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➛26
fréttablaðið/pjetur

Bergþór 
prjónar eins og 
vindurinn ➛38

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Gleðilega hrekkjavöku
Opið til 20

Hræðilegur dagur!

Finndu okkur á 

Græðir og ver viðkvæma húð

p l ú s  3  s é r b l ö ð  
a t v i n n a  l  fj á r ö f l u n  l  f ó l k
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Ævintýralegt 
lífshlaup 
Matthíasar ➛30

Hrekkjavaka 
er komin til 
að vera ➛72



Stakar sálir flykkjast samanVeður

Útlit er fyrir hæglætisveður á landinu. Það 
má búast við skúrum austanlands og með 
suðurströndinni. Á Norður- og Vesturlandi 
verður hins vegar þurrt og bjart - sannkölluð 
haustblíða.  Sjá Síðu 54

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Flogið með Icelandair

Skíðaferðir til Austurríkis 
Vikuferðir til Saalbach

Verð frá 145.900 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar 
Á mann m.v. 2 í herbergi með hálfu fæði á 
hótel Sport Aktiv 23. Janúar í 1 viku.

*Verð án Vildarpunkta 155.900 kr.

Hörður Björnsson hefur verið týndur 
í 17 daga, leit að honum hefur engan 
árangur borið. 

Samfélag „Við erum ekki hættir, 
við leitum enn eftir sterkum vís
bendingum,“ segir Ágúst Svans
son, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu. Ágúst 
hefur nú yfirumsjón með leitinni 
að Herði sem  hefur enn engan 
árangur borið. „Það hafa engar 
haldgóðar vísbendingar borist,“ 
segir hann, en Harðar hefur verið 
leitað síðan 14. október. Ágúst 
segir vísbendingar hafa borist 
um ferðir hans en þær hafi leitt til 
manna líkra honum í útliti.

Nú hafa björgunarsveitarmenn 
dregið sig í hlé þar til haldbetri vís
bendingar berast. Ágúst segir það 
vitanlega erfitt aðstandendum. 
„Við bregðumst strax við ef sterk 
vísbending berst, það er búið að 
leita rosalega vel og margir hafa 
tekið þátt í leitinni. Hún hefur ein
faldlega ekki borið árangur. Þetta 
er auð vitað erfitt aðstandendum 
að það sé ekki lengur víðtæk leit 
en við gerum allt sem við getum.“

Hann biðlar áfram til almenn
ings að hafa augun hjá sér. Síðast 
sást til Harðar fyrir sautján dögum 
á Laugarásvegi í Reykjavík. Hörður 
er ekki talinn hættulegur. – kbg

Horfinn í 17 daga

Reykjavík Þríhliða samkomulag milli 
Reykjavíkurborgar, Samtaka ferðaþjón
ustunnar og lögreglunnar á höfuðborg
arsvæðinu um öruggari og ofbeldislausa 
skemmtistaði í miðborginni verður 
undirritað um miðjan nóvember. 

Í samkomulaginu eru meðal annars 
ákvæði um gæði dyravörslu og bætta 
lýsingu á skemmtistöðum. 

„Skemmtistaðirnir munu þurfa að 
uppfylla ákveðnar kröfur. Þeir geta 
svo fengið vottun um að staðurinn 
sé öruggur,“ segir Pétur Ólafsson, 
aðstoðarmaður borgarstjóra, og bætir 
við að aðalatriðið sé að fá alla þrjá 
hagsmunaaðilana sem standa að sam
komulaginu til þess að koma sér upp 
verkaskiptingu og leggja sitt af mörk
um til þess að útkoman verði öruggari 
skemmtistaðir. – ngy

Samkomulag 
um öruggari 
skemmtistaði

lögReglumál „Við höfum haft miklar 
áhyggjur í mánuð. Það er hrikalegt að 
fá engin svör og hafa ekki hugmynd 
um hvar sonur manns er niðurkominn, 
sérstaklega því hann er greindarskertur 
og með andlega fötlun,“ segir Gea Uyle
man, móðir 27 ára hollensks manns 
sem er í gæsluvarðhaldi á LitlaHrauni, 
vegna gruns um að hafa smyglað um 23 
kílóum af sterkum fíkniefnum til lands
ins síðastliðinn september. 

Þrír aðrir eru í gæsluvarðhaldi vegna 
málsins, tveir Íslendingar og einn Hol
lendingur.

„Ég heyrði síðast í honum þann 28. 
september þegar hann hringdi í mig 
og sagði að hann væri lentur í Reykja
vík. Eftir það náðist ekki í hann meir,“ 
segir Gea og bætir við að þegar sonur 
hennar hafi ekki komið til Hollands 
þann 4. október eins og áætlað var hafi 
áhyggjurnar byrjað af alvöru.

Í kjölfarið tilkynnti fjölskyldan 
lögreglu um að hans væri saknað, 
viðbrögðin voru lítil en fjölskyldan 
hélt áfram árangurslaust að leita upp
lýsinga um ferðir hans. „Frændi hans 
sá svo frétt af íslenskum fréttamiðli 
um að fjórir væru í gæsluvarðhaldi á 
Íslandi. Þá fór okkur að gruna að hann 
væri einn þeirra. Áfram fengum við þó 
engin svör,“ segir Gea en fjölskyldan 
hafði samband við lögregluyfirvöld 
á Íslandi, sendiráð Íslands í Brussel, 
sendiráð Hollands í Ósló og utanríkis
ráðuneyti Hollands án nokkurra svara. 
„Einu upplýsingarnar sem við fengum 
voru að hann hefði ekki notað miðann 
sem hann átti heim til Hollands.“

Um miðjan septembermánuð náði 
fjölskyldan tali af íslenskum lögreglu
þjóni sem sagði að maðurinn væri í 

gæsluvarðhaldi. „Þetta var allt mjög 
óljóst og lögreglumaðurinn sagði að 
hann mætti ekki segja okkur neitt og 
að þetta væri leyndarmál.“

Gea segir að óvissan hafi reynst sér
staklega erfið í ljósi andlegra veikinda 
sonar sínar. „Ég var svo hrædd um að 
hann skildi ekki réttarstöðu sína og að 
enginn útskýrði fyrir honum að hann 
mætti hafa samband við fjölskyldu sína.“

Í vikunni komst Gea loks í samband 
við verjanda sonar síns á Íslandi sem 
kom af fjöllum við þær fréttir að hún 
hefði ekki verið látin vita. Hún komst 
í samband við hann með eigin leiðum 
og enn hafa yfirvöld á Íslandi og í Hol
landi ekki veitt fjölskyldu mannsins 
neinar upplýsingar um stöðu mála.

„Hann vildi að móðir hans yrði látin 
vita og strax eftir handtöku var óskað 
eftir því. Ég beindi því til lögreglu, það 
er alveg klárt,“ segir Ómar Örn Bjarn
þórsson, verjandi mannsins, og bætir 
við að það sé skýlaus réttur handtekins 
manns að fjölskyldu hans sé tilkynnt 
um hvar hann sé niðurkominn. Ómar 
segist ekki geta tjáð sig um heilsufar 
skjólstæðings síns að svo stöddu. „Það 
á þó auðvitað að taka tillit til heilsu
fars fólks þegar það er úrskurðað í 
einangrun.“

„Fjölskyldan reyndi að hafa sam
band en samkvæmt reglum megum við 
ekki gefa vandamönnum upplýsingar 
nema lögreglan heimili það. Við verð
um að fara varlega í þessum málum. 
Þetta eru reglurnar og þær eru til þess 
að það sé ekki verið að gefa misvísandi 
upplýsingar,“ segir Bjarni Finnsson, 
ræðismaður Hollands á Íslandi. 

Ekki náðist í lögregluna við vinnslu 
fréttarinnar.  nadine@frettabladid.is

Greindarskertur í haldi  
án vitneskju fjölskyldu
Þroskahamlaður hollenskur maður er í gæsluvarðhaldi á Litla-Hrauni vegna gruns 
um fíkniefnasmygl. Fjölskylda mannsins fékk ekki upplýsingar um hvar hann var í 
heilan mánuð. Verjandi óskaði eftir að móðirin yrði látin vita strax við handtöku. 

Lýst var eftir manninum á vefnum Reddit 
fyrir þremur vikum. Þar sagði að hann 
hefði verið týndur í marga daga. 

Stefnumótastaður á Laugavegi Ungt fólk virðir fyrir sér hraðstefnumótastað við Laugaveg þar sem stökum hönskum er stillt upp á hliði. Fólk sem er 
stakt og leitar að félaga, líkt og hanskarnir, er hvatt til að koma að hliðinu og gá hvort það kynnist sálufélaganum. fRéttaBLaðið/anton BRink

Ég var svo hrædd 
um að hann skildi 

ekki réttarstöðu sína og að 
enginn útskýrði fyrir honum 
að hann mætti hafa samband 
við fjölskyldu sína.
Gea Uyleman, 
móðir mannsins
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„Í heimsklassa.“
T H E  S U N D A Y  T I M E S

„Arnaldur Indriðason nær 
einstakri sálfræðilegri dýpt.“

I N D E P E N D E N T

P O L I T I K E N

„SAGNAMEISTARI“

Farandsölumaður finnst myrtur 
í lítilli leiguíbúð í Reykjavík. 
Sjónir beinast strax að erlendum 
hermönnum sem eru á hverju 
götuhorni sumarið 1941.

T H E  G U A R D I A N

KEMUR Á 

MORGUN



Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
www.heimsferdir.is 
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Netverð á mann frá kr. 59.900 m.v. 2 í herbergi.

Sevilla
6. nóvember í 3 nætur

ST
ÖKKTU Frá kr. 59.900

m/morgunmat

Tölur vikunnar 26.10.2015 - 1.11.2015

207 
manns 

standa að málsókn gegn Björgólfi 
Thor Björgólfssyni.1.673 

Tilkynningar 
um vanrækslu bárust Barnavernd 
fyrstu sex mánuði ársins 2015.

900 
milljarða 

höfðu 10 stærstu fyrirtæki landsins í 
tekjur í fyrra.150 milljónir 

ráðgerir þjóðkirkjan  
að nota til að laða til  
sín fleiri sálir.

240 
rafmagnsbílar  
hafa selst á árinu.

28% 
samdráttur hefur 
verið í sjónvarps-
áhorfi frá 2009. 20 

ár
eru liðin frá 

frumsýningu 
kvikmyndarinnar 

Toy sTory

6 
landsliðskonur 

hafa leikið 
100 landsleiki 
í knattspyrnu 

fyrir Ísland.
kr

Stofnfiskur er annað af stærstu fyrirtækjum heims í framleiðslu lifandi laxahrogna 
og hefur setið eitt að markaði í Síle. mynd/StofnfiSkur

viðskipTi Yfirvöld í Síle hafa fyrir-
skipað tímabundið innflutnings-
bann á íslenskum laxahrognum. 
Ástæðan er veirusýking sem 
greindist nýlega í hrognkelsum hjá 
Tilraunastöð Hafrannsóknastofn-
unar í Grindavík sem ætluð voru til 
undaneldis á seiðum sem flytja átti 
til Færeyja þar sem þau eru nýtt af 
þarlendum laxeldisfyrirtækjum til 
að halda niðri laxalús í sjókvíaeldi.

Bannið snertir fyrirtækið Stofn-
fisk beint, stærsta framleiðanda 
laxahrogna hér á landi, sem eitt 
fyrirtækja í heiminum hefur haft 
heimild til að selja laxahrogn til 
Síle. Undanfarin ár hefur heildar-
sala Stofnfisks á laxahrognum til 
Síle verið verulegur hluti af fram-
leiðslu fyrirtækisins, og þar af leið-
andi tekjum. Stofnfiskur framleiddi 
laxahrogn fyrir vel á annan milljarð 
í fyrra.

Í frétt Stofnfisks vegna málsins 
á heimasíðu fyrirtækisins er það 
skýrt tekið fram að um tímabundið 

Síle lokar á innflutning laxahrogna

kjaramál Viðræður Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar við viðsemjendur 
hefjast eftir helgi, að því er fram kemur 
á vef félagsins. „Nú þegar stór hópur 
innan BSRB hefur náð samningum við 
ríkið eykst bjartsýni á að gangur komist 
á viðræður við Reykjavíkurborg, Sam-
band íslenskra sveitarfélaga og ríkið,“ 
segir þar. Á sama tíma kvarta skóla-
stjórnendur og prófessorar ríkisháskóla 
undan seinagangi í viðræðum við ríkið.

Væntingar eru um að vel gangi að ná 
samningum við þau félög sem SALEK-
samkomulagið svokallaða nær til, en í 
því er mörkuð launastefna til ársloka 
2018. Stefnan miðast við að launa-
kostnaðarvísitala einstakra hópa 
hækki ekki á tímabilinu um meira en 
32 prósent, talið frá nóvember 2013. 

Þó nokkur félög standa hins vegar 
fyrir utan samkomulag SALEK. Bryn-
dís  Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari 
áréttar að þótt margir samningar séu 
fyrir utan samkomulagið þá nái það 
samt til 70 prósenta  félagsmanna 
stéttarfélaga.  „Vissulega eru þessir 
hópar þarna fyrir utan sem eiga ósamið 
og verður bara að koma í ljós hvernig 
það vinnst,“ segir hún.

Af þeim stéttarfélögum sem fyrir 
utan SALEK-samkomulagið standa 
eru tólf hjá Bandalagi háskólamanna 
(BHM) sem eiga ósamið við sveitarfé-
lögin. Þar á meðal eru Félag prófessora 
hjá ríkisháskólum og Félag háskóla-
kennara, sem á ósamið við ríkið. 
Innan Kennarasambandsins (KÍ) er svo 
ósamið við skólastjórnendur í leik- og 
grunnskólum, auk Félags tónmennta-
kennara og Félags leikskólakennara. Þá 
eru ótaldir samningar sveitarfélaganna 
við stéttarfélög sem standa utan banda-
laga, svo sem við hjúkrunarfræðinga, 
verkstjóra og verk- og tæknifræðinga.

Kvarta undan seinagangi í 
kjaraviðræðum við ríkið
Nokkur hópur stéttarfélaga sem enn hefur ekki verið samið við stendur fyrir utan SALEK-samkomulagið um 
breytta nálgun við kjarasamninga. Leiðrétta þarf samninga á almenna markaðnum, segir formaður SGS. 

utan SALEk-samkomulagsins standa stéttarfélög utan bandalaga, tólf innan BHm og kennarasambandið. fréttABLAðið/PjEtur

Innan margra félaganna er farið að 
gæta töluverðrar óþreyju vegna dráttar 
á samningum, svo sem hjá félagi pró-
fessora sem undirbýr atkvæðagreiðslu 
um verkfallsaðgerðir sem grípa á til í 
desember. Svipað er ástatt um skóla-
stjóra, nema hvað þeir hafa ekki verk-
fallsrétt. Í pistli á vef KÍ segir Ólafur Arn-
grímsson, skólastjóri Stórutjarnaskóla, 
tilfinninguna líkt og félagið sé út undan 
og gleymt. „Samninganefnd sveitarfélag-
anna neitar að tala við samninganefnd 
SÍ um nokkuð það sem hægt er að segja 
að skipti máli þegar samið er um kaup 
og kjör,“ segir hann. olikr@frettabladid.is

innflutningsbann sé að ræða og 
standa vonir forsvarsmanna þess til 
að niðurstaða rannsókna yfirvalda í 
Síle liggi fyrir sem allra fyrst, eða í síð-
asta lagi fyrir áramót. Eins er hnykkt á 
því að eldi hrognkelsa í Grindavík, en 
Stofnfiskur er samstarfsaðili Hafró í 
því verkefni, komi framleiðslu á laxa-

hrognum í raun ekkert við og smit á 
milli eldisstöðva í raun illmögulegt 
eða útilokað. Aðeins sé um varúðar-
ráðstöfun að ræða.

Innflutningsbannið var sett á 
af Sernapecska eftir flöggun frá 
Alþjóðadýraheilbrigðismálastofn-
uninni í París. – shá

Þrír í fréttum 
Heimsókn, leki 
og nýbyggingar 

David  
Cameron, for-
sætisráðherra 
Bretlands, 
kom til Íslands 
á miðviku-
dag og hélt 
meðal annars 

erindi á ráðstefnunni Northern 
Future sem haldin var á Grand 
hóteli í gær. Þátttakendur í ráð-
stefnunni voru forsætisráðherrar 
Norðurlandanna, Bretlands og 
Eystrasaltsríkjanna. Sagði hann 
að nauðsynlegt væri að miklar 
breytingar yrðu gerðar á Evrópu-
sambandinu. 

Félagsráð-
gjafi á Land-
spítalanum lak 
upplýsingum 
um víetnömsku 
hjónin Thi 
Thuy Nguyen 
og Hao Van Do 

til Útlendingastofnunar. Útlend-
ingastofnun óskaði eftir lögreglu-
rannsókn á hjónabandinu. „Að sögn 
umbjóðanda míns hittu þau hjónin 
félagsráðgjafa hjá Landspítalanum í 
tengslum við meðgöngu og fæðingu 
dóttur þeirra. Sá ráðgjafi hlýtur að 
hafa lekið upplýsingum til Útlend-
ingastofnunar,“ segir björg val-
geirsdóttir, lögmaður hjónanna.

Til skoðunar er 
innan forsætis-
ráðuneytisins 
að dusta rykið 
af gömlum 
hugmyndum 
um að reisa 
nýbyggingar 

fyrir ráðuneytin á stjórnarráðs-
reitnum. stefán Thors, nýskip-
aður húsameistari ríkisins, 
segir stöðuna í húsnæðismálum 
ráðuneytanna vera nokkuð 
erfiða enda séu þau oft dreifð og í 
mörgum byggingum. 

Samningur sem þarf að leiðrétta samþykktur
Ríkisstarfsmenn í fimmtán aðildarfélögum Starfsgreinasambandsins (SGS) 
samþykktu með tæplega 82 prósentum atkvæða kjarasamning sem undirrit-
aður var 7. október síðastliðinn. Samningurinn er á svipuðum nótum og samið 
var um á almennum vinnumarkaði í vor.

Björn Snæbjörnsson, formaður SGS, sagði hins vegar í viðtali við frétta-
stofu í gær augljóst, miðað við forsendur SALEK-samkomulagsins, að leið-
rétta yrði laun allra stéttarfélaga innan sambandsins upp úr áramótunum. 
Hann reiknar með að það geti gerst án átaka og vill ljúka viðræðum við 
Samtök atvinnulífsins þar að lútandi fyrir 1. febrúar. „Ef ekki næst samkomu-
lag þá er uppsagnarheimild fyrir hendi. Þannig að þá fellur þetta bara ef ekki 
er hægt að ná samkomulagi.“ 
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Við fögnum nýjum Bíógangi
á 3. hæð Kringlunnar í dag. 

VIÐ HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG.

FÖGNUM NÝJUM

BÍÓGANGI
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FACEBOOK.COM/KRINGLAN.ISKRINGLAN.IS

20.000 kr. afsláttur 
af nýju 1TB Playstation 4 
leikjatölvunni, verð nú aðeins 
59.999 kr. (áður 79.999 kr.)

30% afsláttur 
af öllum vörum

30% afsláttur 
af öllum vörum

30% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

50% afsláttur
af pizzum til kl. 18.00

30% af öllum DJINNS skóm
20% af öllum Reell Jeans buxum

40% afsláttur
af völdum höttum og húfum

20% afsláttur 
af öllum vetrardrykkjum

25% afsláttur
af fatnaði, skóm og fylgihlutum

800 kr. miðaverð 
á allar sýningar dagsins

FRÁBÆR TILBOÐ

DAGSKRÁ

14.00
Hljómsveitin Dikta 

kemur fram

15.00
Söngkonan 

Rebekka Sif syngur

VEITINGAR Í BOÐI FRÁ TE & KAFFI, ÖLGERÐINNI OG EMMESSÍS

13.00
Jón Víðis töframaður 

skemmtir

Nánari lýsing og upplýsingar um 
fleiri spennandi tilboð á kringlan.is



StjórnSýSla Fjögur mál er varða kyn-
ferðislega áreitni hafa borist sérstöku 
fagráði lögreglu  til meðferðar á því 
rúma eina og hálfa ári sem það hefur 
starfað og einu þeirra er enn ólokið.

„Málsmeðferð hefur tekið lengri 
tíma en heppilegt er. Við ætlum að 
endurskoða verklagið hjá okkur, þetta 
er nýtt apparat,“ segir Davíð Þór Björg-
vinsson, formaður fagráðsins. 

Fagráðið mun koma saman í næstu 
viku og ræða mögulegar úrbætur.  
Davíð segist ekki geta gefið upp hvernig 

málunum hefur lokið enda sé ráðið ein-
göngu ráðgefandi. 

Í gær greindi Fréttablaðið frá því að 
starfsmenn lögreglu hefðu greint frá 
óviðeigandi athugasemdum starfs-
félaga sinna í viðtölum við Leif Geir 
Hafsteinsson vinnusálfræðing sem 
ráðinn var til að greina samskipta-
vanda innan embættis lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Það var í kjölfar viðamikillar rann-
sóknar Finnborgar Salome Steinþórs-
dóttur  á starfsumhverfi lögreglumanna 

árið 2013 undir leiðsögn dr. Gyðu Mar-
grétar Steinþórsdóttur að ríkislögreglu-
stjóri ákvað að stofna fagráðið.

Í rannsókninni voru lögreglumenn 
spurðir um kynferðislega áreitni, 
athugasemdir og orðróm. Niður-
staða Finnborgar var að stór hluti karla 
og kvenna hjá lögreglunni hefði orðið 
fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu 
eða í tengslum við starf sitt hjá lög-
reglunni og að konur yrðu oftar fyrir 
kynferðislegri áreitni en karlar.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Fjögur mál er varða 
áreitni send til fagráðs
Fagráð innan lögreglunnar stofnað til að taka á kynferðislegri áreitni  á vinnustað.

Stúlkur að leik

Athugasemdum um líkama þinn, klæðnað eða lífsstíl sem þú kærðir þig ekki um

Öðrum athugasemdum af kynferðislegum toga s.s. niðrandi tali og bröndurum sem þú kærðir þig ekki um

Að orðrómi af kynferðislegum toga var komið af stað um þig

Glápi eða öðru óþægilegu augntilliti af kynferðislegum toga

Líkamlegri snertingu af kynferðislegum toga, s.s. klappi, klipi eða faðmlagi sem þú kærðir þig ekki um

Að einhver gerðist kynferðislega áleitin(n) við þig sem þú kærðir þig ekki um og fannst óþægilegt og sem ekki fól í 
sér hótun eða loforð um umbun

lögreglukonur verða frekar fyrir áreitni 
Lögreglumenn spurðir um kynferðislega áreitni á sex mánaða tímabili árið 2013

17,4% 21,6%

5,2%

5,3%

2,8%

2,5%

2,8%

20,4%

12,2%

18,4%

22,4%

10,2%

 karlar    konur

Barnaheimili á lestarstöð Stríð og óstöðugleiki hafa sent tæplega fimm milljónir barna á flótta að sögn UNICEF. 
Á myndinni má sjá tvær stúlkur leika sér í upphituðu tjaldi sem gert hefur verið að barnaheimili á lestarstöð í 
Hamborg í Þýskalandi. Sjálfboðaliðar annast börnin. Rúmlega milljón flóttamenn munu koma til Þýskalands í 
ár samkvæmt upplýsingum frá ríkisstjórn Angelu Merkel. Fréttablaðið/epa
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Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 
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Barcelona
20. nóvember í 3 nætur

 Frá kr. 58.900

Í Barcelona er auðvelt að njóta sín enda iðar þessi 
einstaka borg af lífi! Barcelona býður bókstaflega upp 
á allt sem hugurinn girnist enda er hún stórkostleg 
menningarborg þar sem listasöfn Miró og Picasso 
ber hæst. Byggingar borgarinnar fanga athyglina á 
hverju götuhorni,  ekki síst í gamla hlutanum, Barrio 
Gotico, þar sem fyrstu byggingarnar risu á 13. öld. 
Ramblan, sem er full af lífi og fjöri, er flestum kunnug 
en þar má finna alls konar veitingastaði, kaffihús og 
bari meðfram endilangri götunni. Ekki má heldur 
gleyma ströndinni og ólympíuþorpinu sem hafa líka 
sitt aðdráttarafl. Þá er matur og drykkur hér í hæsta 
gæðaflokki og tapas-menningin einstök. Hægt er 
að finna verslanir og verslunarmiðstöðvar um alla 
Barcelona sem gerir hana að einstakri verslunarborg.

39.900
Flugsæti frá kr. 

Hotel Derby

Frábært verð
Frá kr. 59.900
m/morgunmat  
Netverð á mann frá 
kr. 59.900 m.v. 2 í 
herbergi. 2fyrir1 á 
flugsæti m/gistingu.

Hotel Salles Pere IV

Hotel 4 Barcelona

Frábært verð
Frá kr. 58.900
m/morgunmat  
Netverð á mann frá 
kr. 58.900 m.v. 2 í 
herbergi. 2fyrir1 á 
flugsæti m/gistingu.

Frábært verð
Frá kr. 58.900
m/morgunmat  
Netverð á mann frá 
kr. 58.900 m.v. 2 í 
herbergi. 2fyrir1 á 
flugsæti m/gistingu.



Gildir til 12 september.

AÐEINS     VERÐ

  1.000
Verð nú 806kr

  2.000
Verð nú 1.612kr

500
Verð nú 403kr

  3.000
Verð nú 2.419kr

  4.000
Verð nú 3.225kr

  5.000
Verð nú 4.032kr

  8.000
Verð nú 6.451kr

  6.000
Verð nú 4.838kr

ENN BETRA VERÐ!
ALLAR OUTLET VÖRUR

 ÁN VIRÐISAUKASKATTS* 
DAGANA 29 OKT. - 1. NÓV.

HAGKAUP HOLTAGÖRÐUM
OG HAGKAUP SMÁRALIND



Getum bætt við okkur verkefnum, litlum og stórum 
Erum með frábæra smiði, rafvirkja og pípara 

Byggingarstjórinn 
Sundagarðar 2. 104 Reykjavík

Sími 534 1700 / 820 4410 
byggingarstjorinn@internet.is

Byggingarstjórinn
• Byggingastjórn og eftirlit
• Kostnaðaráætlanir og tilboð í verk 
• Löggiltur húsasmíðameistari
• Matsmaður

Gerum
tilboð

Öll 
Byggingavinna

Vatnsstígur

Bergstaðastræti

La
ug

av
eg

ur

Skólavörðustígur

Smiðjustígur

Klapparstígur

trúfélög Tillögum starfshóps um 
aðgerðir til að auka nýliðun í þjóð-
kirkjunni var vel tekið á nýafstöðnu 
Kirkjuþingi sem í ályktun hvatti til 
þess að hugmyndir hópsins yrðu 
teknar til greina.

„Sérstaklega að aukið fjármagn 
verði sett í fræðslu og fjölmiðlun, 
að þróun og notkun félagatals verði 
aukin og að lögð verði áhersla á að 
safna saman og halda utan um alla 
tölfræði innan þjóðkirkjunnar,“ 
segir í ályktun Kirkjuþings sem jafn-
framt ályktaði að mikilvægt væri að 
ráða sem fyrst fjölmiðla- og upplýs-
ingafulltrúa þjóðkirkjunnar. „Enda 
er brýnt að efla kynningar- og upp-
lýsingamál þjóðkirkjunnar.“

150 milljónir í átak 
Eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu fækkaði meðlimum þjóð-
kirkjunnar um átta þúsund á næst-
liðnum tíu árum. Nú eru tæp 74 
prósent þjóðarinnar í þjóðkirkjunni 
miðað við yfir 84 prósent fyrir tíu 
árum. Starfshópur sem finna átti 
leiðir til að fjölga í kirkjunni sagði 
að byggja ætti á þeim styrkleika sem 
kirkjan hefði nú þegar. Lagt var til 
að varið yrði 30 milljónum króna á 
ári næstu fimm árum, samtals 150 
milljónum, í þetta átak.

Einar Karl Haraldsson, sem sat 
í starfshópnum, sagði stofnanir á 
borð við þjóðkirkjuna og stjórn-
málaflokka eiga í vandræðum með 
„samtal sitt“ við þjóðina.

„Unga fólkið í landinu – þau sem 
eru undir 50 ára, skilja ekki hvað við 
erum að tala um. Þau hafa engan 
áhuga á því. Það er fyrst og fremst 
fólk yfir fimmtugu sem hugsanlega 
hlustar eitthvað á okkur og er eitt-
hvað að botna í því hvað við erum 
að segja, hvernig við setjum okkar 
mál fram,“ sagði Einar Karl sem kvað 
þetta ekki aðeins vandamál kirkj-
unnar heldur stofnanakerfisins í 
landinu.

„Og við erum að verulegu leyti 
talin hluti af því, og réttilega, þegar 
prestar landsins eru að öllu laun-
aðir opinberir starfsmenn, sem 
veldur okkur ekki síst hvað mestum 
ímyndarvanda. Það er það sem sagt 
hvort þessir menn eru fyrst og fremst 
embættismenn eða erindrekar fagn-
aðarerindisins,“ sagði Einar Karl.

Fjölgun erfið vegna innflytjenda
Þótt meðlimum þjóðkirkjunnar hér 
fækki stöðugt eru enn færri sem nú 
tilheyra samsvarandi söfnuðum á 
Norðurlöndunum, benti Einar Karl 
á. „Hvernig í ósköpunum geta þá 
menn vænst þess að við getum farið 
að fjölga í þjóðkirkjunni þegar hér 

er töluverður innflutningur af fólki 
sem aðhyllist önnur trúarbrögð og 
unga fólkið heyrir ekki og skilur 
ekki hvað við erum að tala um?“ 
spurði hann Kirkjuþingið.

Að sögn Einars Karls felast mögu-
leikarnir fyrir þjóðkirkjuna í því 
sem snýr að nýliðun. Þar sé á ýmsan 
hátt hægt að gera betur. Vandi felist 
þó í því hversu íslenska þjóðkirkju-
kerfið sé „ósveigjanlegt og hvað það 
er þjakað af embættisskilningi“, eins 
og hann orðaði það.

Einar Karl sagði kirkjuna geta gert 
miklu betur  í að taka hugmynda-
frumkvæði í umræðu á Íslandi.

„Það eru aðrir sem hafa það núna. 
Það eru fjölmiðlamenn og það 
eru skoðanaleiðtogar innan fjöl-

miðlanna. Það er háskólinn, sem 
er með hið nýja kennivald í sam-
félaginu og sveiflar refsivendi yfir 
öllum sem hugsa ekki rétt,“ sagði 
hann.

Bæta krísu- og viðbragðsstjórnun
Þá minnti Einar Karl á að þjóð-
kirkjan í heild velti fjórum til 
milljörðum króna á ári. Víða væri 
vel gert í að breiða út boðskapinn 
meðal almennings en ekki næðist út 
í hina almennu umræðu í landinu.

„Við þurfum bæði skipulag og 
við þurfum verulega fjármuni til 
þess að sinna fræðslu, kynningar- 
og umræðustjórnun í landinu. Og 
það eru ekki peningar sem skipta 
bara einhverjum milljónum á ári. 

Það skiptir tugum milljóna ef menn 
ætla að gera það að einhverju marki 
og af einhverju gagni,“ boðaði Einar 
Karl.

Auk þess að skipuleggja umræðu-
þátttöku og hafa dagskrár- og hug-
myndafrumkvæði þyrfti kirkjan að 
hafa skipulag fyrir krísustjórnun og 
viðbragðsstjórnun, sagði Einar Karl. 
„Eins og við sjáum oft þá er kirkjan 
mjög sein að svara,“ sagði hann. 
Reyna ætti að sjá til þess að talað 
væri „sem mest einum rómi út á við“.

Segja meira frá góðu hlutunum 
„Það er ekki nóg að við séum að gera 
fullt af góðum hlutum, við verðum 
líka að sýna þá,“ sagði séra Guðrún 
Karls Helgudóttir á Kirkjuþinginu.

Guðrún sagði að kirkjunnar fólk 
þyrfti að móta umræðuna. „Því það 
er ekki okkar bara að bregðast við 
því sem einhver kallar eftir heldur að 
hjálpa okkur að bæta ímynd okkar 
með því að vera duglegri að segja á 
faglegan og góðan hátt frá því öllu 
góða sem við erum að gera.“

Svana Helen Björnsdóttir  sagði 
þjóðkirkjufólk þurfa að gera sig gild-
andi og koma fram með kristileg við-
horf. „Við þurfum einhvern veginn 
að búa okkur til netverk fólks sem 
við getum leitað til með engum fyrir-
vara, teflt fram í hita umræðu; fólk 
sem er tilbúið að koma í Kastljós,“  
sagði Svana Helen. gar@frettabladid.is

Embættismenn eða boðberar?
Kirkjuþing samþykkti tillögur starfshóps sem vill setja 150 milljónir króna í fjölgun í þjóðkirkjunni. Kirkj-
an er sögð eiga að taka frumkvæði í umræðu í samfélaginu á borð við háskóla- og fjölmiðlamenn. 

Kirkjuþing 2015 í Grensáskirkju afgreiddi ýmis mál en önnur bíða framhalds þingsins á fyrri hluta næsta árs. FréttaBLaðið/GVa

umferð Borgarráð hefur samþykkt 
að Laugavegi frá Vatnsstíg að Banka-
stræti og Skólavörðustíg upp að 
Bergstaðastræti verði lokað fyrir 
bílaumferð á meðan tónlistarhá-
tíðin Iceland Airwaves stendur yfir.

„Mikill fjöldi fólks verður á 
göngugötusvæðinu þessa daga og 
veitir því ekki af rými á svæðinu 
fyrir gangandi vegfarendur,“ segir í 
umsögn skipulagssviðs borgarinn-
ar. Þrátt fyrir lokunina má aka um 
þessar götur vegna vöruafgreiðslu 
fram til klukkan ellefu á morgnana. 
Airwaves verður haldin 4. til 8. 
nóvember. – gar

Loka götum á 
Airwaves

Það er háskólinn, 
sem er með hið nýja 

kennivald í samfélaginu og 
sveiflar 
refsivendi 
yfir öllum 
sem hugsa 
ekki rétt.

Einar Karl 
Haraldsson, 
fulltrúi á Kirkjuþingi

Það er ekki nóg að 
við séum að gera 

fullt af góðum hlutum, við 
verðum líka 
að sýna þá.
Séra Guðrún 
Karls Helgudóttir 

mannréttindi Kirkjuþing sam-
þykkti mótatkvæðalaust að opin-
berum embættismönnum þjóð-
kirkjunnar væri óheimilt að synja 
tveimur einstaklingum um hjóna-
vígslu á grundvelli kynhneigðar 
þeirra. 

Tillagan var flutt af Guðrúnu 
Karls Helgudóttur, Guðbjörgu 
Arnardóttur, Ragnheiði Ástu 
Magnúsdóttur, Vigfúsi Bjarna 
Albertssyni og Höllu Halldórs-
dóttur sem eru öll þjónandi 
prestar og stjórnarfólk í Presta-
félagi Íslands. 

Tillaga þeirra var að Kirkjuþing 
ályktaði að opinberum embættis-
mönnum þjóðkirkjunnar væri ekki 
heimilt að synja tveimur einstak-
lingum um hjónavígslu á grund-
velli kynhneigðar. Kirkjuþing liti á 
það sem mismunun og ekki í anda 
kærleika Krists að neita fólki um 
þjónustu á þeim forsendum. 

Í greinargerð með tillögunni 
segir að allir einstaklingar á 

Prestum óheimilt að synja samkynja pörum

orKumál HS Orka hefur fengið 
leyfi bæjarstjórnar Grindavíkur til 
að hefja rannsóknarboranir í Eld-
vörpum.

Að því er segir í fundargerð bæj-
arstjórnar er tilgangur rannsóknar-
borananna meðal annars að auka 
við þekkingu á umfangi, eðli og 
innri gerð jarðhitasvæðisins, meta 
tengsl við næstliggjandi jarðhita-
kerfi í Svartsengi og skera úr um 
hæfi svæðisins til virkjunar.

„Rannsóknarholurnar í Eld-
vörpum verða þeirrar gerðar að þær 
geti nýst síðar sem vinnsluholur ef 
til virkjunar kemur. Mannvirkja-
gerð felst í uppbyggingu borplana, 
lagningu tengivega frá vegslóðum 
að borplönum og styrkingu til-
tekinna vegslóða sem liggja um 
svæðið,“ segir nánar um málið.  – gar

Rannsóknar- 
boranir í 
Eldvörpum

Hart hefur verið tekist á um hjónavígslu 
hinsegin fólks innan kirkjunnar. Mynd/aFP

Búið verður til göngugötusvæði í mið-
borginni meðan á airwaves stendur. 

Íslandi njóti stjórnarskrárvarins 
frelsis til að fylgja eigin samvisku. 
Þar hafi prestar þjóðkirkjunnar 
ekki ríkara frelsi en aðrir opin-
berir starfsmenn eða aðrir þegnar 
þessa lands. 

Hart hefur verið tekist á um 
hjónavígslu hinsegin fólks innan 
kirkjunnar síðustu ár. Samkyn-
hneigðir hafa ekki haft sömu rétt-
indi og gagnkynhneigðir innan 
kirkjunnar því prestar hafa hingað 
til getað neitað að gifta samkyn-
hneigða ef trúarleg sannfæring 
þeirra leyfir þeim það ekki. 

Guðrún sagði gagnrýni á presta 
þjóðkirkjunnar réttmæta í ljósi 
þess að Íslendingar vilji vera til 
fyrirmyndar í mannréttinda-
baráttu.  „Það hefur líka verið 
réttmætt í ljósi þess að þjónusta 
prestanna krefst þess að þeir mæti 
hverjum einstaklingi á sama hátt 
og Jesús gerði, þ.e. í kærleika og 
virðingu fyrir manngildinu.“
– kbg

Tillagan var flutt af fimm 
þjónandi prestum og stjórn-
arfólki í Prestafélagi Íslands. 
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Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16 í Reykjavík 
Langur laugardagur í Reykjanesbæ, opið frá 10 til 16 

Kynntu þér Opel fjölskylduna á opel.is eða á benni.is. Verið velkomin í reynsluakstur. 

KÍKTU Í  KAFFI OG KÖKU Í DAG!
Bílabúð Benna er 40 ára. Opel-veislan heldur áfram og við bjóðum veglegan afmælispakka 
með öllum nýjum Opel bifreiðum. Velkomin í Opel-veisluna – við eigum afmæli, þú færð pakkann.

   

Bein leið í 40 ár

BÍLABÚÐ BENNA 40 ÁRA

Löður Gullþvottur 
þvottakort - 5 skipti

Toyo
harðskeljadekk

Eldsneytisinneign
200 lítrar

OPEL VEISLA



Hluthafafundur N1 hf.
Stjórn N1 hf. boðar til hluthafafundar föstudaginn 20. nóvember 2015  
klukkan 15:30 á aðalskrifstofu félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi. 

Dagskrá fundarins:
1. Tillaga um 25,5% lækkun hlutafjár.
2. Önnur mál löglega upp borin.

Tillaga stjórnar um hlutafjárlækkun í félaginu er svohljóðandi:
„Hluthafafundur N1 hf. haldinn föstudaginn 20. nóvember 2015 samþykkir að færa niður hlutafé 
félagsins um kr. 120.000.000 að nafnverði, og að auki yfirverðsreikning hlutafjár um kr. 1.423.851.265, 
eða samtals um kr. 1.543.851.265, og verði fjárhæðin greidd út til hluthafa félagsins hlutfallslega í 
samræmi við hlutafjáreign þeirra í félaginu í lok dags. 18. desember 2015, við fyrsta mögulega tímamark 
þar eftir að lögboðnar forsendur fyrir útgreiðslunni hafa verið uppfylltar.“

Greinargerð stjórnar:
N1 hf. gekk í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu um mitt ár 2011. Lánardrottnar félagsins 
eignuðust allt hlutafé þess í kjölfarið. Grunnstef í þeirri vinnu sem unnin var áður en lánardrottnarnir 
tóku félagið yfir var að skila inná markaðinn fjárhagslega sterku félagi sem væri vel í stakk búið til að 
mæta samkeppni á eldsneytismarkaði. Nú hafa allir hlutir félagsins verið skráðir á opnum markaði eins 
og að var stefnt.

Hluti af fjárhagsstefnu félagsins sem stjórn og hluthafar hafa samþykkt er að halda eigin fé þess 
í kringum hlutfallið 40%. Til að ná þessu marki var hlutafé félagsins lækkað samkvæmt ákvörðun 
hluthafafundar í október árið 2014 og aftur á aðalfundi 2015. Nú leggur stjórn N1 enn og aftur til 
með hliðsjón af niðurstöðu árshlutareiknings fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2015 að hlutafé félagsins 
verði lækkað um rúma 1,5 milljarða króna og fjárhæðin verði greidd út til hluthafa þess í samræmi við 
hlutafjáreign þeirra í félaginu. Með þessu er stefnt að því að hlutfall eigin fjár verði rúm 40% í lok ársins. 

Ef tillagan verður samþykkt, þá hefur viðskiptabanki félagsins, Íslandsbanki hf., samþykkt fyrir sitt leyti 
ráðstöfunina, vegna lána sinna til þess.

Aðrar upplýsingar:
Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir hluthafafundinn verður að finna á vefsíðu félagsins  
www.n1.is/fjarfestatengsl. Hluthöfum stendur einnig til boða að nálgast skjölin í höfuðstöðvum 
félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi, virka daga milli klukkan 9:00-16:00. 

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn. Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur 
fundargögn verða afhent frá klukkan 15:00 þann dag sem hluthafafundurinn verður haldinn.

Stjórn N1 hf. 

Kópavogur, 31. október 2015

Norðurál er eitt dótturfélaga Century Aluminum. fréttAblAðið/erNir

viðskipti Century Aluminum, 
móðurfélag Norðuráls sem rekur 
álverið á Grundartanga og hefur 
áform um álver í Helguvík, tapaði 
2,7 milljörðum króna á tímabilinu 
frá byrjun júlí og út september. Upp-
hæðin samsvarar tæplega 80 millj-
ónum króna á dag.

Félagið á í miklum rekstrarerfið-
leikum vegna fallandi álverðs. Það 
hefur þegar tilkynnt um varanlega 
lokun eins af fjórum álverum sínum 
í Bandaríkjunum og dregið úr fram-
leiðslu annars um 60 prósent. Þá er 
von á að einu álveri til viðbótar verði 
lokað vestanhafs um áramótin takist 
ekki að semja um orku á nógu hag-
stæðu verði. Að hluta til skýrist tapið 
af afskriftum vegna lokananna.

Náist ekki samningar um orku 
verður Century Aluminum ein-
ungis með fulla starfsemi í þremur 
álverum.

Hlutabréfaverð í fyrirtækinu 
hríðféll eftir að uppgjörið var birt 
í gærmorgun og hafði lækkað um 
tæplega tuttugu prósent síðdegis í 

gær. Síðasta árið hefur hlutabréfa-
verð í Century Aluminum lækkað 
um nærri 90 prósent.

Samkvæmt nýlegri úttekt grein-
ingarsíðunnar Seeking Alpha á 
félaginu eru líkur á að álframleið-
andinn verði gjaldþrota verði ekkert 
að gert. – ih

Century Aluminum tapaði 80 
milljónum á dag á síðasta ársfjórðungi

Náist ekki samningar um 
orku verður Century Alum-
inum einungis með fulla 
starfsemi í þremur álverum.

sýrland Tæplega fimmtíu banda-
rískir hermenn úr sérsveit Banda-
ríkjahers verða sendir til Sýrlands 
á næstunni. Aðgerðin markar 
tímamót vegna þess að Banda-
ríkjamenn hafa hingað til ekki haft 
fasta viðveru hermanna á jörðu 
niðri í Sýrlandi heldur einungis 
stuðst við loftárásir í baráttunni 
gegn Íslamska ríkinu (ISIS). Banda-
ríska varnarmálaráðuneytið, 
Pentagon, tilkynnti um aðgerðina 
í gær.

Hlutverk sérsveitarmannanna 
verður að mestu að þjálfa og 
aðstoða sýrlenska uppreisnar-
menn í norðurhluta landsins í 
baráttunni gegn ISIS auk þess að 
veita þeim ráðgjöf.

Áður hafa Bandaríkjamenn sent 
sérsveitarmenn til landsins til að 
vinna að sérstökum hernaðarað-
gerðum gegn Íslamska ríkinu en 
ekki hafa þeir áður haft fasta við-
veru á jörðu niðri. Bandaríkja-
her og aðrir aðilar bandalagsins 
gegn ISIS hafa hins vegar staðið í 
ströngu við loftárásir í rúmt ár.

Josh Earnest, talsmaður forseta-
embættis Bandaríkjanna, sagði 
í gær að Barack Obama Banda-
ríkjaforseti vildi styðja af auknum 
mætti við sýrlenska uppreisnar-
menn. „Forsetinn er reiðubúinn 
að efla þau verkefni sem vel hafa 
gengið. Þessi aðgerð gengur út á að 
herða á stefnu sem við höfum rætt 
í rúmt ár,“ sagði Earnest. Hann 
þvertók fyrir það að aðgerðin 
markaði ekki stefnubreytingu.

Tilkynningin kemur í kjölfar 
ákvörðunar Bandaríkjahers um að 

hætta að þjálfa uppreisnarmenn í 
Sýrlandi með beinum hætti heldur 
verða leiðtogum uppreisnar-
manna úti um vopn í staðinn.

Þegar Earnest var spurður hvort 
sérsveitarmennirnir sem sendir 
verða væru ekki of fáir svaraði 
hann neitandi. „Sérsveitarmenn-
irnir okkar eru mikilvægir og geta 
margfaldað gildi uppreisnarmann-
anna. Forsetinn býst við því að 
þeir muni efla aðgerðir okkar og 
styðja vel við staðbundna upp-
reisnarmenn í Sýrlandi í stríðinu 
gegn ISIS. Þetta hefur verið einn 
mikilvægasti þáttur aðferðafræði 
okkar allt frá byrjun, að byggja 
undir staðbundin öfl,“ sagði Ear-
nest.

Ásamt því að senda menn til 
Sýrlands munu Bandaríkjamenn 
einnig auka viðveru sína í Tyrk-
landi með því að senda þangað 
fleiri herþotur. Einnig er horft til 
þess að senda sambærilegan hóp 
til Íraks á næstunni í sama tilgangi.
thorgnyr@frettabladid.is

Bandarískir 
hermenn sendir 
til Sýrlands
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna tilkynnti í gær 
að senda skyldi tæplega fimmtíu sérsveitarmenn til 
norðurhluta Sýrlands. Sérsveitarmennirnir eiga að 
styðja við sýrlenska uppreisnarmenn í baráttunni 
gegn Íslamska ríkinu. Hermennirnir eru þeir fyrstu 
sem Bandaríkin senda opinberlega til Sýrlands.

bandarískir hermenn sem þessir munu brátt hafa fasta viðveru í Sýrlandi í fyrsta 

Tilkynningin kemur í 
kjölfar ákvörðunar Banda-
ríkjahers um að hætta að 
þjálfa uppreisnarmenn í 
Sýrlandi með beinum hætti 
heldur verða leiðtogum 
uppreisnarmanna úti um 
vopn í staðinn.
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Sterkur, tímalaus og einstakur

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is

Nýr Audi Q7 

Nýr og tilkomumikill Audi Q7 er einstakur hvað varðar aksturseiginleika og upplýsingakerfi ásamt 
því að vera í fremstu röð þegar kemur að aðstoðarkerfum fyrir ökumann. Hann leggur meðal annars 
í stæði, bakkar með kerru og keyrir sjálfur í umferðaröngþveiti. Nýr Audi Q7 er búinn fullkomnu 
quattro® fjórhjóladrifi. Hann er sterkur og stæðilegur lúxusjeppi en 325 kílóum léttari og 26% 
eyðslugrennri en áður.



Þátttakendur óskast
– viltu vera með?

FARSÆL ÖLDRUN
Framtíðarþing um farsæla öldrun

Óskað er eftir þátttakendum
úr eftirfarandi hópum:

Skráning:

 75 ára og eldri
 55-75 ára
 55 ára og yngri
 Starfsfólk sem tengist öldrunarmálum

Skráning sendist á netfangið 
oldrunarrad@oldrunarrad.is eða 
í síma 693 9508 eigi síðar en 10. nóvember n.k. 
Athugið að takmarkaður fjöldi er í hverjum hóp. 
Taka þarf fram nafn, kennitölu og síma. 
Þátttaka er öllum heimil og án endurgjalds.* 
Boðið verður upp á veitingar.

*Allir þátttakendur eru sjálfboðaliðar og þurfa sjálfir að standa straum af eigin ferðakostnaði.

Í Þjónustumiðstöð aldraðra 
á Selfossi, Grænumörk 5  

16. nóvember  kl.16:30 – 20:30

         MARKMIÐ ÞINGSINS:
 Skapa umræðu meðal áhugasamra
   um öldrunarmál, væntingar og
   viðhorf til efri áranna.

 Vekja jákvæða athygli á eldri
   borgurum, stöðu þeirra og hvernig
   þeir líta á mál sín til framtíðar.

Hrunamanna-
hreppur

Hveragerðisbær Bláskógabyggð Skeiða- og
Gnúpverjahreppur

SveitarfélagiðSveitarfélagið
Árborg

Rangárþing
eystra

Sveitarfélagið
Ölfus

öryggismál Ísland og hin sjö aðildar-
ríki Norðurskautsráðsins undirrituðu 
í gær samning um víðtækt samstarf 
um leit og björgun á norðurskauts-
svæðinu. Samtökin, The Arctic Coast 
Guard Forum, eru sögð mikilvægt 
skref í átt til alþjóðlegrar samvinnu 
á svæðinu og undirstrika framtíðar-
mikilvægi þess.

Forsvarsmenn strandgæslu þjóð-
anna átta, og þeirra á meðal forstjóri 
Landhelgisgæslunnar, Georg Lárus-
son, komu saman í New London í 
Bandaríkjunum í vikunni til að ljúka 
við samkomulagið sem var undirritað 
í gær.

Að samtökunum standa, auk 
Íslands, Bandaríkin, Rússland, Kan-
ada, Danmörk, Finnland, Noregur og 
Svíþjóð – eða yfirvöld í aðildarlönd-
unum sem annast landamæravörslu 
til sjávar, leit og björgun, viðbrögð 
við umhverfisslysum, fiskveiðigæslu 
og varnir og öryggismál til sjávar.

Ásgrímur L. Ásgrímsson, fram-
kvæmdastjóri aðgerðasviðs hjá Land-
helgisgæslunni, segir að viðræður hafi 
staðið yfir í um þrjú ár. Kjarni sam-
starfsins er leit og björgun og sam-
ræming viðbragða við neyðarástandi 
sem getur skapast. Spurður hvort 
hugmyndir um alþjóðlega björg-

unarmiðstöð á Íslandi tengist sam-
tökunum segir Ásgrímur ekki beina 
tengingu þar á milli. Hins vegar hafi 
hugmyndirnar verið kynntar fyrir 
aðildarþjóðunum og hvaða vinna er 
í gangi hér heima.

Erlendir fréttaskýrendur gera 
mikið úr því að stofnun samtakanna 
náði ekki fram að ganga í fyrra vegna 
andstöðu kanadískra yfirvalda við 
þátttöku Rússlands vegna átakanna 
í Úkraínu. Á þeim tíma fóru Kanada-
menn með formennsku í Norður-
skautsráðinu sem nú er í höndum 
Bandaríkjanna. Þar er tekið til þess 
að strandgæsla flestra ríkjanna tengist 
herjum landanna beint. Því hafi verið 
fundinn farvegur fyrir samskipti á 
milli ríkja sem standa í viðkvæmum 
deilum – og vísað beint til stirðra sam-
skipta Rússa við alþjóðasamfélagið á 
síðustu misserum, enda geri sam-
komulagið ráð fyrir því að yfirmenn 
strandgæslu ríkjanna fundi á hverju 
ári.

Fyrir er samningur á vettvangi 
Norðurskautsráðsins um leit og 
björgun á norðurslóðum frá 2011. The 
Arctic Coast Guard Forum er sagt setja 
meira kjöt á bein þess samnings þótt 
starfið verði ekki á vettvangi Norður-
skautsráðsins. svavar@frettabladid.is

Átta lönd í samstarf um öryggismál
Lönd Norðurskautsráðsins hafa stofnað The Arctic Coast Guard Forum – samtök um víðtæka samvinnu um leit og björgun og viðbrögð 
við neyðarástandi á norðurslóðum. Talið mikilvægt skref í átt til alþjóðlegrar samvinnu á svæðinu og undirstrika framtíðarmikilvægi.

Haft er eftir yfirmanni bandarísku strandgæslunnar að fyrsta björgunaræfing landanna  átta gæti verið haldin strax á næsta ári. 
Þar mun Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, vafalaust spila hlutverk. Mynd/LandHeLgisgæsLan 

Ábyrgjumst 1,9 milljónir ferkílómetra

- Íslenska leitar- og björgunarsvæðið nær yfir um 1,9 milljónir ferkílómetra.
- Það er meira en tvöfalt stærra en íslenska efnahagslögsagan og nær upp að austurströnd Grænlands 
og suður undir Hvarf.
- Á vegum Norðurskautsráðsins er í gildi alþjóðasamningur um samstarf við leit og björgun á hafi og 
í lofti á norðurslóðum þar sem verið er að bregðast við aukinni fyrirsjáanlegri umferð á hafi og í lofti 
og annarri starfsemi og aukinni hættu á slysum sem þar af leiðir.

sveitarstjórnarmál Sex borgar-
fulltrúar í Reykjavík sækja loftslags-
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í 
París í desember. Sömuleiðis munu 
fulltrúar umhverfisnefndar Alþing-
is fara utan auk embættismanna á 
þessu sviði.

Á ráðstefnunni má búast við að 
borgarstjórar norrænna höfuð-
borga leggi fram sameiginlega yfir-
lýsingu í loftslagsmálum. Um það 
var fjallað á fundi fulltrúa höfuð-
borga landanna í Reykjavík í júní 
og er reiknað með að frá þessu verði 
gengið í Danmörku í næstu viku.

„Vonast ég til þess að borgarstjór-
ar höfuðborga Norðurlandanna 
skrifi undir yfirlýsingu um að draga 
úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda 
umfram það sem ríkisstjórnir land-
anna hafa skuldbundið sig til,“ segir 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri í 
pistli í gær.

„Á þessari loftslagsráðstefnu 
koma saman fjörutíu þúsund 
manns frá öllum heiminum til þess 
að reyna að samræma vinnubrögð 
og viðbrögð við stærsta viðfangsefni 
samtímans; að bregðast við lofts-

lagsbreytingum af mannavöldum,“  
segir Sóley Tómasdóttir, forseti 
borgarstjórnar, sem verður meðal 
ráðstefnugesta.

„Borgir gegna lykilhlutverki í að 
draga úr mengun og í losun gróður-
húsalofttegunda. Reykjavíkurborg 
hefur mjög metnaðarfull plön í 
þessum efnum og önnur sveitar-
félög hafa það líka,“ segir Sóley. 
Aðspurð hvort nauðsynlegt sé að 
senda sex borgarfulltrúa úr Reykja-
vík á ráðstefnuna í París bendir hún 
á að um sé að ræða mjög stóran 
vettvang fyrir sveitarstjórnir.

„Borgir hafa verið að pressa mjög 
á sínar ríkisstjórnir um að taka 
þarna afdrifaríkar ákvarðanir og 
metnaðarfullar í þágu okkar allra og 
okkur finnst mjög mikilvægt að við 
fylgjum því eftir með þessum hætti,“ 
segir Sóley.

Kjörnir fulltrúar sem fara á ráð-
stefnuna auk Sóleyjar og Dags eru 
aðrir oddvitar framboða í borgar-
stjórn; Halldór Halldórsson, S. 
Björn Björnsson, Guðfinna Jóhanna 
Guðmundsdóttir og Halldór Auðar 
Svansson. – gar

Norræn yfirlýsing á 
loftslagsráðstefnu

dagur B. eggertsson borgarstjóri og sóley Tómasdóttir, forseti borgarstjórnar, fara 
bæði á loftslagsráðstefnu sameinuðu þjóðanna. FréTTaBLaðið/ViLHeLM
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Volvo V60 Cross Country sameinar kosti fólksbíls og jeppa. Hann tekur það besta úr báðum heimum. Hann getur tekist á við erfiða vegi, en býr þó enn yfir kvikum aksturseiginleikum fólksbíls. Hann er jafnframt 
ríkulega búinn staðalbúnaði eins og vélarhitara með tímastilli, tölvustýrðri loftkælingu (ECC), Volvo High Performance hljómtækjum, Bluetooth GSM símkerfi og hinu margverðlaunaða öryggiskerfi Borgaröryggi 
(City Safety). Á bílnum eru glæsilegir Cross Country þakbogar, sílsalistar, vindkljúfasett og hann kemur á voldugum 18” Neso álfelgum. Volvo leggur mikið upp úr því að bjóða bíla sem hafa sem minnst áhrif á 
umhverfið, Volvo V60 Cross Country er knúinn sparneytinni en aflmikilli tveggja lítra Drive-E dísilvél sem skilar 190 hestöflum. Eldsneytisnotkun (beinskiptur/sjálfskiptur) í blönduðum akstri er 4,2/4,6 l/100 km og 
CO2 losun er 111/120 g/km. Fáanlegur fjórhjóladrifinn (AWD). Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NJÓTTU NÚ ANDARTAKSINS.
UTANDYRA

Volvo V60 Cross Country er konungur vegarins. 
Sterkbyggður og fágaður. Veghæðin er heilir 20 cm og 

dekkin eru stór, eða 18 tommu. Steinliggur hvort sem er 
á hlykkjóttum fjallvegi eða á grófum malarvegi.  

Einstakur akstur fyrir unnendur hönnunar,  
náttúru og ævintýra. Verð frá 6.190.000 kr.

VIÐ FRUMSÝNUM NÝJAN 
VOLVO V60 CROSS COUNTRY Í DAG. 

KOMDU Í BRIMBORG MILLI KL. 12 OG 16.

MADE BY SWEDEN 
VOLVO.IS     

Volvo_V60CC_Frumsýning_5x38_20151019_END.indd   1 29.10.2015   14:57:46



BMW X1 sDrive18d BMW X1 xDrive18d
Sjálfskiptur, framhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl
Eldsneytisnotkun frá 4,3 l/100 km* Eldsneytisnotkun frá 4,8 l/100 km*
Verð frá 5.790.000 kr. Verð frá 6.490.000 kr.

VERÐ FRÁ 5.790.000 KR.

Staðalbúnaður er meðal annars sjálfskipting, 17” álfelgur, LED dagljós, lykillaus ræsing, loftkæling, aðgerðahnappar 
í stýri, handfrjáls Bluetooth símabúnaður og tónlistarstreymi, Eco - Comfort og Sport akstursstillingar, veghæð 
18,2 cm, upphituð sæti og speglar, nálgunarvari aftan, 6,5” litaskjár í mælaborði og iDrive stjórntölva.

VERIÐ VELKOMIN Í KAFFI OG REYNSLUAKSTUR Á NÝJUM BMW X1

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

FRUMSÝNUM Í DAG
NÝJAN BMW X1.
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Ég nenni yfirleitt ekki að tjá mig um tilvist guðs 
– ekki frekar en um jólasveininn eða samsæris-
kenningar um hver stóð í alvörunni á bak við 

árásirnar á tvíburaturnana í New York. En mér er 
ekki sjálfrátt. Ég er með hita, sýkingu í ennisholum 
og er heyrnarlaus á öðru eyra. Þráðurinn er því jafn 
stuttur og væri ég gölluð raketta á gamlárskvöldi sem 
var keypt til að dreifa skipulega úr sér á næturhimn-
inum en lyftist svo ekki einu sinni upp af bílaplaninu 
áður en hún sprakk með pirrandi hvelli og ófáguðum 
blossa. Sorrí.

En svo ég haldi nú áfram að barma mér yfir létt-
vægri kvefpest minni: Ég á tveggja ára dóttur sem ég 
reyni af þráhyggju að skýla fyrir allri eymd og volæði 
sem fyrirfinnst í veröldinni. Til að hlífa henni við 
kvalræði mínu set ég í túrbó-gír þegar hún er nálægt 
og hendist í kringum hana eins og trúður á spítti.

Ég hélt að dóttirin væri að leika sér inni í her-
berginu sínu. Ég sat í keng á sófanum, samfallin af 
sjálfsvorkunn, og sá hana ekki strax þegar hún kom 
inn í stofuna. Ég kipptist við þegar ég heyrði hana tví-
stíga í dyragættinni og mundaði hugræna amfetamín-
sprautuna. En það var um seinan. Stelpan var búin 
að koma auga á ræfildóminn. Tálmyndin af skýrum, 
hnökralausum heimi sem ég hafði keppst við að mála 
síðan hún fæddist skolaðist til á augabragði. Viðbrögð 
dótturinnar við köldum raunveruleikanum komu 
mér hins vegar í opna skjöldu.

Óræð á svipinn gekk hún að sófanum og prílaði 
upp í hann. Fumlaust vafði hún stuttum hand-
leggjunum um hálsinn á mér og faðmaði mig að sér. 
Þvínæst teygði hún sig í glanstímarit sem lá ólesið 
á sófaborðinu. Venjulega reyndi hún að rífa af mér 
allt lesefni. En að þessu sinni rétti hún mér blaðið og 
sagði: „Mamma lesa.“

Ég furðaði mig enn á því flókna, breyska en kær-
leiksríka náttúruundri sem mannskepnan er þegar 
þolinmæði mín sprakk með þeim hvelli sem dreifir 

sér nú um síðu þessa blaðs. Tilefnið var aðsend 
grein sem birtist í Fréttablaðinu fyrr í vikunni eftir 
mætan mann, Þóri Stephensen, fyrrverandi dóm-
kirkjuprest og staðarhaldara í Viðey. „Ég er orðinn 
hundleiður á sífelldum og algerlega órökstuddum 
yfirlýsingum í Fréttablaðinu og fleiri miðlum, að 
það sé enginn Guð,“ ritaði Þórir. „[A]llt virðist þetta 
gert til þess að eyðileggja hin fornu andlegu gildi, 
sem hafa haldið uppi menningu og siðgæði þjóðar 
okkar um aldir.“

Pizza með skinku, osti og ananas
Fyrst Þórir velur orð sín eins og önugur siðapostuli 
sem gleymdi umburðarlyndinu heima – kannski var 
hann með kvef – ætla ég að leyfa mér að gera slíkt 
hið sama: Ég er orðin hundleið á sífelldum og alger-
lega órökstuddum yfirlýsingum sumra geistlegra 
manna um að siðferðiskennd, kærleikurinn og andleg 
þrekvirki mannkynsins séu þeirra eign. Ég er orðin 
hundleið á að sitja þegjandi undir fullyrðingum þess 
efnis að við sem aðhyllumst ekki þá lífssýn sem þeir 
kusu sér séum óheflaðir, kærleiksheftir bavíanar sem 
teljast ekki til uppréttra manna.

Fyrir dóttur minni er ljós heimsins flöktandi 
bláminn af iPadinum. Tilgang lífsins er að finna í 
næsta Kinder-eggi. Heilög þrenning er pizza með 
skinku, osti og ananas. Engu að síður leyfi ég mér 
að fullyrða að hún búi yfir meiri siðferðiskennd og 
kærleik í sínum tveggja ára litla fingri en margur sem 
kennir sig við Krist.

Það besta
Til var siðað fólk áður en kristni var fundin upp. Siðað 
fólk mun vera til löngu eftir að kristni líður undir lok.

Það er gott og blessað að trúa á guð. En að eigna 
þessari ósönnuðu veru allt það besta sem í okkur 
fólkinu býr er er algjörlega óverðskulduð vantrú á 
mannkyninu.

Óheflaðir, kærleiksheftir bavíanar

RÚV skýrslan er tímabært innlegg í umfjöllun 
um framtíð fjölmiðla á Íslandi. Farið er yfir 
stöðuna eins og hún blasir við nefndarfólki og 
reynt að rýna í ástæður fyrir bágri fjárhags-
stöðu RÚV.

Viðbrögð úr Efstaleiti hafa verið fyrirsjáanleg. Svo 
virðist sem samanburður á rekstri RÚV og fréttastofu 
365 hafi farið sérstaklega fyrir brjóstið á stjórn og starfs-
fólki. Útvarpsstjórinn gekk meira að segja svo langt 
að draga í efa samanburðartölur úr rekstri 365 miðla, 
en komst þó að þeirri niðurstöðu að í raun skipti litlu 
hvort tölurnar væru raunsannar eða ekki því „margoft 
hafi komið fram að slíkur samanburður sé illmögulegur 
vegna ólíks eðlis almannaþjónustumiðla og einka-
miðla“. Ekki var tekið fram hvar þetta hefur komið fram 
eða hver hefur fært óyggjandi sönnur á það að saman-
burður sem þessi sé út úr kú.

Niðurstaða skýrslunnar er sú að RÚV glímir við 
rekstrarvanda sem ekki sér fyrir endann á. Félagið 
fékk á síðasta ári tæplega 3,4 milljarða í forgjöf í 
formi útvarpsgjalds, og viðbótartekjur upp á ríflega 2 
milljarða, einkum vegna auglýsingasölu þar sem RÚV 
keppir við einkamiðla, einn ríkismiðla á Norður-
löndum.

Lögformleg staða RÚV tryggir félaginu því 5,4 
milljarða árlegt forskot á markaði. Samt er reksturinn 
þungur. Félagið hefur tapað ríflega 800 milljónum frá 
2007. Samt starfa enn helmingi fleiri fréttamenn hjá 
RÚV en 365 miðlum. Fjöldi stöðugilda í samanburðar-
hæfum rekstri er ríflega tvöfaldur. RÚV notar næstum 
þrefalt fleiri fermetra undir starfsemina, þrátt fyrir að 
hjá 365 miðlum starfi fleiri þegar allt er talið. Kannski 
er samanburður ekki sanngjarn, en varla skýrir 
„almannaþjónustuhlutverkið“ allan muninn.

Niðurstaða skýrsluhöfunda er að starfsemi RÚV beri 
sig ekki óbreytt. Félagið starfar með takmarkaðri ábyrgð 
að nafninu til en ríkið lagði félaginu til 2 milljarða auka-
lega á árunum 2007 til 2009. Aftur þarf aukaframlag í ár. 
Þegar niðurskurðarplön stjórnenda RÚV eru skoðuð er 
vart raunhæft að þetta breytist í náinni framtíð. Lagt er 
til að útvarpsgjald hækki, að ríkið taki yfir skuldabréf 
við LSR og að kláruð verði sala á lóðarrétti í Efstaleiti. 
Ekkert af þessu er í hendi, og í engu felst framtíðarlausn. 
Salan á lóðarréttinum telst til einskiptishagnaðar sem í 
besta falli veitir gálgafrest til að taka til í undirliggjandi 
rekstri.

Stundum er sagt að stærsti gallinn á ríkisrekstri sé sá 
að hluthafaaðhald vanti. Með öðrum orðum: Stjórnvöld 
sem fara með almannafé eru ekki líkleg til að sjá um eign 
sína með sömu ástríðu og eigandi sem á allt sitt undir. 
Fimmtán ára óuppsegjanlegur samningur um úrelta 
dreifiveitu rennir stoðum undir þessar kenningar.

RÚV-nefndin svokallaða var skipuð af réttkjörnum 
stjórnvöldum til að rýna í rekstur RÚV. Að endingu fer sú 
vinna fram í umboði eigenda RÚV – fólksins í landinu.

Viðbrögð RÚV-liða benda til þess að forsvarsmenn 
RÚV skorti auðmýkt gagnvart hluthöfum sínum. Það að 
benda á augljósa galla í starfseminni kallast ekki pólitík, 
heldur aðhald og á að heita sjálfsagt mál.

Afneitun RÚV

 

Það að benda á 
augljósa galla í 
starfseminni 
kallast ekki 
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aðhald og á að 
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Hyundai Santa Fe er glæsilegasti bíllinn í Hyundai fjölskyldunni. Nýr Santa Fe er nú 
með 200 hestafla, 2,2 lítra dísilvél og fjölda tæknilegra öryggisatriða sem auka öryggi 
og auðvelda ökumanni að bregðast rétt við mismunandi aðstæðum. Komdu og upplifðu 
gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai Santa Fe með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Santa Fe – Verð frá 7.090.000 kr.

Dísilvél 2,2 lítrar, 200 hestöfl, eldsneytisnotkun 8,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð.  
*Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Opið í dag frá 12-16

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

Frumsýning

Nýr Hyundai Santa Fe
Fjórhjóladrif, sjálfskipting, 200 hestafla dísilvél
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Við sem þetta ritum höfum 
lengi verið vinir. Við höfum 
ræktað með okkur sérstaka 

vináttu sem okkur langar að deila 
með öðru fólki. Um árabil hittumst 
við hvern þriðjudagsmorgun kl. 10 
til að lesa Biblíuna, biðja saman 
og eiga gott samtal með það að 
markmiði að veita hvor öðrum 
aðhald til að lifa ósviknu andlegu 
lífi. Það hefur orðið reynsla okkar 
að sú einfalda iðkun sem fólgin 
er í daglegum Biblíulestri og bæn 
ásamt vikulegu trúnaðarsamtali 
geri okkur betri en ella. Biblíu-
lestur gefur þekkingu á Guði og 
mönnum, bænin veitir frið og 
öryggi og trúnaðarsamtalið skilur 
mann eftir með þá vissu að það sé 
í lagi að vera maður sjálfur.

Við finnum öll að tímarnir eru 
að breytast. Kristið fólk í landinu 
skynjar örar breytingar í ytri þátt-
um og upplifir jafnvel kirkjuna 
sína í vörn. Við sem þetta ritum 
óttumst ekki þær breytingar sem 
nú ganga yfir. Við sjáum fyrir 
okkur kirkju Jesú Krists lifa og 

Kirkjan er ávöxtur 
vináttu og trúar

Bjarni Karlsson, 
MA í siðfræði 
og prestur við 
sálgæslustofuna 
Haf 

dafna í fjölmenningarþjóðfélag-
inu. Við trúum því að fjölmenn-
ingin sé hluti af Guðs góðu sköpun 
og að hann vilji að kristið fólk 
vandi sig við að lifa í heiminum 
eins og hann er. Almannarýmið 
er og verður vettvangur krist-
innar kirkju. Um leið og þrengt er 
að hefðbundnu kirkjustarfi með 
margvíslegu móti skapast ný tæki-
færi til að lifa trúna í daglegu lífi og 
bera Jesú Kristi vitni. Kristin kirkja 
er ekki háð peningum, húsum eða 
embættum, hún er fjöldahreyfing 
þeirra sem vilja vera vinir og nem-
endur Jesú. Hann fæddist sem 
fátækur flóttamaður og var á end-
anum yfirgefinn af öllum. Sigur 
hans er sigur yfir ranglæti og ein-
semd og góða fréttin er sú að rétt-
læti og vinátta stendur öllum til 
boða í hans nafni.

Kirkja Jesú er lífræn. Það merkir 
að hún vex innan frá, líkt og fræ 
sem sáð er í jörð eða grein á tré. 
Hún er ekki árangur af markaðs-
setningu heldur ávöxtur vináttu 
og trúar. Hún er ekki skipulag sem 
komið er á heldur atburður, fólk á 
ferð með góðar fréttir og veislu í 
farangrinum.

Við sem þetta 
ritum óttumst 

ekki þær breytingar sem nú 
ganga yfir. Við sjáum fyrir 
okkur kirkju Jesú Krists lifa 
og dafna í fjölmenningar-
þjóðfélaginu. Allt frá tímum hellamálverka 

hefur saga mannkyns verið 
skráð í myndlist. Stundum 

er það saga pólitískra átaka, land-
flutninga, trúarbragða eða ham-
fara, en einnig og ekki síst saga 
einstaklingsins, hversdagslífsins 
og tilfinninganna. Það sem við 
vitum fyrir tilstilli myndlistar er 
þess eðlis að engin önnur leið hefði 
getað miðlað þeirri þekkingu. Það 
er af þessum sökum sem mynd-
listararfur árþúsundanna er orðinn 
að einum helsta fjársjóði heims-
byggðarinnar, bæði í menningar-
legum og efnahagslegum skilningi.

Myndlist samtímans er sams-
konar afl og myndlist fortíðar og 
gildir þá einu hvort hún er for-
smáð eða upphafin af þeim sem 
lifa samtíða henni. Myndlistin lifir 
sínu eigin lífi sem rannsakandi 
afl, sem þjóðarspegill, sem áhrifa-
valdur og gagnrýnisrödd. Hún er í 
eðli sínu óbugandi, ódrepandi en 
um leið uppbyggjandi fyrir anda 
og eðli þeirra sem eru móttækilegir 
og – eins undarlega og það kann 
að hljóma – einnig þeirra sem ekki 
vilja taka þátt í henni. Myndlistin, 
líkt og aðrar listir, mótar umhverfi 
okkar allra burt séð frá því hvort 
við horfum, hlustum eða neytum 
lista. Michelangelo hefur um 

Myndlist er þjóðarspegill
Fríða Björk 
Ingvarsdóttir
rektor Lista
háskóla Íslands

árhundruð haft áhrif á líf milljóna 
manna um heim allan, Frida Kahlo 
breytti sjálfsmynd Mexíkó varan-
lega, Louise Bourgeoise mótaði 
hugmyndir samtímans um hlut-
verk og vitund kvenna, ekki bara í 
listum heldur heiminum yfirleitt.

Hér á landi á myndlist í hefð-
bundnum skilningi ekki langa hefð 
að baki. En þótt arfur okkar sé rýr 
miðað við marga, værum við enn 
fátækari ef ekki nyti þeirra sem 
mótuðu þjóðarvitund 20. aldar í 
gegnum myndlist, svo sem Nínu 
Tryggvadóttur, Þorvaldar Skúla-
sonar, Hildar Hákonardóttur og 
Hreins Friðfinnssonar. Íslensk 
myndlist 21. aldar er á fleygiferð 
í hringiðu samtímalista heimsins 
sem knýjandi afl ef horft er til Katr-
ínar Sigurðardóttur, Ólafs Elíasson-
ar og Ragnars Kjartanssonar – svo 
ekki séu taldir allir þeir íslensku 
myndlistarmenn sem enn eru 
undir 35 ára aldri en hafa þegar lyft 
grettistaki í hörðum heimi mynd-
listar á alþjóðavísu.

Nýtur ekki sannmælis
Í samhengi þjóðararfleifðar skul-
um við þó ekki gleyma að mynd-
list spyr ekki um þjóðerni. Hún 
spyr ekki um aldur eða kyn, kyn-
hneigð, trúarbrögð eða pólitík, 
þótt hún fjalli vissulega um þessi 
mál þar sem ekkert er henni óvið-
komandi. Myndlist þverar mæri 
tungumála, menningarheima og 
jafnvel ólíkra tíma. Í þeirri víðu 
skírskotun, í þessum umburðar-
lynda, upplýsandi og oft á tíðum 
krefjandi miðli, er svigrúm fyrir 
allar þær hugmyndafræðilegu 
vangaveltur sem ögra viðteknum 
gildum í fagurfræði, vísindum, 
félagslegum þáttum og sjálfsmynd 
samfélagsins. Í því felst gildi henn-
ar fyrir okkur öll og okkar sam-
eiginlegu arfleifð, ekki bara sem 
þjóðar heldur sem þátttakenda í 
stærra samhengi.

Þótt íslensk myndlist standi 
styrkum stoðum í hugmyndafræði-
legum skilningi nýtur hún ekki 
sannmælis hér á landi sem það 
hreyfiafl sem hún sannarlega er. 
Myndlistarsöfn og sýningarstaðir 
búa við fjársvelti, myndlistarmenn 
fá ekki laun fyrir vinnu sína á opin-
berum söfnum, en búa árvisst við 
það ámæli sem fylgir neikvæðri 
umræðu um listamannalaun. 
Við þurfum að minna okkur á að 
myndlistarmenn eru hámenntaðir 
sérfræðingar sem renna styrkum 
stoðum undir sameiginleg auð-
æfi okkar allra með rannsóknum 
sínum og listsköpun. Hugsum til 
þeirra á degi myndlistar, njótum 
verka þeirra og sýnum samstöðu 
um framtíðaruppbyggingu á þessu 
merkilega fræðasviði.

Þótt íslensk myndlist standi 
styrkum stoðum í hug-
myndafræðilegum skilningi 
nýtur hún ekki sannmælis 
hér á landi sem það hreyfiafl 
sem hún sannarlega er.Gregory Aikins

prestur og doktor 
í leiðtogafræðum

B 180, árgerð 2013, ekinn 38 þús. km, 
sjálfskiptur, dísil, 109 hö.

Bakkmyndavél, árekstrarvari, krómpakki, hiti í framsætum, 
16" álfelgur, inniljósapakki, sætisþægindapakki o.fl.

Verð 4.490.000 kr. 
Afb./mán. 41.900 kr.*  

Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • Sími 590 2160 • www.notadir.is. Opið virka daga kl. 10–18 og laugardaga kl. 12–16

Flug fyrir 2 með öllum notuðum  Mercedes-Benz
Mercedes-Benz B–Class nýtur mikilla vinsælda, enda framúrskarandi 
kostur. Þeir sem kaupa notaðan Mercedes-Benz í eigu Öskju í nóvember, 
að verðmæti 1,5 milljónir eða meira, fá flug fyrir tvo til Þýskalands með 
WOW Air í kaupbæti og vetrardekk að auki. Allir notaðir Mercedes-Benz 
hjá okkur hafa fengið þjónustuskoðun fyrir veturinn.

*Mánaðargreiðsla m.v. 50% bílalán í 72 mánuði. Vextir 9% 
  og árleg hlutfallstala kostnaðar er 10,73–10,79%
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

LEITAÐU RÁÐA HJÁ OKKUR 
Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega og 
vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. 
Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir 
íslenskar aðstæður.  

Fiskislóð 1 
Sími 580 8500 

Tryggvabraut 1–3 
Sími 460 3630 

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16 

REYKJAVÍK AKUREYRI OPNUNARTÍMI

ellingsen.is

MUCK BOOT HALE 
Stærðir 27–37 | Ýmsir litir

TILBOÐSVERÐ 

6.923 KR.
VERÐ: 9.890 KR.

VIKING ASCENT 
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

22.392 KR.
FULLT VERÐ: 27.990 KR.

SOREL CARIBOU 
Stærðir 36,5–42 | Ýmsir litir 
TILBOÐSVERÐ 

23.752 KR.
FULLT VERÐ: 29.690 KR.

SOREL TIVOLI 
Stærðir 36,5–42 | Ýmsir litir 
TILBOÐSVERÐ 

21.592 KR.
FULLT VERÐ: 26.990 KR.

VIKING BIFROST
Stærðir 28–41 | Ýmsir litir 
TILBOÐSVERÐ 

13.592 KR.
FULLT VERÐ: 16.990 KR.

VIKING WINDCHILL 
Stærðir 20–30 
TILBOÐSVERÐ 

12.792 KR.
FULLT VERÐ: 15.990 KR.

CANGURO 
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

15.992 KR.
FULLT VERÐ: 19.990 KR.

COLUMBIA DRAINMAKER 
Stærðir 37–43  | Ýmsir litir
TILBOÐSVERÐ 

9.495 KR.
FULLT VERÐ: 18.990 KR.

SCARPA MOJITO
Stærðir 36–41  | Ýmsir litir
TILBOÐSVERÐ 

19.192 KR.
FULLT VERÐ: 23.990 KR.

MUCK ARCTIC SPORT
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

18.152 KR.
FULLT VERÐ: 22.690 KR.

SCARPA LADAKH GTX
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

43.992 KR.
FULLT VERÐ: 54.990 KR.

COLUMBIA VENTRAILIA     
Stærðir 41–46 
TILBOÐSVERÐ 

19.990 KR.
FULLT VERÐ: 24.990 KR.

COLUMBIA CONSPIRACY
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

18.392 KR.
FULLT VERÐ: 22.990 KR.

COLUMBIA BUGABOOT
Stærðir 36–42 
TILBOÐSVERÐ 

23.992 KR.
FULLT VERÐ: 29.990 KR.

VIKING FROST FIGHTER
Stærðir 21–35 | Ýmsir litir
TILBOÐSVERÐ 

7.112 KR.
VERÐ: 8.890 KR.

SKÓDAGAR Í ELLINGSEN

20%
afsláttur 
af skóm

50%
af eldri
 skóm

MUCK BOOT HALE
Stærðir 27–37 | Ýmsir litir

30%

50%

SCARPA MOJITO

LOKADAGUR 
Í dag laugardag



tindastóll rak poikola  
pieti poikola var í gær rekinn úr 
starfi þjálfara tindastóls í dom-
ino’s-deild karla eftir aðeins fjóra 
leiki. tindastóll vann fyrstu tvo 
leiki sína en tapaði næstu tveimur, 
fyrir Þór Þorlákshöfn og svo 
Haukum á heimavelli í fyrrakvöld. 
samkvæmt heimildum íþrótta-
deildar fór aðferðafræði poikola, 
sem skipti afar ört um leikmenn 
á meðan leik stóð, illa í leikmenn 
liðsins en þeim var þó ekki heimilt 
að tjá sig um brottrekstur finnska 
þjálfarans þegar eftir því var leitað 
í gær.

365.is      Sími 1817

LAUGARDAG KL. 12:35

Stemningin hefur verið heldur þung á Stamford Bridge 
síðustu vikur. Nær Mourinho að rífa sína menn upp og sigra 
Klopp og kó í mögnuðum hádegisleik í enska boltanum?
Ekki missa af þessum stórveldaslag á Stöð 2 Sport 2!

CHELSEA–LIVERPOOL

Íslenskt brons á HM fatlaðra í gær

Á palli  Ármenningurinn Helgi Sveinsson vann brons í spjótkasti í Doha 
í gær en hann kastaði 55,18 metra. Keppt var í sameiginlegum flokki 
F42, 43 og 44 en Helgi var heimsmeistari í flokki F42 og þetta kast hans í 
gær var heimsmeistaramótsmet í hans flokki.   Fréttablaðið/getty

handbolti „Þetta er búið að 
vera alveg ótrúlega gaman,“ segir 
Hrafnhildur ósk skúladóttir, 
þjálfari kvennaliðs ÍBV, en hennar 
lið hefur farið frábærlega af stað í 

olís-deild kvenna.
liðið er búið að vinna átta 
fyrstu leiki sína í deildinni 

og á fimmtudag skelltu 
s t e l p u r n a r  h e n n a r 

Í s l a n d s m e i s t u r u m 
Gróttu í  uppgjöri 
ósigruðu liðanna. 
Byrjun liðsins er því 
fullkomin en það 
ke m u r  m ö r g u m 
á óvart enda var 
ÍBV spáð fimmta 
sætinu í deildinni 
í árlegri spá fyrir 
mótið.

„ É g  h a f ð i 
a l l t a f  m e i r i 
trú á þessum 
st e l p u m  e n 
aðrir þjálfarar 
deildarinnar 
g r e i n i l e g a . 
V i ð  h ö f u m 
aðeins fengið 
e i n n  l e i k -

mann síðan 
spáin var birt 
og sú er ekki 
í byrjunarlið-
inu þó að hún 
spili  mikið,“ 

s e g i r  H ra f n -
hildur og bætir 
við að margir hafi 

líka haft litla trú 
á hinum 19 ára 
gamla markverði 

hennar, Erlu rós sigmarsdóttur, 
sem er reynslulítil.

„Það var alltaf sagt við mig að 
ég gæti ekki verið í efstu sætunum 
af því mig vantaði markvörð. Ég 
hafði séð hana síðan hún var 17 
ára og sá strax hvað hún er mikið 
efni. Það kemur mér því ekkert 
á óvart að hún sé að springa út í 
vetur. Hún byrjaði frábærlega í 
fyrsta leik gegn Fram og hefur 
síðan haldið uppteknum hætti,“ 
segir Hrafnhildur en Erla er dóttir 
sigmars Þrastar óskarssonar, 
fyrrverandi landsliðsmarkvarðar. 
„Hún fær örugglega góð ráð heima 
fyrir.“

Hrafnhildur er eini kvenkyns-
aðalþjálfari deildarinnar og hún er 
að slá strákunum við á sínu fyrsta 
ári sem þjálfari.

„Ég er í það minnsta búin að slá 
þeim við í fyrstu átta leikjunum. 
Það væri fínt ef þetta endaði bara 
núna,“ segir Hrafnhildur og hlær 
dátt. „Það er nóg eftir af mótinu 
og ÍBV tók mikla dýfu eftir áramót 
í fyrra. Það á mikið eftir að ganga 
á áður en yfir lýkur,“ segir Hrafn-
hildur sem getur ekki neitað því að 
það sé svakalega gaman að hefja 

þjálfaraferilinn í meistaraflokki 
svona vel.

„Fyrsti leikurinn var gegn stebba 
[stefáni arnarsyni, fyrrverandi 
þjálfara Hrafnhildar] og gaman að 
vinna hann en ég átti nú kannski 
ekki alveg von á þessari flottu byrjun 
hjá okkur.“

Hrafnhildur ætlar sér stóra hluti í 
þjálfuninni og halda áfram að mennta 
sig í fræðunum. Í Vestmannaeyjum 
getur hún einbeitt sér algjörlega að 
þjálfuninni en segir að ef hún væri í 
bænum hefði hún þurft að sinna fullu 
starfi samhliða þjálfuninni.

„Það eru mikil forréttindi að fá að 
starfa í þessu umhverfi og við þessar 
aðstæður. Þetta er snilld eins og 
maður segir og mér finnst þetta hrika-
lega gaman. Ég sé ekki eftir því að hafa 
komið til Eyja.“

Þjálfarinn var þekktur keppnis-
maður er hún var enn að spila og 
tapaði sjaldan. Hvernig hefur henni 
gengið að aðlagast lífinu utan vallar-
ins?

„Það skiptir mig engu máli hvort ég 
er þjálfari eða áhorfandi. Það er miklu 
erfiðara að vera utan við þennan hel-
vítis völl. Ég hef þó smá áhrif sem 
þjálfari og það hjálpar.“

Í dag fer Hrafnhildur með sitt lið á 
fornar slóðir er ÍBV sækir Val heim. 
Hrafnhildur vann allt sem hægt er að 
vinna með Val og það oftar en einu 
sinni.

„Það verður yndislegt að mæta 
þangað. Það er alltaf vel tekið á móti 
mér þarna og ég á marga vini í Val. 
Það verður lagt til hliðar í 60 mínútur 
samt og vonandi yfirgef ég svæðið 
með tvo punkta.“
henry@frettabladid.is

Hafði mikla trú á stelpunum
Hrafnhildur Skúladóttir var ákaflega sigursæl sem leikmaður og þjálfaraferill hennar fer 
af stað með miklum látum. Hún er eina konan sem er aðalþjálfari í Olís-deild kvenna og 
nýtur lífsins í Eyjum. ÍBV situr nú á toppi deildarinnar með fullt hús stiga eftir átta leiki.

Á morgun

domino’s-deild karla 

Keflavík - Höttur 99-69 
Stigahæstir: Valur Orri Valsson 18, Magnús 
Már Traustason 16, Ágúst Orrason 14 – 
Tobin Carberry 26, Mirko Virijevic 13. 
nýliðar Hattar reyndust lítil fyrir-
staða fyrir keflavíkur sem tyllti sér á 
topp deildarinnar með fullt hús stig 
að loknum fjórum umferðum. 

Kr - Njarðvík 105-76 
Stigahæstir: Michael Craion 30, Þórir Guð-
mundur Þorbjarnarson 21 – Marquise Sim-
mons 24, Ólafur Helgi Jónsson 14. 
Haukur Helgi pálsson spilaði sinn 
fyrsta leik fyrir njarðvík en kr átti 
kvöldið með hinn sautján ára Þóri 
Guðmund í miklu stuði. 

efst 
Keflavík 8
KR 6
Grindavík 6 
Haukar 4  

Neðst 
Stjarnan 4 
Snæfell 4 
FSu 0 
Höttur 0

08.30 turkish airlines open Golfstöðin
13.20 Everton - Sunderland  Sport 2 
13.55 Carpi - hellas Verona  Sport 
15.50 S’ton - bournemouth  Sport 2
18.30 Formúla 1 - Mexíkó  Sport 
19.40 lazio - aC Milan  Sport 3
21.20 nFl: dallas - Seattle  Sport 

Nýjast

Í dag
09.00 turkish airlines open Golfstöðin
12.35 Chelsea - liverpool  Sport 2
14.50 Swansea - arsenal  Sport 2
14.50 Crystal P. - Man. Utd.  Sport 4
14.50 Man. City - norwich  Sport 5
14.50 Watford - West ham  Sport 6
14.50 newcastle - Stoke  Stöð 3
14.50 West brom - leicester  Gullstöðin
14.55 Real Madrid - las Palmas  Sport
15.55 Formúla 1 - Æfing  Sport 3
16.55 Juventus - torinho  Sport 
18.50 Formúla 1 - tímataka  Sport 3
19.25 Getafe - barcelona  Sport
19.40 inter - aS Roma  Sport 4

13.30 ÍR - Selfoss Austurberg
13.30 Grótta - hK Hertz-höllin
14.00 Valur - ÍbV Vodafone-höllin
15.00 Stjarnan - afturelding TM-höllin
15.00 Ka/Þór - Fjölnir KA heimilið
16.00 Valur - akureyri Vodafone-höllin
17.00 Snæfell - Keflavík Stykkishólmur

olísdeild kvenna 

FH - Fram 17-26 
Markahæstar: Elín Anna Baldursdóttir 
5, Ingibjörg Pálmadóttir 4 – Ragnheiður 
Júlíusdóttir 11, Hafdís Iura 4, Elva Arnard. 4. 

Fylkir - Haukar 25-27 
Markahæstar: Þuríður Guðjónsdóttir 6, 
Thea Imani Sturludóttir 6 – Maria Pereira 7, 
Ramune Pekarskyte 6. 

efst 
ÍBV 16 
Fram 15 
Haukar 15 
Grótta 14  

Neðst 
FH 3 
Afturelding 2 
ÍR 2 
KA/Þór 1

Það er nóg eftir af 
mótinu og ÍBV tók 

mikla dýfu eftir áramót í 
fyrra. Það á mikið eftir að 
ganga á áður en yfir lýkur.

Hrafnhildur Ósk Skúladóttir

ÍbV er enn tap-
laust eftir átta 
leiki í Olísdeild 
kvenna á fyrsta ári 
sínu undir stjórn 
Hrafnhildar  
Skúladóttur.
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 Skráðu þig á www.netgiro.is
 

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.
Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

LAMBALÆRI OG ÁST!
Nýttu þér frábært tilboð á lambalærum í  Iceland og 

hóaðu í fjölskyldu og vini í glaðlega og kærleiksríka máltíð. 
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SS LAMBALÆRI
 FROSIÐ, 2,1–2,6 KG*

999
VERÐ ÁÐUR: 1498 KR. 

kr. kg

MISSTU 

EKKI AF 

ÞESSU!



OPIÐ 
Í DAG FRÁ
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NÝ KYNSLÓÐ ENN ÖFLUGRI OG ÞYNNRI 

SPJALDTÖLVA FRÁ ACER MEÐ 7” IPS 

HD FJÖLSNERTISKJÁ MEÐ ZERO AIR 

GAP OG ANTI-FINGERPRINT TÆKNI! 

19.900
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SPJALDTÖLVA

2
LITIR

Frá verslunarmannahelgi og 
fram að jólum eru engar 
skemmtilegar hátíðir  í 
gangi þannig að okkur 
fannst tilvalið að fagna 
vetrinum og myrkrinu hér 

heima á Íslandi, þar sem hefur ekki 
verið mikil hefð fyrir því hér á landi,“ 
segir Kristinn Sæmundsson sem kalla 
mætti bæjarstjóra draugabæjarins, 
hátíðar sem fram fer í Hafnarfirði um 
helgina í tilefni hrekkjavöku. Þetta er 
í annað sinn sem hátíðin er haldin en 
hún hófst á fimmtudag. „Við Íslend-
ingar erum ekki alveg rétt stemmdir 
gagnvart forferðum okkar, dýrkum 
ekki og dáum forfeður okkar eins 
og margar aðrar þjóðir gera.  Allra-
heilagramessa snýst í grunninn um 
það að minnast forfeðranna. Tengja 

yfir í heim hinna dauðu og færa gjafir 
og tengingar á milli heimanna. Þetta 
er mjög fagur tilgangur í eðli sínu og 
verið að búa til smá gleði og glaum 
í kringum þetta.  Það má sprella, 
hrekkja, klæða sig í búninga, ærslast 
um og hafa gaman,“ segir Kristinn.

Það er Menningar- og listafélag 
Hafnarfjarðar og fyrirtæki og stofn-
anir í bænum sem hafa sameinast um 
að standa fyrir hátíðinni.

Dagskráin er af fjölbreyttum toga. 
Meðal annars draugadiskó, norna-
leit, tónleikar, andlitsmálning, upp-
lestrar og margt fleira. „Við erum með 
nornaleit sem hefst klukkan tólf í dag 
og stendur til fjögur. Það er vísbend-
ingaleikur þar sem krakkarnir safna 
vísbendingum víðsvegar um Strand-
götuna en þær vísa á nornina sem 
gefur þeim svo nammi og þar verður 
drauga diskó líka,“ segir hann. „Tvö 
af aðal atriðum draugabæjarins 
þetta árið eru annars vegar tónleikar 
Lúðrasveitar verkalýðsins í Bæjarbíói 

klukkan tvö og fimm í dag. Fyrri tón-
leikarnir eru fyrir börn og þeir seinni 
fyrir fullorðna. Þetta er mjög metn-
aðarfull dagskrá sem þau eru búin 
að æfa, þau eru í flottum búningum 
og það er frítt inn fyrir alla. Svo um 
kvöldið mun Samúel J. Samúelsson 
Big band mun blása til vúdúveislu í 
Bæjarbíói,“ segir hann og tekur fram 
að hægt sé að nálgast miða á tón-
leikana um kvöldið á midi.is og eins 
verði selt inn við innganginn.

Kristinn segir mikla stemmingu 
hafa myndast fyrir hátíðinni í bænum 
og margir taki þátt.  Nánast allar 
búðir í verslunarmiðstöðinni Firði 
eru skreyttar í anda hátíðarinnar auk 
þess sem margir íbúar skreyti heima 
hjá sér. Nánari upplýsingar er að finna 
á Facebook-síðu Draugabæjar Hafnar-
fjarðar en fjölbreytt dagskrá verður 
alla helgina. „Við vonumst til að sjá 
sem flesta alveg hræðilega hressa og 
það eru allir velkomnir, bæjarbúar og 
allir landsmenn.“

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Hrekkjavöku er fagnað með stæl í Hafn-
arfirði um helgina þar sem hryllingur 
og gleði verða í fyrirrúmi. Margt verður 
um að vera fyrir unga sem aldna, meðal 
annars nornaleit og draugadiskó. 

Hafnarfjörður
breytist í

draugabæ

Lúðrasveit verkalýðsins heldur hrekkjavökutónleika í Bæjarbíói í tilefni hátíðarinnar og klæðist tilheyrandi búningum. FréttaBLaðið/anton Brink
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ELLY 
Þriggja sæta sófi.  
Litir: Ljós- og dökkgrár, bleikur, blár og grænn.
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

ELLY 
Hægindastóll.  
Litir: Ljós- og dökkgrár, 
bleikur, blár og grænn.

      

      

HELGARSPRENGJA

AFSLÁTTUR
30%
ELLY

SEATTLE 
Borðstofustóll.
Svartur, grár og hvítur 
með krómlöppum.

 6.990 kr.  
 8.990 kr.

PARIS
Borðstofustóll. Svartur, grár, 
hvítur, rauður og orange með 
sterkbyggðum viðarlöppum.

 9.990 kr.  
 14.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll.
Svartur, grár og hvítur 
með krómlöppum.

 9.990 kr.  
 13.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll.
Svartur, grár og hvítur 
með svörtum löppum.

 8.990 kr.  
 11.990 kr.

STÓLAR 69.990 kr.   99.990 kr.

 48.990 kr.  
 69.990 kr.

CARNIC
Sófaborð. Viðarfætur og rammi.
Stærð stærra borð: 120 x x 80 cm
Stærð minna borð: 80 x x 80 cm

Minna borð

 29.990 kr.   
 59.990 kr.

Stærra borð

 39.990 kr.   
 74.990 kr.

BELINA 
Borðstofuborð,  
eik/hvítt.
Stærð:  
100 x 170/270 H: 74 cm 100 x 170/270 H: 74 cm 

 99.990 kr.   
 119.990 kr.

1 2 3 4

1

2

3

4

VESTA 
Tungusófi hár, hægri og vinstri tunga. 
Divine antrazit eða grár.
Stærð: 300 x 94/160 x 80 cm 

 299.920 kr.   399.990 kr.

ELISABETH 
3ja sæta sófi. Orange rautt, ólífu 
grænt eða grátt slitsterkt áklæði. 
Ennig fánlegur 2ja sæta og stóll
Stærð: 193 x 80 x 80 cm 

 129.990 kr.  
 159.990 kr.

ELLY 3ja sæta sófi gráblár ELLY 3ja sæta sófi sandbleikur ELLY 3ja sæta sófi dustygrænn

til
fös.
HELGARSPRENGJA

sun.
GILDIR
30. okt. til 1. nov.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
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Sema Erla 
Serdar
29 ára
Formaður 
framkvæmda-
stjórnar  
Samfylk-
ingarinnar og 
formaður 
Samfylk-
ingarinnar í 
Kópavogi

Valgerður 
Björk  
Pálsdóttir 
28 ára
Framkvæmda-
stjóri Bjartrar 
framtíðar

Hvernig datt þér í hug að fara í pólitík? Ég er alin upp við það að fylgjast 
með fréttum og láta mig varða það sem er í gangi í þjóðfélaginu. Lærði 
fljótt að ef maður vill breyta einhverju þá gerist það síst með því að sitja 
við eldhúsborðið heima bölvandi. Skoðun þín skiptir litlu í stóra sam-
henginu ef þú segir hana aldrei, hvað þá ef þú ert ekki tilbúin að bretta 

upp ermar og gera eitthvað í því. 
Er fjórflokkurinn úrelt fyrirbæri? Ég hef aldrei trúað á þetta 

heiti „fjórflokkurinn“. Nafn flokks er kannski það sama en fólk 
kemur og fer, nýtt fólk á skilið að fá tækifæri til að sanna sig án 
þess að vera dregið niður eða bendlað við fyrri flokksfélaga, það 
verður hver að svara fyrir sig.

Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs fólks 
á pólitík? Ef þeir sem eru í pólitík eru duglegri að tala 

á mannamáli og virða skoðanir hver annars. En svo 
held ég að það þurfi meiri fræðslu í skólum um það 

hvernig stjórnkerfið virkar, hver hefur hvaða hlut-
verk og hvernig hlutir eru ákveðnir. Af hverju við 
höfum hin og þessi lög sem unglingum og ungu 

fólki finnast úrelt eða asnaleg. Einnig opna það 
meira fyrir ungu fólki hvernig það getur haft áhrif 

á það sem er verið að gera á Alþingi. T.d. voru margir 
vinir mínir með skoðanir á málum sem lágu fyrir 

Alþingi, oft út frá persónulegri reynslu sem þeim fannst 
ólíklegt að nefndir á Alþingi tækju tillit til, en engum hafði 
dottið í hug að senda inn umsögn um þau mál jafnvel þó 
að sá möguleiki sé opinn öllum. Stjórnmál og Alþingi eru 
oft sett upp eins og þetta sé svo langt frá okkur og of flókið, 
en ég hef kynnst því hvað kerfið býður upp á, persónulega 

hefði ég viljað læra það miklu fyrr.

Hvernig datt þér í hug að fara í pólitík? Breytingar gerast ekki af sjálfu 
sér. Ég get verið óþolinmóð og átt erfitt með að bíða lengi eftir því að 
hlutirnir gerist. Þar af leiðandi vil ég frekar reyna að stuðla að breyt-
ingum en að bíða eftir því að einhver annar geri það. Ég vil leggja mitt af 

mörkum svo að á Íslandi byggist samfélag jöfnuðar, jafnréttis og 
réttlætis, þar sem trú fólks, þjóðerni, litarhaft, kynhneigð eða 
fötlun hefur ekki áhrif á stöðu einstaklinga í samfélaginu.

Hefurðu alltaf látið þig stjórnmálin varða? Ég lærði ung 
að hlutir eins og frelsi, mannréttindi og jafnaður eru ekki 
sjálfsagðir. Bæði af eigin reynslu sem og reynslu annarra 
lærði ég að það er mikilvægt að láta í sér heyra, að berjast 

gegn óréttlæti og vinna í þágu mannúðar, réttlætis og 
friðar. Án þess að hafa tekið meðvitaða ákvörðun hefur 

sú sannfæring leitt mig inn á þessa braut. Á léttari nótum 
held ég að allt frá því ég las dagbækur Che Guevara í MH 
hafi ekki verið aftur snúið.

Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs 
fólks á pólitík? Ég er ekki sammála því að ungt fólk 

hafi ekki áhuga á pólitík og málefnum samfélagsins. 
Hver samfélagsbyltingin á fætur annarri síðustu misseri 

hefur komið frá ungu fólki. Það hefur bara minni áhuga á 
stjórnmálaflokkum sem minna meira á fornminjasafn en 
hreyfiafl í samfélaginu, úrelt flokkakerfi og þrætupólitík og 
því nennir það ekki að mæta á kjörstað.

Ungt fólk vill hafa áhrif á samfélagið, það vill koma að 
ákvarðanatöku í samfélaginu og það vill ráða sinni framtíð 
sjálft, enda eru fáir betur til þess fallnir að skapa framtíð unga 
fólksins en það sjálft. Byltingin er hafin, spurningin er bara 
hver verður fyrstur til þess að hleypa nýrri kynslóð að!

Hefurðu alltaf látið þig stjórnmálin varða? Nei, ég held að stjórnmála-
áhuginn hafi kviknað í Bandaríkjunum þegar ég dvaldi þar sem skipti-
nemi. Fósturforeldrarnir voru komnir á eftirlaun, miklir demókratar með 
sterkar skoðanir og voru með sjónvarpið á allan daginn með pólitískum 

spjallþáttum. Ég hef alltaf haft sterkar pólitískar skoðanir og 
gaman af rökræðum þó ég hafi aldrei áður verið í flokki.

Er fjórflokkurinn úrelt fyrirbæri? Já. Það ömurlegasta við 
pólitík eru flokkar þar sem meginmarkmiðið er að viðhalda 
sjálfum sér. 

Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs fólks á 
pólitík? Það þarf ekki að kveikja neinn áhuga, hann er 

augljóslega til staðar. Rannsóknir sýna að ungt fólk hefur 
mjög mikinn áhuga á pólitík, bara ekki flokkapólitík. 
Ég deili til dæmis ekki áhyggjum sumra stjórnmála-
manna um að ungt fólk hafi ekki áhuga á flokkapólitík. 
Flokkarnir þurfa þó að líta inn á við og spyrja hvernig 
þeir geti hlustað betur á kröfur ungs fólks og í alvör-
unni framkvæma það svo þegar þeir eru við völd. Það 
er ekki nóg að samþykkja einhverja ályktun á lands-
fundi og gera svo eitthvað allt annað þegar á hólminn 
er kominn. Það er helsta ástæðan fyrir því af hverju 
ungt fólk er að afneita fjórflokknum. Það er sífellt 
verið að gera eitthvað á kostnað ungs fólks og fram-
tíðarkynslóða eins og til dæmis skuldaleiðréttingin, 
skortur á framtíðargjaldmiðilsstefnu sem kemur í veg 

fyrir eðlilegan húsnæðis- og leigumarkað og ofeyðsla 
almannafjármuna í óumhverfisvænar verksmiðjur sem 
skapa störf sem ungt fólk langar ekkert að sinna.

Daníel 
Arnarsson
25 ára
Starfsmaður 
Vinstri grænna 
og í stjórn 
hreyfingarinnar

Hvernig datt þér í hug að fara af stað í pólitík? Mér sveið að sjá Ísland 
taka þátt í stríði gegn saklausu fólki, einnig fannst mér skelfilegt að sjá 
náttúruna víkja fyrir skyndilausnum í atvinnumálum og að sjá ójöfnuð, 
sumir eiga allt, aðrir ekkert, það er stærsta vandamálið!

Áttu foreldra sem starfa í pólitík? Nei, þau eru ekki einu sinni 
flokksbundin. Auðvitað hafa þau áhrif á mína lífspólisíu, gefa 
mér ráð og þess háttar.

Hefurðu alltaf látið þig stjórnmál varða? Frá því að ég 
man eftir mér. Við búum ekki í fullkomnum heimi og öll okkar 
vandamál er hægt að leysa, því við sköpuðum þau. Ég var 
óþolandi barnið sem var alltaf að benda á ranglætið í hinu og 

þessu, rökræddi við fullorðna fólkið og þusaði yfir Alþingi.
Er fjórflokkurinn úrelt fyrirbæri?Alls ekki. Mér finnst 

þessi umræða byggð á populisma. Tveir stjórnmálaflokkar 
hafa ráðið síðustu áratugi, fyrir utan örfá ár. VG hafa setið 
í ríkisstjórn í fjögur ár, ættum við því ekki að tala um tví-
flokkana? Stjórnmálahreyfingar breytast hratt, þær eru 

tæki, ekki eitthvað heilagt. Fólkið í flokknum er mikilvæg-
ara en Flokkurinn!

Er ekki verið að kalla eftir nýjum áherslum í stjórn-
málum, Hverjir þurfa að breytast? Fólkið eða stjórnmálin? 
Stjórnmálin, tvímælalaust. Það verður að hleypa ungu fólki í 
ábyrgðarstöður. Við verðum einnig að hlusta betur á fólkið, 
koma með lausnir til framtíðar og hætta að lofa stórum 
heildarlausnum sem verða svikin. Það er ekki nema von að 
fólk treysti ekki fólki sem segir eitt og gerir annað. Einnig 
þarf fólk að koma að ákvarðanatöku um stór málefni beint, 
ekki aðeins í gegnum fulltrúa. Við verðum einnig að hvetja 
til gagnrýninnar hugsunar! Það þýðir ekkert að elta ein-
hvern í blindni.

Jóhanna 
María Sig-
mundsdóttir 
24 ára
7. þingmaður 
Norðvestur-
kjördæmis 
fyrir Fram-
sóknarflokkinn

30
með áhrif

Yngri en Áslaug Arna  
Sigurbjörns-
dóttir
24 ára
Ritari  
Sjálfstæðis-
flokksins

Pólítík meira eins og Twitter
Er ekki verið að kalla eftir nýjum áherslum í stjórnmálum. Hverjir 

þurfa að breytast? Fólkið eða stjórnmálin? Ég held að allir muni halda 
áfram að breytast. Fólk og pólitík eru ekki eins árið 1995 og árið 1975. 
Þannig hafa orðið miklar breytingar á síðustu 20 árum. Þetta er ekki bara 
hrunið. Pólitík og fólk hefur breyst um allan heim. Sömu tilhneigingar 
sjást alls staðar. Mér finnst það jákvætt. Stöðnun er ekki eftirsóknarverð. 

Það þarf margt að breytast, pólitíkin þarf að vera opnari fyrir ungu 
fólki og nýjum hugmyndum. 

Alþingi á að vera eftirsóknarverður staður til að starfa á í 
nokkur ár en síðan á maður að geta farið annað. Við eigum að 
hætta að horfa á stjórnmál sem ævistarf. En svo það gerist þarf 
ekki einungis að breyta viðhorfinu hjá þeim sem starfa í stjórn-

málum, heldur einnig öðru fólki sem horfir á stjórnmálin.
Pólitíkin þarf að vera meira eins og Twitter en ekki eins 

og Facebook – umræðan þarf að vera hnitmiðaðri og efnis-
meiri, ekki langt röfl um lítið efni.

Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs fólks á 
pólítík? Hleypa fleira ungu fólki að störfum innan flokk-
anna. Hætta að tala mikið en reyna að segja meira. Vera 
skemmtilegri og áhugaverðari. Einbeita sér að málum 
sem skipta ungt fólk máli eins og skólamál, atvinnumál 
og húsnæðismál. Og hætta að láta eins og umheimurinn 
sé hættulegur og það sé náttúrulögmál að allt sé betra hér. 

Það er hallærislegt. Ísland er æðislegt en við þurfum að 
hafa fyrir því að standast samkeppni við önnur lönd.

Hvað er það versta við pólítík? Hvað við erum gjörn á að 
hjóla í manninn en ekki málefnið. Þegar fólk talar sér þvert 
um hug, bara til að vera ósammála andstæðingi sínum. Það 
er tímasóun. Verum almennilega ósammála um hluti sem 
við höfum andstæðar skoðanir á, en gerum okkur ekki upp 
skoðanir. Og hvað fólk getur haldið leiðinlegar ræður þar 

sem það segir nokkurn veginn það sama og næsti maður.

Flokkarnir eru vandamálið

Alþingi of langt frá fólkinu

Þýðir ekki að elta í blindni

Byltingin er hafin!
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Hvernig datt þér í hug að fara af stað í pólitík? Mér fannst vanta raddir 
ungs fólks og fleiri til að berjast fyrir þeirra hagsmunum. 

Er ekki verið að kalla eftir nýjum áherslum í stjórnmálum? Hverjir 
þurfa að breytast? Fólkið eða stjórnmálin? Ég held að það sé alveg aug-
ljóst að það sé verið að kalla eftir breytingum. Það er verið að kalla eftir 

breytingum í stjórnmálum á því hvernig við stjórnmálamenn högum 
störfum okkar. Mér finnst þrætupólitík og tortryggni vera hættuleg 
fyrir pólitíkina. Í stað þess að þræta og tortryggja þurfum við að 
komast nær málefnalegri gagnrýni og efnislegri umræðu. Það er hins 
vegar erfitt af því að það fyrsta sem kemur upp í huga okkar í hvert 
skipti eru tilfinningar, áður en maður nær að kynna sér viðfangsefnin. 

Tilfinningarnar geta síðan leitt umræðuna, jákvætt eða neikvætt 
og jafnvel haldið umræðu um aukaatriði í langan tíma sem gerir 
það að verkum að flókin viðfangsefni komast ekki út úr tilfinn-
ingaumræðu. Ég tel að það sé eitt af því sem heldur unga fólkinu 
frá því að mynda sér skoðanir, það reynir að forðast það að vera 
stimplað og flokkað þegar það myndar sér skoðanir.

Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs fólks á póli-
tík? Fyrsta er að treysta ungu fólki til forystustarfa. Jafningja-
fræðsla er mjög mikilvæg og mikilvægt að ungt fólk sjái fyrir-
myndir sínar í mikilvægum hlutverkum í samfélaginu. Það færir 
málefnin nær unga fólkinu. Þá er mikilvægt að ungar konur 
jafnt sem ungir karlar fái tækifæri á vettvangi stjórnmálanna.

Hvað er það versta við pólitík? Mér finnst eiginlega það 
versta þegar pólitík verður persónuleg. Einnig að einstaklingar 
þurfi að líða fyrir skoðanir annarra. Það er galli á flokkakerfi, ef 
einhver í mínum flokki hefur ákveðnar skoðanir þá er fólk búið 
að gefa sér það sjálfkrafa að ég hafi sömu skoðanir, þó að í grunn-
inn séum við sammála um flest af stærstu málunum

Hvernig datt þér í hug að fara af stað í pólitík? Ég vil meina að ég hafi bara 
dottið í pólitíkina. Eina stundina hafði ég aldrei verið viðloðandi pólitík, 
aðra stundina var ég búin að bjóða mig fram fyrir Pírata, skipuleggja mál-
fundi og farin að vinna fyrir Pírata á Evrópuþingi. Þegar ég var hvött til að 
bjóða mig fram fyrir Pírata þá spurði ég mig: Af hverju ekki? og fann enga 
góða ástæðu, svo ég bauð fram.

Áttu foreldra sem starfa mikið í pólitík? Þau voru eitthvað í sveitar-
stjórnarmálum í denn, en annars nei.

Hefurðu alltaf látið þig stjórnmálin varða? Ég hef alltaf haft áhuga á því 
sem hefur verið að gerast í kringum mig.

Ég fylgdist til dæmis vel með hruninu og afleiðingum þess árin 2008 og 
2009, en ég varð ekki virk í stjórnmálum fyrr en árið 2013.

Er fjórflokkurinn orðinn úrelt fyrirbæri? Ég veit það ekki. Kannski?
Er verið að kalla eftir nýjum áherslum í stjórnmálum. Hverjir 

þurfa að breytast? Fólkið eða stjórnmálin? Stjórnmálin þurfa að vera 
skemmtilegri og áþreifanlegri. Ekki endalaust þvaður og blaður um eitt-

hvað sem ekki skiptir máli formsins vegna. Ungt fólk þarf að finna að 
það hefur völd og að það hafi eitthvað að segja, að atkvæðið þeirra 
er alveg jafn mikilvægt og allra annarra. Stjórnmálin þurfa að hætta 
að tala til fólks og byrja að tala við fólk. Það að vera í stjórnmálum á 
ekki að vera einhver virðingarstaða frekar en einhver önnur staða, 
þetta er bara vinna.

Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs fólks á pólitík? 
Tala við það eins og fólk. Enginn er of ungur til þess að hafa skoðanir 

á pólitík og það er mikilvægt að segja börnum aldrei að fara að leika 
því fullorðnir eru að tala um pólitík. Skoðanir allra eru þess virði að 

hlusta á, líka ungmenna og barna.
Hvað er það versta við pólitík? Endalausu fundirnir.
En það besta? Absúrdisminn í þessu öllu saman. Ekki annað hægt 

en að hlæja og sætta sig við það og svo reyna að breyta því sem hægt 
er að breyta til hins betra.
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Hefurðu alltaf látið þig stjórnmálin varða? Ég var nú ekkert undrabarn 
þegar kom að pólitískri hugmyndafræði.

Er fjórflokkurinn úrelt fyrirbæri? Það er auðvitað undir þeim 
flokkum sjálfum komið. Hinn svokallaði fjórflokkur hefur ekki verið einn 
um þingsæti síðustu ár og ljóst að kjósendur hafa fleiri valkosti en oft 

áður. Frjálslynd gildi hafa þó aldrei átt meira upp á pallborðið en nú. 
Ef Sjálfstæðisflokkurinn stendur fast á sínu efast ég ekki um framtíð 
hans og að hann haldi áfram að vera leiðandi stjórnmálaafl. Það 
er þó ljóst að ef rótgrónu stjórnmálaöflin laga sig ekki að breyttum 
veruleika munu einhverjir aðrir koma inn og fylla í skörðin. Það er 
enginn ómissandi.

Er ekki verið að kalla eftir nýjum áherslum í stjórnmálum? 
Hverjir þurfa að breytast? Fólkið eða stjórnmálin? Sam-
félög taka stöðugum breytingum og stjórnmálin þurfa að 
breytast í takt. Ég tel minnkandi kjörsókn ungs fólks skýrast 
einna helst af því að stjórnvöld mæti ekki þörfum nútímans. 
Ég er þeirrar skoðunar að kjósendur séu jafnframt að kalla 
eftir breyttum vinnubrögðum stjórnmálamanna. Tími 
átakapólitíkur er liðinn og fólk óskar eftir að ákvarðanir 
séu byggðar á staðreyndum og hugsjónum, ekki tilfinn-

ingum og hagsmunum. 
Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs fólks á 

pólitík? Það er misskilningur að ungt fólk hafi ekki áhuga á 
pólitík. Á öllu ungu fólki brenna einhver mál. Það er mikil-
vægt að virkja þennan áhuga og gefa ungu fólki færi á að hafa 
áhrif á stefnumótun flokkanna. Þá er enn fremur mikilvægt 
að ungt fólk eigi sína fulltrúa á vettvangi stjórnmálanna í 
þeirri viðleitni að endurspegla vilja og hugðarefni ungra 
kjósenda. Og þannig fáum við ungt fólk að borðinu.
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Helgadóttir
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dæmis suður  
fyrir Pírata

Hvernig datt þér í hug að fara af stað í pólitík? Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á pólitík. 
Ég fann mig þó ekki í stúdentapólitíkinni og skuldbatt mig aldrei neinum flokki fyrr en 

ég skráði mig í Pírata. Ég var orðin þreytt á að sitja heima og nöldra yfir hvað mætti 
betur fara auk þess sem fjölskylda og vinir voru orðin langþreytt á að hlusta á mig. 
Ég ákvað því að finna jákvæðan farveg fyrir pólitískar skoðanir mínar.

Hefurðu alltaf látið þig stjórnmálin varða? Ég byrjaði að sýna stjórnmálum 
áhuga í menntaskóla. Ég hef þó alltaf verið með ríka réttlætiskennd og ligg sjaldan 

á skoðunum mínum. Ég hringdi til dæmis inn í Þjóðarsálina í kringum 10 ára 
aldurinn til að kvarta yfir lélegu barnaefni í sjónvarpinu.

Er verið að kalla eftir nýjum áherslum í stjórnmálum. Hverjir þurfa 
að breytast? Fólkið eða stjórnmálin? Ég tel mjög sterkt ákall eftir 

nýjum áherslum í stjórnmálum frá fólki á öllum aldri.
Það er kannski skrítin útfærsla á lýðræði að á fjögurra ára fresti er 

gengið til kosninga og þeir sem hljóta flest atkvæði fá að taka allar 
stórar ákvarðanir þaðan í frá. Ein leiðin til þess að gefa fólki sterkari 

rödd er að auka beint lýðræði og gagnsæi. Við höfum tækin og tólin 
til þess að koma því í gagnið en til þess að geta nýtt það á sem bestan hátt 

þarf að koma til sameiginlegt átak.
Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs fólks á pólitík? Að sýna 

ungu fólki að það getur haft áhrif á í hvernig samfélagi við búum. Stjórn-
málamenn verða einnig að taka tillit til unga fólksins við stefnumótun og 
ákvarðanatöku.

Hvað er það besta við pólitík? Skemmtilegt fólk sem hefur áhuga á því að 
pönkast í kerfinu (og áramótaskaupið).

Hvernig datt þér í hug að fara í pólitík? Fyrrverandi kærasti minn var 
virkur í starfinu og mér þótti það áhugavert. Hann spurði mig hvort ég 
hefði áhuga á því að bjóða mig fram í ritara UVG og ég sló aðallega til 
vegna þess að stefna hreyfingarinnar samsvaraði mínum skoðunum 
betur en stefna allra annarra flokka.

Áttu foreldra sem starfa í pólitík? Þau hafa síðustu ár verið virk í 
Íbúa hreyfingunni í Mosfellsbæ. Þau hafa alltaf verið að pönkast í kerfinu 
á einn eða annan hátt og aldrei kennt sig við neinn flokk, enda allt of 
miklir anarkistar.

Hefurðu alltaf látið þig stjórnmálin varða? Ég var áhugasöm um 
stöðu mála þegar ég var barn, horfði á fréttir, hlustaði á umræður foreldra 
minna og las stundum blöðin. Á unglingsárunum hafði ég brennandi 
áhuga á umhverfisvernd og var á móti stóriðjustefnu stjórnvalda. Ég man 
þó eftir því árið 1999 þegar ég var 8 ára með mömmu minni í Kringlunni. 
Þar stóð Ögmundur Jónasson og var að gefa nælur í aðdraganda þing-
kosninga. Ég náði mér í eina og sagði við mömmu að hún yrði að kjósa 

þennan kall, enda stóð x-u á nælunni.
Er fjórflokkurinn ekki búinn? Nei, það held ég ekki. Ég veit að 

hreyfingin mín er engan veginn hætt og hefur frekar sóknarfæri 
en eitthvað annað. Stefna okkar felst meðal annars í því að tryggja 
jafnrétti kynslóða og jöfnuð í samfélaginu. Vissulega þurfum við 
og aðrir flokkar að taka skref inn í 21. öldina, tæknivæðast og 
gera stjórnmálin aðgengilegri fyrir alla.

Hvað er hægt að gera til að kveikja áhuga ungs fólks á póli-
tík? Skólakosningar eru alltaf spennandi kostur. Hægt er að halda 
sérstaka viðburði, til dæmis þjóðfund unga fólksins þar sem ungt 
fólk getur haft áhrif á pólitíkina. Um leið og ungu fólki líður eins 
og það hafi áhrif og hlustað sé á það er áhuginn fljótur að koma.

Hvað er það versta við pólitík? Hvað það getur stundum verið 
stutt í tilfinningar. Þegar kemur að hitamálum er oft auðvelt að 
taka það sem sagt er inn á sig. Það er stundum erfitt að hlusta 
ekki á hjartað og reyna að nota hugann þegar kemur að mál-
efnum sem maður brennur fyrir.

En það besta? Að mínu mati er það að sjá að maður geti haft 
raunveruleg áhrif.

Best að geta haft áhrif

Það er enginn ómissandi

Þingmennska er bara vinna

Þrætupólitík er hættuleg

Hringdi 10 ára í Þjóðarsálina
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GEIRMUNDAR SAGA HELJARSKINNS NÝTT ÍSLENZKT FORNRIT 

„ALGJÖR SNILLD“

Geirmundur heljarskinn var sagður göfgastur allra landnáms- 
manna. Þó hefur sögu hans aldrei verið haldið á lofti – fyrr en nú, 
1100 árum eftir hans dag.

Bergsveinn Birgisson vakti mikla athygli í Noregi árið 2013 fyrir 
fræðirit sitt um Geirmund: Svarta víkinginn. Sú verðlaunabók 
kemur út á íslensku á næsta ári, en fyrst: Geirmundar saga 
herljarskinns. Íslendingasagan sem fékk ekki að vera með.

★★★★★
– PÁLL BALDVIN BALDVINSSON, FRÉTTATÍMINN, UM SVAR VIÐ BRÉFI HELGU.

Geirmun
manna. Þ
1100 áru

Bergsvei
ffræðirit s
kkemur út
hherljarski

NÝTT ÍSLENZKT
FORNRIT

ÁRNI MATTHÍASSON, BLAÐAMAÐUR MORGUNBLAÐINU



Það er hræðileg tilfinn-
ing að upplifa að það 
vilji mann enginn, að 
vera bara einn,“ segir 
Matthías Bergsson. Ævi-

saga hans, Munaðarleysinginn, sem 
skrifuð er af Sigmundi Erni Rúnars-
syni, kemur út á miðvikudaginn. Þar 
er sögð saga Matthíasar, eða Matta 
eins og hann er gjarnan kallaður, en 
sagan nær allt frá munaðarleysingja-
hæli í Reykjavík á sjötta áratug síð-
ustu aldar til ævintýra og erfiðleika 
í Bandaríkjunum. Lífshlaup Matta 
er skrautlegra en flestra og myndi 
söguþráðurinn líklega sóma sér vel 
í bíómynd enda hefur sögu hans 
stundum verið líkt við kvikmyndina 
Forrest Gump.

„Ég verð að vara þig við, ég bjó í 
Bandaríkjunum í hátt í fimmtíu ár 
og á stundum dálítið erfitt með að tjá 

mig á íslensku,“ segir Matthías með 
bandarískum hreim þegar við fáum 
okkur sæti á American Bar í Austur-
stræti. Það er vel við hæfi að við-
talið fari fram á þessum stað þar sem 
bandarískum kennileitum er flaggað.

Breyttist allt þegar bróðirinn lést
Sagan hefst í Reykjavík árið 1949, 
árið sem Matthías fæddist. Bróðir 
hans, Ómar, fæddist ellefu mánuð-
um síðar og fyrstu þrjú árin í lífi hans 
lék hamingjan við fjölskylduna. Líf 
litlu fjölskyldunnar, sem samanstóð 
af þremur bræðrum og foreldrum 
þeirra, breyttist skyndilega þegar 
yngsti bróðirinn lést aðeins tveggja 
mánaða gamall. „Það er svo skrítið, 
ég man við vorum nýbúnir að fá þrí-
hjól, við vorum svo litlir,“ segir hann. 

Fjölskyldan var stödd í sumar-
bústað í Fagranesi þar sem þau ætl-
uðu að búa sér heimili. Móðir hans 
var inni með litla bróður þeirra og 
faðir þeirra í vinnunni meðan bræð-
urnir léku sér á nýju þríhjólunum 
sínum. Móðir þeirra kom skyndi-

lega út í uppnámi með bróður 
þeirra bláan í fanginu og kallaði í 
örvæntingu á bræðurna að sækja 
pabba sinn.

„Við brunuðum niður malarveg-
inn á þríhjólunum að sækja pabba 
í vinnuna,“ segir hann. „Þetta er eitt-
hvað sem maður gleymir aldrei.“ Litli 
bróðir var látinn, dánarorsökin var 
vöggudauði. 

„Það breyttist allt. Ég man aldrei 
eftir að hafa séð mömmu og pabba 
saman eftir þetta.“

Foreldrarnir ungu skildu í kjöl-
farið og móðir Matta tók upp sam-
band við bandarískan mann. Fyrst 
um sinn bjuggu bræðurnir með 
mömmu sinni en þeir voru svo 
aðskildir. Matti bjó með pabba 
sínum en Ómar bróðir hans fór í 
fóstur til danskra hjóna. „Það var svo 
erfitt þegar Ómar var tekinn af mér, 
við vorum svo nánir. Við vorum eins 
og tvíburar.“

Móðir hans hafði eignast annað 
barn og hélt til Bandaríkjanna með 
nýja manninum.

Mamma, mamma!
Áður en hún yfirgaf landið kvaddi 
hún syni sína hjá ömmu þeirra og 
afa. Það var líka stund sem situr alltaf 
í minninu. „Við vorum svo glaðir að 
sjá mömmu en svo sagði hún okkur 
að hún væri að fara í burtu. Hún fór 
svo út og við eltum hana. Hún fór 
út á biðstöð og við fylgdumst með 
henni stíga upp í strætisvagninn en 
þorðum ekkert að segja. Ekki fyrr 
en vagninn fór af stað, þá hlupum 
við á eftir og öskruðum grátandi 
„mamma, mamma!“.“

Kvaldi sjálfan sig
Faðir hans var kominn í talsverða 
óreglu á þessum tíma og gat því ekki 
haft Matta hjá sér. Honum var því 
komið fyrir á munaðarleysingja-
heimilinu Steinahlíð í Elliðaárdaln-
um. Honum leið illa og hann byrjaði 
að skaða sjálfan sig. „Ég kroppaði 
mig til blóðs og neitaði mér um að 
kúka. Ég setti hælinn eins fast og 
ég gat upp í rassinn þannig að ég 
gæti ekki kúkað. Ég þoldi mig ekki 
og langaði að pína mig.“ Þetta var 
leið barnsins til þess að takast á við 
aðstæður sem það hafði ekkert um 

að segja. Matti var illa á sig kominn, 
borðaði lítið sem ekkert og var orð-
inn mjög horaður.

Þó það hafi reynt á að vera yfir-
gefinn og skilinn eftir á munaðar-
leysingjaheimili þar sem enginn 
vitjaði hans þá tekur hann fram að 
fólkið sem vann þar hafi verið gott 
við hann. „Þarna var yndisleg eldri 
kona sem hjálpaði mér að byrja að 
læra að lesa. Maður grípur í hverja 
þá manneskju sem er góð við mann. 
Þessi kona tók mig undir vænginn 
sinn, sagði mér sögur og las fyrir mig 
bókina um Prins Valíant. Þessi góða 
kona fékk mig til þess að hætta að 
halda í mér.“ 

Á heimilinu á kvöldin voru þeir 
þrír eftir, hin börnin voru bara í 
gæslu yfir daginn. „Við munaðar-
leysingjarnir vorum eftir og hin 
börnin létu okkur alveg finna fyrir 
því að enginn kæmi að sækja okkur,“ 
segir hann.

Rænt í sveitinni 
Eftir nokkra mánuði á Steinahlíð 
fór hann í sveit á Syðri-Reyki. Fólkið 
þar vildi honum vel en honum leið 
samt ekki eins og hann ætti heima 
þar. Það dró þó til tíðinda einn dag-
inn þegar skörungur að nafni Gróa 
Jakobína Jakobsdóttir, eiginkona 
frænda hans, Steins Einarssonar í 
Vatnagörðum á Eyrarbakka, kom 
og sótti hann á skólalóðina í sveita-
skólanum sem hann var í. „Hún 
rændi mér,“ segir hann hlæjandi en 
ráninu er lýst með miklum tilþrifum 
í bókinni. Það reyndist honum mikið 
gæfuspor. „Gróa í Vatnagörðum var 
aðalmanneskjan í mínu lífi, ég virti 
hana meira en mína eigin móður. 
Hún kom og sótti mig og henti mér 
inn í bíllinn. Sagði: „Matthías, þú 
kemur með mér, þetta er ekki nógu 
gott fyrir þig. Gróa var algjörlega 
sérstök manneskja,“ segir hann og 
brosir innilega.

Sjálf áttu Gróa og Steinn sjö börn, 
auk þess sem Matti var fjórða barnið 
sem þau tóku í fóstur. „Þarna leið 
mér eins og ég tilheyrði einhverjum. 
Ég varð hluti af fjölskyldunni.“

Þarna var Matti illa farinn, allt of 
horaður með beinkröm. „Þegar ég 
kom til þeirra fékk ég vonina aftur 
og var ekki lengur einn.“

Mér hefur  
    verið líkt við  
Forrest Gump

Matthías Bergsson hefur átt ævintýralegra lífshlaup en flestir. Saga 
hans nær allt frá munaðarleysingjaheimili í Reykjavík, að vera rænt 
frá sveitabæ og til herþjálfunar og daglegs lífs í skuggalegu glæpa-
hverfi í Bandaríkjunum. Hann náði botninum fyrir nokkrum árum 
en reis upp úr mikilli óreglu og sneri aftur til Íslands að vitja æsku-
ástarinnar sem hann hafði ekki hitt í nærri því hálfa öld . Forrest Gump

Ég kroppaði mig til
blóðs og neitaði mÉr
um að kúka. Ég setti
hælinn eins fast og Ég
gat upp í rassinn þannig
 að Ég gæti ekki kúkað.
Ég þoldi mig ekki og
langaði að pína mig.

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

FRettaBlaðið/anton BRinK
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Í Vatnagörðum var nóg að bíta og 
brenna. Matti öðlaðist fljótt heilsu 
á ný og fyrir tilstilli Gróu byrjaði 
hann að skrifast á við móður sína í 
Ameríku.

Aftur með Ómari 
Á Eyrarbakka gekk honum vel. Við 
fermingu stóð honum svo til boða 
að taka annaðhvort landspróf, fara 
til föður síns sem þá bjó á Tálkna-
firði með Ómari bróður hans eða fá 
hjálp við að fara til Ameríku og finna 
móður sína. „Ómar hafði vinninginn. 
Ég vildi vera aftur með honum.“

Á Tálknafirði fór hann að vinna 
í frystihúsinu þar sem bræðurnir 
lærðu að beita og flaka. Loksins 
voru þeir sameinaðir. Hann undi sér 
vel í frystihúsinu og ætlaði sér ekki á 
sjóinn þegar hann var beðinn um að 
taka pláss á báti. „Það var komið til 
mín einn daginn ’63 og mér var sagt 
að ég yrði að koma á sjóinn en ég 
vildi það ekki. Sætu stelpurnar voru 
að vinna í frystihúsinu og ég vildi 
vera þar,“ segir hann og skellir upp 
úr. Úr varð þó að Matti fór á sjóinn.

Leiðin lá til Ameríku 
Með sjómennskunni komu pening-
arnir og það kom að því að hann var 
orðinn svo vel efnaður að stefnan var 
sett til Ameríku að heimsækja móður 
sína. Hann lagði af stað til fyrirheitna 
landsins og stóð fyrst á bandarískri 
grund 6. júní 1966. Sama dag og allir 
leigubílstjórar voru í verkfalli. Móðir 
hans bjó þá í hjólhýsi með seinni 
manni sínum og þremur börnum 
þeirra.

„Ég komst fljótt að því að mamma 
var hálfgerður fangi þarna. Hún 
mátti ekkert gera án mannsins síns, 
Carls. Hann var ekki vondur við hana 
en hann vildi ráða. Hún mátti ekki 
fara ein út í búð og hann vildi ekki 
að hún tæki bílpróf. Ég lærði nógu 
mikla ensku með hennar hjálp til 
þess að taka bílprófið úti. Hún sagði 
svo við mig, heyrðu ég kenndi þér 

þetta, ég get alveg tekið prófið sjálf. 
Og hún tók prófið en hann var ekki 
sáttur við það, hann vildi hafa hana 
heima.“

Ástin bankar upp á 
Matti var ekki búinn að vera lengi í 
Ameríku þegar hann var kolfallinn 
fyrir landi, þjóð og ekki síst matnum. 
„Ég fór svo aftur til Íslands þegar ég 
var orðinn blankur til þess að vinna 
og ná mér í meiri pening.“

Þegar því takmarki var náð fór 
hann aftur út til móður sinnar en 
þá var Ómar bróðir hans með í för. 

Eftir nokkra mánuði lá leiðin aftur 
til Íslands að vinna og þá varð hann 
ástfanginn af ungri konu sem hann 
kynntist í Þrastarlundi. „Ég man ég 
hugsaði að þessi ætti eftir að verða 
mín. Hún var allt öðruvísi en allar 
hinar stelpurnar og ég bar svo mikla 

virðingu fyrir henni,“ segir hann 
með blik í augum. Þessi sama kona 
átti eftir að koma aftur inn í líf hans 
45 árum síðar. „Síðan var það móður-
ástin sem kallaði og ég fór aftur út til 
Bandaríkjanna. Við skrifuðumst á í 
nokkur ár en svo fékk ég bréf um að 
ég skyldi hætta þessum ástarjátn-
ingum, hún væri núna gift kona og 
ætti barn.“ Hann virti það en gleymdi 
henni aldrei og hugsaði oft til hennar 
í gegnum árin.

Á búgarði Marlboro-mannsins
Lífið í Bandaríkjunum var ævintýra-
legt. Tækifærin voru á hverju strái. 
Bræðurnir réðu sig báðir í vinnu 
og fyrsta starfið úti var í Colorado 
Springs, á búgarði sjálfs Marlboro-
mannsins sem auglýsti þær sígar-
ettur um langt skeið. Næst lá leiðin 
inn í borgina. „Þá fórum við Ómar 
að vinna í ráðhúsinu. Ég var að 
vinna í deild sem sá um teikningar 
fyrir skolplagnakerfi og Ómar var í 
skjalasafni Vatnsveitunnar. Okkur 
leiddist alveg rosalega.“ Bræðurnir 
vildu meiri ævintýri. „Ég fékk síðan 
vinnu á skíðahótelinu Broadmoore 
Resort í Klettafjöllunum í Colorado 
Springs. Ómar fór að vinna í silfur-
námu og var með miklar tekjur.“

Þjónaði Marlene Dietrich
Í starfi sínu á hótelinu kynntist Matti 
nokkrum stórstjörnum sem dvöldu á 
hótelinu, hann skautaði með Peggy 
Flemming og þjónaði Marlene Diet-
rich. „Ég var á næturvöktum og eigin-
lega það eina sem ég þurfti að gera 
var að svæfa Marlene Dietrich,“ segir 
hann hlæjandi. Söngkonan varði 
stórum hluta ársins á hótelinu, þarna 
var hún um sjötugt og átti erfitt með 
svefn. „Hún bað mig að finna fyrir sig 
róandi te svo hún gæti sofið. Hún fór 
aldrei úr rúminu. Ég fór oft með mat 
til hennar og talaði aðeins við hana. 
Hún var bara eins og ryk, hefði ég 
blásið á hana þá hefði hún fokið í 
burtu. Hún bað oft um mig og spurði 
einu sinni hvort það væri satt að við 
Íslendingar hefðum aldrei áhyggjur 
af því hvaðan næsta máltíð kæmi eða 
hvar við ætluðum að finna kodda til 
að leggja höfuðið á í kvöld. Ég sagði 
já, ég held að það sé rétt. Ég hef aldrei 
haft áhyggjur af því hvar ég ætla að 
sofa í nótt eða hvaðan næsta máltíð 
kemur.

Þetta var sennilega uppáhalds-
tíminn minn í Ameríku,“ segir Matti 
hugsi.

Eftir að hafa starfað á hótelinu í 
dágóðan tíma var kominn tími til 
þess að halda áfram og nú var stefnan 
sett á Kaliforníu þar sem hann vildi 
komast á skip og sigla um Kyrrahafið. 
„Ég fór þangað með félaga mínum. 
Þar hittum við Alice Cooper í partíi 
hjá einhverjum vinum hans. Æðis-
legur maður og eðlilegur, vorum bara 
að kjafta og  spila billjard.“ 

Matti fékk starf á fragtara og sigldi 
um Kyrrahafið næstu árin. Meðal 
annars til Ástralíu, Japans og Tókýó.

Slapp við Víetnam
Svo kom kallið, þar sem hann var 
fæddur fyrir 1950 þá var hann skyld-
aður til þess að sinna herþjónustu. 
Við tóku þrjú ár í erfiðri og harðri 

herþjálfun fyrir Víetnamstríðið. 
„Þá var sagt við mann: annaðhvort 
kemur þú til baka dauður í plastpoka 
eða lamaður. En ég get lofað ykkur 
einu, sagði liðþjálfinn, það kemur 
enginn til baka eins. Þið verðið allir 
skaðaðir en það verður ekki endilega 
hægt að sjá skaðann. Sumir þessara 
liðþjálfa sem voru að þjálfa okkur 
höfðu verið í Víetnam og þetta var 
bara truflað fólk. Það var rosalega 
skrítið allt þarna og neikvætt and-
rúmsloft.“

Matti slapp þó með skrekkinn við 
að fara til Víetnam. „Ég fór í gegnum 
alla þessa þjálfun og var kominn 
til eyjunnar Okinawa þegar Nixon 
ákveður að það verði ekki fleiri 
sendir til Víetnam. Það munaði bara 
tveimur eða þremur dögum. Ég varð 
fyrir vonbrigðum. Maður var búinn 
að byggja sig svo upp fyrir þetta,“ 
segir hann og vísar í þann hugsana-
gang sem mönnum er kenndur í 
hernum.

Fljótlega eftir þetta ákvað hann 
að hætta í hernum og leið hans lá til 
Havaí sem hann hafði kynnst á sigl-
ingum sínum. Hann bjó þar næstu 
fimmtán árin.“

Eiginkona og börn 
Fyrst um sinn vann hann hjá dreif-
ingarfyrirtæki og fór svo að vinna 
sem bílstjóri við að keyra peninga frá 
fyrirtækjum í banka. Þar vann hann 
meðan hann kláraði að taka punga-
prófið og keypti sér í framhaldinu bát 
og það varð atvinna næstu árin hans 
að starfa sem skipstjóri á stangveiði-
bát. Á Havaí sigldi hann stundum 
með þekkt fólk. Meðal annars boxar-
ann Sugar Ray Leonard, André og O.J. 
Simpson auk þess sem hann kynntist 
morðingja Johns Lennon.

Á Havaí kynntist hann líka 
Kathy, þýskættaðri konu sem varð 
eiginkona hans og barnsmóðir. Þau 
eignuðust þrjár stelpur, ein lést í 
móðurkviði en hinar eru 32 og 25 ára 
í dag. Þau skildu eftir 17 ára hjóna-
band. „Kathy hélt framhjá mér en 
við vorum saman í átta ár eftir það. 
Sambandið varð aldrei eins og ég 
átti líka alltaf erfitt með að elska. Það 
hefur fylgt mér í gegnum lífið að vera 
svona varkár og að vera hræddur við 
að vera hafnað,“ segir hann.

Óregla í skuggalegu glæpahverfi
Eftir skilnað þeirra Kathy fór hann 
til Ómars bróður síns, sem bjó enn 
í Bandaríkjunum. „Ómar hafði 
bakbrotnað, var mjög illa farinn 
og mikið veikur. Ómar byrjaði að 
drekka þegar hann var í hernum og 
drakk mikið.“

Sjálfur var Matti farinn út af beinu 
brautinni. „Ómar var á mjög sterkum 
lyfjum eins og oxycontin og morfíni 
og ég byrjaði að fikta í þessu.“

Næstu árin sökk hann dýpra. 
Hann bjó með Ómari í glæpahverfi 
þar sem öllu var stolið og allt var 
flóandi í eiturlyfjum. Hann fékk lítið 
að gera, vann þó inn á milli í stöku 
verkefnum en drakk sífellt meira og 
auk þess bættust við lyf og dóp ásamt 
skuggalegum félagsskap. Hann sökk 
dýpra og dýpra án þess að gera sér 
fyllilega grein fyrir því. Matti var 
orðinn veikur og illa farinn þegar 

hann reyndi að fyrirfara sér með því 
að reka hníf í brjóstið á sér.

Ung útigangskona sem hann 
og félagi hans höfðu tekið að sér 
bjargaði honum með því að hringja 
á sjúkrabíl. „Þetta var ung stelpa 
sem var í eiturlyfjum og átti engan 
að. Hún bað mig að vera vin sinn 
en ég komst fljótlega að því að hún 
átti við geðræn vandamál að stríða. 
Hún átti engan að, foreldrar hennar 
höfðu látist þegar hún var lítil og 
stjúpmóðir hennar vildi ekki tala við 
hana. En það var hún sem bjargaði 
mér. Seinna lést hún svo í bílslysi, 
grey stelpan.“

Hann rankaði við sér á spítala 
nokkrum dögum síðar og í kjölfarið 
fór hann að huga að því að koma sér 
á beinu brautina á ný. Ómar bróðir 
hans lést skömmu síðar af lang-
vinnum veikindum og þá tók Matti 
sig til, flutti úr glæpahverfinu og til 
dóttur sinnar.

Fann æskuástina aftur 
Það var þar sem hann fór að hugsa 
aftur til heimahaganna. Hann var illa 
á sig kominn, andlega og líkamlega. 

Fyrir framan tölvuskjáinn rakst 
hann svo aftur á æskuástina, þá 
sömu og hafði heillað hann á Íslandi 
45 árum fyrr. „Við fórum að spjalla 
saman og það kom í ljós að hún hafði 
misst manninn sinn langt fyrir aldur 
fram nokkrum árum fyrr og var orðin 
ekkja,“ segir hann og ljómar þegar 
hann talar um æskuástina.

Þegar Matti hafði jafnað sig og var 
kominn í betra stand ákvað hann 
að láta verða af því að fara aftur til 
Íslands. Hugurinn leitaði til rótanna 
og Ameríka var ekki lengur jafn 
heillandi og hún hafði verið öllum 
þessum áratugum fyrr. 

Hann hélt heim á leið og á flug-
vellinum var það æskuástin sem tók á 
móti honum. „Ég var illa farinn þegar 
ég kom hingað fyrir þremur árum. 
Var með mikla bakverki og þurfti að 
fara í aðgerð á öxl. En ég hef fundið 
það út að mér líður best þegar ég fer 
á sjóinn.“ 

Ánægður að vera kominn heim 
Matti hefur verið á strandveiðum 
við Patreksfjörð á bátnum Andra 
BA 100. Þar á hann hús og land sem 
hann erfði eftir föður sinn. „Ég er 
mikil aflakló hérna á Patró og er að 
verða kominn með 35 tonn síðan í 
maí,“ segir hann hlæjandi enda unir 
hann sér vel á sjónum. „Mér hefur 
alltaf fundist gaman að vinna og vera 
í kringum venjulegt fólk.“

Matti segir það hafa verið 
skemmtilegt verkefni að segja sögu 
sína en Sigmundur Ernir kom vestur 
til hans þar sem hann tók viðtöl 
fyrir skrif bókarinnar. „Það er búið 
að vera æðislegt en mér finnst í raun 
merkilegust þessi koma mín aftur til 
Íslands. Það hefur breytt svo miklu 
fyrir mig. Ég er algjörlega búinn að 
koma mér í gang líkamlega og til-
finningalega. Og í fyrsta skipti í mörg 
ár er ég búinn að ná mér á strik efna-
hagslega, á smá pening í bankanum 
og hef efni á að gera hitt og þetta. 
Þetta er mjög skemmtilegt. Ég elska 
Ísland og það er svo yndislegt að 
vera kominn aftur heim.“

Þá var sagt við mann: 
annaðhvort kemur 
Þú til baka dauður í 
plastpoka eða 
lamaður. en ég get 
lofað ykkur einu, sagði 
liðÞjálfinn, Það kemur 
enginn til baka eins. 
Þið verðið allir 
skaðaðir en Það verður 
ekki endilega hægt að 
sjá skaðann. 

Matti á hippatímabilinu, með sítt hár og skegg, nýfluttur til Havaí. Matti var í þrjú ár í bandaríska hernum, Bræðurnir Ómar og Matthías . 
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COOP WC PAPPÍR
16 RÚLLUR 

998 
ÁÐUR 1.239 KR/PK

X-TRA KARTÖFLUFLÖGUR 
SALT -300 G 

299 
ÁÐUR 369 KR/PK

MANGÓ
Í LAUSU - BRASILÍA 

279 
ÁÐUR 558 KR/KG

50%

LAMBALÆRI
2 SAMAN Í PAKKA - FROSIÐ 

1.198
ÁÐUR 1.498 KR/KG

KALKÚNN HEILL
FRANSKUR 

993 
ÁÐUR 1.397 KR/KG

LAMBAINNLÆRI
BLÁBERJA 

2.770 
ÁÐUR 3.298 KR/KG

KENGÚRU FILLET
FERSKT 

2.999 
ÁÐUR 3.998 KR/KG

DÁDÝRAVÖÐVI
NÝJA SJÁLAND 

3.733 
ÁÐUR 4.666 KR/KG

-29%

-25%-20%

4,6 KG
5,4 KG
6,6 KG 
 7,2 KG

RISTORANTE PIZZUR
MOZZARELLA, HAWAI, SPECIALE 

449 
ÁÐUR 499 KR/PK

ÖMMUBOLLUR
800 G 

890 
ÁÐUR 989 KR/PK

ÓDÝR ÍS
900 ML 

249 
ÁÐUR 359 KR/PK

-31%

3 tegundir

Verðsprengja
Stutt læri - Meira kjöt - Minna af beinum 

2 saman í pakka



  KOMDU OG FAGNAÐU MEÐ OKKUR Á SUÐURLANDSBRAUT !

OPIÐ ALLAHELGINAÁ SUÐULANDSBRAUTLAU. 11-16 OG SUN. 13-17

TAKK FYRIR OKKUR!
VIÐ BJÓÐUM TIL GLÆSILEGRAR VEISLU OG TÖLVUHÁTÍÐAR

UM HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT TIL AÐ ÞAKKA VIÐSKIPTAVINUM
OKKAR FYRIR VIÐSKIPTIN UNDANFARIN 23 ÁR.

RISA MINECRAFT KAKA FRÁ KL. 11:00 Á LAUGARDAG

 

Komdu og upplifðu sýndarveruleika og Gunjack skotleikinn
frá CCP með Samsung Galaxy Gear VR alla helgina !

Öll CS:GO lið sem vilja geta komið og spilað við landsliðið og fengið lánsmenn ef vantar upp á. 
Landsliðið fær aðeins að nota skammbyssur og hnífa á meðan hitt liðið getur notað öll vopn sem það vill.  

BESTA LIÐIÐ ÚR 5 LOTUM VINNUR.

UPPLIFÐU FRAMTÍÐINA MEÐ

2,4 METRAR

NAMMI

   NAMM!

Öll börn og Minecraft spilarar eru velkomin til þess að hjálpa okkur að byggja 

RISAVAXINN SKEMMTIGARÐ
Í LAUGARDALNUM

um helgina með aðstoð kennara Skemu.  10 heppnir krakkar
sem koma og hjálpa til fá gefins eintak af nýju íslensku

Minecraft bókunum ! 

  10 heppnirkrakkar sem hjálpa til
fá Minecraft bók !MINECRAFT

HEIMUR FYRIR
KRAKKANNA!

Öll börn og Minecraft spilarar eru velkomin til þess að hjálpa   10 heppnir

GETUR ÞITT LIÐ UNNIÐ
LANDSLIÐIÐ Í CS:GO ?

KOLBRJÁLUÐ AFMÆLISTILBOÐ Á NÆSTU SÍÐU

Íslenska CS:GO landsliðið mætir milli 13 - 16 á laugardag

FruitShoot og Trítlarfyrir krakka !
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OKKAR FYRIR VIÐSKIPTIN UNDANFARIN 23 ÁR.

RISA MINECRAFT KAKA FRÁ KL. 11:00 Á LAUGARDAG

 

Komdu og upplifðu sýndarveruleika og Gunjack skotleikinn
frá CCP með Samsung Galaxy Gear VR alla helgina !

Öll CS:GO lið sem vilja geta komið og spilað við landsliðið og fengið lánsmenn ef vantar upp á. 
Landsliðið fær aðeins að nota skammbyssur og hnífa á meðan hitt liðið getur notað öll vopn sem það vill.  

BESTA LIÐIÐ ÚR 5 LOTUM VINNUR.

UPPLIFÐU FRAMTÍÐINA MEÐ

2,4 METRAR

NAMMI

   NAMM!

Öll börn og Minecraft spilarar eru velkomin til þess að hjálpa okkur að byggja 

RISAVAXINN SKEMMTIGARÐ
Í LAUGARDALNUM

um helgina með aðstoð kennara Skemu.  10 heppnir krakkar
sem koma og hjálpa til fá gefins eintak af nýju íslensku

Minecraft bókunum ! 

  10 heppnirkrakkar sem hjálpa til
fá Minecraft bók !MINECRAFT

HEIMUR FYRIR
KRAKKANNA!

GETUR ÞITT LIÐ UNNIÐ
LANDSLIÐIÐ Í CS:GO ?

KOLBRJÁLUÐ AFMÆLISTILBOÐ Á NÆSTU SÍÐU

Íslenska CS:GO landsliðið mætir milli 13 - 16 á laugardag

FruitShoot og Trítlarfyrir krakka !

Öll CS:GO lið sem vilja geta komið og spilað við landsliðið og fengið lánsmenn ef vantar upp á. 

GETUR ÞITT LIÐ UNNIÐ
LANDSLIÐIÐ Í CS:GO ?

Íslenska CS:GO landsliðið mætir milli 13 - 16 á laugardagÍslenska CS:GO landsliðið mætir milli 13 - 16 á laugardag
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ÞRÁÐLAUSIR
BLUETOOTH 
HÁTALARAR

SAUMAVÉLAR
30% AFSLÁTTUR

HEIMILISTÆKJAHELGI
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 

STÓRUM HEIMILISTÆKJUM
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ÞVOTTAVÉLAR
OFNAR

KYNNING 

Dolce Gusto

Í HEIMILISTÆKJUM 
SUÐURLANDSBRAUT

Allar Dolce Gusto 
vélar á tilboði

Panasonic TX40/50/55CX670
· 4K Ultra HD upplausn 3840x2160 punktar
· Quad Core Pro örgjörvi
· Firefox OS netvafri
· 4K Up-Scaling
· Studio Master Color DCI
·  3 x USB tengi (1 x 3.0) / 3 x HDMI tengi
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SLÉTTUJÁRN

Philips HR2170
600w Viva Collection blandari 
með 1,5L glerkönnu. Stiglaus 
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kjöt og margt fleira

KYNNUM NÝJA 
OnionChef 
HAKKARANN

KYNNINGAR
AFSLÁTTUR20% 

25% AFSLÁTTUR
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Bergþór Pálsson tekur á 
móti mér á stigaskör í 
fjölbýlishúsi og býður 
mér til stofu. Þar sem 
hann veit að ég ætla að 

forvitnast um hannyrðir hans er 
hann búinn að taka fram nokkrar 
prjónaflíkur. Flest af því sem eftir 
hann liggur á því sviði kveðst hann 
þó hafa gefið í tækifærisgjafir. Hann 
er einmitt nýbúinn með fallega 
peysu með mynstruðu berustykki 
sem afastrákurinn á að fá í jólagjöf.

„Ég á tvö afabörn og hef fyrir 
reglu að gefa þeim eitthvað heima
tilbúið eða lítið á afmælum og 
jólum en aftur á móti hef ég reikn
inga fyrir þau í banka og set þar inn 
upphæð sem færi annars í veglega 
gjöf. Ég held að það muni koma 
þeim miklu betur síðar meir því 
fyrstu árin fá þau hvort sem er svo 
mikið pakkaflóð.“

Saknaði þeirrar norsku
Ein af peysunum hans Bergþórs er 
símynstruð, ljósblá og beinhvít og 
það er saga á bak við hana.

„Þegar ég var 18 ára vann ég á 
hóteli í Lillehammer í Noregi og 
þá keypti ég mér norska peysu, svo 
af einhverjum orsökum týndi ég 
henni seinna. Ég ákvað að ég yrði 
að leita að sams konar peysu og fór 
í allar búðir hérlendis og erlendis 
sem ég komst í, aldrei fann ég 
peysuna. Það endaði með því að ég 
leitaði uppi norsk mynstur á net
inu. Reyndar fann ég ekki mynstrið 
á peysunni sem ég átti en ég fann 
peysu sem var svipuð, stækkaði 

bara mynstrið, teiknaði það upp 
og studdist svo við uppskriftir að 
öðrum peysum við prjónaskap
inn. Það var mikið verk að prjóna 
þessa peysu og ég veit ekki hvort 
ég mundi leggja í það aftur. En mér 
fannst þetta skemmtilegt ferli og í 
raun áhugavert að komast að því 
hversu mikið hugvit þarf til þess að 
klára svona verk.“

Afi og amma prjónuðu
Bergþór hefur lengi kunnað að 
prjóna en byrjaði af alvöru fyrir 
fáum árum. „Ég var að leika í Óliver 
Tvist í Þjóðleikhúsinu í litlu hlut
verki herra Bumble sem kom bara 
fram tvisvar, í fyrra skiptið þar sem 
Óliver kemur til hans og biður um 
meiri mat og herra Bumble öskrar á 
hann MEIRA? og hrindir honum frá 
sér. Þarna hafði ég mikinn frítíma 
baksviðs en fannst ég ekki geta lesið 
því þá fylgdist ég ekki nógu vel með. 
Mig hafði alltaf langað að eignast 
íslenskt þjóðbúningavesti og ákvað 
að reyna að prjóna eitt slíkt en fann 
enga uppskrift að því. Því lagði ég 
smjörpappír framan á vesti sem ég 
sá og klippti út sniðið. Síðan settist 
ég niður með eitthvert garn sem 
ég fann og mátaði hversu margar 
lykkjur ég þyrfti og fór að reikna 
hvar ég þyrfti að auka í og þess
háttar. En ég hefði aldrei getað 
þetta án aðstoðar leikkvenna 
í kring um mig, enda þurfti ég 
margoft að rekja upp. Bakstykkið 
er úr taui, það þurfti að fóðra og 
brydda og ég fékk Tinnu Kvaran 
búningameistara til að hjálpa mér 
þegar ég lenti í vandræðum. En 
þegar ég var búinn með mitt vesti 
bætti ég öðrum tveimur við, handa 
Albert, manninum mínum, og 
Braga, syni mínum. Þetta verkefni 

Þetta gengur bara skref af skrefi og Það á 
ábyggilega eftir að koma fram fólk sem hefur 
meiri áhuga fyrir Þessu embætti en ég. forsetinn 
er forseti 24 tíma á sólarhring og á nánast 
ekkert einkalíf. Þetta er Því líka spurning 
um hvað menn vilja leggja á sína nánustu.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

kom mér af stað í prjónaskapinn af 
alvöru en var ansi mikil hugarleik
fimi. Eftir þetta prjónaði ég húfur 
af ýmsum gerðum til að hafa við 
búninginn.“

Bergþór kveðst ekki vita til að 
hann hafi komið fleiri karlmönnum 
til að prjóna en segir það hugsan
lega hafa gerst óbeint. „Eftir að ég 
byrjaði hef ég að minnsta kosti 
frétt af mörgum karlmönnum sem 
prjóna en vilja kannski ekkert bera 
það á torg. Í Hvítársíðunni, þar 
sem pabbi minn er alinn upp, var 
algengt að karlmenn prjónuðu. 
Amma og afi prjónuðu til dæmis 
bæði sjóvettlinga til að senda til 
Grindavíkur og drýgðu þannig 
tekjurnar því fólki féll náttúrlega 
aldrei verk úr hendi.“ Bergþór 
kveðst hafa uppgötvað ákveðna 
hugarró við hannyrðir þegar hann 
saumaði riddarateppi sem nú 
prýðir einn stofuvegginn, því hann 
hafi æft djúpa öndun í takt við gang 
nálarinnar.

Forsetahugleiðingar á bið
Bergþóri gefst vel að hafa handa
vinnu með sér þegar koma bið
stundir, annars grípi hann símann 
og fari á fésbókina, sem ekki sé 
endilega gott fyrir hugann, því þar 
sé oft svo mikið um kvartanir. „Fyrst 
eftir hrun vorum við svo uppfull af 
sköpunargleði og hugmyndum um 
hvernig við gætum byggt upp nýtt 
Ísland með heiðarleika í fyrirrúmi. 
Nú nokkrum árum seinna finnst 
mér botninn hafa dálítið dottið úr 
þeim hugsjónum. Margir eru von
sviknir og sú staða gerir okkur erfitt 
fyrir. Þess vegna finnst mér mikil
vægt að við finnum styrkinn innra 
með okkur og hlúum að okkur 
sjálfum og náunganum því keðjan 
verður aldrei sterkari en veikasti 
hlekkurinn. Þjóð sem er upplits
djörf og með heilbrigða sjálfsmynd 
getur gert svo margt til að snúa 
rangri þróun við.“

– Þetta er nú ágæt framboðsræða 
fyrir forseta.

Bergþór brosir. „Það kom mér 
óskaplega á óvart þegar fólk fór að 
hafa samband við mig út af fram
boði til forseta. Ég hef nefnilega ekki 
séð í mér þá eiginleika sem ég vil sjá 
í forseta, og svo finnst mér réttara að 
bíða með allar slíkar hugleiðingar 
þar til komið er í ljós hvað núver
andi forseti gerir. Þetta gengur bara 
skref af skrefi og það á ábyggilega 
eftir að koma fram fólk sem hefur 
meiri áhuga á þessu embætti en ég. 
Forsetinn er forseti 24 tíma á sólar
hring og á nánast ekkert einkalíf. 
Þetta er því líka spurning um hvað 
menn vilja leggja á sína nánustu.“

Heilmikið stuð
Nú langar mig samt að vita hvað Berg
þór er með á prjónunum í óeiginlegri 
merkingu.

„Ég er í Eddunni með Eddu Björg
vins í Austurbæ. Björgvin Frans, 
sonur hennar, er með okkur núna og 
það kemur ný vídd í sýninguna með 
honum. Ég kem inn sem tónlistar
maður og svo sprella ég svolítið með 
þeim mæðginum og dansa með þeim, 
þetta er heilmikið stuð.

Auk þess að kenna við Söngskólann 
syngur Bergþór með hinum geysivin
sælu Sætabrauðsdrengjum sem ætla 
að vera með jólatónleika í Laugarnes
kirkju, Hveragerði og Ólafsvík, þar 
verður slegið á létta strengi en hátíð
leikinn fær líka að vera með, eins og 
vera ber, að sögn Bergþórs. Hann og 
Albert hafa líka stundum haldið nám
skeið þar sem þeir bjóða fólki heim, 
gefa því að borða og kenna því fallega 
borðsiði. En gætu þeir ekki byrjað að 
bjóða saumaklúbbum heim, hann 
verið með námskeið í prjónaskap og 
Albert borið fram nýbakaða köku með 
kaffinu, eins og honum einum er lagið?

„Ég veit ekki hvort ég gæti kennt 
saumaklúbbum nokkurn skapaðan 
hlut en mér hefur stundum dottið í 
hug að búa til myndbönd. Það gæti 
verið gaman að koma því á framfæri 
sem ég hef lært af mínum prjóna
verkefnum, ekki til að hafa neitt upp 
úr því, heldur til leiðbeiningar fyrir 
þá sem vilja fara sömu leið og ég – að 
byrja upp úr engu.“

„Það var mikið verk að prjóna þessa peysu og ég veit ekki hvort ég mundi  
leggja í það aftur,“ segir Bergþór um norsku peysuna sem hann klæðist á 
myndinni.  Þó vílaði hann ekki fyrir sér að fitja upp á einni með marg-
brotnu mynstri í grænlenskum stíl sem hann er nýbúinn að hespa af. Þá 
peysu á afastrákurinn að fá í jólagjöf.  Vonandi skoðar hann ekki blaðið!

Ansi mikil hugarleikfimi
bergþór pálsson söngvari er metnaðarfullur prjónakarl. Vandvirkni hans vekur athygli 
á erlendum prjónasíðum og einnig verkefnaval því hann fæst við erfiðari viðfangsefni en 
gengur og gerist; finnur eigin leiðir og reiknar sig áfram þar til flíkin er fullkomin.

Bergþór í vestinu sem var nánast byrjendaverkefni hans, prjónað úr hárfínu garni, fóðrað og bryddað – og við riddarateppið, saumað með gamla krosssporinu eftir þriggja 
alda gömlu mynstri af Þjóðminjasafninu. FréttABlAðið/VilHelm

Norsk og grænlensk  
áhrif við  
prjónaskapinn
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Papco hefur í þrjátíu ár fram-
leitt íslenskan hreinlætis-
pappír fyrir íslensk heim-

ili og fyrirtæki. Á þessum þremur 
áratugum hefur fyrirtækið lagt 
mikið upp úr vöruþróun og hefur 
að leiðarljósi að ná fram bestu 
gæðum á hagkvæman og um-
hverfisvænan hátt,“ segir Guð-
björg Jónsdóttir, sölufulltrúi á 
styrktarsviði Papco, en hjá fyrir-
tækinu öllu starfa fjörutíu starfs-
menn.

Fjölbreytt fjáröflun
Það er hefð að íþróttafélög, kórar 
og aðrir hópar selji klósettpappír 
til fjáröflunar og þar kemur Papco 
sterkt inn. „Við höfum reynt að 
hjálpa hópum að ná markmiðum 
sínum,“ segir Guðbjörg en Papco 
býður upp á margt annað en 
pappír fyrir slíkar fjáraflanir. „Við 
erum til dæmis með lakkrís, harð-
fisk, jólapappír, kaffi, sælgæti og 
margt fleira. Þannig bjóðum við 
upp á heildarlausn til fjáröflunar 
enda finnst fólki oft þægilegt að fá 
þetta allt á einum stað,“ segir hún.

Jákvæð vöruþróun
Fjöldinn allur af nýjum vörum 
hefur bæst við vöruúrval Papco 
á liðnum árum. „Margar hverj-
ar hafa verið þróaðar í samvinnu 
við viðskiptavini fyrirtækisins 
og höfum við lagt á það mikla 
áherslu að vinna með þeim til að 
þróa bestu vörur á markaðinn,“ 
upplýsir Guðbjörg.

„Annars bjóðum við upp á 
fimm mismunandi gerðir af sal-
ernispappír og því ættu allir 
að finna pappír við sitt hæfi. 
Lúxus pappírinn er vinsælast-
ur en einnig er De-Luxe-pappír-
inn að verða mjög vinsæll. Hann 
er tveggja laga sléttur en extra 
mikið er á hverri rúllu. Einnig 
bjóðum við upp á þrjár tegundir 
af eldhúsrúllum og eru hálfskipt-
ar orðnar mjög vinsælar.“

Papco hefur áratuga reynslu af 
fjáröflun. „Við getum því aðstoð-
að fólk við að gera fjáröflunina 
sem besta til að hámarka tekju-
möguleikana.“

Hægt er að nálgast styrktar-
bækling Papco á www.papco.
is. Einnig er hægt að koma við 
á Stórhöfða 42 eða hafa sam-
band við sölufulltrúa í síma 587-
7788. Styrktarvörurnar eru einnig 
seldar í útibúi Papco á Akureyri, 
Austur síðu 2, s. 462- 6706, og á 
Egils stöðum s. 660-6718.

Á þessum 
þremur 

áratugum hefur 
fyrirtækið lagt mikið 
upp úr vöruþróun og 
hefur að leiðarljósi að ná 
fram bestu gæðum á 
hagkvæman og 
umhverfisvænan hátt.

Papco býður fjölbreytt vöruúrval
Papco hefur áratuga reynslu af fjáröflunum og býður upp á fjölbreytt og skemmtilegt vöruúrval. Hjá Papco geta íþróttafélög, kórar og 
aðrir hópar fengið allt frá salernis- og eldhúsrúllum til sniðugra heimilispakka, harðfisks, sælgætis og jólapappírs. 

Jólapappírinn er afar vinsæll fyrir jólin. Fjöldinn allur af nýjum vörum hefur bæst við vöruúrval Papco á liðnum árum, að sögn Guðbjargar Jónsdóttur hjá Papco. MynD/Anton

Styrktarsala
      er góð leið til fjáröflunar!

Hafðu samband í síma 587 7788 og fáðu sendan vörulista

FJáröFlun
lAuGArDAGur  31. október 2015 Kynningarblað Papco, olís og kökugerð HP
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Í kringum jól og ára
mót er tilvalið að 
fara á stúfana og 
safna flöskum og 
dósum enda sjaldan 
jafn mikið af þeim 
í geymslum lands
manna og eftir há
tíðarnar.

Þeir sem eru í fjár
öflun af einhverju 
tagi geta haft veru
lega mikið upp úr 
því að ganga í hús og 
safna dósum, plasti 
og flöskum. Best 
er að bera út miða 
nokkru fyrir hátíð
arnar þar sem tekið 
er fram hvað standi 
til og fyrir hverju er 
verið að safna. Eins 
hvaða dag söfnunin 
fari fram og á hvaða 
tíma megi eiga von 
á því að barið verði að dyrum. Þannig geta þeir sem vilja gefa 
haldið dósunum til haga og haft þær tiltækar.

Skilagjald fyrir dósir, plast og gler er 16 krónur hjá Endur
vinnslunni. Greitt er fyrir plastflöskur utan af ávaxtasafa, gos
drykkjum, orkudrykkjum og vatni en ekki utan af mat, þvotta
legi, mjólkurdrykkjum og öðru slíku. Greitt er fyrir glerflöskur 
utan af áfengi, bjór, ávaxtasafa, gosdrykkjum og orkudrykkjum 
en ekki fyrir glerkrukkur, matar, olíu og edikflöskur. Þá er 
greitt er fyrir áldósir undan gosdrykkjum, orkudrykkjum og 
bjór.

Dæmi eru um að fjáröflunarhópar safni tugum og jafnvel 
hundruðum þúsunda með dósasöfnun um og eftir hátíðarnar. 
Það er því síður en svo vitlaus fjáröflunarleið.

Dósasöfnun arðsöm Rekstrarvörur til fjáröflunar 
 – safnaðu peningum með sölu á fjáröflunarvörum frá RV 

RV
 1015

Er æfingaferð, 
keppnisferð,  

útskriftarferð eða  
önnur kostnaðarsöm  
verkefni framundan? 

Síðustu 30 árin hafa félagar í 
íþróttafélögum, kórum og öðrum 

félagasamtökum aflað sér fjár 
á einfaldan hátt með sölu á WC 

pappír, eldhúsrúllum, þvottadufti og 
öðrum fjáröflunarvörum frá RV

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • sala@rv.is • rv.is

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Rekstrarvörur
– fyrir þig og þinn vinnustað
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Fjáraf lanir eru stór hluti af 
starfsemi yngri f lokka íþrótta
félaga hér á landi og hefur verið 
um langt skeið. Það eru sjálf
boðaliðar, sem eru nær allt
af foreldrar barna sem stunda 
íþróttir hjá viðkomandi félagi, 
sem sjá að mestu leyti um 
skipulag þeirra og framkvæmd.

Ein þeirra sem hefur verið 
dugleg í fjáröflunum undan
farin ár er Rósa Hrönn Árna
dóttir sem er þó að eigin sögn 
bara ótrúlega venjuleg KR
mamma. Strákurinn hennar 
byrjaði í fótbolta með 8. f lokki 
hjá KR árið 2010. Ári síðar var 
hún komin á fullt sem sjálf
boðaliði í yngri f lokka starfi 
félagsins, fyrst í foreldraráði 
og síðar í barna og unglinga
ráði fótboltans hjá KR. „Mest 
hef ég starfaði í kringum flokk 
stráksins en svo hefur sjálf
boðaliðastarfið þróast út í eitt 
og annað og í raun að ýmsum 
verkefnum hjá bæði stráka og 
stelpuflokkum félagsins. Það 
eru fjölmargir foreldrar innan 
félagsins sem koma að fjáröfl
unum og án þeirra væri þetta 
ekki hægt.“

Frumkvæði foreldra nauð-
synlegt
Margt hefur breyst undan
farin ár þegar kemur að fjár
öf lun íþróttafélaga. Upphaf
lega snerist hún mest um sölu 
á klósettpappír, eldhúsrúll
um og lakkrís að sögn Rósu. 

„Seinna var boðið upp á árs
tíðartengdar vörur eins og jóla
pappír, páskaegg og túlípana. 
Einnig hafa verið seldir álfar, 
bláir naglar og sjómannadags
merki svo eitthvað sé nefnt. 
Unglingahópar hafa tekið að 
sér vörutalningu og tekið upp 
jólavörur og fengið greitt fyrir.“

Foreldrar hafa l í ka haft 
frumkvæði að ýmsum fjáröfl
unum að sögn Rósu. „Til að 
mynda voru KRsokkar fram
leiddir og seldir auk þess sem 
lítill hópur skellti sér í bökun
arpappírssölu fyrir ein jólin. 
Ég verð alltaf svo glöð þegar 
ég heyri af svona einstaklings
framtaki og fagna því innilega. 
Við reynum líka að vera skap
andi í fjáröflunarhugmyndum. 
Síðasta verkefni okkar var t.d. 
fjölnota pokar sem við Helga 
Ösp Jóhannsdóttir hönnuðum 
og létum framleiða til sölu.“

Fjáraf lanir safna þó ekki 
bara peningum, þær styrkja 
tengsl milli foreldra og eiga 
stóran þátt í að byggja upp 
samkennd innan íþróttafé
laga að sögn Rósu. „Það er mjög 
mikilvægt að hafa fjárafl anir í 
boði fyrir þau verkefni sem 
fram undan eru. Það er svo val 
foreldra að taka þátt. Auk þess 
höfum við hjá KR farið þá leið 
að fá foreldra yngri iðkenda til 
að aðstoða við ákveðin störf 
á heimaleikjum KR í meist
araflokki karla í knattspyrnu. 
Það fjáröflunarverkefni hefur 

mælst mjög vel fyrir og einmitt 
skapað góðan anda og sam
kennd og jafnvel nýjan vinskap 
milli foreldra iðkenda. Það er 
ótrúlega gaman að taka þátt í 
starfi félagsins með foreldrum 
á aðeins öðrum forsendum en 
að hitta þá á íþróttamótum.“

Góður lærdómur
Fyrst um sinn eru fjáraf lan
ir á herðum foreldra en þegar 
börnin eldast geta þau sjálf 
tekið ábyrgð. „Það getur verið 
góður lærdómur fyrir þau þar 
sem íþróttir, æfingar, keppnis
ferðir og fatnaður kostar pen
inga og það er jákvætt að börn
in fái tækifæri til að leggja sitt 
af mörkum og safna fyrir ein
hverju verðugu.“

Íþróttafélög leita stöðugt 
leiða til að selja nýjar vörur eða 
taka að sér ný verkefni. Stund
um fer það ekki alltaf vel og 
segir Rósa að það hafi kennt 
þeim að kanna betur hvers 
konar vörur og þjónustu er um 
að ræða. „Ég man að við feng
um boð um að pakka þvotta
efnisdufti í litlar einingar fyrir 
ákveðið fyrirtæki. Okkur leist 
ágætlega á þetta en við nán
ari athugun af hálfu fyrir
tækisins kom í ljós að strang
ar reglur gilda um pökkun á 
þvottaefni og því varð ekkert 
úr þessu annars áhugaverða 
boði. Svona heyrir þó til und
antekninga og við lærum bara 
af þessum.“

Styrkja tengsl og samkennd
Stór hluti af starfsemi yngri flokka íþróttafélaga hér á landi snýr að fjáröflunum. Þótt fjáraflanir séu nauðsynlegur þáttur starfsemi 
yngri flokka efla þær líka tengsl milli foreldra barnanna. Stöðugt er verið að leita nýrra og frumlegra fjáröflunarleiða.

,,Það eru fjölmargir foreldrar innan félagsins sem koma að fjáröflunum og án þeirra væri 
þetta ekki hægt,” segir Rósa Hrönn Árnadóttir.  MYND/VILHELM
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Í konunglegan ballettskóla
Helgu Kristínu Ingólfsdóttur hefur 
verið boðið í alþjóðlegt prógramm 
við Konunglega sænska ballett-
skólann í Stokkhólmi. Margir muna 
eftir Helgu þegar hún vann Dans 

dans dans-keppnina árið 2012.
SÍða 4

Á batavegI eftIr 
HeIlablóðfall
Áfall   María Baldursdóttir, ekkja Rúnars Júlíussonar, hefur glímt við al-
varleg veikindi undanfarið. Hún fékk heilablóðfall fyrir þremur árum og 
hefur verið í strangri endurhæfingu. María ætlar engu að síður að syngja 
eitt lag á minningartónleikum um Rúnar í kvöld.

MYND/EA

↣



Fólk|Helgin

María segist hafa fylgst vel 
með undirbúningi tón-
leikanna en synir hennar, 

Baldur og Júlíus, hafa borið hitann 
og þungann af þeim. „Það verður 
gaman að vera með allri fjölskyld-
unni í kvöld. Við vorum með tón-
leika fyrr á árinu sem voru alveg frá-
bærlega vel heppnaðir,“ segir María. 
„Júlli, sonur minn, verður á tromm-
unum en hann er besti trommuleik-
ari landsins en það er auðvitað að 
mínu mati,“ segir stolt móðirin.

Hinn ástsæli rokkari Rúnar Júl 
lést fyrir aldur fram árið 2008, að-
eins 63 ára. Það var Maríu eðlilega 
mjög þungbært. Hún segist sakna 
hans á hverjum degi. María átti þó 
ekki von á því að veikjast alvarlega 
og glíma við erfiðan sjúkdóm í kjöl-
farið. „Ég hef aldrei verið fyrir að 
fara til lækna. Var trúlega með of 
háan blóðþrýsting og fann stundum 
fyrir jafnvægisleysi. Mér datt samt 
ekki í hug að eitthvað svona kæmi 
fyrir mig,“ segir hún.

„AlltAf blindfull“
María var þreytt og slöpp einn dag-

flOtt PAR Rúnar og María voru eitt flottasta par landsins. MYND/EINKASAFNfeguRÐARdROttning María fyrir miðju ásamt öðrum þátttakendum í Fegurðar-
samkeppni Íslands árið 1969. MYND/EINKASAFN

ROKKHeiMuR María í safni Rúna Júl á Skólaveginum. Bjartsýn og jákvæð. MYND/EA

ung Og SÆt María og Rúnar, daginn sem hún var kosin fegurðardrottning Íslands. „Ég 
sá þessa mynd í fyrsta skipti um daginn þegar hún var sett inn á Facebook-síðuna mína 
og mér finnst hún ægilega sæt,“ segir María. MYND/EINKASAFN

fólK eR KynningARblAÐ sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið  
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

inn, lagðist upp í sófa til að hvíla 
sig þegar blóðtappi skaust upp í 
heila. Hún var lengi á sjúkrahúsi, 
síðan í hvíld og endurhæfingu í 
Hveragerði og á Reykjalundi. Þótt 
endurhæfingin gangi hægt vonast 
hún til að ná sér enn betur með 
tímanum. María á erfitt með mál 
og er enn völt á fótunum vegna 
jafnvægistruflana. „Ég hef heyrt 
fólk hneykslast á því að ég sé alltaf 
blindfull. Það hefur þá eitthvað 
til að tala um,“ segir hún og hlær, 
enda hefur María alltaf verið létt 
í skapi. „Það er mjög margt sem 
ég get ekki gert og ég er dettin. 
Ég þekki til dæmis ekki mína eigin 
skrift. Allar fínhreyfingar eru erf-
iðar. En með reglubundinni sjúkra-
þjálfun finn ég að ég styrkist smátt 
og smátt. Það er mikið áfall að 
veikjast snögglega og lífið breytist 
mikið. Ég þakka þó fyrir að ekki fór 
verr. Sumir fara ekki á fætur aftur 
eftir heilablóðfall. Maður verður 
að vera vongóður og ég hef aldrei 
gefist upp. Þetta hefur vissulega 
verið erfiður tími en maður verður 
að halda áfram.“

María segist vera með göngu-
grind sem veiti henni stuðning. 
Henni finnst þó óþægilegt að ganga 
með hana utandyra. „Ætli það sé 
ekki pjatt,“ segir hún og bætir við 
að það sé ekkert mál fyrir sig að 
vera með hana utanhúss í útlönd-
um þar sem enginn þekkir hana. 
María er einmitt að undirbúa sig 
fyrir ferð til Tenerife þar sem hún 
ætlar að njóta lífsins í sól og hita.

flutt á HjúKRunARHeiMili
María og Rúnar byggðu sér reisu-
legt einbýlishús við Skólaveg í 
Keflavík þegar þau voru um tví-
tugt. Þar rak hún hárgreiðslustofu 
á yngri árum og hann hljóðver. 
Húsið var því bæði heimili og 
vinnustaður. Eftir að María veiktist 
voru tröppurnar í húsinu orðnar 
henni erfiðar auk þess sem hún 
þurfti umönnun og öryggi. Nýlega 
seldi hún syni sínum, Júlíusi, húsið 
og flutti á hjúkrunarheimilið Nes-
velli sem Hrafnista rekur í Reykja-
nesbæ. Þar hefur hún litla íbúð til 
afnota en getur jafnframt fengið þá 
þjónustu sem hún þarf. María er 68 
ára og talsvert yngri en flestir aðrir 
íbúar hússins. Hún segist kunna 
ágætlega við sig á nýja staðnum 
og sé að venjast umhverfinu. „Ég 
er með gríðarlega fallegt útsýni úr 
stofunni minni,“ segir hún. María 
viðurkennir að vissulega sé skrítið 
að vera flutt á nýjan stað eftir að 
hafa búið í sama húsinu nánast alla 
ævi. „En ég hef góða aðlögunar-
hæfni.“

Hljóðver Geimsteins og Rokk-
heimur Rúna Júl eru þó enn í gamla 
húsinu. Hægt er að panta aðgang 
og leiðsögn um safnið. Maríu finnst 
frábært að það haldist áfram í fjöl-
skyldunni. „Það fór hver einasta 
króna sem við unnum okkur inn í 
þetta hús á sínum tíma,“ segir hún. 
„Við vorum þó alltaf nægjusöm.“

bjARtSýn Og jáKvÆÐ
„Ég reyni að vera jákvæð og bjart-
sýn. Maður þarf að sætta sig við 
orðinn hlut og líta á veikindin sem 
verkefni sem þarf að leysa. Hér 
hef ég þá þjónustu sem ég þarf 
á að halda. Ég legg bara áherslu 
á að ná meiri styrk,“ segir María 
sem var fegurðardrottning Ís-
lands árið 1969 auk þess að vera 
kærasta aðal rokkstjörnu landsins 
og fótboltahetju. María var aðeins 
sautján ára þegar hún eignaðist 
Baldur árið 1964 og var því orðin 
móðir þegar hún tók þátt í feg-
urðarsamkeppninni. Baldur hefur 
getið sér gott orð sem keppandi í 

Útsvari fyrir Reykjanesbæ. María 
var einnig þekkt söngkona á árum 
áður og systir Þóris Baldurssonar 
tónlistarmanns. María á sex barna-
börn og tvö langömmubörn. „Ynd-
islegur hópur sem ætlar að mæta 

á tónleikana í Háskólabíói kvöld. 
Gestasöngvarar verða Valdimar, 
Eyþór Ingi, Salka Sól og Magni 
og ég hlakka mikið til kvöldsins,“ 
segir hún.

� n elin@365.is
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Fæst í apótekum og heilsubúðum

Betra blóðflæði
Rauðrófu kristall 100% náttúrulegt
Einstök virkni og gæði - þú finnur muninn

Nitric Oxide Superbeets allt að 5 sinnum öflugri
1. dós superbeets jafngildir 30 flöskum af 500 ml rauðrófusafa

Íslensk vottun á virkni NO3

Sýni rannsóknarstofa - Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide. SUPERBEETS örvar Nitri c 
Oxide framleiðslu strax. Bætt blóðflæði og aukin súrefnisupptaka hefur jákvæð áhrif á alla 
starfsemi líkamans, þ.m.t. hjarta og æðakerfi. ATH: Breyting nítrats úr fæðu í Nitric Oxide. 
(NO) byrjar í munni, þess vegna er SuperBeets tekið inn í vökvaformi, en ekki töfluformi.

Nánari upplýsingar www.SUPERBEETS.is    Umboð: vitex ehf - Upplýsingasími 896 6949

Náttúruleg t

Upplýsingasími 896 6949 - og www.vitex.is

Melatónin
ZenBev Triptófan  úr graskersfræjum

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkni Femarelle hefur verið staðfest með 
fjölda rannsókna á undanförnum þrett-
án árum. Valgerður Kummer Erlingsdóttir 
hefur notað Femarelle í nokkurn tíma og 
finnur nú vel hve miklu máli það skiptir 
fyrir hana að taka það. „Ég var byrjuð að 
finna fyrir breytingum hjá mér, var farin 
að svitna mikið yfir daginn og var 
oft með skapsveiflur. Ég var ekki 
sátt við þessa líðan, ég fékk 
hormónatöflur hjá lækn-
inum en var aldrei róleg 
yfir að nota þær. Mér líður 
núna svo miklu betur en 
áður, og jafnvel betur en 
þegar ég var að nota horm-
ónatöflurnar. Ég tek yfirleitt 
bara eitt hylki af Femarelle 
á dag, en stundum tvö 
þegar ég er í miklum hita á 
sumrin.“ Valgerður er svo 
ánægð með Femarelle að 
hún mælir með því við allar 
vinkonur sínar. „Ég veit að 
nokkrar eru að nota það 
líka. Femarelle hefur hjálp-
að mér alveg ótrúlega mikið 
og bjargað líðan minni.“

Undrandi hvað það 
virkar vel
Gerður Guðjónsdóttir er 
betri af verkjum í liða-

mótum og meltingin hefur lagast eftir að 
hún fór að taka Femarelle. „Mér bauðst 
að prófa Femarelle fyrir tveimur mán-
uðum og ég ákvað að slá til. Ég hafði 
verið með verki í liðamótum og í vöðvum 
í töluverðan tíma, hélt ég væri komin 
með liða- og vefjagigt. Einnig hafði ég 
verið slæm í meltingunni en ég var orðin 

mjög vön því eftir mörg 
ár, þannig að það 
var ekki að angra 
mig sérstaklega. 
Eftir um það bil 
eina viku fann ég 
fljótlega mun á 
liðamótunum og 
var ekki lengur 
með verki. Þá 
fór ég að hugsa 
hvað ég hefði gert 
öðruvísi en áður, 
og þá rann upp 
fyrir mér að það 
væri inntakan á 
Femarelle sem var 
eina breytingin hjá 
mér.“

Gerður var mjög 
ánægð að upp-
götva að hún fyndi 
svo fljótt mun á 
sér, og ákvað að 

halda áfram að taka Femarelle. „Núna get 
ég setið lengi við og heklað og prjónað, 
sem ég gat varla gert lengur. Ég á erfitt 
með að gleypa hylki, þess vegna tek ég 
innihaldið úr hylkjunum og blanda með 
matnum. Eftir um það bil mánuð fann ég 

líka mjög góða breytingu á meltingunni 
en þar sem ég hafði verið í mörg ár með 
slæma meltingu, þá kom þetta mér sér-
staklega á óvart og er ég alveg undrandi 
og mjög glöð að Femarelle skuli virka 
svona vel á mig,“ segir Gerður.

FEMARELLE ER FRÁBÆR LAUSN
Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Það er gert úr jurtaefnum og rannsóknir  
sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa og hefur hjálpað mörgum konum að ná betri líðan.

svefntruflanir geta stuðlað að vanlíðan. Við búum 
í hröðu og erilsömu samfélagi sem veldur því að 
svefntruflanir eru gríðarlega algengar. Ef þú færð 

ekki nægan svefn geturðu fengið bauga undir augun, húð-
in orðið föl og einnig getur það valdið þyngdaraukningu 
þar sem þú eykur framleiðslu á hormónum sem kalla 
fram hungurtilfinningu.

laUs við fótaóeirð
Sigríður Helgadóttir fór að nota Melissa Dream þegar hún 
var búin að eiga nokkrar andvökunætur vegna fótaóeirð-
ar sem truflaði svefn hennar. „Fóta-
óeirðin var mjög óþægileg og hélt 
fyrir mér vöku en ég er ekki vön 
að vera andvaka. Ég fór að leita 
mér ráða. Þá sá ég reynslusögur í 
blöðunum um Melissa Dream. Ég 
fór að lesa mér til um vöruna og 
ákvað að prófa því það sakaði ekki 
að reyna.“

Sigríður tekur tvær töflur klukku-
tíma fyrir svefn þegar henni finnst 
hún þurfa á því að halda. „Þá næ 
ég að sofna fljótlega og svo finn ég 
ekki fyrir þessum fótapirringi. Það 
sem mér finnst líka æðislegt við 
þessar töflur er að þær eru náttúru-
legar og hafa engin eftirköst þegar 
maður vaknar. Ég þarf ekki að taka 
þær á hverju kvöldi en mér finnst 
ég ná að slaka svo vel á þegar ég 
tek þær. Ég er mjög ánægð með 
Melissa Dream og ég mæli með því 
fyrir alla sem eiga erfitt með svefn.“

ekkert hefUr reynst eins vel
„Ég hafði verið í vandræðum með 
svefn og slökun í töluverðan tíma,“ 
segir Elsa Ásgeirsdóttir. „Ég starfa 
sem klæðskeri og hönnuður og 
starfinu fylgir oft mikið álag,“ segir 
hún og brosir.

„Ég náði alltaf að sofna en náði ekki að sofa alla nótt-
ina, var oft vöknuð um klukkan fjögur á næturnar og átti 
erfitt með að sofna aftur. Það sem er líka gott við Melissu 
er að nú heyrir fótapirringur sögunni til, en ég átti það 
til að vera slæm af fótapirringi þegar ég var komin í hátt-
inn.“

Elsa las sér til um Melissa Dream-töflurnar eftir að hún 
sá þær auglýstar og ákvað að prófa. „Mér leist líka vel á 
þær þar sem þetta er náttúruleg lausn, mér líkar það bet-
ur. Ég hef prófað mjög margt til að ná að hvílast og sofna 

en ekkert annað hefur 
reynst mér svona vel. 
Þetta er það eina sem 
hefur hjálpað mér 
hingað til!“

sOfðU BetUr Með 
Melissa dreaM
l Vísindalega sam-
settar náttúruvörur.
l Aðstoða þig við að 
sofa betur og vakna 
endurnærð/ur.
l Innihalda ekki 
sljóvgandi efni.
l Innihalda náttúru-
legu amínósýruna 
 L-theanine, sem 
hjálpar til við slökun.
l Innihalda B-vítamín 
sem stuðla að eðli-
legri taugastarfsemi.
l Innihalda mikið 
magnesíum, sem 
stuðlar að eðlilegri 
vöðvastarfsemi og 
dregur þar með úr 
óþægindum í fótum 
og handleggjum.

Í Betra JafnvÆGi OG sefUr  
MiklU BetUr Með Melissa
 
iCeCare kynnir  Melissa Dream-töflurnar fá þig til að sofa betur. Þetta er ekki lyf heldur náttúruleg vítamín og jurtir.

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og  
heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is

flJót að sOfna Sigríður slakar vel á og sefur betur þegar hún tekur 
Melissa Dream enda laus við fótaóeirð þegar hún tekur töflurnar.  
 MYND/ERNIR

eina seM hJÁlPar  Elsa hefur prófað margt til að ná að hvílast og 
sofna en Melissa Dream-töflurnar eru það eina sem hefur virkað hingað 
til.   MYND/GVA

ÁnÆGð Með lÍfið Gerður var ánægð með að 
uppgötva að hún fyndi svo mikinn mun á sér eftir að 
hún hóf að taka inn Femarelle. 

lÍðUr BetUr Femarelle hefur hjálpað Valgerði 
mikið en hún fann áður fyrir skapsveiflum og svitnaði 
mikið.   MYND/GVA
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Johannes Öhman, listrænn stjórnandi 
Konunglega sænska ballettsins, kom að 
máli við Helgu Kristínu, sem vann Dans 

dans dans-keppnina ásamt Birki Erni Karls-
syni árið 2012, og vildi gefa henni tækifæri 
til náms. Hún hélt utan í gær og verður í 
skólanum fram á vor. Johannes kom fyrst 
auga á Helgu Kristínu í danskeppninni 
Stora Daldansen sem haldin er í Falun í Sví-
þjóð ár hvert, en hann er formaður dóm-
nefndar í keppninni sem er fyrir norræna 
og baltneska dansara og hefur Helga Kristín 
verið á meðal þátttakenda síðastliðin þrjú 
ár.

„Fyrsta árið dansaði ég tvö klassísk 
danssóló en seinni tvö dansaði ég nútíma-
danssóló. Nútímadans hefur alltaf verið 
mín sterkasta hlið og í mars síðastliðnum 
var ég með dans eftir Hannes Þór Egils son, 
sem dansaði með Íslenska dansflokknum, 
og vakti hann mikla athygli. Í kjölfarið lýsti 
Johannes yfir áhuga sínum á því að fá mig í 
einhvers konar starfsnám. Fyrir þremur vik-
um fór ég í prufur hjá Konunglega sænska 
ballettskólanum og í kjölfarið bauðst mér 
að koma inn í alþjóðlegt prógramm við 
skólann en samhliða því fæ ég að vera lær-
lingur hjá Konunglega sænska nútímadans-
flokknum,“ útskýrir Helga Kristín sem er að 
vonum ánægð. „Þetta er frábært tækifæri 
fyrir mig sem vonandi opnar fleiri dyr. Þetta 
er draumur margra dansara á mínum aldri 
enda skólinn með þeim virtustu í heimi.”

Helga Kristín byrjaði ung í samkvæmis-
dönsum en hóf nám við Listdansskóla Ís-
lands 12 ára gömul. „Þetta er mikil viður-
kenning fyrir skólann,“ segir skólastjórinn 
Guðmundur Helgason sem sjálfur stund-
aði nám við Konunglega sænska ballett-
skólann á árunum 1991 til 1993. „Íslensku 
keppendurnir í Stora Daldansen hafa alltaf 
staðið vel að vígi í nútímadansinum og ber 
árangur Helgu Kristínar vott um það,“ segir 
Guðmundur en auk hans og Helgu Krist-
ínar hafa nokkrir Íslendingar til viðbótar 
stundað nám við skólann.

Helga Kristín er á síðasta ári í Versló en 
hefur samið við skólastjórnendur um að 
taka það sem hún á eftir í fjarnámi. „Ég út-
skrifast kannski eitthvað örlítið seinna en 
ég get bara ekki sleppt þessu tækifæri.“

Helga Kristín segist lánsöm að fá að gera 
það sem henni finnst skemmtilegast en 
leggur áherslu á að hún hafi þurft að leggja 
hart að sér til að ná árangri og haft góða 
kennara sem hafa haft trú á henni. „Ég hef 

haft yndislega kennara og kynnst ótrúlega 
góðu fólki sem hefur stutt við bakið á mér 
og fyrir það er ég ótrúlega þakklát."

Helga Kristín kemur inn í Konunglega 
sænska ballettskólann á miðri haustönn 
og fær inni á heimavist skólans. Hún von-
ast til að fá að æfa sem fyrst með sjálfum 
dansflokknum og hugsanlega að taka þátt í 
einhverjum sýningum. Aðspurð segist hún 
vonast til að fá frekari tækifæri á erlendri 
grund í kjölfarið og geta farið að starfa við 
fagið. „Eins mikið og ég elska Ísland þá eru 
danstækifærin fleiri í útlöndum.“  
n vera@365.is

einstakt tækifæri
Dans  Helgu Kristínu Ingólfsdóttur, sem margir muna eftir úr keppninni Dans 
dans dans, hefur verið boðið í alþjóðlegt prógramm við Konunglega sænska 
ballettskólann í Stokkhólmi en samhliða því fær hún tækifæri til að sækja 
æfingar og starfsnám með nútímadansarmi Konunglega sænska ballettsins.

Mikil viðurkenning Johannes Öhman, listrænn stjórnandi konunglega sænska ballettsins, kom auga á Helgu kristínu í dans-
keppninni Stora Daldansen  í vor og lýsti áhuga sínum á að fá hana í starfsnám. MynDir/GVA

DrauMur „Þetta 
er draumur margra 
dansara á mínum 
aldri enda skólinn 
með þeim virtustu í 
heimi.“

Bjóðum CHANEL velkomið í Sigurbogann.
Gréta Boða verður á staðnum 30. – 31. 

október og veitir faglega ráðgjöf.

YFIRHAFNADAGAR
15% afsláttur af öllum yfirhöfnum ofl.

Sjáið myndirnar á  facebook.com/Parisartizkan
Skipholti 29b • S. 551 0770
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Mikill metnaður 
er lagður í ár
legt hrekkja

vökupartí sem fjöl
skylda Guðbjargar 
Birtu Bernharðsdóttur 
og fleiri fjölskyldur 
skiptast á að halda. Í ár 
var partíið haldið heima 
hjá foreldrum Guð
bjargar en fyrsta partíið 
var haldið í Danmörku 
fyrir mörgum árum. „Í 
byrjun voru þetta þrjár 
fjölskyldur sem bjuggu 
í Danmörku sem héldu 
partíið og var þetta góð 
afsökun til að hittast. 
Síðan þá hefur fjölgað í 
veislunni og hún undið 
upp á sig, veitingarnar 
og skreytingarnar 

verða alltaf fallegri og flottari. Í ár vorum við bæði 
með hrekkjavökupartí og svo hrekkjavökubröns þar 
sem krakkarnir voru líka með,“ segir Guðbjörg.

hryllingur á veggjuM
Hún segir veisluna hafa heppnast vel en nefnir að 
undirbúningur þurfi að vera mikill ef partíið á að 
vera flott. „Ég byrjaði undirbúninginn viku fyrir part
íið en ég skoða hugmyndir að skreytingum og fleiru 
yfir allt árið. Fyrir partíið í ár skiptum við út öllum 
myndum á heimilinu og settum hryllingsmyndir af 
hræðilegum krökkum, draugahúsum og óhuggulegri 
fjölskyldu í staðinn. Við bjuggum líka til nokkurs 
konar líkama úr gömlum dagblöðum sem við kuðl
uðum upp og settum inn i föt. Hengdum einn fram 
af svölunum og klemmdum hinn undir bílskúrshurð
inni. Það var svolítið skelfilegt og við tókum þá niður 
áður en krakkarnir komu í brönsinn. Þeir höfðu hins 
vegar gaman af risastórri könguló sem ég bjó til úr 
rafmagnsrörum, spýtum og vír.“

Ólystugur Matur
Mikill metnaður var lagður í að hafa matinn sem 
hræðilegastan og tókst það vel. Svo vel að fólk hafði 
jafnvel ekki lyst á honum að sögn Guðbjargar. „Við 
skárum út grasker og létum guacamole koma út um 
„munninn“ á því þannig að það leit út fyrir að það 
væri að gubba. Svo gerði ég Frankensteinmuffins og 
hlauporma sem voru ógeðslegir og krakkarnir vildu 
ekki sjá þá. Við vorum líka með súkkulaðibrunn sem 
við settum hvítt súkkulaði með rauðum matarlit í 
og kom það vel út. Einnig vorum við með frosnar 
hendur en þá settum við vatn í gúmmíhanska og 
frystum. Auk þess skárum við út melónu þannig að 
hún leit út eins og heili.“

Ekki var minna lagt í búningana en ýmsar þekktar 
persónur úr hrollvekjum sáust í partíinu eins og 
norn, vampíra, múmía og beinagrind. „Það er ýmis
legt notað til að gervið verði eins hræðilegt og hægt 
er, gerviblóð og latex til að gera gervihúð. Fólk er 
ekki endilega einhver ákveðin týpa heldur er bara 
hræðilegt á einhvern hátt. Til dæmis málaði ég litla 
bróður minn eins og púka, hann var með hvítar 
linsur þannig að það var varla hægt að horfa í augun 
á honum. Ég sjálf var með alveg svört augu eins og 
ég væri andsetin,“ segir Guðbjörg og hlær.

skelfilegt partí
hrekkjavaka  Nokkrar fjölskyldur halda sameiginlega hrekkjavökuveislu 
árlega. Í ár voru skreytingar, veitingar og búningar með hræðilegasta móti.

Ógnvekjandi Gestir voru frekar hræðilegir í partíinu hjá 
Guðbjörgu og fjölskyldu.

hræðilegt veisluborð Mikill metnaður var lagður í að hafa matinn sem hræði-
legastan og tókst það vel. Svo vel að fólk hafði jafnvel ekki lyst á honum, að sögn Guð-
bjargar.

guðbjörg birta  
bernharðsdÓttir
leit út eins hún væri andsetin í 
hrekkjavökupartíi.



smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Sunnulækjarskóli
Kennara vantar til að kenna hönnun- og smíði við Sunnu-
lækjarskóla á Selfoss.  Umsækjandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst og eigi síðar en 1. desember 2015.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu  
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem 
að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400 og 
á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 
800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 8. nóvember 2015.

Skólastjóri

 

STÖÐVARSTJÓRI
Á SELFOSSI  

 Pósturinn óskar eftir að ráða í stöðu
stöðvarstjóra við pósthúsið á Selfossi. 
Stöðvarstjóri hefur yfirumsjón með allri 
starfsemi Póstsins á svæðinu á sviði 
afgreiðslu, vinnslu og dreifingar. Frumkvæði 
og verkstjórnarhæfileikar nauðsynlegir.

Menntun/reynsla
- Menntun sem nýtist í starfi, stúdentspróf
og/eða rekstrarreynsla.
- Góð tölvu- og tungumálakunnátta skilyrði.
- Bókhaldsþekking kostur.
- Sjálfstæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð
ásamt jákvæðni og ríkri þjónustulund.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf þann 
4. janúar 2016. Umsóknarfrestur til 20. 
nóvember 2015. 

Nánari upplýsingar gefur Anna María 
Guðmundsdóttir í síma 4214300 eða í 
netfanginu annam@postur.is.

Hægt er að sækja um starfið á umsóknarvef 
Póstsins: umsokn.postur.is

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Fjármál – Sérfræðingur  
í Reikningshaldi
Landsbankinn óskar eftir að ráða sérfræðing í reikningshaldi til starfa á Fjármálasvið 
bankans. Reikningshald ber ábyrgð á fjárhagsbókhaldi bankans og annast meðal annars 
árshluta- og ársuppgjör samstæðu bankans. 

Helstu verkefni

 » Stýra innleiðingu á alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum 

 » Uppgjör og greiningarvinna 

 » Gerð árs-/árshlutareiknings samkvæmt 
kröfum alþjóðlegra reikningsskilastaðla 

 » Önnur tilfallandi störf tengd 
uppgjörum og greiningarvinnu

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun í viðskiptafræði  
eða sambærilegu námi 

 » Þekking á alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum (IFRS) 

 » Reynsla af stjórnun verkefna

 » Þekking og reynsla af vinnu uppgjörs 

 » Reynsla af samstæðuuppgjörum 

 » Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð 

 » Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Margrét 
L. Hrafnkelsdóttir, forstöðumaður 
Reikningshalds, í tölvupósti 
margret.l.hrafnkelsdottir@landsbankinn.
is  eða í síma 410 7824 og Bergþóra 
Sigurðardóttir hjá Mannauði í tölvupósti 
bergsig@landsbankinn.is eða í síma  
410 7907. Umsókn merkt „Reikningshald” 
fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur 
er til og með 8. nóvember nk.
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Naust Marine ehf var stofnað árið 
1993 með það að markmiði að þróa 
og markaðsetja búnað fyrir sjávar- 
útveg og annan iðnað. 

Aðalverkefni fyrirtækisins til þessa 
er þróun og framleiðsla á sjálfvirku 
togvindukerfi sem við köllum ATW 
Catch Control. 
 
Hjá okkur starfa 26 starfsmenn, hver 
og einn með sérfræðiþekkingu á 
sínu sviði. Sérfræðingar okkar vinna 
við krefjandi verkefni í samhentum 
hóp sem leggur áherslu á gott skipu- 
lag og stöðugar úrbætur.  Gætir þú 
verið góð viðbót á okkar vinnustað?

Hæfniskröfur:

 ,Háskólamenntun á sviði tæknifræði, verkfræði ס 
 iðnfræði eða sambærilegt nám
  Þekking á forritun iðnstýrivéla, rafstýrðum ס 
 hraðabreytum og CAD teikniforritum
Góð enskukunnátta ס 
  Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi við lausn ס 
 verkefna

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að ferðast og starfa 
erlendis á vegum fyrirtækisins, jafnvel með skömmum 
fyrirvara. 

Merkið umsóknina “Sérfræðingur á rafmagnssviði”

Hæfniskröfur:

Sveinspróf í rafvirkjun ס 
Lágmark 2 ára starfsreynsla ס 
Góð enskukunnátta ס 
  Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi við lausn ס 
 verkefna

Merkið umsóknina “Rafvirki í framsleiðsludeild”

Sérfræðingur á rafmagnssviði

Rafvirki í framleiðsludeild

Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist 
fyrir 9. nóvember 2015 til Bjarna 
Þórs.  Sendist til Naust Marine, 
Miðhellu 4, 221 Hafnarfjörður eða á 
netfangið bjarni@naust.is

Öllum umsóknum verður svarað. 

Vilt þú starfa  
hjá leiðandi  

tæknifyrirtæki  
í sjávarútvegi?

 
 



Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.100 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, 
snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfileika, lipra framkomu og geta unnið undir álagi. 
Um er að ræða vaktavinnu og óskað er e�ir starfsfólki bæði 
í hluta- og heilsdagsstörf.

Starfið felst m.a. í vopna- og öryggisleit ásamt e�irliti í og við 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli.

Viðkomandi verður að vera 20 ára eða eldri.  Allir umsækjendur 
þurfa að geta só� undirbúningsnámskeið í tvær vikur áður en 
þeir he�a störf.

Leitað er að öflugum rekstrarfulltrúa sem er skipulagður, með lipra 
og þægilega framkomu og getur unnið undir álagi. Gerð er krafa um 
háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynsla af verkefnastjórnun 
og rekstri er kostur.

Upplýsingar um starfið veitir Árni Gísli Árnason, deildarstjóri 
flugverndar, arni.arnason@isavia.is

Umsóknarfrestur til og með 15. nóvember.

Hæfniskröfur:
• Hafa go� vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli
• Hafa  ré�a litaskynjun
•  Lágmark tveggja ára framhaldsskólanám eða sambærilegt 
 nám er kostur
• Góð þjónustulund

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórn úrbóta og umbótaverkefna í rekstri
• Ferlagerð og rekstrargreiningar
• Þátttaka í áætlanagerð
• Samskipti við notendur flugvallarins

Umsóknir

Rekstrarfulltrúi í flugvernd

Framtíðar- og sumarstörf í öryggisleit 

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð á www.isavia.is/atvinna

Framtíðarstörf — umsóknarfrestur til og með 15. nóvember. 
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í byrjun árs 2016.

Sumarstörf — umsóknarfrestur til og með 30. nóvember. 
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí 2016.
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Ert þú öryggið 
uppmálað?
Spennandi störf í flugverndardeild 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar



Senior Software Developer
Work in an agile team of developers and testers on extending 
and maintaining the Intelligence Exchange platform. This in-
volves object oriented design, coding in Java, and familiarity 
with SQL. You will be collaborating with teams in Iceland, 
and also with developments teams based in other countries.

Senior Business Analyst
Work with airlines around the world to understand their 
revenue challenges and use technical and analytical skills 
to find creative solutions. You will also be responsible for 
delivering our solutions including testing, training and 
value measurement. Requires some international travel.

Senior DevOps Engineer
Be part of a cross cultural operations team practicing 
DevOps and Continuous Delivery methods. You will be 
responsible for deploying, upgrading and operating the 
Intelligence Exchange platform. You will be working with 
Linux, Apache, Tomcat, Oracle, MQ Websphere, bash 
scripting and Java.

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík  Tel. +354 525 9100
sabreairlinesolutions.com

Join us in solving the airline  
industry’s biggest data challenges!

Sabre® Iceland is looking for software engineers and business analysts to join our team. You will be working on our flagship product called Sabre 
Intelligence ExchangeTM, which is the airline industry’s first and only real-time data integration and analytics platform. The platform serves as the 
IT foundation to over 50 airlines around the world, to build innovative apps and optimize their business.

Applications should be submitted at www.intellecta.is. Further information will be provided by Torfi Markússon  
(torfi@intellecta.is) or Ari Eyberg (ari@intellecta.is) at tel 354 511 1225. 

Visit our website at www.sabre.com to learn more about our company. We take pride in providing a work  
environment that foster innovation, collaboration, healthy work-life balance and a start-up culture.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Fyrirtækjasvið - Sérfræðingur  
á sviði mannvirkjafjármögnunar
Landsbankinn óskar eftir að ráða byggingaverkfræðing eða byggingatæknifræðing til 
starfa á Fyrirtækjasviði bankans. Um er að ræða verkefni með hópi viðskiptastjóra á sviði 
mannvirkjafjármögnunar og fasteignafjármögnunar. Viðkomandi þarf að vera talnaglöggur 
með starfsreynslu á þessu sviði og eiga auðvelt með að tjá sig skipulega í ræðu og riti.

Helstu verkefni

 » Yfirferð og mat á kostnaðaráætlunum 

 » Eftirlit með framvindu 
byggingaverkefna

 » Samskipti við verktaka, lántaka  
og opinbera aðila

 » Skýrslugerð um einstök verkefni  
og framvindu þeirra

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólapróf í byggingaverkfræði  
eða byggingatæknifræði

 » Reynsla af  eftirliti með 
byggingaframkvæmdum

 » Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Davíð Björnsson, 
forstöðumaður Mannvirkjafjármögnunar, 
í tölvupósti david.bjornsson@
landsbankinn.is eða í síma 410 7410 og 
Bergþóra Sigurðardóttir hjá Mannauði 
í tölvupósti bergsig@landsbankinn.
is eða í síma 410 7907. Umsókn merkt 
„Mannvirkjafjármögnun“ fyllist út á vef 
bankans. Umsóknarfrestur er til og með  
8. nóvember nk.
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Bókari / aðstoðamaður Framkvæmdastjóra

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

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

Starf við sölu og framleiðslu ferða:  
Ferðaráðgjafi

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

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

Áhugasamir	sendi	inn	umsókn	á		
daniel@adtravel.is fyrir 8. Nóvember 2015

Störf í Ferðaþjónustu
AD Travel auglýsir eftir starfsfólki.

T R A V E L

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

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

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir 
starfsmanni í mötuneyti í fullt starf. 
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Urðarapótek óskar eftir að ráða starfsmann í afgreiðslu.  
Í boði er fjölbreytt og lifandi starf í skemmtilegu umhverfi. 

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. nóvember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið: 
	•	Afgreiðsla	og	þjónusta	við	viðskiptavini
•	Frágangur	lyfja	og	vöru
•	Umsjón	með	verslun
	•	Önnur	tilfallandi	störf

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	Reynsla	úr	apóteki	er	kostur	en	ekki	skilyrði
•	Gott	viðmót	og	rík	þjónustulund
	•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	•	Áreiðanleiki	og	snyrtimennska

Tæknilegur sérfræðingur (innviðir)

Leitað er að sérfræðingi á sviði gagnageymslna (e. Storage). Hlutverk 
tæknilegra sérfræðinga hjá Sensa er að koma sér upp og viðhalda djúpri 
þekkingu á sínu sviði. Tæknilegur sérfræðingur kemur að rekstri, þarfa-
greiningu og ráðgjöf um virðisaukandi lausnir fyrir viðskiptavini.

Ákjósanlegir eiginleikar (ekki skilyrði):

· Reynsla af og þekking á netþjónum, diskastæðum og afritun

· Þekking á netkerfum, SAN og FC

· Starfstengdar gráður t.d. Cisco eða Netapp

· Sjálfstæð vinnubrögð

Ármúla 31 – 108 Reykjavík – S. 425 1500 – www.sensa.is

Sensa er í fararbroddi í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem sterk liðsheild, hátt 

þekkingarstig og verðmæt viðskiptasambönd spila stórt hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og 

stærsti sölu- og þjónustuaðili Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er Sensa eini samstarfsaðili 

Microsoft á Íslandi sem er með Premier samning. Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan 

starfsanda og hvetjandi og skemmtilegt starfsumhverfi, m.a. með því að veita starfsmönnum 

tækifæri til að vaxa með þjálfun og símenntun. Sensa leggur áherslu á vönduð og fagleg 

vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi.

Spennandi tímar
– ertu með?
Sensa óskar eftir að ráða sérfræðinga í samhentan hóp þar sem allir 

eru tilbúnir að leggja sitt af mörkum til að veita viðskiptavinum 

framúrskarandi þjónustu. Leitað er að samviskusömum og metnaðar-

fullum einstaklingum til að annast og halda utan um núverandi 

viðskiptavini auk þess að afla nýrra verkefna hjá núverandi og 

væntanlegum viðskiptavinum.

Ef þú telur þig hafa það sem þarf til að ná árangri í krefjandi umhverfi þá vinsamlega 

sendu okkur upplýsingar um þig á starf@sensa.is. Umsóknum þarf að skila inn fyrir 

9. nóvember nk. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Helstu verkefni:

· Dagleg samskipti við viðskiptavini

· Samskipti við birgja

· Ráðgjöf og tilboðsgerð

· Eftirfylgni og lokun sölutækifæra

Sölusérfræðingur

Hlutverk sölusérfræðings hjá Sensa er að koma sér upp djúpri og viðamikilli 
þekkingu á þeim lausnum sem fyrirtækið hefur valið til að hjálpa viðskipta-
vinum sínum að ná árangri.

Viðskiptastjóri

Hlutverk viðskiptastjóra hjá Sensa er að byggja upp og viðhalda traustu og 
heilbrigðu viðskiptasambandi við viðskiptavini fyrirtækisins. 

Ákjósanlegir eiginleikar:

· Háskólamenntun á sviði viðskipta 
og/eða upplýsingatækni er kostur

· Áhugi og reynsla af tæknigeiranum 
eða af sölu og ráðgjöf getur komið 
í stað faglegrar menntunar
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

HæfniskröfurStarfssvið

· Skipulag- og leiðtogahæfileikar
· Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Vaktstjóri

· Þátttaka í almennum störfum
· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt
· Umsjón með starfsfólki
· Umsjón með uppgjöri

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir
í Glæsibæ og á Nýbýlavegi.

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfulla og vandvirka
einstaklinga í starf vakstjóra og starfsmanns í sal.

Um vaktavinnu er að ræða og er unnið frá kl. 10:45 til kl. 21:30.
Unnið er tvo daga aðra vikuna og fimm daga hina.

HæfniskröfurStarfssvið

· Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Starfsmaður í veitingasal

· Almenn afgreiðsla
· Þjónusta við viðskiptavini
· Aðstoð í uppvaski og þrifum

Vinnutími er frá kl. 12:00 til kl. 21:30 mánudaga og frá kl. 12:00 til kl. 20:00
þriðjudaga til föstudaga.

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Umhverfis- og skipulagsþjónusta óskar 
eftir að ráða tækniteiknara til starfa í 

100% starf. 
Umhverfis- og skipulagsþjónusta ber ábyrgð á  nýfram-
kvæmdum og umsjón með húsnæði bæjarins, götum og 
opnum svæðum, fráveitu, vatnsveitu, þjónustumiðstöð, 
skipulagsmálum og byggingarmálum. Starfsstöð sviðsins er 
á Norðurhellu 2 og eru starfsmenn um 50.

Helstu verkefni:
Meðal helstu verkefna má nefna kortavinnslu og gerð  
mæliblaða og lóðablaða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Menntun í tækniteiknun
· Sérnám á skyldum sviðum kostur
· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg,  

 einkum kortavinnsla og vinna í   
 landupplýsingarkerfum 

· Samstarfs- og samskiptahæfni
· Þekking og kunnátta í tölvuvinnslu með  

 AutoCad forritinu
· Þekking á Revitt forritinu er æskileg
· Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Haraldsson, 
sviðsstjóri umhverfis- og skipulagsþjónustu og  
Elsa Jónsdóttir landfræðingur í síma 585 5500.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Hafnarfjarðar. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2015.   
Sótt er um starfið á www.hafnarfjordur.is    

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Deildarstjóra vantar
Laus er staða deildarstjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistar-
skóli, er staðsettur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: 
Ábyrgð –Ánægja- Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda 
og að jafnaði dvelja þar 35 – 40 börn frá 12 mánaða aldri.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
góður.  Næsti yfirmaður er aðstoðarleikskólastjóri.

Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og 
hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra 
verka.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands 
Íslands.  
Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri 
í síma 899-7037.  Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið eyjolfur@audarskoli.is 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Do you want to be a part of the Global Web Team at Össur and help inspire people across the globe to live 
Life Without Limitations? Being part of Össur is about being determined to raise the bar. It’s about having a 
passion for innovation, superior product design and service excellence.

Due to an increased focus in the area of digital marketing, the Global Marketing department is looking for a 
web developer. Responsibilities will include translation of design wireframes to code to bridge the gap between 
graphical design and technical implementation, ensuring optimized functionality.

SKILLS AND QUALIFICATIONS

• Proficient understanding of web markup,  
  including HTML5, CSS3

• Basic understanding of server-side CSS pre- 
processing platforms, such as LESS and SASS

• Proficient understanding of client-side scripting 
and JavaScript frameworks, including jQuery

• Proficient understanding of cross-browser 
 compatibility issues and ways to work around 
them 

• Working knowledge of JavaScript libraries and 
frameworks, such as AngularJS, KnockoutJS, 
 BackboneJS, ReactJS etc. considered an advantage

• Understanding of SEO principles considered an 
advantage

RESPONSIBILITIES 

• Develop and collaborate on new user-facing 
 features and services

• Build reusable code and libraries for future use

• Ensure the technical feasibility of graphic designs

• Optimize for maximum speed and scalability

• Collaborate with other team members and 
 stakeholders worldwide

Please submit your application to www.ossur.is/jobs 
before 16 November. For further information  
about the position, please contact the  
HR department by calling 515-1300.

WWW.OSSUR.COM

GLOBAL WEB DEVELOPER

Össur is a global leader in non-invasive orthopaedics with around 2500 

 employees in 18 countries. Our Values are: Honesty – Frugality – Courage

Veflausnir TM Software leita að eldklárum Java forriturum til að vinna 
að spennandi og krefjandi verkefnum fyrir frá bæran hóp viðskipta
vina.  Starfið felur í sér þróun vef og viðskiptalausna á sviði ferða
þjónustu, vefverslana og þjónustukerfa. Unnið er einkum í Jsp, Git, 
Maven, Spring, Hibernate, Portlets 2.0 og Javascript s.s node.js. 

Hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði eða 
tengdum greinum. Fyrsta flokks forritunarhæfi
leikar. Frumkvæði, metn aður og lausnamiðuð  
nálgun. Tveggja ára starfsreynsla æskileg.

Veflausnir TM Software leita að öflugum hug
búnaðarpróf ara til að vinna að fjölbreytt um og 
krefjandi verkefnum. Starfið felur í sér virkni og 
viðmóts prófanir á veflausnum m.a. á sviði ferða
þjónustu, vefverslana og þjónustu kerfa. Unnið er  
með teymi prófara og hugbúnaðar sérfræðinga 

Hæfniskröfur: Háskólamenntun sem nýtist í starfi, a.m.k. tveggja 
ára reynsla af hugbúnaðarprófunum, frumkvæði, metnaður og 
nákvæmni. Sjálfstæð og ábyrg vinnubrögð. Góð færni í ritaðri 
íslensku og ensku. 

UM TM SOFTWARE

Endurmenntun

Gott kaffi

TM Software | Borgartúni 37 | 105 Reykjavík | Sími: 545 3000 | info@tmsoftware.is | www.tmsoftware.is
Umsóknarfrestur er til 10. nóvember 2015 

TM Software er leið andi fyrirtæki í 
hug búnaðarþróun. Hjá okkur starfa 70 
hugbúnaðar sérfræðingar. 

Kaffihús með rjúkandi heitu úrvals 
kaffi á könnunni allan daginn. 

Viltu læra meira?  
Við bjóðum fullt af  
tæki færum til endur
mennt unar sem hjálpar 
þér að vaxa í starfi.

METNAÐUR OG 
STARFSFRAMI

Við fílum fólk með metnað og 
bjóðum marg vísleg tækifæri til 
starfsþróunar og tækifæri til að  
skara fram úr.

Hefur þú brennandi áhuga á veflausnum?

Á Veflausnasviði TM Software eru 
30% starfsfólks konur. Við bjóðum 
bæði kynin velkomin til starfa hjá 
okkur. 

www.tmsoftware.is/lausstorf

JAVA FORRITARAR

HUGBÚNAÐARPRÓFARI

Við erum fjölskylduvæn og bjóðum 
sveigjanlegan vinnu tíma. Okkur þykir 
líka vænt um umhverfið. Við flokkum 
sorp og höfum umhverfisvæna 
samgöngustefnu. 

STÓRT HJARTASTÓRT HJARTA



Matreiðslumaður  
með sveinsréttindi

Veitingastaðurinn Vocal í Keflavík óskar 
eftir að ráða matreiðslumann til starfa 
 
Unnið er á vöktum 2-2-3 

Við erum að leita að einstaklingi sem er:
   •  Með brennandi áhuga á faginu
   •  Skipulagður og drífandi
   •  Góður í mannlegum samskiptum 
 
Nánari upplýsingar um starfið er  
hjá Bergþóru í síma 695-6434 
 
Umsóknir skulu berast til  
bergthora@icehotels.is
 
Umsóknarfrestur er til 25. mars 2014.

Á Icelandair Hótel í Keflavík er VOCAL, stórglæsilegur  
og fágaður fyrsta flokks veitingastaður sem býður upp  
á framúrskarandi þjónustu og glæsilegan matseðil

Icelandair hótelið í Keflavík óskar eftir ábyrgum 
og vinnusömum aðila í veitingastjórastöðu.

Icelandair hótelið í Keflavík óskar eftir að ráða veitingastjóra 
með mikla reynslu af veitingastörfum og með góða stjórnunar-
reynslu.  Til starfssviðs veitingastjóra telst m.a. starfsmannahald, 
skipulaging vakta, starfsmannaþjálfun, birgðahald og önnur 
dagleg stjórnun á veitinga- og veisluþjónustu fyrirtækisins.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með góða stjórnunar- 
og leiðtogahæfileika.
Nánari upplýsingar veitir Bergþóra Sigurjónsdóttir hótelstjóri  
í síma 421 5222 .
Vinsamlegast sendið umsóknir á bergthora@icehotels.is

Líflegt og skemmtilegt starf hjá góðu fyrirtæki!

Helstu verkefni og ábyrgð

- Almennar lækningar.
- Heilsuvernd.
- Vaktþjónusta.
- Kennsla nema.
- Þátttaka í vísindastarfi, gæða- og  
   umbótaverkefnum.

Hæfnikröfur

- Leitað er að sérfræðingi í heimilis- 
  lækningum eða eftir atvikum annarri  
  sérgrein. Læknir með almennt lækninga-   
  leyfi kemur einnig til greina.
- Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð  
  vinnubrögð. 
- Reynsla af og vilji til þverfaglegrar  
  samvinnu (teymisvinnu). 
- Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni     

  og sveigjanleiki. 
- Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum   
  frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla   
  framangreind skilyrði.
- Íslenskukunnátta áskilin. 

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 
2015. 

Kjör fara eftir kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem 
fást á vef Embættis landlæknis; www.
landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, 
Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er 
mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar.
Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um 

nám, starfsreynslu, kennslu og vísinda-
störf, ásamt afriti af greinum sem 
umsækjandi kann að hafa birt eða 
skrifað. Mat HSA byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við 
umsækjendur og byggist ákvörðun um 
ráðningu í starfið einnig á þeim. 
Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma 
innan HSA.

Nánari upplýsingar veita: 
 
Óttar Ármannsson, yfirlæknir Egilsstöðum, 
s. 470-3000, netf. ottar@hsa.is,  
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri,  
s. 470-3053 og 895-2488,  
netf. emils@hsa.is og  
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri  
lækninga, s. 470-3052 og 860-6830,  
netf. petur@hsa.is.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 
íbúum frá Djúpavogi til Vopnafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. 
HSA vill byggja þjónustu sína á  mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu. 

Læknastöður á Heilbrigðisstofnun Austurlands

FÖST STAÐA LÆKNIS Í HEILSUGÆSLU
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða lækni með aðalstarfsstöð á Egilsstöðum. 
Um er að ræða 100% stöðugildi og veitist staðan frá 1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi.

Austurland er stórt og dreifbýlt með um 11 þúsund íbúa, þar sem Heilbrigðisstofnun Austurlands sinnir allri heilsugæsluþjónustu á  
mörgum stöðvum og rekur líka Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN. Aðalstarfsstöð læknis er Egilsstaðir, miðlægt á Austurlandi.  
Þar er alþjóðlegur flugvöllur með millilandaflugi og heilsugæslan hefur tæplega 4000 íbúa á sínu svæði. Þar er mikil ferðamennska og 
svæðið, eins og allt Austurland, býður upp á fjölbreytt tækifæri til afþreyingar. Á stöðinni starfa nú tveir sérfræðingar í heimilislækningum, 
húðsjúkdómalæknir í 1/2 starfi (þjónar öllu Austurlandi) og afleysingalæknir. Þrír námslæknar eru tengdir stöðinni. Annað fast fagfólk 
stöðvarinnar er m.a. hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, sjúkraliðar, lífeindafræðingur, geislafræðingur, iðjuþjálfi og sjúkraþjálfarar.

AFLEYSINGALÆKNIR

Nú þegar er laus staða afleysingalæknis með 
aðalstarfsstöð á Egilsstöðum.  
Tímalengd starfs er samkomulagsatriði. 
Helstu verkefni eru almennar lækningar, 
heilsuvernd og vaktþjónusta. Leitað er að lækni 
með almennt lækningaleyfi og lögð áhersla á 
áreiðanleika, faglegan metnað, jákvæðni og 
sveigjanleika. 

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember 2015. 

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. Umsóknum skal skilað 
á eyðublöðum sem fást á vef Embættis  
landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA,  
mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Nánari upplýsingar veita: 
Óttar Ármannsson, yfirlæknir Egilsstöðum,  
s. 470-3000, netf. ottar@hsa.is,  
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri,  
s. 470-3053 og 895-2488,  
netf. emils@hsa.is og  
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri  
lækninga, s. 470-3052 og 860-6830,  
netf. petur@hsa.is.

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is
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Við leitum að sölumanni í verslanir Sindra á höfuðborgarsvæðinu 
við sölu á verkfærum og tengdum búnaði. Starfið felur í sér 
tækniráðgjöf og tilboðsgerð fyrir viðskiptavini.  
 

Sindri er verslunar- og þjónustu- 
fyrirtæki á sviði byggingalausna, 
festingarvara, véla og verkfæra. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem 
rekur, auk Sindra, verslunar- og 
þjónustufyrirtækin Johan Rönning 
og Hebron.

Hjá félaginu starfa 80 starfsmenn 
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykja- 
nesbæ, á Akureyri og Selfossi. 

Johan Rönning hf. er góður og 
eftirsóttur vinnustaður.

Hæfniskröfur 
¬ Reynsla af sölustörfum 
¬ Rík þjónustulund 
¬ Frumkvæði 
¬ Öguð vinnubrögð 

Sindri óskar 
eftir sölumanni

Upplýsingar um starfið veitir 
Þórður M. Kristinsson 
í síma 575 0000 eða thk@sindri.is. 

Starfslýsing 
¬ Sala og þjónusta við viðskiptavini 
¬ Tilboðsgerð og ráðgjöf 

Umsóknum skal skilað 
fyrir 20. nóvember. 
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SPORTS DIRECT Leitar aðstoðardeildarstjóra í skódeild.
Vinnutími er eftir samkomulagi en er í samræmi
við opnunartíma verslunarinnar.

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI
Í SKÓDEILD

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS 

Hæfniskröfur: 
Þjónustulund 
stundvísi 
skipulagni 
samskiptahæfni

- ERT ÞÚ GÓð SÖLUMANNESKJA? 
- HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á SKÓM? 
- VERTU ÞÁ MEÐ OKKUR Í STÆRSTU ÍÞRÓTTAVÖRUVERSLUN LANDSINS!

Góð laun í boði og veglegir bónusar  



ERTU KLÁR Á ÞESSU?

Helstu kröfur:
• Viðurkennd menntun og reynsla
• Hæfileiki til að vinna í hópi
• Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
• Sérfræðiþekking á Photoshop,   
  Illustrator og Indesign

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

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 rúmlega 400 manns.

Helstu verkefni eru:
• Hönnun alls kyns markaðsefnis
• Auglýsingagerð
• Stjórn á myndatökum
• Myndvinnsla
• Önnur tilfallandi verkefni

Það er brjálað að gera hjá okkur og við leitum að
frábærum grafískum hönnuði til að vinna með okkur spennandi verkefni.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á ghb@365.is

Umsóknarfrestur er til og með  10.  nóvember 2015.

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR ÓSKAST!



Further information can be provided by Tor� Markússon (tor�@intellecta.is) or Ari Eyberg (ari@intellecta.is) from 
Intellecta Recruitment at + 354 511 1225. 

The closing date for applications is November 8, 2015.
 
All applications and enquiries are treated as con�dential and will receive a reply. Applications should be 
completed on intellecta.is and should be accompanied by a CV.
 
Men & Mice is an established software company founded in 1990. Men & Mice develops universal software 
solutions for the global market. The company specializes in the development and sales of software solutions for 
IP address management in Microsoft, Linux and cloud environments. Our clients are large international 
organizations who need comprehensive DNS, DHCP and IPAM solutions.  Clients include Microsoft, Intel, Xerox, 
HP, IMF, Sprint, Nestlé, Unilever, Monsanto, Bosch, T-Mobile and VMware.

menandmice.com

Technical Consultant 

         Requirements        

 Education in the �elds of engineering, computer science or experience relevant to the task

 Experience of servicing networks and/or virtual machines preferable 

 Knowledge of Microsoft Active Directory and/or Linux crucial

 Excellent service and communication skills desirable

 First-rate English skills vital

New and exciting projects for our global clientele calls for the expansion of our team of dynamic consultants.
 
Tasks include diverse projects in the �eld of DNS, DHCP and IP address management services and consulting. 

Men & Mice provide expert services to large global organizations. Our company working environment is 
interesting, the projects demanding and the customers intriguing. The successful applicant should be able to 
work independently or as member of a team and preferably be in a position to travel abroad on occasion. 

 

Hugsar þú í lausnum?

Menningar- og ferðamálasvið

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

Við leitum að skapandi skrifstofustjóra rekstrar- og mannauðsmála.
Menningar- og ferðamálasvið fer með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðið hefur yfirumsjón með 
starfsemi Borgarbókasafns Reykjavíkur, Borgarsögusafns Reykjavíkur, Höfuðborgarstofu og Listasafns Reykjavíkur. Sviðið hefur 
jafnframt umsjón með málefnum Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi, tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu, Listahátíðar í 
Reykjavík og Sinfóníuhljómsveitar Íslands fyrir hönd Reykjavíkurborgar.  Menningar og ferðamálasvið sér um samninga, styrki og 
samskipti við lista- og menningarlífið og er borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra.  

Sjá nánar um starfsemi og stefnumótun: http://reykjavik.is/utgefid-efni-menningar-og-ferdamalasvid.

Ábyrgðarsvið skrifstofustjóra:
• Rekstur og fjármál sviðsins þ.m.t. áætlanagerð, uppgjör og 

frávikagreining.
• Miðlæg mannauðsmál, þ.m.t. ráðgjöf ásamt framkvæmd og 

mótun mannauðsstefnu.
• Stefnumiðað árangursmat.
• Ýmis sérverkefni.
• Situr í framkvæmdastjórn sviðsins.  

Starfið gerir kröfu um:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun 

æskileg.
• A.m.k. 5 ára stjórnunar-og rekstrarreynslu með áherslu á 

fjármál og mannauðsmál.
• Leiðtogahæfileika og getu til að hvetja aðra til árangurs.
• Skipulagshæfni, nákvæmni og hæfileika til að vinna 

fjölbreytt verkefni undir álagi.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og ríka 

þjónustulund.
• Lausnarmiðað og skapandi viðhorf til viðfangsefna.   
• Færni til að tjá sig skýrt í ræðu og riti ásamt góðri tungu-

málakunnáttu.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er æskileg. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir því hvernig umsækjandi 
mætir ofangreindar kröfum.

Launakjör heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um réttindi og skyldur 
stjórnenda hjá Reykjavíkurborg. Viðkomandi þarf að geta hafið störf um áramót.

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs sem fer með framkvæmd menningar- og ferðamála  
hjá Reykjavíkurborg. 

Nánari upplýsingar veita: svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is og berglind.olafsdottir@reykjavik.is  Sérstök athygli er vakin á 
markmiðum  starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á www.reykjavik.is  
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóv.n.k.  Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

 Laust starf 
Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól 
•	 Tómstundafræðing	vantar	í	Skólaskjól,		
			lengda viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk.	

Upplýsingar veita  
Ólína Thoroddsen skólastjóri,  
olina@grunnskoli.is og  
Rut Hellenar, ruth@grunnskoli.is  
forstöðukona Skólaskjóls, sími 5959200. 

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar - 
undir http://www.seltjarnarnes.is –Störf í boði 

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember næstkomandi. 

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Fífusali

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 



Vegna aukinna verkefna óskar Slippurinn Akureyri ehf.
eftir metnaðarfullum og traustum einstaklingum sem hafa áhuga
á margþættum og kre�andi verkefnum í vélsmiðju fyrirtækisins.  
Um framtíðarstörf er að ræða.

Starfssvið: 
• Vélaviðgerðir skipa
• Þrýsti- og vökvalagnir
• Uppsetning búnaðar
• Aðrar tilfallandi vélaviðgerðir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveins- eða meistarabréf í vélstjórn/vélvirkjun
• Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Frumkvæði, sjálfstæði og útsjónarsemi í               
 vinnubrögðum
• Sterk öryggisvitund
• Lipurð í mannlegum samskiptum

 

Hvað veitum við: 
Góðan aðbúnað hjá metnaðarfullu fyrirtæki 
í stöðugri sókn
Kraftmikinn og góðan hóp samstarfsfólks
Starfsþjálfun og símenntun

Umsóknarfrestur er til og með 14.11.2015
Legg ja skal inn umsókn á www.slipp.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veitir: Kristján Heiðar 
Kristjánsson í síma 460 2900                                                      

 
.
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VÉLVIRKJAR / VÉLSTJÓRAR

Dirty burger and ribs leitar að starfsfólki í hlutastörf 
bæði í kvöld- og helgarvinnu sem og næturvinnu.  

Okkur vantar bæði í sal og á grill. 
Reynsla æskileg en ekki nauðsynleg. 

Umsóknir sendist á Birgir@dbr.is

Starfsfólk óskast 

Hebron óskar eftir að ráða metnaðarfullan og sveigjanlegan söluráð-
gjafa til starfa. Um er að ræða mjög fjölbreytt og áhugavert starf sem 
felur í sér þjónustu, tilboðsgerð og sölu á vinnufatnaði. 

Hæfniskröfur: 
Þjónustulund
Samskiptahæfni og útsjónarsemi
Nákvæm, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð
Reynsla af sölustörfum kostur
Tölvukunnátta 

Upplýsingar um starfið veitir Kristín Linda Sigmundsdóttir
í síma 567 6000 eða kristin@hebron.is.

Umsóknum skal skilað fyrir 16. nóvember. 

Hebron var stofnað árið 1980 og er 
hluti af Johan Rönning sem hefur 
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR
5 ár í röð ásamt því að hljóta nafn-
bótina fyrirtæki ársins 2012, 2013, 
2014 og 2015. 
Johan Rönning hlaut einnig jafn-
launavottun VR árið 2013.
Hjá Johan Rönning starfa 80 starfs-
menn á sex stöðum á landinu. 
Fyrirtækið er góður og eftirsóttur 
vinnustaður þar sem mikið er lagt 
upp úr opnum og heiðarlegum 
samskiptum.

Hebron vinnufatnaður
Smiðjuvegi 1, grá gata

www.hebron.is
sími 567 6000

ERTU KLÁR Í VINNUFÖTIN?



Stuðningsfulltrúa vantar við skólann 
og í útibú skólans, Höfðaberg

Meginverkefni er aðstoð við nemendur í leik og starfi,  m.a. í 
búningsklefum drengja. Sérstaklega er leitað eftir karlmönnum 
til starfa. 
Vinnutími frá kl. 08:00. Möguleiki á vinnu í frístundaseli síðari 
hluta dags og þar með hærra starfshlutfalli . Viðkomandi þurfa 
að geta hafið störf sem fyrst og eigi síðan en 1.desember.

Skólaliði óskast
Meginverkefni eru ræsting, gæsla nemenda og aðstoð í 
matsal. Daglegur vinnutími frá kl. 07:50 –15:00. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á  
www.lagafellsskoli.is og   
http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/mannaudur/laus-storf/

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Stamos. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir 
skólastjóri í  síma 525 9200 / 896 8230. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is

Sérkennsluráðgjafi - Þjónustu- og þekk-
ingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 

daufblinda einstaklinga – Reykjavík

Sérkennsluráðgjafi 
Laust er til umsóknar 100% starf sérkennsluráðgjafa hjá 
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga. Um er að ræða afleysingu frá  
1. desember 2015 til 1. desember 2016. 

Helstu verkefni: 
• Mat og ráðgjöf á félagsfærni, samskiptum,  
 tilfinningafærni og námstækni.
• Mat og kennsla á hjálpartæki.
• Ráðgjöf, fræðsla, kynningar og upplýsingamiðlun fyrir  
 kennara, starfsfólk, nemendur skóla, aðstandendur,  
 þjónustuaðila og samfélag. 
• Þátttaka í rannsóknarvinnu og þróun nýjunga 
 og umbótaverkefnum.

Hæfniskröfur: 
• Kennsluréttindi, þroskaþjálfi, iðjuþjálfi eða  
 sambærileg menntun.
• Framhaldsmenntun á sviði sérkennslufræða.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki  
 og frumkvæði í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsókn skal fylgja 
ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2015.

Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið  
thorbjorg@midstod.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Nánari upplýsingar veitir 
Þorbjörg Gunnarsdóttir í síma 545 5800. 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík

Starfsmaður í fjármáladeild

Starfið felst í: Menntunar og hæfniskröfur:
 • Færslu á fjárhagsbókhaldi ásamt 
afstemmingum.
 •Útreikningar á launum og reikningagerð.
 •Önnur tilfallandi verkefni.

 •Góð reynsla af vinnu við bókhald er nauðsynleg.
 •Menntun sem viðurkenndur bókari eða 
sambærileg menntun er kostur.
 •Þekking á DK- bókhaldskerfinu og launaumhverfi.  
 •Góð kunnátta og færni í Excel. 
 •Góð skipulagning, nákvæmni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
 •Þjónustulyndi, jákvæðni og lipurð í 
mannlegum samskiptum.

Arctic Adventures leitar að starfsmanni í fjámáladeild í fullt starf. Viðkomandi mun starfa í 
fjármáladeild fyrirtækisins að fjölbreyttum verkefnum. Þar starfar teymi sem sér um allt sem snýr 
að fjármálum fyrirtækisins og launum starfsmanna. Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

www.adventures.is | Vatnagarðar 8 | 104 Reykjavík

Allar umsóknir berist til Karls Óttars í karl@adventures.is
Umsóknarfrestur er til 9. nóvember  2015

RÁÐGJAFI Í SÖLUDEILD
Öflugur ráðgjafi óskast í söludeild Brimborgar fyrir 

nýja og notaða Ford bíla.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 13. nóvember 2015.

PIPA
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Starfssvið
• Áætlunargerð og eftirfylgni innlendra og

  alþjóðlegra rannsóknarverkefna

• Uppgjör og skýrslugerð rannsóknarverkefna

• Samskipti og þjónusta við stjórnendur

   rannsóknarverkefna

• Upplýsingamiðlun um rekstur verkefna

Reikningshald rannsóknarverkefna
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Reikningshald rannsóknarverkefna
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Reikningshald rannsóknarverkefnaReikningshald rannsóknarverkefna
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Reikningshald rannsóknarverkefnaReikningshald rannsóknarverkefnaReikningshald rannsóknarverkefna
Verkfræði- og náttúruvísindasviðVerkfræði- og náttúruvísindasvið

Reikningshald rannsóknarverkefna
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði, fjármálum
   eða skyldum greinum

• Góð þekking á áætlunargerð og vinnu

   að uppgjörum er æskileg

• Reynsla af endurskoðunarstörfum og þekking

   á endurskoðun er kostur

• Góð tölvufærni og þekking

   á fjárhagsupplýsingakerfum

• Þjónustulund, skipulagshæfni, afbragðs samstarfs-
   hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

• Frumkvæði í starfi 

Laust er til umsóknar nýtt starf við reikningshald rannsóknarverkefna vegna aukinna umsvifa
í rannsóknum á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands. Starfsmaðurinn verður hluti
af fjármálateymi sviðsins.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskólans leggja allir starfsmenn sitt af mörkum til kennslu, 
rannsókna og nýsköpunar. Starfsemin er fjölbreytt og spennandi og krefst hún skipulagshæfni og 
leikni í mannlegum samskiptum. Áhersla er lögð á þjónandi og hvetjandi starfsanda.

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2015.

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf 

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa um 360 manns 

við rannsóknir á heimsmælikvarða og við fjölbreytta og 

metnaðarfulla kennslu. Starfsumhverfi er alþjóðlegt enda 

eykst sífellt hlutfall erlendra nemenda og starfsmanna við 

sviðið. Rannsóknarstofnanir sviðsins eru eftirsóttir 

samstarfsaðilar erlendra háskóla og gegna veigamiklu 

hlutverki í vísindasamfélaginu. Þetta eru Verkfræðistofnun, 

Líf- og umhverfisvísindastofnun og Raunvísindastofnun.

Háskóli Íslands er í hópi 300 bestu háskóla heims 

samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education.

Nánari upplýsingar veita:

Sigvaldi Egill Lárusson, verkefnisstjóri fjármála,
í síma 525 4606, sigvaldi@hi.is, og Sigurður Guðnason,
framkvæmdastjóri Raunvísindastofnunar,
í síma 525 4810, sgudna@hi.is. 
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auglýsir stöðu aðgerðastjóra 
í 100% starfshlutfall. 
Skrifstofan er staðsett í Reykjavík.

Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem 
berst fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu 
virt og að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is

Verk- og ábyrgðarsvið:
• Skipulag, samskipti og efling Ungliðahreyfingar   
 Amnesty (ULH)
• Samfélagsmiðlar ULH
• Kynningar á ULH í framhaldsskólum 
• Aðgerðir ULH
• Gerð fjárhagsáætlunar ULH 
• Skýrslugerð 
• Önnur tilfallandi störf 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tómstunda - 
 fræði, kennslufræði eða viðburðastjórnun
• Víðtæk reynsla af ungliðastarfi
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Leiðtogahæfileikar
• Góð tölvu- og margmiðlunarkunnátta
• Góð færni í íslensku og ensku
• Sveigjanleiki á vinnutíma 
• Áhugi á mannréttindamálum
 
Við bjóðum
• Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi
• Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf
• Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín

Umsóknir skal senda á al@amnesty.is. 

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember 2015. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar um starfið veitir Anna í gegnum tölvupóst  
al@amnesty.is.

Hjúkrunarheimilið Sundabúð

Hjúkrunardeildarstjóri 

Hjúkrunarheimilið Sundabúð óskar eftir að ráða hjúkru-
nardeildarstjóra  til afleysinga í 8-9 mánuði. Um er að 
ræða 80- 100 % stöðu sem veitist  frá 1.jan 2016 eða eftir  
samkomulagi.

Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður hjúkrunar á deildinni 
og ber ábyrgð á að starfað sé samkvæmt markmiðum 
heimilisins og lögum og reglugerðum og tekur virkan þátt í 
breytingar- og þróunarstarfi sem fer fram á deildinni.

Hjúkrunarheimilið Sundabúð er með 11 hjúkrunarými, 
eitt sjúkra og endurhæfingarrýmii og  eitt dagvistarrými.  
Samkvæmt samningi við Velferðarráðnuneytið er  
heimahjúkrun í sveitarfélaginu sinnt af starfsfólki  
hjúkrunardeildarinnar. Félagslegri heimaþjónustu er einnig 
stjórnað frá deildinni og er unnið að því að samþætta þessa  
þjónustu.

Umsækjandi skal hafa fullgilt íslenskt hjúkrunarleyfi , lögð 
er áhersla á samviskusemi og góða samskiptahæfileika.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra  
hjúkrunarfræðinga og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Aðstoð er veitt  við útvegun húsnæðis.

Nánari upplýsingar veitir Emma Tryggvadóttir, hjúkrunar-
forstjóri í síma 470 1240 og emma@vopnafjardarhreppur.is

Umsóknarfrestur er til 20. nóv  næstkomandi 

 Tímabundið starf 
- hentar vel ef þú ert að fara í skóla eftir áramót –

Óskum eftir að ráða mann og konu í verslun okkar
í Smáralind frá og með 1. nóvember til áramóta.
Hentar vel, ef þú ert að fara í skóla eftir áramótin.
 
Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur,
snyrtilegur og vinna vel með öðrum.
 
Umsóknir skulu sendar á  
aslaug@lifoglist.is

Seyðisfjarðarskóli auglýsir eftir kennara til
 afleysingar vegna fæðingarorlofs

Um er að ræða 100% starf umsjónarkennara í 3. bekk,  
frá 1. janúar 2016 og til loka skólaársins. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember n.k. 

Seyðisfjarðarskóli er lítill skóli sem byggir á samkennslu árganga  
og vinnur að þróun skólastarfs í anda fjölmenningar og fjölbreyttra 

kennsluhátta. Skólinn tekur þátt í Byrjendalæsi og átakinu 
Bættur námsárangur á Austurlandi.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 4702320 og 8951316

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til 
meðhöndlunar á vefjaskaða í fólki s.s.  þrálátum sárum, heilabasti og til enduruppbyggingar á brjóstum og 
kviðvegg. Félagið á í samstarfi við bandarísk varnarmálayfirvöld um tækniþróun. Innan Kerecis starfar öflugur 
hópur sérfræðinga sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 
20 í starfsstöðvum á Ísafirði, í Reykjavík, Washington D.C. og München.

Skráningarsérfræðingur (Regulatory Officer)
Helstu verkefni:
•	 Greining	á	skráningarkröfum
•	 Vinna	með	þróunarteymum	við	framleiðslu	prófunargagna
•	 Samsetning	skráningargagna	og	textagerð
•	 Samskipti	við	skráningaryfirvöld

Menntun og reynsla:
•	 Háskólapróf	í	lyfjafræði	eða	öðrum	heilbrigðis-	eða	lífvísindum
•	 Minnst	7	ára	starfsreynsla	í	lyfja-	eða	lækningavöruskráningum
•	 Afburðar	enskukunnátta.	Færni	í	öðrum	tungumálum	kostur

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum:
•	 Verið	nákvæmur	í	vinnubrögðum
•	 Átt	auðvelt	með	að	forgangsraða
•	 Sýnt	hæfilæka	í	teymisvinnu

Vinnustaður er starfsstöð félagsins á Ísafirði. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 
Upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.	

Alþjóðlegur viðskiptastjóri (Account Manager)
Helstu verkefni:
•	 Umsjón	með	dreifingaraðilum	í	ákveðnum	löndum
•	 Eftirfylgni	með	sölu-	og	markaðsáætlunum
•	 Umsjón	innanhúsverkefna	sem	snúa	að	dreifingaraðilum

Menntun og reynsla:
•	 Háskólapróf
•	 Minnst	5	ára	starfsreynsla,	starfsreynsla	á	erlendum	vettfangi	er	kostur
•	 Afburðar	tungumálakunnátta	

Við leitum að einstaklingi sem:
•	 Hefur	gaman	af	mannlegum	samskiptum
•	 Tekur	frekar	upp	símann	en	sendir	tölvupóst
•	 Leggur	sig	fram	við	að	leysa	vandamál	viðskiptavina	sinna

Vinnustaður er starfsstöð félagsins á Ísafirði eða í Reykjavík. Umsóknir óskast fylltar út á www.
hagvangur.is. Upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is. 

Líffræðingar (Research Biologists)
Helstu verkefni:
•	 Umsjón	in	vitro	og	in	vivo	rannsókna
•	 Úrvinnsla	gagna
•	 Teymisvinna	
•	 Texta-	og	skýrslugerð

Menntun og reynsla:
•	 BS	eða	hærri	gráða	í	sameindalíffræði	eða	tengdu	námi
•	 Reynsla	af	vinnu	á	rannsóknarstofu	
•	 Reynsla	af	frumurækun	er	kostur	
•	 Nákvæm	og	skipulögð	vinnubrögð	
•	 Góð	ritfærni	á	ensku	og	íslensku

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum:
•	 Sýnt	nákvæmni	í	vinnubrögðum
•	 Átt	auðvelt	með	að	forgangsraða	verkefnum
•	 Sýnt	hæfilæka	í	teymisvinnu

Vinnustaður er starfsstöð félagsins í Reykjavík. 
Áhugasamir hafi samband í netfangið hr@kerecis.com. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember.
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Starfsmaður óskast  
í almennt skrifstofustarf. 

Meðal verkefna eru: Tollskjalagerð, skráning 
gagna, símsvörun, samskipti við viðskiptavini og 
önnur tilfallandi störf. Umsækjandi þarf að hafa 
stúdentspróf eða aðra sambærilega menntun. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í tollskjala-
gerð og hafi gott vald á Navision ásamt góðu valdi 
á enskri tungu, rituðu sem mæltu. Mikilvægt er að 
viðkomandi sé jákvæður og með góða þjónustu-

lund. Aldurstakmark er 22 ár.

Vinsamlega sendið inn umsókn í gegnum 
heimasíðu okkar express.is fyrir 9. nóv. 2015.

UPS er stærsta og öflugasta hraðsendingafyrirtæki heims með 
þjónustunet til rúmlega 220 landa um allan heim. Undanfarin 
ár hefur UPS verið í mikilli sókn í Evrópu. Daglega eru afhentir 

tæplega 16 milljónir pakka um allan heim.

Vilt þú vinna á
einum skemmtilegasta 

vinnustað á Suðurnesjum?

ERT IpÚ STARFSKRAFTUR?

Fyrir nánari upplýsingar og til að skila inn
umsóknum hafið samband við birkir@10-11.is 

Óskum eftir hressu og harðduglegu fólki, 
bæði í 100% vinnu og hlutastarf.

Starfssvið:
· Afgreiðsla 
· Aðstoð í eldhúsi
· Önnur tilfallandi störf 

á veitingastaðnum

Menntunar- og hæfniskröfur:
· 18 ára eða eldri
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Geta til að vinna sjálfstætt og 

skipulega
· Reynsla af verslunarstörfum 

kostur en ekki skilyrði

VIĐ VESTURLANDSVEG

Störf á heimilum 
fatlaðs fólks

Stuðningsfulltrúar óskast til starfa á heimilum félagsins 
í Reykjavík og Hafnarfirði.  Um er að ræða full störf og 
hlutastörf í vaktavinnu.  Hlutverk starfsfólks í búsetu er 
fyrst og fremst fólgið í því að aðstoða íbúa í daglegu lífi 
og efla sjálfstæði þeirra. Umsækjendur þurfa að hafa náð 
20 ára aldri og eru störfin laus nú þegar. Launakjör eru 
samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss styrktarfélags 
við SFR.

Einnig vantar starfsmenn í vaktavinnu til að aðstoða  
fatlað fólk sem býr í eigin húsnæði. Viðkomandi  
þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Unnið er eftir  
hugmyndafræðinni  um sjálfstætt líf. Frekari upplýs-
ingar veitir Hrafnhildur Þórðardóttir í síma 859-5912.  
Atvinnuumsókn sendist á  hrafnhildur@styrktarfelag.is.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Eflingar.

Nánari upplýsingar um laus störf og atvinnuumsókn 
má finna á heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is. 
Einnig getur Þórhildur Garðarsdóttir veitt upplýsingar 
í síma 414 0500.Starfatorg.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lektor í fæðinga- og kvensjúkd.l Heilbrigðisvísindasvið  HÍ Reykjavík 201510/1118
Hjúkrunarfræðingar Skurðlækningadeild LSH Reykjavík 201510/1117
Starfsmenn í ræstingu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201510/1116
Stjórnun í túlkaþjónustu Samskiptamiðstöð heyrnarlausra Reykjavík 201510/1115
Lektor í lífefnafræði Raunvísindadeild HÍ Reykjavík 201510/1114
Sviðsstjóri miðlunarsviðs Listasafns Íslands Reykjavík 201510/1113
Vinna með flóttafólki Velferðarráðuneytið Reykjavík 201510/1112
Verkefnisstjóri í reikningshaldi Verkfræði- og náttúruvísindasvið HÍ Reykjavík 201510/1111
Lektor í  sagnfræði Sagnfræði- og heimspekideild HÍ Reykjavík 201510/1110
Verkefnisstjóri Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands Reykjavík 201510/1109
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbær Reykjavík 201510/1108
Framhaldsskólakennari Menntaskólann á Ísafirði Ísafjörður 201510/1107
Lektor við iðjuþjálfunarfræðideild Heilbrigðisvísindasvið HA Akureyri 201510/1106
Læknastöður við HSA Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201510/1105
Yfirlæknir hjartarannsókna LSH Röntgendeild Reykjavík 201510/1104
Sjúkraliði Skurðlækningadeild SAk Akureyri 201510/1103
Sjúkraliði LSH Dag- og göngud. augnlækninga Reykjavík 201510/1102
Lögfræðingar Úrsk.nefnd í umhv.-og auðl.málum Reykjavík 201510/1101
Sérkennsluráðgjafi Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Reykjavík 201510/1100
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201510/1099
Deildarlæknar kvennasviðs LSH Aðstoðarlæknar kvennadeilda Reykjavík 201510/1098
Vélamaður Vegagerðin Þórshöfn 201510/1097
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201510/1096
Reiðkennari og yfirumsjónar- Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201510/1095
maður hestamiðstöðvar

Leitum að öflugum einstakling til að gegna starfi þjónustustjóra fyrirtækisins.  Spennandi starf í skemmtilegu umhverfi með 
nýjum og öflugum fyrsta flokks tækjabúnaði til stafrænnar prentunar.  ARTPRO Prentþjónusta er prentþjónustufyrirtæki sem 
þjónustar fyrirtæki og stofnanir. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði 4 manns, auk fleiri við tímabundin verkefni.

ARTPRO Prentþjónusta  I  Háholti 14  I  Mosfellsbæ  I  www.artpro.is

PRENTÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTUSTJÓRI

STARFSLÝSING:
• Yfirumsjón með samskiptum og þjónustu við 
    viðskiptavini fyrirtækisins.
• Dagleg verkstjórn og verkskipulag.
• Tilboðsgerð og sala.
• Móttaka og vinnsla verkefna.
• Hönnun, umbrot og prentvinnsla.
• Stafræn prentun, frágangur og eftirvinnsla, sem og  
    önnur störf tengd þjónustu okkar og framleiðslu.

HÆFNISKRÖFUR:
• Metnaðarfullur einstaklingur, 30 ára eða eldri. 
• Lipur þjónustulund og góðir eiginleikar í mannlegum samskiptum.
• Starfsreynsla úr prentiðnaði er skilyrði. 
• Reynsla af stafrænni prentun er kostur.
• Góð kunnátta og reynsla af hönnun og vinnslu prentskjala.
• Góð tölvukunnátta og notkun InDesign, Photoshop, Illustrator  
    og annarra Adobe forrita er algjört skilyrði.
• Reynsla í notkun sölukerfis og góð tilfinning fyrir verðútreikningum.

Umsóknir sendist með tölvupósti á netfangið gudni@artpro.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Ekki eru veittar upplýsingar í síma.

Sérnámsstaða í heimilislækningum við Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Hjá Heilbrigðisstofnun Vesturlands er að fara af stað  skipulagt sérnám í heimilislækningum sem byggir á marklýsingu Félags íslenskra heimilis-
lækna um sérnám í heimilislækningum. Sérnámslæknir hefur sinn aðalleiðbeinanda sem fylgir honum eftir allt námið sem alls tekur 4 1/2 ár.  

Námið fer fram á Heilsugæslustöðinni í Borgarnesi, Sjúkrahúsinu á Akranesi og öðrum sjúkrahúsum samkvæmt reglugerð um sérnám í 
heimilislækningum. Námið er í samvinnu við kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum sem starfar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 
Á Heilsugæslustöðinni í Borgarnesi fer fram fjölbreytt starfsemi en auk almennrar heilsugæsluþjónustu eins og móttöku, ungbarnaverndar, 
skólaheilsugæslu og mæðraverndar er þar teymisvinna í kring um vaktþjónustu að deginum, sykursýkismóttöku og lífstílsmóttöku.  
Upptökusvæði stöðvarinnar er víðfeðmt og nær yfir 5500 ferkílómetra svæði, þar eru u.þ.b 4000 íbúar auk tveggja háskóla með nemenda- 
görðum og ríflega 2000 sumarbústaða.  

Hæfnikröfur
Almennt lækningaleyfi.
 Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.   
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.  
Starfshlutfall er 100%

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. 
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísindaog rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti 
af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt 
að senda rafrænt skulu berast til yfirlæknis heilsugæslustöðvarinnar í Borgarnesi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember 2015.  
Upplýsingar gefa: Þórir Bergmundsson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 432 1000, netfang thorir.bergmundsson@hve.is og  
Linda Kristjánsdóttir, sviðstjóri lækninga í heilsugæslu HVE, netfang linda.kristjansdottir@hve.is



Söluráðgjafi
Við leitum að árangursdrifnum og öflugum söluráðgjafa sem ber ábyrgð á þjónustu 
við stóra viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf, 
kynningar og þarfagreiningu fyrir fyrirtæki, ásamt tilboðs- og samningagerð og 
eftirfylgni. Söluráðgjafi sér um að viðhalda viðskiptatengslum og afla nýrra.

Æskilegt er að viðkomandi hafi brennandi áhuga á sölumálum og tæknilausnum og 
búi yfir hæfileikum til að mynda tengsl.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
Umsækjendur skulu fylla út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri,  
kristin@securitas.is 

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði með um 450 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra 
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

Menntun og reynsla:
 ¬ Menntun sem nýtist í starfi
 ¬ Að minnsta kosti tveggja ára reynsla 
af sölustörfum er skilyrði

 ¬ Þekking á tölvu-, hugbúnaðar- og 
netlausnum er æskileg

Eiginleikar:
 ¬ Kraftur og frumkvæði
 ¬ Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
 ¬ Þjónustulund, snyrtimennska og reglusemi
 ¬ Sjálfstraust og skipulagshæfni
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
 ¬ Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í 
spennandi umhverfi

www.securitas.is ÍS
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VILTU TAKA FLUGIÐ?
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FLUGMENN, FLUGFREYJUR OG FLUGÞJÓNA TIL STARFA

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum til að sinna krefjandi og áhugaverðum störfum með samvinnu og góðan árangur að leiðarljósi.
Störfin heyra undir flugrekstrarsvið Flugfélags Íslands og hæfa jafnt konum sem körlum. 

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 
OG MEÐ 10. NÓVEMBER 2015

Eingöngu er hægt að sækja um starfið á 
heimasíðu Flugfélags Íslands flugfelag.is, 
mannauður/störf í boði. 

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 

HÆFNISKRÖFUR

FLUGFREYJUR OG FLUGÞJÓNARFLUGMENN

HÆFNISKRÖFUR

EFTIRTALIN GÖGN ÞURFA 
AÐ FYLGJA UMSÓKN

EFTIRTALIN GÖGN ÞURFA 
AÐ FYLGJA UMSÓKN

FLUGFELAG.IS

• Gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun
• Bóklegt nám til réttinda atvinnuflugmanns (ATPL) og 

námskeið í áhafnasamstarfi (MCC)
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Jákvætt hugarfar, heiðarleiki og góð samskiptahæfni
• Sjálfstæði, nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
• Árvekni, reglusemi og hæfni til að vinna undir álagi 

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund  
• Heiðarleiki og framúrskarandi samskiptahæfni
• Góð tök á íslensku, ensku og dönsku nauðsynleg
• Sjálfstæði og samviskusemi í vinnubrögðum
• Árvekni, stundvísi og reglusemi
• Geta til að vinna undir álagi 
• Umsækjendur þurfa að vera orðnir 23 ára

• Afrit af flugmannsskírteini ásamt áritunum og heilbrigðisvottorði
• Afrit af prófskírteinum og einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
• Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum 

prófskírteinum ásamt einkunnum
• Nýtt sakavottorð
• Afrit af síðustu 100 klst. í flugdagbók
• Sundurliðun á flugtímum sem hér segir: heildarfartími, fartími í 

blindflugi, fartími sem flugstjóri, fartími á fjölhreyflaflugvél, fartími 
á fjölstjórnarflugvél, fartími sem kennari

• Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum  
prófskírteinum ásamt einkunnum 

• Nýtt sakavottorð
• Afrit af staðfestingu á grunnþjálfun  

ef hún er fyrir hendi (Attestation)

auglýsir stöðu aðgerðastjóra 
í 100% starfshlutfall. 
Skrifstofan er staðsett í Reykjavík.

Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem 
berst fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu 
virt og að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is

Verk- og ábyrgðarsvið:
• Skipulag, samskipti og efling Ungliðahreyfingar   
 Amnesty (ULH)
• Samfélagsmiðlar ULH
• Kynningar á ULH í framhaldsskólum 
• Aðgerðir ULH
• Gerð fjárhagsáætlunar ULH 
• Skýrslugerð 
• Önnur tilfallandi störf 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tómstunda - 
 fræði, kennslufræði eða viðburðastjórnun
• Víðtæk reynsla af ungliðastarfi
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Leiðtogahæfileikar
• Góð tölvu- og margmiðlunarkunnátta
• Góð færni í íslensku og ensku
• Sveigjanleiki á vinnutíma 
• Áhugi á mannréttindamálum
 
Við bjóðum
• Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi
• Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf
• Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín

Umsóknir skal senda á al@amnesty.is. 

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember 2015. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar um starfið veitir Anna í gegnum tölvupóst  
al@amnesty.is.
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GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

AUGLÝSING UM ÚTGÁFU  
FRAMKVÆMDALEYFIS 

OG ÁLIT SKIPULAGSSTOFNUNAR
  Eldvörp Rannsóknaboranir í Eldvörpum í Grindavík

Í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123 frá 2010 veitti Grinda- 
víkurbær, þann 27.10.2015, HS orku framkvæmdaleyfi fyrir 
rannsóknaborunum í Eldvörpum sem liggja innan sveitarfélaga-
marka Grindavíkur. Borteigar munu liggja við þjónustuvegi á Eld-
varpasvæðinu. Skipulagsnefnd Grindavíkur samþykkti umsókn HS 
orku um framkvæmdaleyfið á fundi nefndarinnar þann 19. október 
2015 og bæjarstjórn Grindavíkur á fundi sínum þann 27. október 2015. 
Álit Skipulagsstofnunar um umhverfisáhrif framkvæmdarinnar, skv. 
ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá 2000,  liggur fyrir í 
áliti Skipulagsstofnunar frá 22. september 2014. Í álitinu er fjallað um 
„Rannsóknarboranir í Eldvörpum, Grindavík“.

Framkvæmdaleyfið og tengd gögn má nálgast á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar undir vefslóðinni www.grindavik.is eða hjá skipulags-
fulltrúa í gegnum netfangið armann@grindavik.is eða í síma 4201100.

Í samræmi við 4. gr. laga nr. 130 frá 2011, um úrskurðarnefnd  
umhverfis- og auðlindamála, er vakin athygli á því að þeir sem eiga 
lögvarinna hagsmuna að gæta sem og umhverfis- og útivistarsamtök 
með minnst 30 félaga, enda samrýmist tilgangi samtakanna að gæta 
þeirra hagsmuna sem kæran lýtur að, geta kært útgáfu leyfisins 
innan mánaðar frá birtingu auglýsingar í Lögbirtingablaðinu sem 
er fyrirhuguð 3. nóvember nk. til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík. Sjá nánar heimasíðu 
nefndarinnar uua.is.  

Grindavík, 31. október 2015.

F.h. Grindavíkurbæjar, 
Ármann Halldórsson Skipulagsfulltrúi

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Melaskóli,	húsgögn	í	skólastofur	2015,			
	 2ja umslaga útboð nr. 13623.

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

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Tillaga að deiliskipulagi  
Brimketils, Grindavík

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar samþykkti á fundi þann 
27.10.2015 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Brimketil 
skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- 
svæðið er 8,2 ha og er skilgreint sem hverfisverndarsvæði 
HV2 í gildandi Aðalskipulagi Grindavíkurbæjar 2010-2030. 
Svæðið er á sunnanverðu Reykjanesi við sjávarsíðuna,  
við Mölvík vestan Staðarbergs.

Tillagan fjallar um staðsetningu bílastæða og gönguleiða  
og útsýnispalla. Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg  
á bæjarskrifstofum Grindavíkurbæjar og heimasíðu  
www.grindavik.is, frá 3. nóvember 2015 til og með  
21. desember 2015. Athugasemdir og ábendingar skulu  
vera skriflegar og berast til sviðsstjóra skipulags- og  
umhverfissviðs í síðasta lagi þann 21. desember nk.,  
annað hvort á Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða á  
netfangið armann@grindavik.is

Ármann Halldórsson
Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

Útboð SN2-65

Eftirlit
Landsnet óskar eftir tilboðum í verkefni sem lýst er í 
útboðsgögnum SN2-65.

Verkefnið felst í eftirliti með gerð vegslóðar, jarðvinnu og 
undirstöðum fyrir rúmlega 32 km langa 220 kV háspennu- 
línu á milli Hraunhellu í Hafnarfirði og tengivirkis við 
Rauðamel um 5 km norðan við Svartsengi.  
Um er að ræða eftirlit með útboðsverki SN2-01.

Áætlað er að útboðsverki SN2-01 verði lokið 30. september 
2016 og að vinnu eftirlitsins ljúki 31. október 2016.

Um er að ræða rafrænt útboðsferli og er skilafrestur tilboða 
er 12.11.2015 kl. 14:00

Nánari upplýsingar má finna á vefslóðinni  
www.utbodsvefur.is 

 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	 	Stekkjarbakki,	göngu-	og	hjólastígur.		
	 	Grænistekkur	–	Hamrastekkur	að	undigöngum,						
	 	útboð nr. 13627.

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

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að 
veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði 
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og 
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Veistu allt um atvinnubíla?
BL ehf. óskar að ráða söluráðgjafa nýrra atvinnubíla. 

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

Umsækjendur eru beðnir um að fylla út umsókn á heimasíðu BL ehf. undir léninu www.bl.is/atvinna 
Umsóknarfrestur er til 6. nóvember nk. Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri.

Starfssvið:  
· Sölustörf og samskipti við kaupendur nýrra atvinnubíla, tilboðsgerð, kynningar og heimsóknir til fyrirtækja.

Hæfniskröfur:  
· Víðtæk þekking á sendibílum og minni hópferðabílum
· Gott vald á íslensku
· Samningatækni og söluhæfileikar
· Hæfni í mannlegum samskiptum

www.rumfatalagerinn.is

STARFSKRAFTUR ÓSKAST
Í METRAVÖRUDEILD Á

KORPUTORGI
Við leitum að jákvæðum og þjónustu-

lunduðum einstaklingi til starfa í metravöru-
deild okkar í Rúmfatalagernum á Korputorgi.  

Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember 2015Umsóknarfrestur er til 13. nóvember 2015

Sendið ferilskrá og umsókn á netfangið: 
korputorg.verslun@rfl.is

Einnig er hægt að koma á staðinn og 
sækja um.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



- Um er að ræða 71.2. fm. sumarhús þar af 11,2 fm. gestahús.
- Skógivaxið 2,600 fm. eignarland 
- Frábær staðsetning.
- Eign sem vert er að skoða.
- Verð 16.9. millj. 

OPIÐ HÚS

Íris Hall
Löggiltur Fasteignasali

Sími: 695  4500

Dagverðarnes 22, Skorradal.
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 

1. NÓVEMBER 2015 kl. 16.00-17.00.

Seljandi verður á staðnum og tekur á móti gestum.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

MEISTARAVELLIR 13

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARD. 31.OKT. KL. 16:00-16:30 
Falleg, vel skipulögð 102 fm fjögurra herbergja íbúð í fjölbýli á 
annarri hæð við Meistaravelli 13 í Reykjavík. Þrjú svefnherbergi. 
Frábær staðsetning og stutt í alla helstu þjónustu.  
Ásett verð 39,8 millj.

OPIÐ HÚS

Bergþóra Heiða Guðmundsdóttir
Lögfræðingur lögg. fasteigna-,  

fyrirtækja- og skipasali, lögg. leigumiðlari. 
S: 779-1929 • heida@trausti.is

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson  
Rekstrarhagfræðingur Msc. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Hvannakur 9 - Garðabær Lerkiás 6 - Garðabær

Einstaklega glæsilegt og vandað 394,4 fm einbýlishús sem stendur innst í 
botnlanga á 835 fm eignarlóð við opið svæði. Húsið og allar innréttingar 
eru hannaðar af Steffan Iwersen hjá Einrum Arkistektarstofu. Húsið er 
fullbúið og hefur hvergi verið til sparað við frágang og efnisval. Hér er á 
ferðinni hús sem fá orð fá lýst. Óskað er eftir tilboði. 
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali, 
asmundur@hofi.is  S: 895 3000.

Opið hús á sunnudaginn 1. nóv. 
frá kl. 16 - 17 
Gullfallegt fullbúið og vandað  
190,2 fm raðhús á tveimur hæðum  
með innbyggðum bílskúr á þessum 
eftirsótta stað. Fjögur rúmgóð 
herbergi. Hellulögð innkeyrsla og 
timburverönd eru í garði.  
Verð 69,9 millj. Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum 
og tekur vel á móti ykkur.  S: 895 3000.

OPIÐ HÚS

Umsóknir
um dvöl í íbúð  
fræðimanns

í Kaupmannahöfn 
2016

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um hús 
Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 6. janúar til 
13. desember 2016.

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð er að finna 
á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk (fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu Alþingis 
eigi síðar en mánudaginn 2. nóvember nk.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Bókaðu skoðun:
Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

44,9 millj.Verð:

Sjarmerandi hæð og ris við Lindargötu
Aðflutt hús og viðbygging, endurnýjað 2004
Neðri hæð : stofa, eldhús, herbergi
Efri hæð : fallegt alrými, herbergi og bað
Möguleiki að stúka af 3. svefnherbergið
Einkabílastæði, svalir og skjólgóð lóð
Einstök eign á þessum eftirsótta stað

Lindargata 60

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 1.nóv kl: 15:00 til 15:30ÞRIÐJUDAGA

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

 +1 GB Í GSM 
1.990 kr.
til 31. desember*

HEILL HELLINGUR AF 
NÝJUM ÞÁTTUM Á STÖÐ 3

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í  VETUR

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á



HannesAndriÞórunn StefánÓlafurÞóreyBjarni Arna GunnarKristján Jóhanna VernharðKristín MagnúsLára Harpa

Ögurhvarf 4A
203 KÓPAVOGUR

Skrifstofuhúsnæði á annari hæð í tveggja hæða 
lyftuhúsi.  Auðvelt að setja upp lausa veggi til 
að stúka af skrifstofur, fundarherbergi og þess 
háttar.

STÆRÐ: 180,4 fm ATVINNUHÚS  HERB: 0

32.800.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

Kleifarsel 1
109 REYKJAVÍK

Fallegt sérbýli á tveim hæðum með bílskúr. 4 
svefnherbergi, stofa og sjónvarpsherbergi, 2 
baðherbergi. Frábært fjölskylduhús – göngufæri 
í skóla. Þetta er eign sem rúmar stóra fjölskyldu.

STÆRÐ: 207,1 fm RAÐHÚS           HERB: 6

49.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. nóv 17:30 – 18:00

Kleppsvegur 142
104 REYKJAVÍK

Snyrtileg og falleg tveggja herbergja íbúð í 
kjallara að Kleppsvegi 142, björt og opin íbúð, 
húsið lítur vel út að utan, næg bílastæði, stutt í 
skóla og alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 71 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

22.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

Borgarholtsbraut 69
200 KÓPAVOGUR

Góð 2ja til 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sér inngangin. 1 til 2 svefnherbergi. Góður 
suðurgarður. Nýleg eldhúsinnrétting. Björt og 
falleg íbúð. Stutt í alla þjónustu. Laus fljótlega.

STÆRÐ: 74,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

24.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. nóv 16:00 – 16:30

NÝTT-Miklabraut 68 (ris)
105 REYKJAVÍK

Fimm herb risíbúð á hæð við Miklabraut. Fjögur 
svefnherb, eldhús, stofa, baðherb og geymsla á 
hæðinni. Frábært skipulag þar sem hver ferm er 
einkar vel nýttur.

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

29.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    31. okt 16:00 – 18:30

NÝTT-Leirubakki 30 (2HV)
109 REYKJAVÍK

Björt og fallega 4ra herb íbúð á frábærum 
stað. Þrjú svefnherb, endurbætt eldhús, stofa 
með útgengi út á stórar suðursvalir, endurbætt 
baðherb og þvottahús í íbúð.

STÆRÐ: 96,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

27.500.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. nóv 16:00 – 16:30

NÝTT-Norðurbakki 21b 
123 BÆJARFÉLAG

Íbúð á fyrstu hæð (íb 104) í nýlegu lyftuhúsi 
við höfnina.  Opið eldhús, stofa/borðstofa, tvö 
svefnherb, sjónvarpsrými, baðherb og þvot-
tahús. Tvennar svalir, stæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 127,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. nóv 17:00 – 17:30

Smyrlahraun 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt og töluvert endurnýjað endaraðhús með 
3 svefnherbergjum, möguleiki á 4. Tvö baðher-
bergi. Suðurgarður og verönd. Fjölskylduvænt 
hverfi.

STÆRÐ: 197,7 fm RAÐHÚS      HERB: 5

46.900.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470
Aðstoðarmaður fasteignasala

Sunnuflöt 30
210 GARÐABÆR

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð 
á eftirsóttum stað við lækinn og hraunið á flötu-
num í Garðabæ. Vel skipulagt hús, fimm svefn-
herbergi, Nýlegur heitur pottur og gufubað.  

STÆRÐ: 225,5 fm EINBÝLI       HERB: 6

95.000.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    1. nóv 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    1. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    1. nóv 15:00 – 15:30



Þorrasalir 13-15
201 KÓPAVOGUR

Nýjar íbúðir. Einungis 6 íbúðir eftir á þessum 
skemmtilega stað, einstakt útsýni, fullbúnar án 
gólfefna.

STÆRÐ: 114-125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

39.9 - 47 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Espigerði 4
108 REYKJAVÍK

Vel skipulögð 4.herbergja útsýnisíbúð á 6.hæð 
við Espigerði 4 í Rvík. Húsvörður í húsinu.

STÆRÐ: 117,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. nóv 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    1. nóv 15:00 – 15:30

Stakkholt 4a - íb 102
105 REYKJAVÍK

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í nýju
lyftuhúsi við Stakkholt 4a í Reykjavík. Sérmerkt 
stæði bílageymslu fylgir íbúðinni.

STÆRÐ: 125,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Stakkholt 4a - íb 105
105 REYKJAVÍK

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í nýju 
glæsilegu lyftuhúsi við Stakkholt 4a í Reykjavík.  
Sérmerkt stæði bílageymslu fylgir íbúðinni. 
Einstök staðsetning. Fullbúin íbúð

STÆRÐ: 125,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

48.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    1. nóv 14:00 – 14:30

Stakkholt 4a - íb 502
105 REYKJAVÍK

Fallegt útsýni. Ný fullbúin íbúð tilbúin til 
afhendingar. Sérsmíðaðar innréttingar og 
skápar frá Trésmiðju GKS.

STÆRÐ: 133 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

58.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Húsið er tilbúið til afhendingar. Stórglæsilegt 
261,0 fermetra einbýlishús á einni hæð með 
mikilli lofthæð á frábærum stað í Akralandinu í 
Garðabæ.

STÆRÐ: 261 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

104.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    1. nóv 16:00 – 16:30

Breiðhella 16
221 HAFNARFJÖRÐUR

204,4 fm atvinnubil. Bilin skiptast í tvær 
hæðir, sal og skrifstofu, með sér inngangi fyrir 
hvora hæð. Steypt er á milli hæða. Afhent við 
kaupsamning.

STÆRÐ: 204,4 fm ATVINNUHÚS  HERB: 0

24.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

Sjafnarbrunnur 1
113 REYKJAVÍK

Nýjar og glæsilegar íbúðir í sérlega vönduðu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. Innréttingar 
frá Brúnás, steyptir milliveggir og vandaður 
frágangur. Einungis 2 íbúðir eftir.

STÆRÐ: 103-106 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

35.5 - 37.3 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    1. nóv 14:00 – 14:30

Klettakór 1A
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg 177,7 fm íbúðarhæð að Klettakór 1A. 
Sérinngangur, gólfhiti, planka parket, stór stofa, 
tvö baðherbergi, 3-4 svefnherbergi og stæði í 
bílageymslu.

STÆRÐ: 177,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

51.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg og rúmgóð fjögurra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð með verönd og stæði í bílageymslu. 
Vandað lyftuhús á vinsælum stað. Stutt í skóla, 
leikskóla, verlsun og útivistarsvæði.

STÆRÐ: 146,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlar

OPIÐ HÚS    1. nóv 16:30 – 17:00 Laus við kaupsamning
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Seltjarnarnes - sjávarlóð
Eign í sérflokki á einstökum útsýnisstað

Stórglæsilegt einbýlishús á sjávarlóð við Hrólfsskálavör.  
Víðáttumikils útsýnis nýtur úr flestum rýmum hússins 
og verulega aukin lofthæð er í stórum hluta þess. Stórir 
gluggafletir vísa að sjó, með rennihurðum út á verandir 
og svalir.  Eignin er 572,0 fm að stærð með innbyggðum 58,7 fm bílskúr, hönnuð að innan og utan af arkitektunum Steve 
Christer og Margréti Harðardóttur hjá Studio Granda, sem einnig hönnuðu lóð og þakgarð. Allar sérteikningar, t.d. af 
innréttingum eru fyrirliggjandi. 

Um er að ræða nýbyggingu sem skilast fullfrágengin að utan með fullfrágenginni lóð, en að innan skilast húsið tæplega 
tilbúið undir innréttingar. Þó eru komin vönduð gólfefni á stóran hluta hússins, terrazzo.  

Lóðin er afar glæsileg með veröndum, stéttum, innkeyrslu 
og hlöðnum veggjum úr íslensku grágrýti. Hitalagnir eru 
undir veröndum, stéttum og innkeyrslu. Stór steyptur heitur 
pottur er á baklóð auk gufubaðshúss með sjávarútsýni og 
útisturtu. Þakgarður hússins er fullfrágenginn með 
harðviðargólfum, heitum potti og útisturtu.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali,  
netfang:  gtj@fastmark.is

FAST EIGNA-
MARK AÐ UR INN

ÓÐ INS GÖTU 4, SÍMI 570 4500. OP IÐ VIRKA DAGA KL. 9–17. 
fast mark@fast mark.is - www.fast mark.is

Jón Guð munds son, lögg. fast sali. Guð mund ur Th. Jóns son, lögg. fast sali. 

Glæsileg ný byggð mitt í hjarta Garðabæjar.
Sölusýning sunnudaginn 1. nóvember milli kl. 13 og 14.
• Stærð íbúða frá 101 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð
• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum

Leitið upplýsinga hjá sölumönnum Eignamiðlunar.

SÖLUSÝNING 

sunnudag Garðatorg 4

588 9090 • www.eignamidlun.is • Grensásvegi 11 • 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

Álfkonuhvarf 43, Kópavogi

Opið hús sunnudag frá kl. 14:00-15:00, verið velkomin.
Mikið endurnýjað 251,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt 43,5 fm bílskúr, samtals 295,1 fm. Sex svefnherbergi. 
Parket, flísar og teppi á gólfum. Tvennar svalir. Stór og mikil 
lóð. Sjón er sögu ríkari. Verð: 79,8 millj. 

Opið hús sunnudag frá  kl. 13:00-13:30, verið velkomin.
Mjög góð 3ja herb. 95,5 fm íbúð á 2.hæð ásamt 10,5 fm 
geymslu, samt. 106 fm og stæði í bílageymslu að auki. Stórar 
flísalagðar svalir í suður. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús 
innan íbúðar. Íbúðin er laus í janúar 2016. Verð: 33,9 millj.

Kópavogsbraut 20, Kópavogi

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



ELKO

KRÓNAN

TEKK COMPANY
HABITAT

SPORTS
DIRECT

Nýir 
straumar

á Nýjum stað
– skógarliNd 2,

kópavogi

pisa sófar
Tungusófi nú 220.000 kr.

áður 275.000 kr.  
4 ra sæta nú 176.000 kr.

áður 220.000 kr.  
3ja sæta nú 151.200 kr.

áður 189.000 kr.
Stóll  nú 76.000 kr.

áður 95.000 kr. 

SÓFATILBOÐSDAGAR
Allir sófar á tilboðsverði!

soFt
tungusófi

Nú 425.000 kr. 
Áður 495.000 kr.

No1
sófi – Nýr litur
stóll nú 92.000 kr. 

áður 115.000 kr.

3ja sæta nú 176.000 kr.
 áður 220.000 kr.

NordiC
tungusófi 

Nú 195.000 kr. 
Áður 245.000 kr.

KERTI

30% 
afsláttur

frá föstudegi til sunnudags

Verð frá 553 kr.

ERum 
að taka upp 
jólavöRuR 

fRá 
housEdoctoR



NÝR BÍLL
HYUNDAI I10. Árg.2015, bensín, 
5 gírar, valinn smábíll ársins,er á 
staðnum.Verð 1.990.000. Rnr.127239. 
S:562-1717.

NÝR BÍLL
AUDI A5 S-LINE. Árg.2015, dísel, 
sjálfskiptur, einn með öllu, gríðalega 
flottur bíll, er á staðnum.Okkar verð 
7.990.000. Rnr.127230. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

GOTT VERÐ !
MMC Pajero Instyle02/2007 SSK, ek 
177 þ.km 3.8 bensin 7 manna, Leður, 
lúga ofl FLOTTUR JEPPI , GOTT VERÐ 
2.490 þús !!!

9 MANNA / 4X4 !
VW Transporter 4 motion 09/2005 ek 
255 þ.km 9 manna, ny turbine, gott 
viðhald Verð 1.780 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

JEEP Patriot sport 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 39 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000. Rnr.101045.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2014, ekinn 52 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 9.290.000. Rnr.101184.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2014, ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.990.000. Rnr.101183.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

VW Polo 1.2 sjálfskiptur. Árgerð 2014, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000. Rnr.116387.

OPEL Corsa enjoy sjálfskiptur. 
Árgerð 2007, ekinn 95 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 980.000. Rnr.116541. 
100% kortalán í boði í 36 mán

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

PORSCHE Cayenne turbo s. Árgerð 
2006, ekinn 107 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.991479.

TOYOTA Corolla. Árgerð 2014, ekinn 
33 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.290.000. 
Rnr.141737.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 66 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.690.000. Rnr.240524. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ A 180 CDI. Árgerð 
2014, ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000. Rnr.240879.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARfTu AÐ kAupA EÐA 
sELjA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

kLÁR Í VETuRINN
VOLVO XC70 . Árg ‘14, ek 59þ dísel, 
sjálfsk. Verð 7.580 #450503. Sími: 
580-8900

7 MANNA DÍsEL
 TOYOTA LC150 GX. Árg ‘12, ek 143þ, 
dísel, sjálfsk. Verð 6.480 #470038. 
Sími: 580-8900

33” sNYRTILEGuR DÍsEL
NISSAN NAVARA 4X4. Árg ‘08, ek 
80þ á vél, dísel, sjálfsk. Verð 2.480 
#103993. Sími 580-8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

Dacia Logan Station Árgerð 2015. 
Ekinn 12þ.km. Beinsk. Bensín. Er 
á staðnum. Frábært verð aðeins 
1.990.000kr. 90% lán mögulegt. Raðnr 
157869. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Þverholti 6 • 270 Mosfellsbær • Sími 517 9999 •100bilar@100bilar.is • www100bilar.is

Nissan Leaf Tekna, 6/2015, nýr bíll, óekinn, 
leðuráklæði, sólarsella, bakkmyndavél 360 gráður, 
verð 3850 þús, raðnr 210175.

Nissan Leaf Acenta, 1/2015, ek 2 þús km, mjög flott 
eintak, verð 3450 þús, raðnr 210177.

 Nissan Leaf Tekna, 10/2014, , ek 8 þús km, 
leðuráklæði,  sólarsella,  bakkmyndavél 360 gráður,  
módelár 2015, verð 3450 þús, raðnr 210177.

Range Rover V8 Disel Vouge +, 1/2007,  
ek 97 þús km, mjög gott eintak, ásett verð 6990 þús, 
tilboðsverð 5990 þús, raðnr 152015.

Suzuki Grand Vitara Lux, 6/2014, ek 55 þús km, sjsk, 
ásett verð 5090 þús, tilboðsverð 4290 þús,raðnr 
220307.

Renault Clio Expression , 5/2015, ek 30 þús km, 
dísel, beinsk, verð 2690 þús, raðnr 15244.

OPNUNARTÍMI 
MÁN - FÖST. 

FRÁ KL. 10:00-18:00

LAUGARDAGA 
FRÁ KL. 11:00-15:00

ALLIR BÍLAR Á STAÐNUM

RAFMAGNSBÍLL

RAFMAGNSBÍLL

RAFMAGNSBÍLL

AFSLÁTTUR

kr. 1
.000.000,-

AFSLÁTTUR

kr. 8
00.000,-

dísel
dísel

CFMOTO FORPANTANIR

Nítró sport / Kirkjulundi 17
210 Garðabæ / Sími 557 4848 

www.nitro.is 

Fjórhjól
Cforce 450 - 1.169.000,-*

Cforce 550 - 1.499.000,-*

Cforce 800 - 2.149.000,-*

Buggybílar
Zforce 550 - 1.990.000,-*

Zforce 800 - 2.690.000,-*

* Miðað við gengi 15.10.2015

 
100.000,- 

vöruútekt fylgir öllum 
CFMOTO tækjum sem 

pöntuð eru fyrir 
7. nóvember.

Tryggðu þér CFmoto fjórhjól eða buggybíl fyrir sumarið. 
Erum að ganga frá pöntunum núna!

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



SUBARU Legacy. Árgerð 2006, 
ekinn 105 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð1.290.000.- TILBOÐ 899.000. 
Logar vélarljós. Rnr.286994.

SUBARU Forester lux ii plus. Árgerð 
2014, ekinn 56 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000.TILBOÐ 
4.490.000.- Rnr.390384.

SKODA Octavia ambiente 1.9 dísel. 
Árgerð 2007, ekinn 145 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 1.590.000.TILBOÐ 
1.290.000.- Rnr.390247.

NISSAN King cab 4wd pallbíll. Árgerð 
2005, ekinn 140 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.290.000.TILBOÐ 949.000.- 
Rnr.410522.

NISSAN Almera visia. Árgerð 2003, 
ekinn 132 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000. TILBOÐ 549.000.- 
Rnr.400004.

MMC Outlander comfort. Árgerð 2006, 
ekinn 186 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000.TILBOÐ 749.000.- 
Rnr.390385.

HYUNDAI Santa fe crdi 7 manna dísel. 
Árgerð 2013, ekinn 85 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.190.000.TILBOÐ 
4.890.000.- Rnr.286895.

FORD Fusion trend. Árgerð 2004, 
ekinn 169 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 590.000.- TILBOÐ 390.000.- 
Rnr.410060.

FORD Focus sjálfskiptur. Árgerð 2002, 
ekinn 179 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 170.000. Rnr.390538.

DODGE Ram 1500 35”. Árgerð 2005, 
ekinn 178 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000.TILBOÐ 1.690.000.- 
Rnr.286909.

CITROEN C5 2,0 16v. Árgerð 2008, 
ekinn 190 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 699.000. Rnr.390536.

CHEVROLET Captiva dísel 7manna. 
Árgerð 2010, ekinn 180 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar. Verð 2.490.000.Tilboð 
1.990.000.- Rnr.400125.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2013, ekinn 55 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.110400.

MMC Pajero instyle. Árgerð 2008, 
ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.270.000. Rnr.110521.

MAZDA Cx-5. Árgerð 2014, ekinn 
12 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.680.000. Rnr.120109.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2007, ekinn 183 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.450.000. 
Rnr.110531.

VW Golf. Árgerð 2011, ekinn 94 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
Rnr.110533.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Suzuki Grand Vitara Lux Dísel, 5/2014, 
ek 64 þús km, beinsk, ásett verð 
5150 þús, tilboðsverð 4350 þús , er á 
staðnum, raðnr 220304.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 

á laugard.
www.100bilar.is
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KIA Ceed. Árgerð 2014, 
ekinn 28 Þ.KM, dísel, 6 gírar.  
Verð 2.990.000. Rnr.301963. 
Tilboðsverð 2.590 þús.

SUZUKI Grand vitara prem-n  
(navi.cruise,a/c,álf.). Árgerð 2014, 
ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 4.290.000. Rnr.302008. 
Tilboðsverð 3.690 þús.

SUZUKI Grand vitara lux. 
Árgerð 2015, ekinn 30 Þ.KM,  
bensín, sjálfskiptur.  
Verð 5.700.000. Rnr.301961. 
Tilboðsverð 5.490 þús.

MMC Outlander. 
Árgerð 2015, ekinn 20 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 4.990.000. Rnr.301902. 
Tilboðsverð 4.490 þús.

RENAULT Kangoo. Árgerð 2012, 
ekinn 94 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.690.000. m/vsk Rnr.301980. 
Tilboðsverð 1.490 þús. 

NISSAN Micra visia. 
Árgerð 2014, ekinn 74 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.480.000. Rnr.301977. 
Tilboðsverð 1.390 þús.

NISSAN Qashqai se. 
Árgerð 2013, ekinn 107 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.590.000. 
Rnr.301319.  
Tilboðsverð 3.390 þús.

NISSAN X-trail. 
Árgerð 2007, ekinn 155 Þ.KM,  
bensín, sjálfskiptur.  
Verð 1.390.000. Rnr.301875. 
Tilboðsverð 1.190 þús.

NISSAN Qashqai se. 
Árgerð 2014, ekinn 84 Þ.KM,  
dísel, sjálfskiptur.  
Verð 4.290.000. Rnr.301624. 
Tilboðsverð 3.990 þús.

HYUNDAI I30 comfort. 
Árgerð 2012, ekinn 83 Þ.KM,  
dísel, sjálfskiptur.  
Verð 2.680.000. Rnr.301368. 
Tilboðsverð 2.590 þús.

RISA SýnIngARSAluR 
með notuðum fARAtækjum og feRðAvögnum - AlltAf góð veRð.

Opnunartímar: Mán – fös 10-18  • Lau. 12-16  • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

HYUNDAI I20 classic. 
Árgerð 2014, ekinn 72 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.680.000. Rnr.301299. 
Tilboðsverð 1.630 þús.

HYUNDAI I20 classic. 
Árgerð 2011, ekinn 37 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.470.000. Rnr.301955. 
Tilboðsverð 1.190 þús.

KIA Carens ex leður. 
Árgerð 2015, ekinn 3 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.390.000. 
Rnr.301848.  
Tilboðsverð 4.750 þús.

ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
. Rnr.302008.

100% LÁN
Rnr.301961. 

100% LÁN

Rnr.301963.

100% LÁN

Rnr.301902. 

100% LÁN

Rnr.301980. 

100% LÁN

Rnr.301368. 

100% LÁN
 Rnr.301624. 

100% LÁN
 Rnr.301875. 

100% LÁN

Verð 3.590.000.

100% LÁN

 Rnr.301955. 

100% LÁN

Verð 5.390.000.

100% LÁN

 Rnr.301977. 

100% LÁN

Rnr.301299. 

100% LÁN

Allt Að 100% fjáRmögnun í BoðI

TILBOÐSVERÐ

kr. 2
.590.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 3
.690.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 5
.490.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 4
.490.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.490.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 2
.590.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 3
.990.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.190.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 4
.750.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 3
.390.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.190.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.390.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.630.000,-

Til sölu Benz Sprinter rúta, 13 
farþegar + ökumann, árgerð 1995, 
ekinn 495.000 km,  125 hö, stórt 
farangursrými. Ásett 2.000.000 kr, 
staðgreiðslutilboð 1.450.000.- kr. 

Nánari upplýsingar veitir Viktor 
í síma 898-3523.
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 Bílar til sölu

Glæsilega útlitsbreyttur Grand 
Cherokee til sölu. Nýskoðaður, nýjar 
bremsur. Ásett verð 990 þús. Uppl í 
sima 869-7071.

Mercedes Bens CLS 500, árg. 2006 
hlaðinn aukabúnaði til sölu. Bíllinn er 
í topp standi ekinn aðeins 79þús. km. 
Svart leðuráklæði, topplúga rafm. hiti/
kuldi/nudd í sætum og margt fl. Skoða 
skipti. Verð 4.990 þús. Uppl. í síma: 
896-0747.

Subaru Impreza WRX Wagon. Árg 
2006, ek. 143.000. 230 hestöfl, 
2,5 l. vél. Beinskiptur með 
shortshifter. Ótjónaður og skoðaður 
án athugasemda. Næstum allt 
endurnýjað sem hægt er. Verð 
1.850þús Engin skipti en hlustað á 
tilboð. Sími 699 6129.

Ford transit connect 2012 Ekinn 
55.000 Dísel Topp eintak. Uppl 892-
0378

Mercury Grand Marquis Palm Beach 
Edition 2008 (12/2007), ek. 46 þús. 
km., reyklaus, innfluttur nýr. Einn 
eigandi. Einn með öllu. V8-4600, 
sparneytinn. Tveir dekkjagangar á 
felgum. Staðgreiðslutilboð óskast. 
Uppl. í s. 893-3137

LítIð ekINN!!
Honda CR-V árg.2009 ekinn 29þ.km, 
fallegur og vel hirtur bíll. Verð3490þ. 
S.6905168

BeNz 413 CDI SPRINteR
Ek. aðeins 110þ. kmh árg. ‘04 Fallegur 
mjög vel með farinn dekurbíll. 
Nýyfirfarinn og skoðaður. Flottur 
MEYER kassi sem nýr. ZE-PRO lyfta 
o.m.fl. Einstakur gæðabíll m. öllu. V. 
aðeins kr. 3.6 m. Uppl. í S. 866-6642

Chevrolet Captiva, 2006árg,ek125þ. 
Sjálfsk.. DÍSEL. 7 manna. kúla, 
bakkskynjarnar, góður bíll, góð dekk, 
nýleg tímareim. V. 2.190.000. S. 
8600341

Til sölu Dodge Ram Hemi árg 2005, 
nýleg dekk. Verð 850 þús. Einnig 
Husaberg mótorhj. 550, árg 2007 með 
rafstarti. Verð 300 þús, og Chevrolet 
Cavalier 3 dyra, árg 2003, vetrardekk 
fylgja. Verð 350 þús. Uppl. í s. 777 9707

 250-499 þús.

tILBoðSveRð AðeINS 399 
þúS!

Renault Megane Station 1.6 árg ‘05 
ek 170þús km. sk ‘16. ný tímareim. 
samlæsingar. Flottur og rúmgóður 
bíll á frábæru verði. ásett v:690þús. 
TILBOÐSVERÐ AÐEINS 399ÞÚS. 
100% vísalán í boði. s:659-9696

 500-999 þús.

SjÁLfSkIPtUR !!!
VW Golf 1.6 comfortline. árg ‘05. 
ek aðeins 142þús km. 5dyra. sskj. 
ný skoðaður. ný vetrardekk. bíll í 
toppstandi. Ásett verð 1.150þús. 
Tilboðsverð 890þús. 100% vísalán í 
boði. s:659-9696

ÓStöðvANDI í vetUR !
Subaru Forester 4x4. Sjálfskiptur. árg 
‘04. ek aðeins 140þúskm. skoðaður 
‘16. heilsársdekk. dráttarkrókur. Ásett 
verð 990þús. Tilboðsverð 790þús. 
100% vísalán í boði. s:659-9696

4x4 tILBúINN í vetURINN!
MMC Outlander 2.0 árg ‘05. ek aðeins 
150þús. 4x4. beinskiptur. ný skoðaður. 
glæný vetrardekk. dráttarkrókur. bíll 
í mjög góðu ástandi. ásett v:990. 
Tilboðsverð 890þús. 100% vísalán í 
boði. s:659-9696

vIRkILeGA fLottUR 
StAtIoN BíLL!

Skoda Octavia 1.6 árg ‘06. ekinn 
161þús km. beinskiptur. skoðaður 
‘16. kastarar. samlæsingar. glæný 
vetrardekk. ásett verð 1.190þús. 
Tilboðsverð 990þús. vísalán í boði. 
s:659-9696

 Bílar óskast

kAUPI BíLA fYRIR ALLt Að 
MILLjÓN StGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir. 
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu 
email á 6599696@gmail.com

BíLL ÓSkASt Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 vörubílar

Til sölu Volvo 1991 F 12 ekinn 600Þ 
í ágætis lagi með grjótpall getur líka 
verið dráttarbíll (með stól) Upplýsingar 
sími 840-6100.

RENAULT MIDLUM árgerð 2005 
Ásett verð 2,3 milljónir án VSK. Ekinn 
160,000 og hefur fengið mjög gott 
viðhald. Nánari upplýsingar í síma 
898 0062

 Hópferðabílar

Mercedes-Benz SPRINTER 
519 Tilbúinn! Ný rúta til sölu 
Verð:8.7mil+VSK s:7875857

 Húsbílar

 vinnuvélar

Snjómokstur-Hálkuvarnir-Jarðvinnsla-
Utanvegakerrur-Landbúnaður-
Skógrækt. Mikið úrval sérhannaðra 
tækja og aukahluta fyrir fjórhjól, sleða 
og torfærutæki. knyr.is. knyr@knyr.is. 
Sími 511 1116.

 Hjólbarðar

Dekk tIL SöLU
King Star dekk 4 winterradial SW41, 
185/70R14, nelgd og á felgum. Notuð 
einn vetur. King Star sumardekk 2stk. 
Vel nothæf, ekki á felgum. Dekkin 
síðast notuð á Subaru Impreza. Selst 
í heild á 35 þús.kr. S. 841 0956 Viðar/
Orri

fRÁBæR DekkjAtILBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

BíLALYftUR- DekkjAvéLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

vINNUvéLA oG 
vöRUBíLADekk

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

SteYPUBíLL
Gamall en góður Benz 1980 í fínu lagi 
til sölu.. Sími 840 -6100

 Bátar

Til sölu skemmtibátur/
strandveiðibátur Verð aðeins 550þ, 
vagninn fylgir. Uppl. 820-5181

Net fyrir nálfellingu og net á pípum, 
flotteinar, blýtóg, garn, færató og 
margt. fl. Heimavík nú Höfðabakka 1, 
S. 892 8655 www.heimavik.is

 Lyftarar

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

ReGNBoGALItIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

• Einangrunarlok 
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339   fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Gunnarsbraut

Opið hús  laugardaginn 31. okt. kl. 16.00-16.30

Tækifæri – miklir möguleikar felast í þessari eigns 
em skiptist í gullfallega sérhæð, óinnréttað ris og 
tvöfaldan bílskúr í Norðurmýrinni. Íbúðin er 105 fm. 
fallega innréttuð með stórum og björtum stofum, 2 
svefnherbergjum, eldhúsi, holi og baðherbergi. 

Verð:  47.900.000

5-6 
herb.

OPIÐ
HÚS

190 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Barmahlíð 8

Opið hús  fimmudaginn 5. nóv. kl. 17:00-17:30

 Mikið endurnýjuð sérhæð með bílskúr á rólegum 
stað í Hlíðinum. Íbúðin er með 3 svefnherbergi, 2 
stórar stofur, eldhús, baðherbergi, sér þvottahús og 
rúmgott hol og forstofuherbergi sem 4 herbergið. 
Eldhús og baðherbergi voru endurnýjð 2008.

Verð:  58.900.000

6 
herb.

195 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Álftamýri 6

Opið hús  mánudaginn  1. nóv. kl. 17:30-18:00

Nýlega uppgerð íbúð á jarðhæð með sér inngangi. 
Íbúðin er björt með glggum á tvo vegu. Forstofa 
með skápum, lítið svefnherbergi, baðherbergi með 
sturtu og tengi fyrir þvottavél, alrými með stofu og 
eldhúsi er rúmgott.

Verð:  22.500.000

2 
herb.

49 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Lindargata
Til sölu 77,0m2 fallega íbúð á 3.hæð, merkt 0301, til 
norðurs og suðurs við Lindargötuna í Reykjavík. Hentugur 
viðskiptakostur og tækifæri til að eignast nýja íbúð 
í hjarta Reykjavíkur. Vandaðar íbúðir í miðborg Reyk-
javíkur, fullbúnar með gólfefnum og eldhústækjum. 

Verð: 48.900.000

3
herb.

77,0
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Hraunprýði
178 fermetra raðhús við Hraunprýði 6 í Garðabæ. 
Húsið er byggt 2012 á einni. hæð með opnu bílskýli. 
Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, fataherbergi 
inn af hjónaherbergi, alrými þ.e.stofa og eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús,  opið bílskýli og geymsla. 

Verð: 61.900.000

5
herb.

178 
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Holtsvegur
141,1 fermetra 4ja herbergja íbúð, fullbúna án 
gólfefna á fjórðu hæð merkt 0401. Íbúðin sjálf 
er skráð 126,1 fermetri ásamt 15,0 fermetra 
geymslu samtals 141,1 fermetrar. 

Verð: 54.900.000

4
herb.

141,1 
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Hátún 8 

Opið hús  sunnudaginn 1. nóv. kl. 15:30 - 16:00

Björt og vel skipulögð  3ja - 4ra herbergja íbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi við Hátún  í Reykjavík.
Eignin skráð 89,7 fm sem skiptist í 83,5 fm íbúð 
og 4,4 fm geymslu. Stór stofa með útgengi á 
svalir. Snyrtileg sameign.  

Verð: 29.700.000

3-4
herb.

7 fm 
m2.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir
Ritari

 519 5500

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Hólatorg 6
Sérlega fallegt og reisulegt einbýlishús á 
þremur hæðum á einstökum stað við Hóla-
torg í vesturbæ Reykjavíkur.  Húsið skráð 
samtals 272 fm.  Eignin skiptist í þrjár hæðir 
og ris.  Í kjallara er sér íbúð. 

Verð: 130.000.000

Ein-
býlishús

272
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Auðbrekka
til leigu 397,4 fermetra, iðnaðar og atvinnuhúsnæði 
við Auðbrekku 1, Kópavogi. Húsnæðið er 308,7 
fermetrar á grunnfleti og 88,7 fermetrar í milli 
lofti. Á jarðhæð er rýmið allt opið með innkeyrslu 
hurð og tveimur inngöngum.  Salerni er í bakhluta 
á húsnæðinu. Á milli lofti er kaffistofa og salernis 
aðstaða ásamt lagerrými. 

397,4 
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

tIL
LEIGu

tIL LEIGu

Skemmuvegur
Til leigu 432 fermetra skrifstofu og 
þjónustuhúsnæði við Skemmuveg í Kópavogi. 
Húsnæðið skiptist í fjórar lokaðar skrifstofur, opið 
vinnusvæði, geymslu, ræstiherbergi baðherbergi 
með sturtuaðstöðu. Í bakhluta er fullbúið eldhús 
með möguleika á að nýta það sem fundarherbergi. 
Stórt herbergi er í bakhluta sem hefur verið nýtt 
sem ljósmyndastúdíó. Laust strax

432 
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

tIL
LEIGu

tIL LEIGu

 185 
m2.

Úlfarsbraut 50-56

     2 ÓSELD HÚS !

Raðhús tilbúin til afhendingar við kaupsamning. Húsin afhendast 
rúmlega fokheld að innan en fullbúin að utan, bílaplan fullbúið með 
hitalögn. Vel skipulögð hús þar sem möguleika á að allt að 5 svefn-
herbergjum.
 
Bókið skoðun hjá sölumönnum Borgar Fasteignasölu.

Verð: 39.900.000

BÓkIÐ SkOÐun HJÁ SöLuMönnuM

OPIÐ
HÚS
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 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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

Getum bætt við okkur verkum! 
Bjóðum upp á alhliða múr og 
málningar þjónustu. Jón s. 867-9196 
/ jon@lifoglitir.is Ingvar s. 778-4709 / 
ingvar@lifoglitir.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

 Nudd

Glæsileg nuddstofa í 101 opið alla 
daga s.787-7481

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

SpÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAfLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Trésmíði

 NÝByGGINGAR
Byggingastjóri/Húsasmíðameistara 
Með öll réttindi og tryggingar getur 
tekið að sér hlutverk byggingastjóra. 
Sími 840 6100

INNReTTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Viðgerðir

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta. 
Sækjum og skilum. Casa-Raf ehf S. 
845 5976

 Til sölu

LAGeRSpReNGjA 40%-80%
Laugardaginn 31. okt og Sunnudaginn 
1.nov. Opið kl. 12-19 Kjólar, töskur, 
leggings, skart ofl. 495,- 995,- 1.495,- 
1.995,- 2.995,- 30% afsláttur af öllum 
öðrum vörum. Erum á facebook 
Súpersól Hólmaseli 2 Seljahverfi 567-
2077 587-0077

TIL SöLU feRðA 
SúRefNISVéL í TöSkU. 

 INoGeN oNe G2
Samsvarandi 6 lítrum og vegur aðeins 
3,18 kg. Batteríið endist í 4.5 eða allt 
að 7 klst. Tengist við 220 volt eða 
12 volt í bíl. Mjög hljóðlát. Aðeins 
notuð í 82 klst. 3ja ára ábyrgð frá 
framleiðanda. Verð 360 þúsund. Uppl. 
í s. 822 5132

 Óskast keypt

kAUpUM GULL -  
jÓN & ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Við erum fátæk hjón á fimmtugsaldri, 
bæði öryrkjar.Vorum á götunni 
í allt sumar, erum nýbúin að 
fá húsnæði.Bráðvantar ískáp, 
hjónarúm,hillusamstæðu,blóm, 
myndir,frímerki og margt fleira. Mjög 
ódýrt helst gefins. S: 775-1516

NULL
Við erum fátæk hjón á fimmtugsaldri, 
bæði öryrkjar.Vorum á götunni 
í allt sumar, erum nýbúin að 
fá húsnæði.Bráðvantar ískáp, 
hjónarúm,hillusamstæðu,blóm, 
myndir,frímerki og margt fleira. Mjög 
ódýrt helst gefins. S: 775-1516

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

NÝ SeNDING koMIN!
WE-VIBE IV - Unaðstæki ársins 
fyrir pör mörg ár í röð. Viamax 
fullnægingarkremið sem virkar, 50 
Shades of Grey vörurnar og allt 
það vinsælasta í dag. Millifærsla, 
greiðslukort og netgíró.Sendum um 
allt land www.hush.is

 flug

VIð LÁTUM DRAUMINN 
RæTAST!

Skráðu þig í nám. Fyrsta skrefið í átt að 
atvinnuflugmanni. 11.janúar. Kvöldskóli 
- nám með vinnu. Skemmtileg upplifun 
og frelsi - fylgir fluginu. Kannaðu málið! 
Skráning á www.flugskoli.is

 ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2014, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

 Dýrahald

GRINDARBúR Á GÓðU 
VeRðI

 Stærð 61 cm verð 6.990,-  
 Stærð 76 cm verð 8.990,-  
 Stærð 91 cm verð 10.990,-  
 Stærð 107 cm verð 12.990,-  
 Stærð 122 cm verð 14.990,-  
Dýraland Mjódd s.587-0711  
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711  
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

DÝRAVINIR
Óskar eftir 6-8 vikna þrílitum kettling. 
Svar sendist srharalds26@gmail.com

 Húsnæði í boði

GLæSILeG, BjöRT oG 
RúMGÓð 4jA HeRBeRGjA 
íBúð Á TVeIMUR HæðUM.

Skráð stærð er 136,2 m2, með 
bílastæði í bílakjallara. Íbúðin 
er á frábærum stað í grónu 

hverfi. Stutt er í skóla, leikskóla, 
verslanir, heilsugæslu og 

íþróttasvæði. Draumastaðsetning 
fyrir börn á grunnskólaaldri. Ein 
helsta útivistaperla Reykjavíkur, 

Elliðaárdalurinn er innan 
seilingar. 

Leiguverð: Kr. 210.000 á mánuði, 
auk rafmagns. Leigufjárhæðin 
verður vísitölutryggð. Innifalið 

er gjald í hússjóð. Trygging: 
Farið er fram á bankaábyrgð eða 
sambærilega tryggingu fyrir kr. 

500.000. Laus strax. 

Áhugasamir hafi samband við 
Jóhönnu í síma 867-0398

LeIGjeNDUR, TAkIð efTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LeIGU GLæSILeGT 250 
M2 SkRIfSTofUHúSNæðI í 

HAfNARfIRðI.
Stórt opið rými, tvær sér 

skrifstofur, fundarherbergi 
og kaffistofa. Getur legist 

með húsgögnum. Möguleiki á 
viðbótarrými á sömu hæð. Laust 

nú þegar. Hagstætt leiguverð.
Upplýsingar í síma 898 7820 og 

á www.leiga.webs.com

AUðBRekkA - VeRSLUN 
eðA þjÓNUSTA

400 fm verslunarrými á jarðhæð. 
Gluggar sem snúa að götu. 

Innkeyrsludyr. 
70 fm rými sem hentar fyrir 
verslun eða þjónustu. Stórir 

gluggar að götu.
S. 897 9743

GÓð fjÁRfeSTING
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 9,9 m S: 661-6800

HAfNARfjöRðUR 
- SkRIfSTofUR 
-VINNUSTofUR

Nokkur 20 - 46 m2 rými laus eða að 
losna í snyrtilegu húsnæði. Nánar á 
www.leiga.webs.com s. 898 7820

Til leigu ca.80fm við Lónsbr. Hafnafj. 
við höfnina. Innkeyrslud. Gott húsn. 
s:894 3755

TIL LeIGU - fyRIR 
BíLALeIGU !

Á besta stað í Reykjanesbæ gott 
húsnæði 300 m2 með góðu útisvæði . 
Tilvalið fyrir bílaleigu. Sími 840 6100.

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLURTILLeIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, 
stærðir 1,7-10 fm. Hausttilboð: Fyrsti 
mánuðurinn frír. Aðgangur 24 tíma 
sólarhrings, upphitað og vaktað. 
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

GeyMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

www.BUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GeyMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

 Atvinna í boði

Óskum eftir vönum verkamönnum 
og smiðum! Kostur að geta hafið 
störf sem fyrst. Sturla s. 869-3420 / 
sturlaf@jokullverk.is Arnar s. 867-2169 
/ arnar@jokullverk.is

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Föst laun og bónusar í boði. Uppl og 
fyrirspurnir sendist á umsoknir@tmi.is 
eða í 770-2277

Óska eftir manni í mokstur, ca. 
mánaðrvinna. Uppl. í s. 698 4601 Gunnar

 Atvinna óskast

ATVINNA ÓSkAST!
Er 24 ára karlmaður með 

farastjóraréttindi. Er einnig vanur 
í afgreiðslu og frumtamningum.

Uppl. í síma 616 2474

 fundir

Aðalfundur bílaklúbbsins Krúser 
verður haldin laugardaginn 7. 
nóvember kl. 10:00 á Höfðabakka 9.

 einkamál

Skyndikynni á símatorgi. 100% leynd. 
RaudaTorgid.is

Makaskipti? Swinging? Þríhyrningasr? 
Cuckold? Íslendingar.eu bjóða upp 
á frábær samskiptatækifæri - frítt, 
að sjálfsögðu. Allar upplýsingar hér: 
Makaskipti.eu

íSLeNDINGAR.eU
Ertu í makaleit? Langar þig á 
stefnumót? Ertu með frjálslynda 
hugsun? Íslendingar.eu bjóða upp á 
frábær samskiptatækifæri - frítt, að 
sjálfsögðu. Líttu við! Islendingar.eu

Karlmaður 70+ óskar eftir að kynnast 
konu. Uppl. í s. 626 9743

OPIÐ HÚS Á VATNSSTÍG 11 
MIÐVIKUDAGINN 7.NÓVEMBER 

MILLI KLUKKAN 9-16

Vegna breytinga á núverandi húsnæði þá er til 
sölu töluvert magn innréttinga. Góð kaup.

NOTAÐAR INNRÉTTINGAR TIL SÖLU

til sölu

  

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn
http://www.facebook.com/cafecatalina

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

Leikir heLgarinnar hLjómsveitin kLettar
Rúnar Þór, 
Rúnar Villavalla, 
Reynir Guðmunds.
og Siggi Árna. 
Spila um helgina

Laugardaginn 31. okt
12:35 Chelsea - Liverpool
14:50 Crystal.Palace - Man.United
14:50 Swansea City - Arsenal

sunnudaginn 1. nóv
13:20 Everton - Sunderland

BOLTINN Í B
EINNI

Allir velkomnir 

skemmtanir

VARMA/GLÓFI ehf verður með aðfanga sölu 
dagana 5- 7 nóvember á saumastofu sinni í 
Ármúla 31 (við hliðina á Innréttingar og tæki)

Opnunartíminn er eftirfarandi:
Fimmtudagur 5. Nóvember frá 16-19 
Föstudagur 6. Nóvember frá 16-19
Laugardagur 7. Nóvember frá 11-15

Til sölu verður: Saumavélar, tölur, rennilásar, 
ullarefnisbútar, flísefni og tvinnar 
Hlökkum til að sjá ykkur!



Við erum búnir 
að vera með 

þennan pappír í nokkur 
ár og aldrei fengið 
kvartanir.

Hjalti Þór Halldórsson segir 
að Olís hafi um langt 
skeið útvegað fjáröf l-

unarvörur á góðum kjörum til 
allra þeirra sem eru í fjáröflun, 
jafnt íþróttafélaga, félagasam-
taka, hópa eða einstaklinga. Í 
þeim flokki hafa hreinlætisvör-
ur verið hvað vinsælastar og þá 
helst salernis- og eldhúspapp-
ír. „Við erum auk þess með fjöl-
marga möguleika á alls kyns 
fjáröflunarpökkum og bjóðum 
upp á mikla fjölbreytni til að 
hafa sem mest úrval. Dæmi um 
slíka pakka er umhverfisvæni 

heimilispakkinn, bílapakkinn 
og pokapakkinn vinsæli svo 
eitthvað sé nefnt,“ greinir Hjalti 
frá.

„Við þjónustum fólk um allt 
land og hægt er að skoða allar 
vörur á heimasíðum okkar, olis.is 
og rekstrarland.is. Nýlega var 
opnuð verslun Rekstrarlands í 
Mörkinni 4 þar sem hægt er að 
skoða alla fjáröflunarpakkana og 
sækja vörur. En þar bjóðum við 
einnig upp á úrval af almennum 
rekstrarvörum og margvísleg-
ar lausnir. Möguleikarnir á sam-
setningu pakkanna eru margir og 

hægt er að sníða þá eftir óskum 
hvers og eins,“ segir Hjalti. „Olís 
og Rekstrarland eru með öflugt 
þjónustunet um allt land í gegn-
um þjónustuver og útibúin okkar. 
Það auðveldar flutning og fólk þarf 
ekki að greiða sendingarkostnað,“ 
segir Hjalti enn fremur.

Hjalti segir að fólk sé farið 
að gera meiri kröfur um gæði 
og þeir séu meðvitaðir um það. 
„Við bjóðum einungis gæða-
vörur á góðu verði. Það trygg-
ir að hóparnir geta endurtek-
ið fjáröflunina hjá sér. Yfirleitt 
er fyrsta spurningin hjá kaup-

endum hvort pappírinn sé 
góður. Við erum búnir að vera 
með þennan pappír í nokkur ár 
og aldrei fengið kvartanir. Við-
skiptavinir okkar koma aftur og 
aftur,“ segir Hjalti. „Yfirleitt eru 

vörurn ar seldar á milli ættingja 
og vina áður en þær eru pantað-
ar hjá okkur. Nú er einnig í boði 
á heimasíðum okkar að notast 
við sérstakt fjáröflunarkerfi sem 
auðveldar fjáröflunina fyrir alla 
hópa, smáa sem stóra. Við erum 
með öflugt teymi í Rekstrar landi 
sem aðstoðar við val á vörum og 
útskýrir ferlið fyrir þeim sem eru 
að gera þetta í fyrsta sinn.

Best er að hafa samband og við 
finnum bestu lausnina fyrir þinn 
hóp. Við aðstoðum þig með þína 
fjáröflun um land allt. Sími þjón-
ustuvers er 515-1100.“

Gæðavörur til fjáröflunar
Rekstrarland og Olís útvega íþróttafélögum, hópum og einstaklingum fjáröflunarvörur á góðum kjörum. Í þeim flokki hafa 
hreinlætisvörur verið hvað vinsælastar og þá helst salernis- og eldhúspappír. Einungis er boðið upp á gæðavörur á góðu verði. 

Hjá þeim Hjalta Þór Halldórssyni, Árna Leó Stefánssyni og Atla Þór Sigurðssyni í verslun Rekstrarlands í Mörkinni 4 er hægt að skoða fjáröflunarpakka og sækja vörur. Þar er einnig boðið upp á úrval af almennum rekstrarvörum. 
MYND/GVA

www.rekstrarland.is Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Samsettir fjáröflunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins 

Öflug fjáröflun 
fyrir hópinn

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi 

í síma 515 1100 eða næsta útibú Olís og leitið tilboða.
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Pekanhnetusúkkulaðikaka
Brownie-blanda: 
100 g ósaltað smjör.
230 g dökkt súkkulaði, saxað
170 g sykur
100 g ljós púðursykur
3 stór egg
1 ½ tsk. vanilluextrakt
¾ tsk. salt
100 g hveiti
3 msk. ósætt kakó

Bræðið smjör og súkkulaði yfir vatns-
baði. Hrærið saman sykri, eggjum, 
vanillu og salti í annarri skál. Bland-
ið báðum blöndum saman, bætið 
við hveiti og kakói og blandið varlega 
saman.
Pekanblanda 
200 g pekanhnetur gróft saxaðar 
2 msk. ósaltað smjör 
100 g ljós púðursykur
4 msk. dökkt síróp 
 

½ tsk. vanilluextrakt
Örlítið salt

Hitið ofninn í 175 gráður. Hellið 
brownie-blöndunni í smurt, eld-
fast mót. Best er að nota kringl-
ótt mót með lausum botni. 
Bakið í um 20 mínútur. 
Á meðan er pekanblandan 
undirbúin með því að hræra 
öll hráefni í skál. Takið kökuna 
úr ofninum, dreifið pekanblönd-
unni yfir. Bakið áfram í um 15 mín-
útur. Látið kólna áður en kakan er 
tekin úr mótinu.

Stökk karamella með hnetum
250 g sykur
100 g vatn
110 g ósaltað smjör
70 g síróp
½ tsk. matarsódi
340 g ristaðar salthnetur
Sjávarsalt

Blandið sykri, vatni, smjöri og sírópi 
saman í stórum potti og hitið að suðu. 

Látið sjóða við miðlungshita og 
hrærið í annað veifið þar til kara-

mellan er orðin ljósbrún og hit-
inn er kominn í 150 gráður. 
Þetta tekur um 10 mínútur. 
Takið af hitanum og hrær-
ið matarsódanum varlega 
saman við. Blandið nú hnet-

unum saman við og skafið 
blönduna strax á bökunarpapp-

ír. Dreifið úr blöndunni og strá-
ið salti yfir. Látið kólna í hálftíma og 

brjótið karamelluna síðan í stóra bita.

Seigir haframjölsbitar
220 g ósaltað smjör
150 g hunang
100 g sykur
1 kg af haframjöli
80 g sólblómafræ
225 g ósaltaðar ristaðar möndlur
225 g þurrkuð trönuber
1 msk. hveiti
1 klípa salt

Hitið ofninn í 160 gráður. Setjið 
bökunar pappír í ferkantað eldfast mót. 
Setjið smjör, hunang og sykur í stór-
an pott og hitið á miðlungshita þar til 
smjörið er bráðið. Takið af hitanum. 
Blandið haframjöli, sólblómafræjum, 
möndlum, trönuberjum, hveiti og salti 
í skál. Blandið nú þurrefnunum saman 
við smjörblönduna. Setjið í mótið og 
þrýstið varlega ofan á blönduna. Bakið 
í um 30-35 mínútur. 
Látið kólna alveg. Færið kökuna á 
skurðarbretti og skerið í þægilega bita.

Nokkrar góðar á kökubasarinn
Kökubasar er klassísk fjáröflunarleið. Þá sameinast hópar um að hver og einn innan hans komi með eina eða fleiri kökur til að selja. 
Úrvalið á slíkum basörum er ávallt mikið en hér má finna þrjár hugmyndir sem auðvelt er að gera.

Seigir haframjölsbitar.

Pecan-hnetusúkkulaðikaka. Stökk karamella með hnetum.

Kökugerð HP býður upp 
á frábærar vörur í fjár-
öf lun,” segir Andrea Ýr 

Grímsdóttir, sölustjóri Köku-
gerðar HP á Selfossi, en fyr-
irtækið framleiðir f latkökur, 
kleinur, kanilsnúða, pitsur og 
einnig hið vinsæla HP-rúgbrauð, 
bæði fyrir verslanir, mötuneyti 
og hvers kyns fjáraflanir félaga-
samtaka og hópa.

Gott í frystinn
Andrea segir alltaf jafn vinsælt 
að selja flatkökur í fjáröflun.

„Við bjóðum til að mynda 
okkar einu sönnu HP flatkök-
ur, kanilsnúða, kleinur og einn-
ig pitsur í fjáröflun. Þetta er eitt-
hvað sem fólki finnst gott að 
eiga í frystinum og grípa til, til 
dæmis í nesti fyrir krakkana í 
skólann. Bæði er hægt að selja 
einstakar vörutegundir eða búa 
til samsetta pakka, til dæmis 
með flatkökum og kanilsnúð-
um og kleinum. Það er einn-
ig vinsælt að selja þrjár pitsur í 
pakka,“ útskýrir Andrea.

Allt nýbakað
„Allar okkar vörur eru nýjar og 
ferskar við afhendingu og við 
leggjum okkur fram um að veita 
persónulega og mjög góða þjón-
ustu. Það stendur öllum til boða 
að panta hjá okkur hvar sem fólk 
er statt á landinu. Við keyrum 

pantanir heim að dyrum á Stór-
Reykjavíkursvæðinu og á flutn-
ingsaðila fyrir landsbyggðina.“

Úrvalið á heimasíðunni.
„Úrvalið má skoða á heimasíð-
unni flatkaka.is og leggja má inn 
pantanir í gegnum netfangið 
hpflatkokur@simnet.is. Gott er 
að panta með tveggja daga fyr-
irvara. Ef fólk er með einhverj-
ar spurningar ætti það ekki að 
hika við að senda okkur fyrir-
spurn á hpflatkokur@simnet.is 
og við svörum um hæl.“

Flatkökur vinsæl fjáröflun
Kökugerð HP býður dýrindis flatkökur, kleinur, kanilsnúða og pitsur í fjáraflanir fyrir hvers kyns hópa og félagasamtök. Allt er 
afgreitt nýbakað og vörurnar keyrðar upp að dyrum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Þá sendir fyrirtækið vörur um allt land.

„Allar okkar vörur eru nýjar og ferskar við 
afhendingu og við leggjum okkur fram 
um að bjóða persónulega og mjög góða 
þjónustu,“ segir Andrea Ýr Grímsdóttir, 
sölustjóri Kökugerðar HP á Selfossi.

Vörur Kökugerðar HP á Selfossi eru frábærar til fjáröflunar. Bæði er hægt að selja einstakar vörutegundir eða búa til samsetta pakka. 
Nánari upplýsingar á www.flatkaka.is. MyndiR/KöKuGERð HP
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var hins vegar þar sem hann áttaði 
sig á að hann væri mögulega að missa 
af lífinu vegna tölvunotkunar sinnar. 
„Það var miðnætursala á tölvuleik í BT 
Smáralind þar sem ég vann. Þegar ég 
horfði yfir hópinn þá brá mér. Þetta 
voru karlmenn á aldrinum 20-40 ára, 
allir með bauga, gráir og illa til fara. Þá 
fór ég að velta fyrir mér hvort ég væri 
svona líka, þetta hlyti að vera fíkn,“ 
segir hann.

Í framhaldinu ákvað hann að breyta 
tölvunotkun sinni. Hann segir það 
hafa verið erfitt til að byrja með. „Ég 
fór að sjá lífið í nýju ljósi.“ Hann hætti 
samt ekki að nota tölvur en gerði það 
á annan hátt. Fyrst á eftir varð hann 
þunglyndur. „Ég fór að hugsa hvað ég 
hafði eytt lífi mínu í. Ég bjó hjá for-

eldrum mínum, var ekki í sambandi, 
ómenntaður og átti ekki neitt, nema 
tölvu.“

Hann ákvað að taka tölvuna úr 
fyrsta sæti, fór aftur í nám og núna 
ellefu árum síðar á hann allt annað líf. 
„Nú er ég búinn að vera ellefu ár í sam-
búð. Á tvö börn með konunni minni 
en hún átti tvö börn fyrir. Ég fór í nám 
og er kennari í dag,“ segir Þorsteinn.

Hann segist þó alls ekki hættur að 
nota tölvur en hann stýri notkuninni. 
„Það kemur alveg fyrir að ég detti í 
það að vera of mikið í tölvunni og þá 
yfirleitt ef ég er undir miklu álagi. Það 
gerðist til dæmis í sumar en ég átta 
mig fljótt. En munurinn er sá að ég 
veit að ég er tölvufíkill og er fljótur að 
ná stjórn á því aftur,“ segir Þorsteinn.

Há sjálfsvígstíðni er 
meðal fólks sem 
glímir við tölvu- og 
netfíkn. Þetta segir 
Eyjólfur Örn Jóns-
son sálfræðingur 

sem hefur sérhæft sig í hjálpa þeim 
sem glíma við erfiðleika vegna tölvu-
notkunar sem þeir ráða ekki við. 
Hann segir vandamálin misjöfn en 
þeir sem leiti til hans eigi það sam-
eiginlegt að tölvan stjórni lífi þeirra.

Mikill kvíði og einangrun 
Flestir eigi það sameiginlegt að hafa 
einangrast og þróað með sér mikinn 
kvíða yfir því að takast á við lífið. 
„Þessu fylgir yfirleitt mikil einangr-
un, kvíði, félagsfælni og vanlíðan. 
Lífið einkennist af hræðslu við oft 
hversdaglegustu hluti, fólk er búið 
að einangra sig það lengi að hlutir 
sem við göngum út frá að séu mjög 
venjulegir eru mjög ógnvekjandi,“ 
segir Eyjólfur.

Samkvæmt nýjustu skilgrein-
ingum er þó ekki talað um þetta 
sem tölvufíkn eða netfíkn þar sem 
það hefur reynst vandasamt að 
flokka þetta sem fíkn. „Af því þetta 
passar ekki 100% við að vera fíkn, 
þetta skarast á við svo margar aðrar 
raskanir. Í dag er almennt talað um 
ofnotkun netsins en ekki netfíkn 
vegna þess að menn hafa átt erfitt 
með að skilgreina vandann.“

Alltaf eitthvað að gerast 
Hann segir stanslausa virkni vera 
eitt af einkennum þessa. Það sé alltaf 
eitthvað að gerast. Sumir séu fastir í 
tölvuleikjum, aðrir í alls kyns spjalli 
á netinu, aðrir eru fastir á klámsíðum 
eða bara að vafra um netið svo eitt-
hvað sé nefnt. „Það er þessi mikla 
virkni sem er einkennandi. Um leið 
og fólk vaknar þá er farið í tölvuna 
eða á eitthvert spjall. Það er alltaf 
eitthvað að gerast.“

Hann segir fólk oft hætta að lifa 
utan tölvunnar. „Þetta verður allt 
lífið þeirra, þau lifa fyrir og í gegnum 
þetta. Þessi miðill kemur í staðinn 
fyrir daglegt líf og amstur. Þau missa 
allan hvata og áhuga á að lifa utan 
tölvunnar. Þú getur búið þér til 
alter ego í tölvunni. Getur verið ein-
hver annar en þú ert í daglegu lífi og 
það heillar marga. Sumir eru alltaf 
að spjalla við fólk og standa í þeirri 
trú að þeir eigi fullt af vinum en hafa 
svo kannski aldrei hitt neitt af þessu 
fólki.“ 

Missa út mikilvægan þroska 
Eyjólfur segir þetta geta verið afar 
snúið með börn og unglinga þar sem 
þau hafi oft ekki áhuga á að fá hjálp 
og telji ekki að um vandamál sé að 
ræða. Þau geti líka misst út mikil-
vægan þroska vegna þessa og orðið 
á eftir jafnöldrum sínum. Sjálfsvíg 
eru algeng meðal fólks sem glímir 
við þessi vandamál. 

„Mjög algeng. Því yngri sem ein-
staklingurinn er þá eiga ákveðin 
þroskavandamál sér stað. Það eru 
meiri líkur á að einstaklingur geri 
hluti sem hann hugsar ekki alla 
leið. Þegar þessir einstaklingar fara 
að gera sér grein fyrir því að þeir 
eru ekki hluti af lífinu og ekki að ná 
jafnöldrum sínum þá fyllast þeir oft 
erfiðu þunglyndi og rosalega miklu 
vonleysi. Það er mjög há sjálfsvígs-
tíðni í þessum hóp.“

Grípum of seint inn í 
Hann segir mikilvægt að setja börn-
um mörk varðandi tölvunotkun og 
að foreldrar séu vel inni í netnotkun 
barna sinna. Yfirleitt leiti fólk hjálpar 
þegar komið er í alltof mikið óefni. 
„Við erum að grípa of seint inn í. Ég 
er að hitta foreldra sem eru komnir 
á þann stað að það er nauðsynlegt að 
þeir segi upp nettengingunni sinni 
tímabundið. Út á við virkar það stór-
kostlegta skrítið en er í raun afleiðing 
þess að vandamálið er það slæmt og 
erfitt að takast á við það. Lykilatriðið 
er að vera innviklaður í líf barnanna 
sinna, þekkja leikina og vita hvað er 

Há sjálfsvígstíðni er meðal þeirra sem 
eiga erfitt með að stjórna tölvu- og net-
notkun sinni. Sálfræðingur sem sérhæfir sig í 
þessum málum segir mikilvægt að foreldrar 
fylgist vel með tölvunotkun barna sinna. 

Stjórnar tölvan eða síminn þínu lífi?

„Þegar ég prófaði að slökkva á tölv-
unni þá sá ég lífið í nýju ljósi,“ segir 
Þorsteinn K. Jóhannsson sem glímt 
hefur við tölvufíkn.

Þegar hann var 34 ára gamall sneri 
hann blaðinu við og fór að stjórna 
tölvunotkun sinni í stað þess að láta 
hana stjórna sér. „Þá bjó ég hjá for-
eldrum mínum, var stórskuldugur, 
ómenntaður og átti ekkert nema geð-
veika tölvu.“ Hann segir fíknina hafa 
ágerst hjá sér með árunum en í raun 
hafi það legið fyrir strax þegar hann 
byrjaði að leika sér í tölvum að þetta 
yrði vandamál. „Það var þannig strax 
hjá mér að ekkert annað komst að.“

Þegar hann var 34 ára var hann yfir 
tölvuleikjadeild BT verslunarinnar og 
taldi sig vera í draumastarfinu. Það 

Lífið gjörbreyttist eftir að hann tók á tölvufíkninni 

Líf Þorsteins tók allt aðra stefnu eftir að 
hann tók tölvuna úr fyrsta sæti. 

l	Notar þú tölvuna hömlulaust?
l	Lendir þú ítrekað í því að vera 

lengur í tölvunni en þú ætlaðir?
l	Pirrast þú auðveldlega ef 

einhver truflar þig í 
tölvunni?

l	Lendir þú í því að 
heimilisstörf sitja 
á hakanum vegna 
tölvunotkunar?

l	Þarftu stundum að vinna 
lengur vegna þess að þú hefur 
ekki náð að klára verkefni í 
vinnunni?

l	Hefur tölvunotkun þín 
neikvæð áhrif á félagslíf 
þitt?

l	Ertu að vanrækja fjöl-
skyldumeðlimi og 
vini?

l	Hefur þú á tilfinn-
ingunni að enginn 
í raunverulega lífi 

þínu, jafnvel maki, 
skilji þig eins vel 
og netvinir þínir?

l	Fer makinn 
í taugarnar 
á þér með 
nöldri vegna 
tölvunnar eða 
snjallsímans?

l	Hagræðir þú 
sannleikanum 
um tölvunotkun 
gagnvart fjölskyldu, 
maka, vinum eða 
vinnufélögum?

l	Notar þú internetið 
við stressi, leiða, eða til 
að fullnægja kynþörf 

eða spennu?
l		Hefur þú reynt 
að minnka tölvu-

notkunina án árangurs?
l		Er tölvunotkunin farin 

að taka tíma frá svefni?
l	Finnur þú fyrir 

gremju eða reiði 
þegar einhver 
fer að skipta 
sér af tölvu-
notkun þinni og 
ætlar jafnvel að 
setja einhverjar 

heftandi reglur?
l	Er fyrsta verk-

efni þitt þegar þú 
kemur heim að fara í 

tölvuna?
l	Finnur þú fyrir óróleika 

ef þú kemst ekki í tölvuna eða 
snjallsímann?

l	 Hefur tölvan haft neikvæð áhrif á 
samskipti þín við maka?

l	 Hefur þú einhvern tíma tekið 
tölvuna fram yfir fjölskyldu, 
maka, vini, skóla, vinnu eða 
önnur áhugamál?

Þessu fylgir 
yfirleitt mikil 
einangrun, 
kvíði, félags-
fælni og 
vanlíðan.

ég fór að hugsa hvað 
ég hafði eytt lífi mínu í. 
ég bjó hjá foreldrum 
mínum, var ekki í 
sambandi, ómenntaður 
og átti ekki neitt, 
nema tölvu.

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Fleiriglímaviðnetfíkn

að gerast, fylgjast með hvað þau eru 
að gera í tölvunni.“

Eyjólfur byrjaði að vinna að þess-
um málum árið 2005 og segir vand-
ann hafa vaxið mikið síðan þá. „Þá 
var þetta einn og einn. Þetta verður 
stærra og stærra vandamál með 
hverju árinu sem líður og tengist inn 
í vandamál margra.“ Hann segir vin-
sæla kenningu innan fræðaheimsins 
núna að um sé að ræða svokall-
að annars stigs vandamál. „Þetta 
er þá ekki frumvandamál heldur 

byggir þetta á einstaklingi sem er 
með vandamál fyrir, er einmana, 
kvíðinn, þunglyndur eða að glímir 
við eitthvert vandamál. Svo verður 
þetta innan stórra gæsalappa hans 
bjargráð til þess að díla við það en 
það gerir svo vandann miklu miklu 
verri.“

Erfitt að skilgreina 
Hann segir vandamálið líka vera 
flókið því að það sé allt á internetinu. 
„Það eru allir að nota netið, þegar við 

erum að nota netið líður okkur eins 
og við séum að gera eðlilega hluti.“

Eyjólfur segir erfitt að skilgreina 
nákvæmlega hvenær um vandamál 
sé að ræða. „Bandarísku viðmiðin 
miðast við að ef þú ert einhvern til-
tekinn tíma á netinu sé það vanda-
mál. En við reynum frekar að skoða 
hér hvort þetta sé að hafa áhrif á 
lífið. Þegar þú ert farinn að minnka 
samskipti fyrir utan tölvuna, skipta 
hlutum út fyrir tölvuna eða símann, 
þá þarf að stoppa og grípa inn í.“
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Blikaás 25
221 Hafnarfjörður
Falleg eign á vinsælum stað.

Stærð: 119,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Fasteignamat: 29.250.000

Verð: 34.900.000
RE/MAX Fjörður kynnir fallega,vel skipulagða 4ja herbergja íbúð á 2.hæð í sex íbúða fjölbýli. Hverfið er
einstaklega fjölskylduvænt og býður upp á fallegt umhverfi sem er fullkomið til útivistar.Forstofa: Flísar
á gólfi og fataskápur. Úr forstofu er gengið inn í miðrými. Stofa er falleg og björt. Útgengt frá stofu út á
svalir. Parket á gólfum. Eldhús með góðu skápaplássi.Þrjú svefnherbergi,öll með parketi.Baðherbergi
er með baðkari og sturtu.Þvottahús innan íbúðar.
Eign sem vert er að skoða.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 1. nóvember kl.17:00-17:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

820-0490

Flétturimi 24
112 Reykjavík
Opið hús

Stærð: 86,10 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Fasteignamat: 21.550.000

Verð: 28.900.000
RE/MAX Senter og Kristín Ósk kynna: Fín fjögurra herb íbúð í fjölskylduvænu umhverfi.
Sameiginlegur inngangur með snyrtilegum stigagangi.
Andyri/hol með fatahengi. Hjónaherbergi með fataskápum. Tvö barnaherbergi, annað með fataskáp.
Eldhús og stofa í alrými og útgengi út á vestursvalir. Baðherbergi með veggflísum og dúk á gólfi.
Baðkar með sturtu og ágætis innréttingu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Önnur geymsla í
sameiginlegu rými.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið hús..

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Hofteigur 22
105 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 81,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 22.050.000

Verð: 31.900.000
Íbúðin er á annarri hæð í sexbýlishúsi við laugardalinn.  Ástand húss er ágætt og hefur verið vel
viðhaldið.  Stutt er í skóla, leikskóla, sundlaug og íþróttastarfsemi, allt við hendina.  Miðbærinn er í
göngufæri. Lýsing íbúðar: Anddyri með góðum fataskáp, 2 góð svefnherbergi, rúmgóð stofa með
útgengi út á suðursvalir, eldhús með fallegri hvítri innréttingu og flísum á gólfi og flíslagt endurgert
baðherbergi. Í snyrtilegri sameign er geymsla og sameiginlegt þvottahús. Gólfefni: Parket og flísar.

Senter

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 2. nóvember kl 17-17:30

899 5209

Kirkjuvellir 5
221 Hafnarfjörður
Glæsileg eign mikið útsýni

Stærð: 124,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 27.350.000

Verð: 32.900.000
RE/MAX Fjörður kynnir fallega og bjarta 4ja herbergja íbúð á 6 hæð(efstu) með miklu útsýni í góðu lyftu
fjölbýli fremst á völlunum við Kirkjuvelli 5 í Hafnarfirði. Þetta er vel staðsett íbúð fremst í
vallarhverfinu,stutt í alla þjónustu svo sem skóla,leikskóla og íþróttarmiðstðina Ásvelli,sund og
matvöruverslun.Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða
pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 1 nov milli 15:00 og 15:30

861-9300

Rofabær 45
110 Reykjavík
Opið hús

Stærð: 90,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 20.050.000

Verð: 24.900.000
RE/MAX Senter kynnir; 3 Herb íbúð með suður svölum í Rofabæ. Í næsta nágrenni við
Árbæjarsundlaug og Elliðáardal.
Forstofa/hol með flísaparketi. Hjónaherbergi með dúk á gólfi og fataskáp. Barnaherbergi með parketi
og fataskáp. Stofa og borðstofa með parketi. Útgengi á suður svalir. Eldhús með hvítri innréttingu, ný
að hluta og flísaparketi á gólfi. Baðherbergi var endurnýjað 2015 með þvottavélaaðstöðu. Nýbúið er að
taka stigagang í gegn, setja ný teppi og mála. Falleg íbúð í barnvænu hverfi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 1.Nóv. kl. 17.00 - 17.30.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

NÝTT í Jónshúsi - Strikinu 4 
210 Garðabær
Laus til afhendingar - 60 og eldri

Stærð: 95,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 29.100.000

Verð: 38.500.000
RE/MAX Senter og Ásþór kynna í einkasölu vandaða 2ja herb íbúð á 2. hæð í Jónshúsi í
Sjálandshverfinu í Garðbæ, íbúð 220, fyrir 60 ára og eldri. Jónshús er sex húsa þyrping (Strikið 2-12)
með 130 íbúðum fyrir 60 ára og eldri en þar hægt að kaupa léttan hádegisverð og meðlæti gegn vægu
gjaldi í samkomusal húsanna á fyrstu hæð. Forstofa, svefnherbergi, eldhús, stofa og borðstofa,
þvottahús og geymsla innan íbúðar, geymsla í kjallara. Bókið skoðun hjá eiganda, Þórey Ólafsdóttir í
síma 663 2300.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 1. nóv kl 14:00 -14:30

899 6753

Fensalir 10
201 Kópavogur
Rúmgóð íbúð með útsýni

Stærð: 122,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Fasteignamat: 31.750.000

Verð: 42.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:Forstofa með góðum fataskáp. Rúmgott sjónvarpshol.
Björt stofa/baðstofa með útgengi á rúmgóðar suðvestur svalir, gluggar á 2 vegu í stofu. Glæsilegt eldhús með
eldunareyju,  borðkrók,  fallegri  eikarinnréttingu  með  efri  og  neðri  skápum  með  mjög  góðu  skápaplássi,
steinflísar  á  borðplötu  í  eldunareyju,  innréttingu  og  milli  efri  og  neðri  skápa.  Innfelld  þvottavél.  Tvo  rúmgóð
barnaherbergi með stórum fataskápum.  Hjónaherbergi með góðum fataskápum.Baðherbergi með baðkari og
hlöðnum flísalögðum sturtuklefa, vegghent klósett, innfelldur spegill, mósaíkflísar á vegg og í innréttingu, hiti í
gólfum. Þvottaherbergi/geymsla innan íbúðar með góðu hilluplássi.Sameiginleghjóla/vagnageymsla í kjallara.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 2/11 kl 17-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Gnitakór 6
203 Kópavogur
Stórt fjölskylduhús, með aukaíbúð!

Stærð: 312,4 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 79.400.000

Verð: 85.000.000

Stórt og vel skipulagt fjölskylduhús með auka íbúð. Eignin er vel skipulögð á vinsælum stað. Eignin telur alls
312,4fm. Húsið er staðsteypt byggt 2005. Á neðri hæðinni er forstofa með stórum fataskáp og flísum á gólfi.
Hol  með flísum og parketi  á  gólfi.  Þvottahús/geymsla  með góðum innréttingum,  miklu  skápa og borðplássi,
útgengt  út  í  garð,  flísar  á  gólfum.  Barnaherbergi/vinnuherbergi  með  parket  flísar  á  gólfi.  Auka  íbúðin  á
jarðhæðinni  er  björt  með sér  inngangi,  stofa  og  eldhús  í  sama rými.  Eldhúsið  er  með góðu  skápaplássi  og
innbyggðri  uppþvottavél.   Á gólfunum eru parket flísar.  2 góð herbergi með fataskápum.  Baðherbergi með
sturtu og tengi fyrir þvottavel.  Baðherbergið er með innréttingu og geymsluskáp, flísalagt gólf og veggir.  Með
auka íbúðinni tilheyra 2 hellulögð bílastæði. Í dag er opið á milli aðalíbúðar og auka íbúðar, en auðvelt er að
loka þar á milli.  Innangengt er í bílskúr.  Bílskúrinn er alls 36,7 fm. og eru flísar á gólfi.
Á efri hæðinni eru 3 herbergi, einnig eru 3 herbergi á neðri hæðinni.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 2/11 kl 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001



HLUTI AF BYGMA

JÓLALAND BLÓMAVALS

10:00-19:00 Jólalandið
Höfum opnað hið vinsæla Jólaland 
Blómavals fyrir börn og fullorðna.

13:00-15:00 Kaffi Garður
Börnin fá gefins barnaís. Frábær tilboð á 
kaffi og meðlæti fyrir fullorðna fólkið.

14:00-14:30 Gói skemmtir
Gói syngur og skemmtir börnunum 

Jólaland Blómavals er ævintýraheimur sem 
glatt hefur börn og fullorðna í áratugi.

KRAKKAFJÖR  Í  SKÚTUVOGI Í DAG

Jólastjarna

1.290kr
1.990kr

799 kr
FRÁBÆRT VERÐ

Jólasýpris

1.490 kr
FULLT VERÐ: 1.990

Aðventuljós

JÓLIN
Frostrós
Inniljós
hvít, rauð, marglit
2703001, 2703039-40

SAM 
TENGJAN 

LEGAR

Þolir vel íslenska veðráttu

SAMTENGJANLEG LED ÚTISERÍUNET
Samtengjanleg, 120 LED, 2 x 2 m 
4 litir: hlý hvít, köld hvít, rauð, marglit
14500300-3 LED úti og innisería

40 LED, 4 m, rauð, hvít og marglit.
14500340

Föndursería
5899593

JÓLINJÓLIN
FRUMSÝNUM

GÓI
SKEMMTIR

KL 14:00

BÖRNIN
FÁ ÍS
kl.13-15

MUNIÐ AÐ
SKOÐA

 FUGLANA Í 

BLÓMAVALI

1.990 kr
FULLT VERÐ: 2.990

Jólasveinn

1.990 kr
FULLT VERÐ: 2.990

LED útisería

449 kr
FULLT VERÐ: 749

Föndursería

Gluggaljós

Útiseríunet LED sería1.290kr
1.990kr

5.990kr
8.990kr

1.290kr
1.990kr

LED útisería samtengjanleg
50 LED, 4 litir: hlý hvít, 
köld hvít, rauð og marglit.
14500290-3

SAM 
TENGJAN 

LEGAR

SAM 
TENGJAN 

LEGAR

ÚTILJÓS 
STJARNA LED
Samtengjanleg,3 stærðir, 
30cm, 2 litir: hvít og rauð

2.990 kr

Útiljós 30 cm

Höggborvél 500W
KR504CRE
13 mm flýtipatróna
5245599

Rafhlöðuborvél
Black&Decker EPC14CAB
2 rafhlöður 14.4 V
5246006

Kaffivél Russel Hobbs
Legacy, 10 bollar
1840125

Ketill Russel Hobbs
Legacy, Stál
1840126

Brauðrist Russel Hobbs
Legacy, Stál
1840127

7.495 kr
FULLT VERÐ: 9.995

Jólagjöf tilboð

12.995 kr
FULLT VERÐ: 17.632

8.870 kr
FULLT VERÐ: 14.790

7.790 kr
FULLT VERÐ: 12.990

7.134 kr
FULLT VERÐ: 11.890

Jólagjöf tilboð Jólagjöf tilboð Jólagjöf tilboð Jólagjöf tilboð

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

69.990 kr
FULLT VERÐ: 76.900

Blástursofn
EOB 3311AOX
Stál. 74 ltr, orkunýting A, kjöthitamælir.
1830202

Pottjárn pottur
Arome
2006780

65.900 kr
FULLT VERÐ: 76.900

2.999kr
3.999kr

AIDA Glasasett 16 stk
2007427

10.499 kr
FULLT VERÐ: 13.999

Jólagjöf tilboð

Jólagjöf tilboð

Mortel Aroma
Aida
2009828

1.299 kr
FULLT VERÐ: 1.999

Jólagjöf tilboð

40% 
afmælisafsláttur 

á Legacy frá 

JÓLINJÓLINJÓLINJÓLINJÓLINJÓLINJÓLINJÓLINJÓLINJÓLIN



HLUTI AF BYGMA

JÓLALAND BLÓMAVALS

10:00-19:00 Jólalandið
Höfum opnað hið vinsæla Jólaland 
Blómavals fyrir börn og fullorðna.

13:00-15:00 Kaffi Garður
Börnin fá gefins barnaís. Frábær tilboð á 
kaffi og meðlæti fyrir fullorðna fólkið.

14:00-14:30 Gói skemmtir
Gói syngur og skemmtir börnunum 

Jólaland Blómavals er ævintýraheimur sem 
glatt hefur börn og fullorðna í áratugi.

KRAKKAFJÖR  Í  SKÚTUVOGI Í DAG

Jólastjarna

1.290kr
1.990kr

799 kr
FRÁBÆRT VERÐ

Jólasýpris

1.490 kr
FULLT VERÐ: 1.990

Aðventuljós

JÓLIN
Frostrós
Inniljós
hvít, rauð, marglit
2703001, 2703039-40

SAM 
TENGJAN 

LEGAR

Þolir vel íslenska veðráttu

SAMTENGJANLEG LED ÚTISERÍUNET
Samtengjanleg, 120 LED, 2 x 2 m 
4 litir: hlý hvít, köld hvít, rauð, marglit
14500300-3 LED úti og innisería

40 LED, 4 m, rauð, hvít og marglit.
14500340

Föndursería
5899593

FRUMSÝNUMFRUMSÝNUMFRUMSÝNUM
GÓI

SKEMMTIR

KL 14:00

BÖRNIN
FÁ ÍS
kl.13-15

BÖRNINMUNIÐ AÐ
SKOÐA

 FUGLANA Í 

BLÓMAVALI

1.990 kr
FULLT VERÐ: 2.990

Jólasveinn

1.990 kr
FULLT VERÐ: 2.990

LED útisería

449 kr
FULLT VERÐ: 749

Föndursería

Gluggaljós

Útiseríunet LED sería1.290kr
1.990kr

5.990kr
8.990kr

1.290kr
1.990kr

LED útisería samtengjanleg
50 LED, 4 litir: hlý hvít, 
köld hvít, rauð og marglit.
14500290-3

SAM 
TENGJAN 

LEGAR

SAM 
TENGJAN 

LEGAR

ÚTILJÓS 
STJARNA LED
Samtengjanleg,3 stærðir, 
30cm, 2 litir: hvít og rauð

2.990 kr

Útiljós 30 cm

Höggborvél 500W
KR504CRE
13 mm flýtipatróna
5245599

Rafhlöðuborvél
Black&Decker EPC14CAB
2 rafhlöður 14.4 V
5246006

Kaffivél Russel Hobbs
Legacy, 10 bollar
1840125

Ketill Russel Hobbs
Legacy, Stál
1840126

Brauðrist Russel Hobbs
Legacy, Stál
1840127

7.495 kr
FULLT VERÐ: 9.995

Jólagjöf tilboð

12.995 kr
FULLT VERÐ: 17.632

8.870 kr
FULLT VERÐ: 14.790

7.790 kr
FULLT VERÐ: 12.990

7.134 kr
FULLT VERÐ: 11.890

Jólagjöf tilboð Jólagjöf tilboð Jólagjöf tilboð Jólagjöf tilboð

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

69.990 kr
FULLT VERÐ: 76.900

Blástursofn
EOB 3311AOX
Stál. 74 ltr, orkunýting A, kjöthitamælir.
1830202

Pottjárn pottur
Arome
2006780

65.900 kr
FULLT VERÐ: 76.900

2.999kr
3.999kr

AIDA Glasasett 16 stk
2007427

10.499 kr
FULLT VERÐ: 13.999

Jólagjöf tilboð

Jólagjöf tilboð

Mortel Aroma
Aida
2009828

1.299 kr
FULLT VERÐ: 1.999

Jólagjöf tilboð
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afmælisafsláttur 

á Legacy frá 

KRAKKAFJÖR  Í  SKÚTUVOGI Í DAGKRAKKAFJÖR  Í  SKÚTUVOGI Í DAG



Illugi Jökulsson fjallar um 
múftann í Jerúsalem sem 
Netanyahu forsætisráðherra 
Ísraels segir að hafi gefið Hitler 
hugmyndina að 
helförinni.

Flækjusaga

Á spjalli við Hitler.

í góðum fíling með Himmler.

Mannkynssagan er spegill okkar, ætli 
megi ekki segja það? Jú, segjum það, 
skarpur spegill og skýr. En svo birtist 
fyrir eitthvað um viku í fréttunum dæmi 
– og það skelfilegt dæmi – um hve þessi 
spegill er líka brothættur. Maður kast-
aði grjóti í mannkynssöguna og hún 
hefði getað sundrast. Og það var líka 
ætlun þessa manns, hann ætlaði bein-
línis að nota eitt spegilbrot hennar sem 
vopn gegn andstæðingum sínum, hann 
ætlaði að bregða hárbeittu brotinu á 
háls fjenda sinna og rista snöggt. Ég á 
að sjálfsögðu við Benjamin Netanyahu, 
forsætisráðherra Ísraels.

Netanyahu var að flytja ávarp þar 
sem hann fann hjá sér þörf til að segja 
að Amin al-Husseini, múfti múslima í 
Jerúsalem, hefði gegnt lykilhlutverki 
við að hleypa af stokkunum „lokalausn“ 
þýskra nasista á „Gyðingavandamál-
inu“. Lokalausnin fólst, eins og menn 
vita, í því að drepa þá einfaldlega, alla 
þá Gyðinga í milljónavís sem Hitler og 
kumpánar hans komu höndum yfir. 
Hingað til hefur verið talið að Hitler 
hafi verið fullfær um að koma morð-
verksmiðjum lokalausnarinnar sjálfur 
á koppinn, en Netanyahu hafnaði því í 
ávarpi sínu. Hann sagði að þegar múft-
inn í Jerúsalem hafi flogið á fund Hitlers 
hafi nasistaforinginn alls ekki ætlað sér 
að drepa Gyðinga, hann hafi bara ætlað 
að gera þá burtræka.

„Hvað á ég þá að gera?“
Og þá segir Netanyahu að Amin 

al-Husseini hafi sagt við Hitler: „Ef þú 
rekur þá burt þá koma þeir bara allir 
[til Palestínu].“

Hitler spurði þá múftann: „Hvað ætti 
ég þá að gera við þá?“

Og þá sagði múftinn: „Brenndu þá.“
Og þótt sagan hjá Netanyahu hafi 

ekki orðið lengri í þessu tiltekna ávarpi 
þá var áheyrendum greinilega ætlað að 
draga þá ályktun að þarna hefði fyrst 
hvarflað að Adolf Hitler sú hugmynd 
að drepa einfaldlega alla Gyðingana, og 
líklega hefði honum bara aldrei dottið 
slík ósvinna í hug ef Amin al-Husseini 
hefði ekki stungið því að honum. Rétt 
er að taka fram að fullyrðingar af þessu 
tagi eru ekki alveg nýjar af nálinni. 
Zíonistar í Ísrael hafa löngum hamrað á 
heimsókn múftans til Hitlers sem merki 
um mannvonsku hans og hatur í garð 
Gyðinga. En enginn hefur áður gengið 
svo langt að nánast fría Hitler af ábyrgð 

   „Hei Hitler, mér    
datt soldið í hug“

á upphafi helfararinnar en koma henni 
á herðar múftans í staðinn. Og væri sú 
kenning tekin gild sem Netanyahu bar 
fram í ávarpi sínu, þá væri í rauninni 
allur sá mannkynssöguspegill sem 
bæði Ísraelar og Gyðingar almennt hafa 
speglað sig í eftir helförina mölbrotinn.

Tilgangur Netanyahus var augljós. 
Hann hatar Palestínumenn, ég held 
það sé alveg óhætt að segja það, og 
honum er svo umhugað um að sverta 
hlut þeirra í erjunum þrotlausu í Pal-
estínu að hann er meira að segja til í 
að slaka ábyrgð af Adolf Hitler, sem 
hingað til hefur nú ekki þótt góð latína 
hjá ísraelskum stjórnmálamönnum. En 
sannleikurinn er sá að sú útgáfa af sam-
tali Hitlers og múftans sem Netanyahu 
flaggar nú á sér enga stoð í raunveruleik-
anum. Alls enga.

Lögspekingur?
En hver var þessi múfti og hvað var 
hann að þvælast á fund Hitlers? Jú, 
Amin al-Husseini fæddist 1897 í Jerú-
salem og var af miklum múfta- og 
virðingarættum þar í borg. Múfti er 

eiginlega helsti lögspekingur múslima 
og eiginlega dómari á hverjum stað 
og honum ber náttúrlega að úrskurða 
ævinlega í samræmi við boðorð íslams 
og því er þetta eins konar sambland 
af trúarlegum og veraldlegum leið-
toga. Eftir að Bretar tóku Palestínu af 
Tyrkjum í fyrri heimsstyrjöld réðu 
þeir hver gegndi múftastarfinu í Jerú-
salem og þeir völdu Amin al-Husseini 
árið 1921. Hann varð þar með aðeins 
24ra ára gamall helsti virðingarmaður 
íslamskra Palestínumanna.

Staða mála í Palestínu var þá mjög 
flókin en hér skiptir aðeins máli að 
Amin al-Husseini hóf þegar harða 
baráttu gegn þeim sívaxandi innflutn-
ingi Gyðinga til Palestínu sem byrjaði 
þegar zíonisminn kom til sögunnar 
laust fyrir 1900. Bretar reyndu um tíma 
að fara bil beggja en eftir því sem oftar 
skarst í odda millum Araba og Gyðinga 
varð stuðningur þeirra við Gyðinga ein-
dregnari. Árið 1936 gerðu Arabar blóð-
uga uppreisn sem Bretar bældu niður af 
mikilli hörku. Múftinn fór þá í útlegð. 
Árið 1939 reyndu Bretar að friðmælast 
við arabíska íbúa í Palestínu og lögðu 
fram svokallaða „hvítbók“ en í henni 
fólst að miklar skorður yrðu settar við 
innflutningi Gyðinga og þegar Palestína 
fengi sjálfstæði eftir vissan tíma yrðu 
Gyðingum tryggð full réttindi en ríkið 
yrði þó arabískt. Hugmyndum um tvö 
ríki Araba og Gyðinga var algjörlega 
sópað út af borðinu.

Hafnaði athyglisverðu tilboði
Þessu athyglisverða tilboði hafnaði 

múftinn, því þegar þarna var komið 
sögu vildi hann ekkert af Gyðingum vita 
í Palestínu. Zíonistar börðust reyndar 
líka ákaft gegn hvítbókinni enda fannst 
þeim Bretar draga þar mjög taum 
Araba. Ef hugmyndir hvítbókarinnar 
hefðu verið samþykktar af Aröbum er 
ekki víst að Ísraelsríki hefði orðið að 
veruleika í þeirri mynd sem raun varð 
1948, þótt ógjörningur sé reyndar að 
fullyrða um það þar eð heimsstyrjöldin 
og helförin breyttu ansi miklu.

Og þar á meðal gerði múftinn Amin 
al-Husseini út af við allan mögulegan 
trúverðugleika sinn eftir stríðið með 
óskoruðum stuðningi sínum við 
Hitler og stefnu Þýskalands meðan á 
styrjaldar árunum stóð. Því sá stuðn-
ingur var ótvíræður og fyrirvaralaus, 
það verður að viðurkennast þótt hinni 
nýju söguskoðun Netanyahus hljóti 
menn samt að hafna algjörlega. Þar á 
meðal var það að frumkvæði múftans 
sjálfs sem hann fór á fund Hitlers 28. 
nóvember 1941. Erindi hans var að 
biðja um opinberan stuðning Hitlers 
við „sjálfstæði og frelsun Araba“ og að 
upprætt yrði heimaland Gyðinga í Pal-
estínu. Hitler neitaði að gefa slíka opin-
bera yfirlýsingu. Ástæðan sem hann gaf 
Amin al-Husseini upp var sú að hann 
vildi ekki styggja frönsku leppstjórnina 
sem kennd var við Vichy en hún réð 
málum í Sýrlandi og mátti ekki heyra 
minnst á sjálfstæðistilburði Araba.

Illmenni
Ugglaust var Hitler líka með bak við 
eyrað að hann ætlaði hersveitum sínum 

að ráðast yfir Kákasusfjöll og inn í Mið-
austurlönd og þegar hakakrossinn væri 
farinn að blakta þar vildi hann ekki fá í 
bakið yfirlýsingar um stuðning við sjálf-
stæði Araba, þótt Hitler fullyrti raunar 
við múftann að hann mætti gera ráð 
fyrir slíkum stuðningi þegar til kæmi. 
Hitler masaði svo heilmikið að venju 
um nauðsyn þess að „leysa Gyðinga-
vandamálið“ og yrðu Evrópuþjóðirnar 
fengnar til þess hver af annarri og síðan 
þjóðir í öðrum heimshlutum líka. Full-
ljóst var auðvitað um hvað hann var að 
tala og ekkert í vitnisburði manna af 
þessum fundi – ekki einu sinni vitnis-
burður múftans sjálfs – styður að hann 
hafi með einhverjum hætti stungið 
þeirri áður óþekktu hugmynd að Hitler 
að „brenna“ Gyðinga.

Múftinn var vissulega illmenni. Er 
fram í sótti vissi hann fullvel að Þjóðverj-
ar voru að drepa Gyðinga í milljónavís. 
Hann hitti til dæmis Heinrich Himmler 
foringja SS sumarið 1943 þar sem þetta 
var beinlínis rætt. Og múftinn sagði 
opinberlega að múslimar ættu að fylgja 
fordæmi Þjóðverja með „endanlegri 
lausn á Gyðingavandamálinu“. Múft-
inn lagðist líka mjög eindregið gegn 
hugmyndum, sem á kreiki voru seint í 
stríðinu, um að 4.000 Gyðingabörn frá 
Búlgaríu, Ungverjalandi og Rúmeníu 
fengju að sleppa undan útrýmingar-
búðunum með því að fá farar leyfi til 
Palestínu. Og í Berlínar útvarpinu 
ávarpaði múftinn múslima hinn  
1. mars 1944 og sagði: „Arabar, rísið upp 
sem einn maður og krefjist heilagra rétt-
inda ykkar. Drepið Gyðinga hvar sem 
þið finnið þá. Það gleður guð, söguna 
og trúna. Það bjargar heiðri ykkar. Guð 
sé með ykkur.“

Peningar frá Hitler
Eindreginn stuðningur múftans við 
Hitler og nasista var raunar ekki bara 
af „hugmyndafræðilegum“ ástæðum. 
Hann þáði líka gríðarlega peninga 
af Þjóðverjum á stríðsárunum. Sam-
kvæmt Wikipedíu nam upphæðin 
sem svarar 1,5 milljörðum króna á ári.

Eftir að stríðinu lauk reyndi múft-
inn að verða að nýju forsvarsmaður 
múslima í Palestínu. En stuðningur 
hans við Hitler olli því að eftir það 
tóku fáir mark á honum. Fram á 
þennan dag kunna múslimskir Pal-
estínumenn illa við að gagnrýna hann 
opinberlega af því að þrátt fyrir allt er 
litið á hann sem mikilvægan þátt í að 
efla þjóðarvitund Palestínumanna 
milli heimsstyrjaldanna tveggja. En 
minning hans er að eilífu flekkuð af 
fundinum með Hitler. Hann lést í 
útlegð í Líbanon 1974.

En þótt múftinn hafi stutt Hitler 
dyggilega og verið hæstánægður 
með helförina, þá átti hann ekki hug-
myndina að henni. Ömurleg tilraun 
Netanyahus til að varpa sök af hel-
förinni á hann og þar með palestínsku 
þjóðina er hins vegar til marks um að 
sagan er brothætt. Og til þess að hún 
sé ekki notuð til áróðurs og illra verka 
verðum við að þekkja hana vel. Að 
æðsti valdamaður í ríki þar sem sagan 
skiptir jafn miklu máli og í Ísrael skuli 
geta hugsað sér að misbrúka hana svo 
hrottalega, það sýnir að menn skulu 
alltaf vera á varðbergi.

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

MúftInn lagðIst líka 
MJög eIndregIð gegn 
hugMynduM, seM á 
kreIkI voru seInt í 
stríðInu, uM að 4.000 
gyðIngabörn frá búlg-
aríu, ungverJalandI 
og rúMeníu fengJu 
að sleppa undan 
útrýMIngarbúðunuM 
Með því að fá farar-
leyfI tIl palestínu.
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Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,
Björn Jónasson

Stóragerði 29, 108 Reykjavík, 
jarðfræðingur og framkvæmdastjóri 
hjá Varahlutaversluninni Kistufelli, 

lést á Landspítalanum þann 24. október 
síðastliðinn. Útför hans fer fram frá 

Hallgrímskirkju þann 4. nóvember kl. 15.00.

Jóhanna Kristín Björnsdóttir Þórir Ingþórsson
Þórunn Jóhanna Þórisdóttir Elísabet Hildur Þórisdóttir

Ástkær eiginkona mín, dóttir og systir,
Rebecca Louise 
Engilbertsson

lést á Valley Care Medical Center í 
Pleasanton, California, föstudaginn  

23 . október.

Guðmundur Már Engilbertsson
Bill og Connie Cosby
Jane Cosby Cooper

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og 

útför mannsins míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,
Magnúsar Aspelund

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
krabbameinsdeildar Landspítalans og 

Karitas hjúkrunarþjónustu.

Daðína Rannveig Friðriksdóttir
Friðrik Aspelund Björg Gunnarsdóttir
Helga Aspelund Guðmundur G. Guðmundsson
Harald Aspelund Ásthildur Björg Jónsdóttir
Kristinn Arnar Aspelund Karólína Stefánsdóttir 
Elín Arna Aspelund  Jóhannes Þorleiksson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og bróðir,

Halldór Halldórsson
bifvélavirki frá Ísafirði,

lést þriðjudaginn 27. október á 
hjúkrunarheimilinu Eir.  

Hann verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju  
laugardaginn 7. nóvember kl. 11.

Ingibjörg Halldórsdóttir Hannes Guðmundsson
Sigrún Halldórsdóttir Björn Jóhannesson
Marta K. Halldórsdóttir Valur Þór Norðdahl
Einar Halldórsson Lanilyn Galo Secuya

afa- og langafabörn og systur hins látna.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og 
samúð við andlát og útför ástkærrar 

eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, dóttur og ömmu, 

Lilju Aðalsteinsdóttur
hjúkrunarfræðings frá Neskaupstað,

 sem jarðsett var frá Dómkirkjunni  
19. október. Sérstakar þakkir fær starfsfólk Karitas  

fyrir frábæra umönnun, vinsemd og hlýju.

Einar Þórarinsson
Þórarinn Einarsson
Katrín Einarsdóttir Jón Egill Sveinsson
Karólína Einarsdóttir Ásgeir Ástvaldsson
Þorvaldur Einarsson Erla Sif Ástþórsdóttir

Auður Bjarnadóttir 
barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma,  

systir og tengdadóttir,
Sjöfn Magnúsdóttir

Skógarbraut 1103, 
Ásbrú,

 lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
laugardaginn 17. október. Útförin fer fram  

frá Keflavíkurkirkju, þriðjudaginn 3. nóvember kl. 13.00.

Óskar Gunnarsson
Ellen Dana Guðmundur
Jóna Petra Kristinn Páll
Magnús Þór Benta Magnea
Hólmfríður Ósk Elvar
Elís Barri

barnabörn, systkini og Gunnar Haraldsson
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Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á 
okkur að halda

MEÐ VIRÐINGU
OG KÆRLEIK Í 66 ÁR

Útfarar- og lögfræðiþjónusta 
www.útför.is

Guðmundur Árni svarar síma í útlönd-
um þegar hann er beðinn um afmælis-
spjall á tímamótasíðuna í tilefni sex-
tugsafmælisins sem er í dag. „Oooh, ég 
er að reyna að gleyma þessu!“ eru fyrstu 
viðbrögðin. En svo lætur hann tilleiðast. 
Við byrjum á að ræða myndamálin. Þar 
sem hann er staddur í Varsjá hef ég ekki 
tök á að senda til hans ljósmyndara. „Þú 
hlýtur að eiga einhverja mynd frá því 
ég var ungur og slank að leika með FH í 
handboltanum í gamla daga,“ segir hann 
léttur.

Hann kveðst vera rótgróinn Gaflari 
og FH-ingur og hafa notið þess að vera 
stjórnarformaður í fótboltanum þar 
þegar strákarnir urðu fyrst Íslands-
meistarar 2004. „Sú velgengni ætlaði 
engan endi að taka.“ Guðmundur 
Árni gekk ungur til liðs við Alþýðuflokk-
inn. Hann var bæjarstjóri í Hafnarfirði 
á árunum 1986 til 1993, þá fór hann 
á þing og sat þar til 2005. Kom líka að 
stjórn tveggja ráðuneyta snemma á 
þingmannsferlinum, félagsmála og 
heilbrigðis. „Pólitíkin er snar þáttur í 
lífi margra og hjá mér var hún gríðarlega 
skemmtilegur tími,“ segir hann og bætir 
við: „Pólitíkin er lífið og unga fólkið þarf 
að vita það.“

En var hann ekki  í  útvarpinu um 
tíma? „Jú, við séra Önundur Björnsson 
vorum með mannlega og huggulega 
útvarpsþætti. Svo er ég gamall hundur 
í blaðamannastétt því ég var rann-
sóknarblaðamaður á Helgarpóstinum 
fyrri, með Árna Þórarinsson og Björn 
Vigni Sigurpálsson við stjórnvölinn. 
Það voru frábærir tímar, gaman að 
reyna fá eitthvað upp úr pólitíkusum 
sem vildu engu svara. Svo varð það mitt 
hlutskipti að fá fréttamannagamma yfir 
mig síðar. Það er bara eins og lífið er,“ 
rifjar hann upp.

Síðustu tíu ár hefur Guðmundur 
Árni starfað í utanríkisþjónustunni, 
fyrst sem sendiherra í Svíþjóð, síðan í 
Bandaríkjunum. „Nú er ég svokallaður 
heimasendiherra og bý í Hafnarfirði hjá 
minni konu en meginverkefni mitt er 
að vera fulltrúi utanríkisráðuneytisins í 
Eystrasaltsráðinu sem er samband ellefu 

ríkja. Það er að mörgu leyti skemmtilegt. 
Við Íslendingar erum að taka við for-
mennsku í því ráði á næsta ári,“ segir 
hann og kveðst einmitt vera í Varsjá í 
embættiserindum. Hann ætlar samt að 
vera mættur heim á afmælinu en ekki 

halda upp á það. „Ég hugsaði um það,“ 
viðurkennir hann. „Ákvað að gera það 
annaðhvort með stæl eða gera ekki neitt 
og valdi það síðarnefnda. En auðvitað 
hitti ég mitt nánasta fólk.“
gun@frettabladid.is

Ætlaði að gleyma afmælinu
Guðmundur Árni Stefánsson, fyrrverandi blaðamaður, bæjarstjóri, þingmaður og ráðherra, 
er sextugur í dag. Þótt titlarnir séu margir er hann þó fyrst og fremst gallharður FH-ingur.

Guðmundur Árni með einu af fimm barnabörnum sínum, dóttursyninum Guðmundi Loka. 
Mynd/Jóna dóra KarLsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og tvíburasystir,

Ása Karen Ásgeirsdóttir
Vatnsstíg 21, 
Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
þriðjudaginn 27. október. Útför hennar 

fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík fimmtudaginn 
5. nóvember kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 

Alzheimersamtökin.

Kristín Jóhannesdóttir Sigurður Rúnar Sveinmarsson
Jón Ásgeir Jóhannesson Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir
Ása Karen, Gunnhildur, Anton Felix, Berglind, Stefán Franz
Anna Guðlaug Ásgeirsdóttir
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Elskulegur faðir okkar,
Páll H. Dungal

garðyrkjufræðingur,

lést þann 22. október síðastliðinn  
á Hjúkrunarheimilinu Mörk. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hins látna.

Nanna S. Dungal
Pálmi Dungal

Halldór Dungal

Bróðir minn og frændi okkar, 
Guðmundur Þorkelsson 

bókbindari,  
Barmahlíð 51, Reykjavík, 

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 2  
að morgni fimmtudagsins 29. október.  

Útförin verður auglýst síðar. 

Helgi Gunnar Þorkelsson 
 Kolbrún Guðmundsdóttir 
Gunnar Þorsteinsson  Ingveldur Þorkelsdóttir
Sigríður Helga Þorsteinsdóttir  Jón Ingi Guðmundsson

Hjartkær sonur minn, faðir og afi,
Ásgeir Ragnar Bragason

varð bráðkvaddur í Kaupmannahöfn  
1. október 2015.  

Jarðarför hefur þegar farið fram.

Bragi Magnússon 
Bjarni Már Ásgeirsson
Frans Guðni Ásgeirsson
Jax Osho Ásgeirsson
Dunia Randy Ásgeirsdóttir
Kenda Leila Ásgeirsdóttir
og barnabörn.

Ástkær sonur okkar, faðir okkar,  
bróðir okkar og vinur okkar,

Ágúst Finnsson
rafmagnstæknifræðingur,

lést 20. október á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi.  

Hann verður jarðsunginn frá Háteigskirkju  
þriðjudaginn 3. nóvember kl. 15.00.  

Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð. Þeim sem vildu 
minnast hans er bent á styrktarsjóð barna hans,  

reikn.nr. 0313-13-050733, kt. 0705683579.

Finnur Guðmundsson
Margrét Sveinbjörnsdóttir
Sveinbjörn Finnsson
Kolbrún Finnsdóttir
Logi Ágústsson
Andrea Ágústsdóttir
Guðjón Ingason

Ástkær eiginmaður minn, faðir, afi og 
tengdafaðir,

Hreinn Edilonsson
til heimilis að Hólabergi 84, áður 

Brávallagötu 4, Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi 20. október síðastliðinn. Útförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Innilegar 

þakkir til starfsfólks líknardeildar fyrir alúðlega umönnun 
og til ættingja og vina fyrir auðsýnda hlýju og samúð.

Stefanía Jenný Valgarðsdóttir
Edilon Hreinsson Ragnhildur Ísaksdóttir
Heiða Jenný Hreinsdóttir Jóhanna Vídalín
  Hreinn Vídalín

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn og besti 
vinur, faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Friðþjófur Max Karlsson
Suðurlandsbraut 58,

sem lést 26. október, verður 
jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík 

fimmtudaginn 5. nóvember  
kl. 13. Þeim sem vilja minnast hans er bent á FAAS (Félag 
aðstandenda Alzheimersjúklinga). Minningarreikningur 

FAAS er: 0515-26-24303. Kennitala FAAS: 580690-2389.

Ásdís Jónasdóttir
Sigurlaug Regína Friðþjófsdóttir

Jónas Gauti Friðþjófsson Ragnhildur Georgsdóttir
Kristin Helene Kjartansdóttir Bergtun

Kjetil Andreas Kjartansson Bergtun
Birta Marlen Lamm
Maximilian Klimko

Mamma okkar, tengdamamma  
og amma,

Aðalheiður Bóasdóttir
Skúlagötu 40, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju 
þriðjudaginn 3. nóvember kl. 13. 

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Kvenfélagið Hringinn.
Anna Jakobína Hilmarsdóttir Guðjón Þór Guðjónsson
Ásdís Hrönn Hilmarsdóttir Gunnfríður Ingimundard.
Hjörleifur Heimir Hilmarsson
Diðrik Hilmar og Trygve Heimir
Davíð Örn Guðjónsson Marija Guðjónsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Sveinn Kristjánsson

kennari, 
Blásölum 22, Kópavogi,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ þann  
21. október sl., verður jarðsunginn miðvikudaginn  

4. nóvember kl. 13 frá Digraneskirkju. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á styrktarsjóð 

Krabbameinsfélagsins.
Aðalheiður Edilonsdóttir

Kristján G. Sveinsson Sigríður Hjörleifsdóttir
Edda Lilja Sveinsdóttir Páll Árnason
Ingibjörg A. Sveinsdóttir Þröstur Magnússon
Stefán Jökull Sveinsson Sjöfn Sigurgísladóttir
Kolbrún Sveinsdóttir

afabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Örn H. Steingrímsson

vélstjóri, 
Rjúpnasölum 12,

sem lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi 22. október síðastliðinn, verður 

jarðsunginn frá Hjallakirkju miðvikudaginn 
4. nóvember kl. 15.

Örn Hans Arnarson
Gústaf Arnarson Johanna Friberg Arnarson

Arnar Hans og Eydís Alice Christina.

„Þær eru búnar að vinna þvílík afrek, 
þessar stúlkur,“ segir Jón Stefánsson 
organ isti stoltur um dömukórinn Gradu
ale Nobili sem fagnar 15 ára afmæli sínu 
á morgun, 1. nóvember, klukkan 17 með 
sérstökum tónleikum í Langholtskirkju. 
Þar munu fyrrverandi kórfélagar slást í 
hópinn með núverandi og rifja upp 
gamla takta. „Þær taka eiginlega uppá

haldslögin frá upphafi og þegar þær fá 
að velja sjálfar verða lögin oft í erfiðari 
kantinum,“ segir Jón kátur. „Við erum 
með fullt af músík sem stúlkurnar hafa 
notað í keppnum og verk sem hafa verið 
samin fyrir þær af íslenskum tónskáld
um.“ Jón rifjar upp að kórinn hafi marg
oft staðið á verðlaunapalli í alþjóðlegum 
keppnum og einnig hafi breska tímaritið 

BBC Music Magazine valið diskinn Cere
mony of Carols / Dancing Day einn af 
níu áhugaverðustu jóladiskum heims, 
útgefnum árið 2012.

Miðar á tónleikana verða seldir við 
innganginn á Langholtskirkju. Þeir 
kosta 2.500 og 1.500 krónur  fyrir með
limi listafélags kirkjunnar, eldri borgara 
og námsmenn. gun@frettabladid.is

Uppáhaldstónlistin 
verður á efnisskránni
Dömukórinn Graduale Nobili heldur upp á 15 ára afmæli sitt með sérstökum tónleikum 
í Langholtskirkju á morgun, sunnudag. Jón Stefánsson stjórnar.

Graduale Nobili fagnar sigursælum fimmtán ára ferli með tónleikum á morgun.  MyNd/Úr eiNkasafNi 

Útgáfa dagblaðsins Þjóðviljans hófst 
þennan dag árið 1963. Áður hafði komið út 
tímarit með sama nafni á árunum 1887 til 
1915 í ritstjórn Skúla Thoroddsen.

Ritstjóri hins nýja dagblaðs í upphafi 
var Einar Olgeirsson. Þjóðviljinn studdi 
Kommúnistaflokkinn og á fyrstu forsíðu 
hans var ávarp frá miðstjórn Þjóðviljans til 

lesenda. Þar var einnig fjallað um straum-
hvörf í spænsku borgarastyrjöldinni, 
stjórnarherinn  sagður sækja fram á öllum 
vígstöðvum, enda réði hann yfir voldugum 
hernaðartækjum.

Síðar studdi Þjóðviljinn Sósíalistaflokkinn 
og Alþýðubandalagið. Hann var lengst af 
dagblað en hætti að koma út í janúar 1992.

Þ etta  G e r ð i St :  
3 1 .  o któ B e r  1 9 6 3

Dagblaðinu Þjóðviljanum hleypt af stokkunum
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Sudoku
Létt miðLungs þung

Lausn 
síðustu 
sudoku

Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri 
níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, 
birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei 
má tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði 
Fréttablaðsins.

spakmæLi dagsins

Óreiða elur oft af sér líf, á meðan regla 
skapar einungis vana.  
 Henry Adams

þrautir
Skák  Gunnar Björnsson
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2 3 4 5Krossgáta

LÁRétt: 2. ómak, 6. áb, 8. aur, 9. fag, 11. gá, 12. akarn, 
14. stela, 16. ál, 17. kok, 18. ras, 20. ku, 21. agar.
LÓðRétt: 1. gáfa, 3. ma, 4. augnlok, 5. krá, 7. bakslag, 
10. gat, 13. rek, 15. akur, 16. ára, 19. sa.

KroSSgáta

2 1 7 3 6 8 5 4 9

8 5 6 4 1 9 3 2 7

4 9 3 5 2 7 8 6 1

6 8 4 2 9 3 7 1 5

3 2 5 7 4 1 9 8 6

9 7 1 6 8 5 4 3 2

5 6 8 9 3 2 1 7 4

1 4 9 8 7 6 2 5 3

7 3 2 1 5 4 6 9 8

2 9 5 1 7 6 4 8 3

1 8 4 3 9 5 2 7 6

3 6 7 4 8 2 5 9 1

9 4 6 5 2 7 3 1 8

5 3 2 8 1 9 7 6 4

7 1 8 6 3 4 9 2 5

8 5 9 7 6 3 1 4 2

4 2 1 9 5 8 6 3 7

6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1

2 1 6 9 4 8 3 5 7

5 8 7 2 1 3 9 4 6

4 6 1 8 9 7 5 3 2

7 9 5 3 2 1 4 6 8

8 2 3 5 6 4 7 1 9

6 3 4 1 7 9 2 8 5

9 5 8 6 3 2 1 7 4

1 7 2 4 8 5 6 9 3

5 2 8 4 3 1 6 7 9

4 3 9 5 6 7 8 1 2

6 7 1 8 2 9 3 4 5

7 6 5 2 4 8 1 9 3

8 1 3 9 5 6 4 2 7

9 4 2 7 1 3 5 6 8

1 5 4 3 9 2 7 8 6

2 8 6 1 7 5 9 3 4

3 9 7 6 8 4 2 5 1

6 7 3 2 8 9 5 1 4

5 4 8 1 3 6 9 7 2

9 1 2 5 4 7 6 3 8

7 5 4 8 9 2 3 6 1

8 9 6 3 1 5 4 2 7

2 3 1 7 6 4 8 9 5

3 2 7 9 5 8 1 4 6

4 8 9 6 2 1 7 5 3

1 6 5 4 7 3 2 8 9

6 3 7 5 8 2 9 1 4

8 9 2 6 1 4 3 7 5

4 5 1 7 9 3 2 6 8

1 4 9 2 6 7 8 5 3

7 8 3 9 4 5 6 2 1

2 6 5 1 3 8 7 4 9

9 2 4 3 5 6 1 8 7

5 1 6 8 7 9 4 3 2

3 7 8 4 2 1 5 9 6

Símon Þórhallsson (2.057) átti leik 
gegn Xavier Povill Claros (2.271) á 
HM ungmenna sem nú er í gangi.
Hvítur á leik
34. Bxg7!! Hxd1+ 35. Kh2. Svartur 
er hróki yfir en algjörlega varnar-
laus.  35. … Db7 36. Bd4+! (lykil-
reitur fyrir biskupinn)  36. … Kf8 
37. Bxc5+ og svartur gafst upp. 
Afar laglega teflt hjá Símoni.
www.skak.is:  Styttist í EM lands-
liða.

  LOKA 
ÆFING

eftir Svövu Jakobsdóttur
í uppsetningu Háaloftsins

MIÐASALA
Midi.is/Tjarnarbio.is/S. 527 2100

„Uppfærsla Háaloftsins er bæði 
forvitnileg og spennandi“

(S.B.H/Mbl.)

ATH! AÐEINS ÞRJÁR SÝNINGAR EFTIR! 
31. okt. kl. 20.30
 8. nóv. kl. 19.00 – ath. breyttan sýn.tíma
13. nóv. kl. 20.30 – Síðasta sýning!

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 365.is

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í VETUR

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM  
1.990 kr.
til 31. desember*

LÁRÉTT
2. fyrirhöfn
6. í röð
8. for
9. námsgrein
11. gelt
12. ávöxtur
14. taka ófrjálsri 
hendi
16. fisk
17. kverk
18. fljótfærni
20. kvað
21. seytlar.

LÓÐRÉTT
1. hæfileiki
3. Skóli
4. brá
5. knæpa
7. afturkippur
10. hola
13. aldur
15. Engi
16. púka
19. átt.

VegLeg VeRðLaun

LausnaRoRð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist hirsla 
fyrir glimrandi hégóma. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 4. nóvember 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „31. október“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af Fjársjóður Herra 
isakowiz eftir danny Wattin frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Halldór B. kristjánsson, 
Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
F J Ö L B R a g ð a g L í m a

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

LÁRétt
1 Gola úr goggum bítur nebba (9)
11 Hengi mig ekki í nokkurn skapaðan hlut, 

enda engu háður (12) 
12 Um afkvæmi tuðru og flutning hennar (9)
13 Tannskemmd er upphaf ítroðslu og 

aðgerðar (12)
14 Hvenær varð kanna upphaf og endir þess 

sem miða skal við? (9)
15 Oddi við Þingvallavatn er kenndur við tá 

Rauðku (12)
16 Leita úlfynju sem sumir segja freka (9)  
17 Jurtaleifar urðu þeim að miklu falli (9)
18 Köfnunarefnislútur hljómar illa en er í 

kjarna lífsins (9) 
21 Grallarastemning mótast af galsa (12)
26 Hellingur af hlýrum meðal skemmdra (8)
31 Gæðingur er gersemi (11)
32 Komum klóaki í gang eftir viðeigandi 

leiðum (10) 
33 Fégræðgi þeirra sem leggja ást á klinkið (9)
34 Snæddir aðeins frjálsa kjúklinga sem enginn 

elskaði (8)
35 Svona kjaftæðismúsík hentar helst við múr-

verk (11)
40 Nota innantóma frasa ef ég tala um tuskur 

(9)
41 Upp grefur sá sem er undir yfirborðinu (11)
42 Fann einn sem búið var að þynna og salt-

skerða (10)  
43 Draugasóknin fæðir fugla (11) 

LÓðRétt
1 Með græjunni sá ég er tíkin át munk, þvílíkt rugl! 

(11) 
2 Koma alltaf en borða aldrei neitt (11)
3 Um gjald fyrir skriður, skreið og skrokka (11) 
4 Fæ hjálpræðisherra til að leysa út sinn tékka (11)
5 Eru galeiður og sexæringar heppileg til veiði-

ferðar? (10)
6 Óku valtara yfir varga (10)
7 Í dembu finn ég styttu eftir konkretlistamann eða 

múrara (10)
8 Skyldu þessir vera notaðir í Egils Gull? (10)
9 Önduðu ónýtu og óuppdregnu dönskusletturugli 

(8)
10 Klára þennan múr við næsta gafl (8)
19 Höfrungur í hipphopp-dressi? (8)
20 Held ég geymi búning og bakka til sunnudags (8) 
22 Kusk þessara kvikinda er heimur þeirra og helsta 

næring (11)   
23 Pukrast með samgöngumiðstöð í útlöndum (7)
24 Virðist svo reglufast að það vekur mér óhug (7)
25 Taug liggur frá slá, og frárennslið líka (7)
27 Orkuveitan samdi Ryk í rafmagnsleysi (10)
28 Límdrullan var vatnsósa steinlím (10)
29 Flestir koma að sunnan til að skoða þessi ríki (10)
30 Bláskel komst frá þessum slaka veiðimanni (10)
36 Hið dapra og brenglaða merkjasnobb (5)
37 Keyrði þá tískukóngurinn Guðmundur Jörunds-

son mjög mikið (5)
38 Ringluð heilagfiski lágu undir steini (5)
39 Skófla handa þér, gaur (5)
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VERÐ ÁÐUR ... 9.995 
TILBOÐ ......... 5.995

40%

HRÆRIVÉL + BÖKUNARSETT 

Settið inniheldur 
5 vönduð og 
viðloðunarfrí 
KitchenAid 

bökunarform.

BÖKUNARSETT

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILLIN
Ný lína með 
losanlegum 
plötum

FAMILY ENTERTAINMENTCOMPACT

FULLT VERÐ ...16.995 
TILBOÐ .........11.995

FULLT VERÐ ...10.995 
TILBOÐ ...........8.245

FULLT VERÐ ...18.995 
TILBOÐ .........13.295

FULLT VERÐ ... 13.995 
TILBOÐ ........... 9.795

38sm2 grillflötur 51sm2 grillflötur 64sm2 grillflötur30%

30%30%

Roomba 630 
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með 
iAdapt gervigreind. Fallskynjari.

Roomba 760
Með iAdapt gervigreind og tíma stilli. 
Sýndarveggur. AeroVact Series 2. Fall
skynjari. Dirt Detect óhreinindaskynjari.

iAdapt gervigreind. Fallskynjari

VERÐ ÁÐUR ... 69.995 
TILBOÐ ......... 59.995

VERÐ ÁÐUR ... 89.995 
TILBOÐ ......... 79.995

VERÐ ÁÐUR ... 99.995 
TILBOÐ ......... 79.995

VERÐ ÁÐUR ... 3.995 
TILBOÐ ......... 2.995

VERÐ ÁÐUR ... 3.995 
TILBOÐ ......... 2.995

VERÐ ÁÐUR ... 7.995 
TILBOÐ ......... 5.995

VERÐ ÁÐUR ... 3.995 
TILBOÐ ......... 2.995

VERÐ ÁÐUR ... 6.995 
TILBOÐ ......... 5.595

VERÐ ÁÐUR ...15.995 
TILBOÐ .........12.795

VERÐ ÁÐUR ...13.995 
TILBOÐ .........10.995

Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með 

HREIN
SNILLD!

RYKSUGUVÉLMENNI

ÞÚ 
SPARAR 
20.000

25%25%

EXIDO 
BLANDARI 

700W

MELISSA 
HRAÐSUÐU

KANNA 
1 LÍTER

MELISSA 
KAFFIKVÖRN

DANTAX ÖRBYLGJUOFN

SAECO
KAFFI  VÉL 

Intelia20%

VERÐ ÁÐUR ...19.995 
TILBOÐ .........15.995

25% 20%

MELISSA 
GUFUSTRAUJÁRN

VERÐ ÁÐUR ... 9.995 
TILBOÐ ......... 6.995

30%
ÖFLUGUR 
MYLUR KLAKA

TRISTAR
VÖFFLUJÁRN

EKTA BELGÍSKAR 
VÖFFLUR

HEILSUGRILLIN
Ný lína með 
losanlegum 
plötum

Dolce Gusto 
MiniMe

YFIR 30 GERÐIR 
AF TE, KAFFI OG 

KAKÓ!

2200W

RAFTÆKJADAGAR
ÖLL RAFTÆKI
Á ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI

FULLT VERÐ ....104.990
( Hrærivél 89.995 + bökunarsett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ ...89.995

FULLT VERÐ ... 107.990
( Hrærivél 92.995 + bökunarsett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ .. 92.995

VERÐ ÁÐUR ...22.995 
TILBOÐ .........14.995

35%
ÞÚ 

SPARAR 
8.000

ÞÚ 
SPARAR 
10.000

PHILIPS
650W TÖFRASPROTI
MEÐ FYLGIHLUTUM

25%

PHILIPS 
ÞRÁÐLAUS 
DECT SÍMI 

MEÐ 
AUKATÓLI

AEG
RYKSUGA

1400W

SEVERIN BRAUÐRIST

VERÐ ÁÐUR...

RYKSUGA

35%

VERÐ ÁÐUR ...9.995 
TILBOÐ .........6.495

GUFUSLÉTTIR
ALGJÖR SNILLD

ALDREI 
VERIÐ 

LÉTTARA
AÐ SLÉTTA 
ÚR FLÍKUM

VERÐ ÁÐUR ... 8.995 
TILBOÐ ......... 4.495

VERÐ ÁÐUR ... 7.995 
TILBOÐ ......... 3.995

VERÐ ÁÐUR ... 8.495 
TILBOÐ ......... 6.495

Soehnle 
ELDHÚSVOG

Soehnle 
BAÐVOG

50% 50%

25%

Melissa 
DJÚPSTEIKINGARPOTTUR

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS
VERÐ ÁÐUR ... 7.995
TILBOÐ ......... 4.795

40%
BABYLISS 

HÁRBLÁSARI 
EXPERT 2100W

VERÐ ÁÐUR ...14.995 
TILBOÐ ...........7.495

50%
REMINGTON
SLÉTTUJÁRN

IONIC

20%

Kenwood
MATVINNSLUVÉL 

750W

20%

Sanseraðir litir

Litir
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HALLOWEEN

SPARAÐU MEÐ BÓNUS!
1.259

kr. kg

Kjarnafæði Lambalæri
Ferskt, hvannarkryddað

Quick Plus Þvottaefni
 10 kg, 100 þvottar

1.598
kr. 10 kg

1.298
kr. 1 kg

100 Þvottar
NÝTT Í BÓNUS

1.498
kr. kg

Kjarnafæði Grísalundir
Íslenskar, ferskar

Íslandsnaut 
Ungnauta Fillet, ferskt

3.998
kr. kg

Íslandsnaut 
Ungnauta Ribeye, ferskt

3.998
kr. kg

1.298
kr. kg

Stjörnugrís Grísaprime
Ferskt

NÝTT Í BÓNUS

NÝTT Í BÓNUS

Stjörnugrís Eðalbeikon
Meira kjöt - Minni fita

1.698
kr. kg

Meira kjöt
Minni fita

Toblerone, 200 g

359
kr. 200 g

After Eight, 300 g

Bónus 
Halloweenterta, 1 kg

459
kr. 300 g

Mackintosh, 350 g

698
kr. 350 g

Mackintosh 
Konfekt, 1,3 kg

1.998
kr. 1,3 kg

Kitten Soft Salernispappír
 Mjúkar 12 rúllur,

998
kr. 12 rl.

2892
blöð

BÓNUS
VERÐ

Kubbakerti
Hvítt, 18x7 cm

Kubbakerti
Hvítt, 12x7 cm

398
kr. stk.

298
kr. stk.

Amino Energy Fæðubótarefni 
Ananas, 270 g

ANANAS
ný bragðtegund

Nutrilenk Gold 
Eitt mest selda efnið hér á landi 
fyrir þá sem þjást af verkjum og 

sliti í liðamótum. 180 töflur

5.898
kr. stk.2.895

kr. 270 g

Aromatic Crispy Duck
Önd, 24 vefjur og sósa, máltíð fyrir 4-5

2.459
kr. pk.MÁLTÍÐ 

FYRIR 4-5

Ali Rifið grísakjöt 
Pulled Pork í BBQ sósu

Fulleldað, 500 g

Ali Rifið grísakjöt1.298
kr. 500 g

KERTI 
Á GÓÐU VERÐI

Neutral Þvottaefni
15 þvottar

659
kr. pk.

15 
Þvottar

Grasker

249
kr. kg
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ALLAR HELGAR 

365.is      Sími 1817

Afinn sem allir elska og fjörugu vinkonurnar Skoppa
og Skrítla skemmta börnum og foreldrum á laugardags- 
og sunnudagsmorgnum á Stöð 2. 

HELGARFJÖR FYRIR FLOTTASTA FÓLKIÐ

Bragi Halldórsson

172

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur á en við þurfum að komast 
í gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Kata dæsti og sagði vonsvikin:
„Við verðum of sein.“

Getur þú hjálpað þeim að komast í gegnum þetta völundarhús? 

Af hverju fór kjúklingurinn 
yfir götuna? Til að komast 
yfir götuna.
Af hverju fór bóndinn yfir 
götuna? Til að leita að 
kjúklingnum sínum.
Af hverju fór risaeðlan yfir 
götuna? Það var fyrir tíma 
kjúklingsins.

Af hverju fór tyggjóið yfir 
götuna? Það var fast við 
fótinn á kjúklingnum.
Af hverju fór apinn yfir 
götuna? Það var banani 
hinum megin.
Af hverju fór froskurinn 
yfir götuna? Einhver 
hrekkjalómur hafði límt 
hann fastan við kjúkling-
inn.

Brandarar

Hús án bóka er eins og glugga-
laust herbergi.

Einu vinirnir sem snúa í þig 
baki, en eru eftir sem áður 
tryggir vinir þínir, eru bækurn-
ar í bókaskápnum þínum.

Bækur eru góður félagsskapur.

Bækur geyma sál aldanna. Allt 
sem mannkynið hefur gert, 
áunnið sér eða verið, er á dular-
fullan hátt varðveitt á síðum 
bókanna. Þær eru kjöreign 
mannanna.

Bókelskan mann skortir aldrei 
tryggan vin, hollan ráðgjafa, 
kátan félaga eða áhrifaríka hug-
hreystingu.

Bók er vel heppnuð ef þeir sem 
hafa ekki lesið hana láta sem 
þeir hafi gert það.

Bók á því aðeins rétt á sér að 
hún komi lesandanum til að 
hugsa. Þær bækur sem koma 
ekki hreyfingu á hugann eru 
ekki verðar þess rýmis sem þær 
taka í bókaskápnum.

Bækur eru arfur snillinganna 
til mannkynsins og eiga að 
berast frá kynslóð til kynslóðar 
sem gjafir til þeirra sem eru enn 
ófæddir.

Bækur eru skip sem sigla um 
hið víðáttumikla úthaf tímans.

Lánaðu aldrei bækur, þeim 
verður aldrei skilað aftur. 
Flestar bækurnar í bókasafni 
mínu hafa kunningjar mínir 
lánað mér.

Hér er bók um bók frá bók til bókar

Er gaman að eiga heima í Visby, 
Eiríkur Nói? Já, það það er mjög 
gaman, því það er gaman að 
flytja. Maður þarf að fara í flugvél 
og lest og ferju til að komast til 
Gotlands og ég hafði aldrei áður 
farið í neitt svoleiðis.

Hvernig er skólinn þinn? Ég er 
í Försteklass í S:t Hansskolan. 
Hann er eins og galdraskólinn 
hans Harry Potter og er innan 
veggjanna í Visby, það eru svona 
gamlir veggir eins og virki. Í 
dag var ég að búa til karla úr 
mjólkur fernum í skólanum.

Hvað er best við Svíþjóð? Að 
leika við mömmu og hér er líka 
hægt að fá pasta sem lítur út 
eins og dekk á bíl. Það er líka 
vatnsrennibrautagarður hérna í 
Visby, en hann er lokaður núna. 
Húsin og göturnar eru öðruvísi 
hér en heima. Og svo er Lína 
Langsokkur frá Visby og ég bý í 
götunni sem nammibúðin var í, í 
myndinni um Línu.

Eru krakkarnir öðruvísi í Sví-
þjóð en á Íslandi? Já, kannski 
smá. Þeir eru litlir og tala sænsku 
en skilja samt allt sem ég segi.

Hvað finnst þér leiðinlegt? Sko, 
mamma sagði að hún væri með 
eitthvað óvænt fyrir mig í gær 
en svo keypti hún bara fjórar 
bækur á sænsku og hún er alltaf 
að kaupa bækur á sænsku þann-
ig að þetta var ekkert óvænt. 
Ég hefði frekar viljað fá ís eða 
nammipoka.

Ef þú mættir vera einhver sögu-
persóna, hver vildir þú þá helst 
vera? Lína Langsokkur. Bara af 
því hún er svo sterk og hún er 
með fléttur. Og svo á hún hest og 
apa og rottu og líka fullt af gulli.

Býr í borginni hennar 
Línu Langsokks
Eiríkur Nói Einarsson er sex ára og er nýfluttur til 
Visby á eyjunni Gotlandi við suðausturströnd Svíþjóðar. 
Skólinn hans er eins og galdraskólinn hans Harry Potter.

„Skólinn minn er innan við vegginn í Visby sem er eins og virkisveggur. Þar eru húsin öðruvísi en heima og göturnar líka,“ segir 
Eiríkur Nói.

3 1 .  o k T ó b E r  2 0 1 5   L A U G A r D A G U r52 h E L G i n   ∙   F r É T T A b L A ð i ð



HVAÐ GERIR DÚKKAN 
ÞÍN ÞEGAR ÞÚ SEFUR?

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildartilboð gildir frá 30. okt til og með 2. nóv. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Dúkka

Vildarverð:

3.899.-
Verð:

4.799.-

Spennandi saga sem fær hárin til að rísa!

HREKKJAVÖKUPLAKÖT  
FYRIR ÞÁ SEM MÆTA Í BÚNING!

GERÐUR KRISTNÝ 
LES ÚR BÓKINNI 
 OG ÁRITAR Í DAG:  

KL 11:00  
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

KL.15:00 
KRINGLUNNI



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

08.44
4,07m
21.10
3,60m

02.30
0,20m
15.01
0,33m

00.51
1,45m
13.05
1,54m

06.44
0,27m
19.17
0,22m

10.37 
2,35m
23.11 
1,96m

04.35
0,23m
17.12
0,31m

Flóð Fjara

minnkandi 

86%

Sólarupprás:

09.06
Sólarlag: 

17.14

veðurspá Laugardagur

Útlit er fyrir hæglætisveður á landinu. Það má búast við skúrum austanlands 
og með suðurströndinni. Á Norður- og Vesturlandi verður hins vegar þurrt 
og bjart – sannkölluð haustblíða.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Þú! Þú ert það besta sem komið 
hefur fyrir bumbuboltahópinn, í 

sögu bumbuboltahópa! Ég meina 
það, þessi redding hjá þér, ég hef 

aldrei séð aðra 
eins fórnfýsni!

Þarna stend ég, þrjá metra 
frá markinu og dúndra í 

tuðruna... allt alveg að klikka, 
nei þarna ert þú! Og þú ætlar 

þér sigur!

Er þetta grín, Pondus? Ég er 
fjandans dómarinn og þú dúndr-
aðir í andlitið á mér, með þeim 
afleiðingum að það varð mark.

Já, það er sem ég 
segi. Þú fórnaðir öllu 

fyrir okkur. Magn-
aður karakter í þér.

já. Einmitt. 
Verði þér 
að góðu.

Sorry með mig. Ég 
kemst ekki, ég er 

ruslaður inni.

Ég stend fastar á 
því en fótunum að 

skóli er bara trikk til 
að ná krökkum út af 

heimilum sínum.

Já ,er það? Já! Og þér að 
seg ja held ég 
að mömmur 

séu á bak við 
þetta!

Nú! Jebb. Ég held að 
það sé til nafn yfir 
svona svikastarf-

semi...

Já- kannski 
„höldum geð-

heilsunni“?

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

 Rannsókna á fornminjum (fornleifum og forngripum) 

 Miðlunar upplýsinga um fornminjar  

 Varðveislu og viðhalds fornminja 
Sjóðnum er jafnframt heimilt að veita styrki til viðhalds annarra 
menningarminja sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt 
gildi, t.d. minja sem njóta ekki friðunar á grundvelli aldurs en teljast 
hafa varðveislugildi, svo sem skipa, báta og annarra samgöngutækja. 
Umsóknir eru metnar með tilliti til vísindalegs– og menningarsögulegs 
gildis og þeirrar stefnu sem mörkuð hefur verið í minjavernd, ásamt 
gildi þeirra fyrir varðveislu þjóðararfleifðarinnar.  
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að 
finna á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.   
Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2016. Umsóknir sem 
berast eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við 
úthlutun. 
Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu unnin í 
samræmi við lög nr. 80/2012 og reglur stofnunarinnar og í samræmi 
við innsend umsóknargögn.  
      

Suðurgötu 39, 101 Reykjavík 

      Sími: 570 1300  

      www.minjastofnun.is 

      fornminjasjodur@minjastofnun.is 

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

fornminjasjóði  
fyrir árið 2016 

Save the Children á Íslandi
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24.900,-

21.990,-

23.900,-

23.900,-

44.900,-

2.590,-

TJ TRG4001-20 TJ TRG4001-20
Geta 20 Lítrar

Bílabúkkar
  3 Tonn   TJ T43002     2.590,-
  6 Tonn   TJ T46001     4.890,-
12 Tonn   TJ T412002   9.990,-



LAUGARDAG  11 - 16  •  SUNNUDAG 13 - 17

OPIÐ ALLA HELGINA

0% VEXTIR
Í  ALLT AÐ 12 MÁNUÐI

  

    

7 VERSLANIR UM ALLT LAND

Á SUÐURLANDSBRAUT

14.995
FULLT VERÐ 23.995

Dúndur hátalarar í herbergið 
með SPD bassa.

PHILIPS TÖLVUHÁTALARAR RAZER KRAKEN PRO HÁHRAÐA USB 3.0 
MINNISLYKLAR

PHS-SPA4355

50stk
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SEA-STDR1000200

50stk

99.995
FULLT VERÐ 139.995

-42 % 
100stk

25stk

-33 % 

9.995
FULLT VERÐ 14.995

50stk

-23 % 

5.995
FULLT VERÐ 7.795ASU-F302LAFN073H

GOO-CHROMECAST

-38 % 

RAZ-RZ0400
870100R3M1

20stk

12.995
FULLT VERÐ 19.995

-35 % 
-50 % 25stk

15.995
FULLT VERÐ 29.995ACR-PV73920

-50%  

PHS-223V5LSB

22“ 

50stk

19.995
FULLT VERÐ 24.995

14.995
FULLT VERÐ 21.995

-20 % 

SDI-SDSSDHII240G

34.995
FULLT VERÐ 46.995

5stk

-12.000

ASU-STRIXR73
70DC2OC4

5.995
FULLT VERÐ 7.995

50stk

-25 % 

ZYX-PLA4231
EU0201F

7.995
FULLT VERÐ 14.995

4.995
FULLT VERÐ 9.995

50stk

-47 % 

12.995
FULLT VERÐ 15.995

SAM-SLM2026

-3.00025stk

34.995
FULLT VERÐ 44.995

10stk

ASU-RTAC68U

-10.000

ZYX-NWD6505

3.995
FULLT VERÐ 6.995

25stk

-43%  

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

EPS-XP225 6.995
FULLT VERÐ 11.995

ASU-R7360OC2GD5

22.995
FULLT VERÐ 29.995

5stk

-7.000

-40.000

25stk
25stk

AMA-KINDLE
GLAREFREE

LOG-K400

100 STK. AF ÞRÁÐLAUSUM 
FJÖLNOTAPRENTARA Á 6.995 !
Kolbrjálaður 42% afsláttur af vinsælasta fjölnotaprentaranum frá Epson.  
Prentar, skannar og ljósritar. Hægt að prenta beint úr símum og spjaldtölvum. 

ASUS MEÐ i5 Á 
40.000 KRÓNA 
AFSLÆTTI !
Þessi verður fljót að fara. 
Hágæða 13,3” fartölva með 
nýjastu gerð af Intel i5 
örgjörva, 128GB SSD diski 
og Intel HD5500 skjákorti. 

1TB 2.5” FLAKKARI Í VASA
Galið verð á þessum trausta og hraðvirka 
2,5“ hraðvirka USB 3.0 flakkara.  
Fullkominn til að geyma mikilvægustu  
fjölskylduljósmyndirnar og myndböndin.

GOOGLE 
CHROMECAST

Þráðlaus HDMI 
sendir fyrir sjónvarpið 
sem tengist við síma 
og spjaldtölvur. Farðu 
á Netflix, Plex, Hulu Plus, 
Pandora, YouTuobe, Google Play 
Movie & TV og Google Play Music.

Vinsælustu leikjaheyrnartólin 
frá Razer.

Ofurhraður 
gagnaflutningur og 
galið afmælisverð. 

KINDLE LESTÖLVA

6” þráðlaus Kindle 
fyrir rafbókalestur.

3D OG 1080P 
SJÓNVARPFLAKKARI

Háskerpu sjónvarpsflakkari sem 
getur spilað þrívíddarmyndir.

22” PHILIPS TÖLVUSKJÁR

Nettur og glæsilega hannaður 
háskerpuskjár. 

240GB SSD DISKUR

Hraður og traustur  Sandisk 
Ultra II SSD diskur.

ASUS R7 SKJÁKORT

Hágæða 2GB Asus skjákort 
með 3 ára ábyrgð. 

4GB STRIX SKJÁKORT

Ofurhljóðlátt 
Asus Strix leikjaskjákort 
með 3 ára ábyrgð. 

ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐ

Nett lyklaborð með snertifleti 
sem er tilvalið til að nota við 
sjónvarpið. 

NETIÐ Í GEGNUM RAFMAGN

Tengir tvo punkta saman í gegnum 
rafmagn og býr til þráðlaust net 
við hinn endann. 

SAMSUNG LASERPRENTARI

Vandaður laserprentari sem 
prentar í 1200x1200 
upplausn.

14.995
FULLT VERÐ 17.995

-3.000
25stk

SAM-SLM2026W

ÞRÁÐLAUS LASERPRENTARI

Prentari fyrir margar tölvur 
með þráðlausu 
sambandi.

AC LJÓSLEIÐARABEINIR

Allt að 1300MHz tengihraði 
í gegnum nýja AC 
staðalinn. 

ÞRÁÐLAUST USB NETKORT

AC háhraða þráðlaust 
og fyrirferðalítið USB 
netkort frá ZyXEL.

-7.000

22.995
FULLT VERÐ 29.995

25stk

SEA-ST4000DM0003

4TB HARÐUR DISKUR

Stór og traustur Seagate 3,5” 
harður diskur.

-47%  
-7.000

16GB  á 1.295
32GB á 2.995
64GB á 5.995
128GB á 8.995

Allt að
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SEA-STDR1000200

50stk

99.995
FULLT VERÐ 139.995

-42 % 
100stk

25stk

-33 % 

9.995
FULLT VERÐ 14.995

50stk

-23 % 

5.995
FULLT VERÐ 7.795ASU-F302LAFN073H

GOO-CHROMECAST

-38 % 

RAZ-RZ0400
870100R3M1

20stk

12.995
FULLT VERÐ 19.995

-35 % 
-50 % 25stk

15.995
FULLT VERÐ 29.995ACR-PV73920

-50%  

PHS-223V5LSB

22“ 

50stk

19.995
FULLT VERÐ 24.995

14.995
FULLT VERÐ 21.995
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34.995
FULLT VERÐ 46.995

5stk

-12.000
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5.995
FULLT VERÐ 7.995

50stk
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7.995
FULLT VERÐ 14.995

4.995
FULLT VERÐ 9.995

50stk

-47 % 

12.995
FULLT VERÐ 15.995

SAM-SLM2026

-3.00025stk

34.995
FULLT VERÐ 44.995

10stk

ASU-RTAC68U

-10.000

ZYX-NWD6505

3.995
FULLT VERÐ 6.995

25stk

-43%  

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

EPS-XP225 6.995
FULLT VERÐ 11.995

ASU-R7360OC2GD5

22.995
FULLT VERÐ 29.995

5stk

-7.000

-40.000

25stk
25stk

AMA-KINDLE
GLAREFREE

LOG-K400

100 STK. AF ÞRÁÐLAUSUM 
FJÖLNOTAPRENTARA Á 6.995 !
Kolbrjálaður 42% afsláttur af vinsælasta fjölnotaprentaranum frá Epson.  
Prentar, skannar og ljósritar. Hægt að prenta beint úr símum og spjaldtölvum. 

ASUS MEÐ i5 Á 
40.000 KRÓNA 
AFSLÆTTI !
Þessi verður fljót að fara. 
Hágæða 13,3” fartölva með 
nýjastu gerð af Intel i5 
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og Intel HD5500 skjákorti. 

1TB 2.5” FLAKKARI Í VASA
Galið verð á þessum trausta og hraðvirka 
2,5“ hraðvirka USB 3.0 flakkara.  
Fullkominn til að geyma mikilvægustu  
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GOOGLE 
CHROMECAST

Þráðlaus HDMI 
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sem tengist við síma 
og spjaldtölvur. Farðu 
á Netflix, Plex, Hulu Plus, 
Pandora, YouTuobe, Google Play 
Movie & TV og Google Play Music.

Vinsælustu leikjaheyrnartólin 
frá Razer.

Ofurhraður 
gagnaflutningur og 
galið afmælisverð. 

KINDLE LESTÖLVA

6” þráðlaus Kindle 
fyrir rafbókalestur.

3D OG 1080P 
SJÓNVARPFLAKKARI

Háskerpu sjónvarpsflakkari sem 
getur spilað þrívíddarmyndir.

22” PHILIPS TÖLVUSKJÁR

Nettur og glæsilega hannaður 
háskerpuskjár. 

240GB SSD DISKUR

Hraður og traustur  Sandisk 
Ultra II SSD diskur.

ASUS R7 SKJÁKORT

Hágæða 2GB Asus skjákort 
með 3 ára ábyrgð. 

4GB STRIX SKJÁKORT

Ofurhljóðlátt 
Asus Strix leikjaskjákort 
með 3 ára ábyrgð. 

ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐ

Nett lyklaborð með snertifleti 
sem er tilvalið til að nota við 
sjónvarpið. 

NETIÐ Í GEGNUM RAFMAGN

Tengir tvo punkta saman í gegnum 
rafmagn og býr til þráðlaust net 
við hinn endann. 

SAMSUNG LASERPRENTARI

Vandaður laserprentari sem 
prentar í 1200x1200 
upplausn.

14.995
FULLT VERÐ 17.995

-3.000
25stk

SAM-SLM2026W

ÞRÁÐLAUS LASERPRENTARI

Prentari fyrir margar tölvur 
með þráðlausu 
sambandi.

AC LJÓSLEIÐARABEINIR

Allt að 1300MHz tengihraði 
í gegnum nýja AC 
staðalinn. 

ÞRÁÐLAUST USB NETKORT

AC háhraða þráðlaust 
og fyrirferðalítið USB 
netkort frá ZyXEL.

-7.000

22.995
FULLT VERÐ 29.995

25stk

SEA-ST4000DM0003

4TB HARÐUR DISKUR

Stór og traustur Seagate 3,5” 
harður diskur.

-47%  
-7.000

16GB  á 1.295
32GB á 2.995
64GB á 5.995
128GB á 8.995

Allt að



„Þetta var alveg rosalega gaman,“ 
segir Úlfur Karlsson sem var nýbú-
inn að skoða sýningu Errós undir 
leiðsögn meistarans. „Hann er svo 
flottur kallinn, algjör vinnuþjarkur. 
Vinnur tólf tíma á dag og finnst best 
að vinna um helgar því þá er síminn 
ekkert að angra hann.

En þetta er alveg mögnuð sýning 
og það er óhætt að segja að Erró sé 
skrásetjari tuttugustu aldarinnar. 
Hann skrásetti svo vandlega akk-
úrat það sem var að gerast í heim-
inum á þeim tíma og hann gerir það 
gríðarlega vel. Iðnvæðing heimsins, 
popplistin, kvikmyndir, auglýsingar 
og allt þetta sem er hluti af þessu 
daglega áreiti er þarna. Umhverfið 
allt hefur svo mikil áhrif á hann. Ég 
tengi vel við það því ég er að sama 
skapi mikið að sækja í mitt nærum-

hverfi, allt það sem er að móta okkur 
núna á tuttugustu og fyrstu öldinni. 
Við eigum það reyndar líka sam-
eiginlegt að það er mikið að gerast 
í myndunum okkar og fólk er alltaf 
að finna eitthvað nýtt.“

Úlfur segist talsvert hafa kynnt 
sér Erró og hans verk. „Núna fannst 
mér sérstaklega gaman að fá að 
skoða þessi fyrstu verk, stúdera upp-
hafsárin aðeins. Þetta er stór sýning 
sem allir sem hafa áhuga á myndlist 
verða að sjá og það er þarna margt 
sem fólk hefur ekki séð áður.“

Í dag kl. 16 verða opnaðar tvær 
sýningar í Hafnarhúsinu þar 
sem sextíu ár skilja á milli 
listamannanna tveggja sem 
hafa þó báðir fundið hug-

myndum sínum meginfarveg í mál-
verkinu. Stærri sýningin kallast Til-
urð Errós sem fjallar um mótunarár 
þessa merka listamanns á árunum 
1955 til 1964. Við sama tækifæri 
verður opnuð sýning á verkum 

eftir Úlf Karlsson í sýningaröð sem 
kennd er við D-sal Hafnarhúss.

Þrátt fyrir að sextíu ár séu á milli 
þessara tveggja listamanna, sem er 
reyndar hvorki að sjá né heyra, þá 
er að finna ákveðinn samhljóm á 
milli verka þeirra tveggja. Á milli 
upphafsverka Errós sem fyrir lá 
að ná heimsfrægð fyrir list sína og 
verka Úlfs sem er að feta sín fyrstu 
spor í málaralistinni. Af því tilefni 
er gráupplagt að fá þessa tvo lista-
menn til þess að skoða verk hvor 
annars og segja um þau örfá orð, 
smá samræðu kynslóðanna. 

Erró um Úlf og Úlfur um Erró.

Við eigum það 
reyndar líka 

sameiginlegt að það er 
mikið að gerast í  
myndunum okkar.

   6.nóv kl  20:00  UPPSELT

 13.nóv kl  20:00  ÖRFÁ SÆTI LAUS

 14.nóv kl  20:00  NÝ SÝNING

„Ég hef ekki hlegid svona mikið síðan  
ég skildi vid manninn minn.”  

erró um Úlf og 
Úlfur um Erró
listamennirnir erró og Úlfur karlsson eru fulltrúar tveggja 
kynslóða og báðir opna sýningu á verkum sínum í dag.  
Hér segja þeir aðeins frá upplifun sinni á verkum hins.

erró um Úlf
„Þetta er framtíðin.“ Segir Erró 
um verk Úlfs og bætir við að þetta 
sem ungi maðurinn sé að gera hafi 
byrjað í Kaliforníu. „Nánar tiltekið í 
Kaliforníu í la Mission-hverfinu. Það 
er mikið af Mexíkönum og fólki frá 
Suður-Ameríku þarna í þessu hverfi. 
Nú er þetta kallað götulist og mér 
líst mjög vel á þetta og hefði reyndar 
kosið að hann hefði fengið að gera 
þetta verk beint á vegginn og að það 
hefði svo fengið að standa.

Ég á marga vini sem vinna í þess-
ari stefnu og hef sérstaklega gaman af 
því hvernig veggirnir við járnbrautar-
stöðvarnar í París eru skreyttir með 
þessum hætti. En í samanburði við 
það sem ég hef séð af þessari list 
hérna heima þá er það sem Úlfur 
er að gera það villtasta. Málið er að 
þetta er helvíti vel byggð og falleg 
mynd, vel hugsuð í alla staði. Stór-
fín mynd og skemmtilegt að skjóta 
henni svona beint á vegginn.“

Erró segist reyna að fylgjast með 
því sem er að gerast hérna heima og 
segir að honum finnist vera margt 
gott í gangi. En skyldi hann eiga 
einhver ráð handa þeim sem eru, 
eins og Úlfur, að stíga sín fyrstu 
spor í myndlistinni? „Bara að vinna 
tólf tíma á dag þá gengur þetta vel 
seinna meir, þetta tekur sinn tíma 
og svo á maður aldrei að fara á eftir-
laun því það eyðileggur fólk algjör-
lega.“

Úlfur um erró

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Fréttablaðið/Vilhelm

Fréttablaðið/Vilhelm

Dómkórinn ásamt kammersveit 
og einsöngvurum flutti Messías 
eftir Handel í Eldborg í Hörpu.

HH�HHH

Ekki er ljóst af hverju menn rísa úr 
sætum sínum þegar hallelújakórinn 
hefst í Messíasi eftir Handel. Hvað 
myndi maður ekki gera ef himnarnir 
opnuðust og sjálfur Guð almáttugur 
opinberaði dýrð sína? En fólk stóð 
einmitt á fætur á miðvikudagskvöldið 
í Eldborg í Hörpu þegar hallelújakór-
inn hófst. Dómkórinn söng sem telur 
venjulega um 50 manns. Hér hafði 30 
verið bætt við. Það var ekki nóg. Karla-
raddirnar voru rýrar. Auðheyrt var að 
stjórnandinn, Kári Þormar, hafði lagt 
vinnu í að þjálfa raddirnar. Söngurinn 
var þokkalega nákvæmur, en það 
dugði ekki til. Karladeildin var svo 
fámenn að það vantaði tilfinnanlega 
botninn í heildarhljóminn. Kvenradd-
irnar voru vissulega nægilega sterkar, 
en karlarnir engan veginn.

Þetta var gallinn við verkið í heild. 
Messías tekur um tvo klukkutíma í 
flutningi án hlés. Þar er að finna marga 
kafla þar sem karlarnir syngja einir. 
Hálfpínlegt var að heyra þá, sérstak-
lega þegar tenórarnir voru í aðalhlut-
verki. Þeir voru svo hjáróma. Konurnar 
voru betri, enda fjölmennari, en samt 
skorti ásættanlegan fókus í hljóminn 
hjá þeim líka. Þetta olli vonbrigðum.

Fjórir einsöngvarar komu fram, 
þau Hallveig Rúnarsdóttir sópran, 
Sesselja Kristjánsdóttir alt, Benedikt 
Kristjánsson tenór og Oddur Arnþór 
Jónsson bassi. Hallveig var frábær. Ég 
hef sjaldan heyrt hana syngja svona 
vel. Söngurinn var dillandi og bjartur, 
svo lifandi og ferskur að það birti alltaf 
í salnum þegar hún hóf upp raust sína. 
Oddur var líka magnaður. Lokaarían 
hans var svo flott að maður fékk gæsa-
húð. Benedikt söng einnig fallega þótt 
ekki hafi sópað eins mikið að honum.

Söngur Sesselju vakti hins vegar 
spurningar. Hann var gríðarlega 
þungur. Það var eins og hún væri fyrst 

og fremst að hugsa um raddbeitinguna, 
en ekki anda tónlistarinnar sem hún 
átti þó að vera að miðla til áheyrenda. 
Þetta var talsverður ljóður á tónleikun-
um. Fyrir bragðið var heildarmyndin á 
einsöngnum ekki sterk. Kammersveit 
lék á tónleikunum, hún var leidd af 
Unu Sveinbjarnardóttur konsertmeist-
ara. Hljómsveitin var prýðileg, spilaði 
feilnótulaust og af öryggi. Aftur á móti 
voru kórinn og hljómsveitin ekki alltaf 
alveg samtaka, og verður það að skrif-
ast á stjórnandann, sem var nokkuð 
stífur lengi framan af.

Af ofansögðu er ljóst að þetta voru 
ekki sérlega skemmtilegir tónleikar. 
Messías er langt verk, og þegar svona 
margir gallar eru á flutningnum, þá 
kemst tónlistin aldrei á flug. Það gerði 
hún svo sannarlega ekki hér. Jónas Sen

Niðurstaða  Hljómsveitin var góð, 
en einsöngurinn var ekki alltaf eins 
og hann átti að vera og kórinn hefði 
getað verið betri. Útkoman var 
máttlaus.

Ósannfærandi Messías
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Syndarinn er fjölskyldusaga sem gerist á seinustu áratugum síðustu aldar og 

er sjálfstætt framhald Málarans sem kom út árið 2012. Við sögu koma margar 

persónur, miklar ástríður og átök. Ólafur Gunnarsson kann að flétta saman 

stóra og margradda skáldsögu af mikilli list og hann horfir inn í myrkviði 

mannssálarinnar án þess að líta undan og án þess að dæma.

U M  MÁ L A R A N N :

B Þ A  /  M O R G U N B L A Ð I Ð

J YJ  /  F R É T TA B L A Ð I Ð

K H G  /  D V

„Mögnuð bók.“ 
K B  /  K I L J A N

„Óvæntar vendingar sem 
halda manni allt til loka.“

E H  /  K I L J A N

„Sannkallaður skemmtilestur.“ 
F B I  /  V Í Ð S J Á

ÁSTRÍÐUFULL OG 
ÁTAKAMIKIL

Ó L A F U R  G U N N A R S S O N  

hefur skrifað fjölda skáldsagna 

sem vakið hafa mikla athygli. Hann 

hlaut Íslensku bókmenntaverð- 

launin fyrir söguna Öxin og jörðin.

Ó L A F U R  G U N N A R S S O N

hefur skrifað fjölda skáldsagna 

sem vakið hafa mikla athygli. Hann 

hlaut Íslensku bókmenntaverð-

launin fyrir söguna 
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31. október 2015
Tónlist
Hvað?  Högni Egilsson & Nordic 
Affect 
Hvenær?  21.00 
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 
Nánd og angurværð munu svífa 
yfir vötnum í Mengi á þessum 
tónleikum þar sem Nordic Affect 
og Högni Egilsson eiga stefnumót 
í tónlist. Lagaval mun spanna allt 
frá tregafullum lögum Dowlands 
til frumflutnings á splunkunýju 
verki eftir Högna sem hann samdi 
sérstaklega fyrir Nordic Affect.

Hvað?  KK og Maggi Eiríks 
Hvenær?  21.00 
Hvar?  Salurinn, Kópavogi 
KK og Magnús Eiríksson hafa 
starfað saman með hléum í meira 
en þrjátíu ár eða allt frá því KK 
sótti um og fékk vinnu í Hljóð-
færaversluninni Rín við Frakka-
stíg árið 1976. Á tónleikunum 
spila þeir lög hvor úr annars 
lagasafni auk sameiginlegra laga-
smíða, en þeir hafa gefið út þrjár 
plötur með eigin efni, Ómissandi 
fólk (1996), Kóngur einn dag 
(1996) og Lifað og leikið (2000, 
upptaka úr Salnum í Kópavogi).

Hvað?  Frumsýningarpartí Reykja-
víkurdætra 
Hvenær?  22.00 
Hvar?  Húrra 
Frumsýnt verður nýtt myndband 
með Reykjavíkurdætrum við lagið 
Hæpið. Fordrykkir í boði fyrir 
fyrstu 100. 

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur 
og sunnudagur

Dress code: Halloween-búningar í 
tilefni dagsins.

Hvað?  Sveitapiltsins draumur 
Hvenær?  21.00 
Hvar?  Háskólabíó 
Rúnar Júlíusson hefði orðið sjö-
tugur í ár og af því tilefni verða 
haldnir tónleikar honum til 
heiðurs í Háskólabíói laugardag-
inn 31. október. Þessir tónleikar 
fylltu Stapann í Keflavík tvisvar 
í maí síðastliðnum og koma 
nú til Reykjavíkur vegna fjölda 
áskorana.

Hvað?  Dimma og SinfoniaNord 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Harpa 
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
gengur inn í heim þungarokks-
sveitarinnar Dimmu og ljær 
honum nýja vídd. Julian Kershaw, 
sem er heimsþekktur útsetjari frá 
Englandi, mun taka þátt í verk-
efninu með Dimmu. Hann hefur 
nýlega unnið útsetningar fyrir 
sjálfan Sir Paul McCartney, Richard 
Ashcroft og Elvis Cost ello. Þetta 
verður grjóthörð og töfrandi rokk-
sýning með brellum og brögðum 
í hljóði og ljósum. Ray Gwilliams, 
sem hefur gert vídeólistaverk fyrir 
Sigur Rós, mun hanna sjónrænan 
hluta sýningarinnar. Lögin Ljósbrá, 
Ég brenn, Þungur kross og öll 
hin þekktustu lög Dimmu munu 
hljóma í Eldborgarsal Hörpu.

Hvað?  Bestu lög Björgvins 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Hof, Akureyri 
Björgvin Halldórsson flytur úrval 
laga úr efnisskrá sinni. Þar verður 
rifjaður upp einstakur ferill Björg-
vins ásamt völdum hljóðfæra-
leikurum í rúm 40 ár í tónum og 
tali, allt frá því hann var kosinn 
poppstjarna ársins árið 1969 til 
dagsins í dag, með viðkomu hjá 
HLH, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs, 
Eurovision og Hjartagosunum og 
jöfnum höndum sungin Íslands-
lög, rokklög, ballöður af dýrari 
tegundinni og kántrí.

Markaðir og kynningar
Hvað?  Markaður með notuð 
borðspil 
Hvenær?  
13.00 
Hvar?  Spila-
vinir, Suður-
landsbraut 
Spilavinir, 
spilasafn-
arar og spila-
áhugafólk! – 

Reykjavíkurdætur frumsýna nýtt myndband í kvöld.

Björgvin 
Halldórsson 
verður í 
Hofi.

JEM AND THE HOLOGRAMS 2, 5, 8
SCOUTS GUIDE, ZOMBIE APOCALYPSE 6, 8, 10
HÓTEL TRANSYLV. 2D ÍSL 2, 4
CRIMSON PEAK 10:30
PAN 2D ÍSL 2
EVEREST 3D 5, 8
SICARIO 10:30

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

SPARBÍÓ KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU


TIME OUT LONDON


TIME OUT LONDON

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

SCOUTS GUIDE   KL. 8 - 10:10
JEM AND THE HOLOGRAMS KL. 5:30 - 8
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 10:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 3 - 5:30
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 2:30

SCOUTS GUIDE                      KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
SCOUTS GUIDE VIP       KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 5:40 - 8 - 10:20
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 1 - 3 - 5:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 3 - 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 8 - 10:30
LEGEND   KL. 10:40
BLACK MASS   KL. 8
EVEREST 2D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 1:30 - 3:40
TÖFRAHÚSIÐ ÍSLTAL  KL. 1:30 - 3:40

SCOUTS GUIDE                       KL. (1 - 3:30 (SUN)) - 5:50 - 8 - 10:10
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 5:40 - 8 - 10:20
PAN ÍSLTAL 2D                     KL. (2 (SUN)) - (3 (LAU) - (3:10 (SUN)) - 5:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 1 (SUN)
CRIMSON PEAK  KL. 10:40
LEGEND   KL. 8 - 10:30
EVEREST 2D   KL. 5:20 - 8
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:10 (SUN)

TANNHÄUSER ÓPERA            KL. 4 (LAU)
JEM AND THE HOLOGRAMS                 KL. (5:30 (SUN)) - 8 - 10:30
THE LAST WITCH HUNTER                  KL. (9 (LAU))   (8 - 10:20 (SUN))
HVAÐ ER SVONA MERKILEGT VIÐ ÞAÐ?  KL. 6:30
PAN ÍSLTAL 2D       KL. 1:30 - (2:30 (SUN)) - (3 (LAU)) - 4 - (5:30 (LAU))
BLACK MASS             KL. 10:30
THE INTERN             KL. 8

SCOUTS GUIDE   KL. 8 - 10:10
JEM AND THE HOLOGRAMS KL. 5:30 - 8
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 10:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 3 - 5:30
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D KL. 3:30

0

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
SÝND Í 2D OG 3D

0

EGILSHÖLL


THE NEW YORKER


ROGER EBERT


DEN OF GEEK

V I N  D I E S E L
Ó L A F U R  D A R R I


TIME OUT LONDON


ROLLING STONE

FRÁBÆR GRÍNMYND ÞAR SEM SKÁTARNIR
SÝNA AÐ ÞEIR ERU ÁVALLT VIÐBÚNIR

Frá þeim sömu og færðu okkur
Pitch Perfect.


ROGER EBERT

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1:50

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS/BYLTING
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

MIÐASALA
smarabio.is

emidi.is
midi.is

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

FJÖLSKYLDUTILBOÐ KR. 490

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

- MBL

KVIKMYND EFTIR

JACQUES AUDIARD
LEIKSTJÓRA RUST AND BONE OG A PROPHET

DHEEPAN

GULLPÁLMINN
SIGURVEGARI CANNES 2015

„Róttæk og undraverð“ 
- THE INDEPENDENTMisstu ekki af 

bragðbestu mynd ársins!

Glænýja testamentið IS SUB   17:45, 20:00, 22:15
Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum   18:00
99 homes IS SUB   17:45
Jóhanna – síðasta orrustan   20:00
Stille hjerte IS SUB   20:00 
Ice and the sky ENG SUB   22:00
Virgin mountain / fúsi ENG SUB   22:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Góða skemmtun í bíó
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Nú er tækifærið til að býtta, selja 
og kaupa lítið eða mikið notuð 
borðspil og jafnvel ný. Spilavinir 
opna kjallarann hjá sér og setja 
upp borð fyrir spilasölu. 
Fyrirkomulagið fyrir kaupendur: 
Semja þarf við hvern seljanda 
fyrir sig. Mælt er með því að taka 
pening með sér þar sem ekki 
er líklegt að margir verði með 
posa. Fyrir seljendur: Til að auka 
líkurnar á að fá borð, þá er best 
að láta starfsmenn Spilavina 
vita fyrirfram um þátttöku. Það 
kostar ekkert að koma og selja, 
en hver og einn spilasali heldur 
utan um sína sölu.

Hvað?  Kynning á námi erlendis 
Hvenær?  13.00 
Hvar?  Tjarnarbíó 
„Lingo Fair“ verður nú haldin 
í fjórða sinn í Tjarnarbíói. 
Erlendir fagháskólar á Englandi, 
í Skotlandi, á Ítalíu og í Þýska
landi munu kynna þar starfsemi 
sína. Í anddyri verður boðið upp 
á einstaklingsviðtöl og í bíó
salnum verða sjö erlendir fyrir
lesarar sem kynna hina ýmsu 
námsmöguleika sem eru í boði.

Listaspjall og sýningar
Hvað?  Te með Janette Beckman 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Gallerí Fold 
Ljósmyndarinn Janette Beckman 
býður þér í te í Galleríi Fold til 
að ræða um starf sitt sem einn 
helsti tónlistarljósmyndari 
okkar tíma og sýninguna Hip 
Hop Mash Up sem stendur yfir 
í Galleríi Fold. Janette hefur 
myndað hljómsveitir á borð við 
The Ramones, The Clash, Afrika 
Bambaataa, Run DMC og EPMD 
ásamt því að hafa á árum áður 
ljósmyndað mótorhjólagengi á 
götum Los Angeles.

Hvað?  Eiríkur Smith í Hafnarborg 
Hvenær?  15.00 
Hvar?  Hafnarborg, Strandgötu í 
Hafnarfirði 
Listmálarinn Eiríkur Smith (f. 
1925) á að baki langan og far
sælan feril. Hafnarborg varð
veitir fjölda verka eftir Eirík en 
árið 1990 gaf hann safninu hátt 
á fjórða hundrað verka eftir sig, 
olíumálverk, vatnslitamyndir og 
teikningar. Ferill Eiríks Smith 
skiptist í tímabil sem eru ólík 
innbyrðis um leið og þau eru 
hvert um sig mikilvægt innlegg 
í íslenska listasögu. Hafnarborg 
hefur sett upp röð af sýningum 
til að kynna margbreytilegan 
feril listamannsins og er þessi 
sýning sú fimmta í röðinni.

1. nóvember 2015
Sýningar
Hvað?  Sjókonur – sjósókn 
íslenskra kvenna í fortíð og nútíð 
Hvenær?  10.00 
Hvar?  Sjóminjasafnið í Reykjavík 
Sýningin er samstarfsverkefni 
Borgarsögusafns og dr. Margaret 
E. Willson, mannfræðings 
við háskólann í Washington í 
Bandaríkjunum. Undanfarin ár 
hefur hún safnað heimildum 
um sjósókn íslenskra kvenna, 
frá upphafi byggðar til vorra 
daga. Sýningin er byggð á áður 
óbirtum rannsóknum dr. Will
son en þær kollvarpa þeim hug
myndum sem uppi eru um sjó

sókn kvenna sem var og er mun 
almennari en áður var talið.

Tónlist
Hvað?  Afmælistónleikar 
 Graduale Nobili 
Hvenær?  17.00 
Hvar?  Langholtskirkja 
Dömukórinn Graduale Nobili 
sem stofnaður var árið 2000 
heldur nú upp á 15 ára afmæli 
sitt með tónleikum þar sem 
fyrrverandi kórfélagar slást 
í hópinn og fá að rifja upp 
gamla takta. Tekin verða verk 
af ýmsum stærðum og gerðum 
sem hafa verið í miklu uppá
haldi hjá kórfélögum síðustu ár 

og verður dagskráin því mjög 
fjölbreytt.

Hvað?  Íslenski flautukórinn – 
Vatnspóstar Rómaborgar 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Listasafn Íslands 
Íslenski flautukórinn heldur tón
leika á alþjóðlegri tónlistarhátíð 
flautuakademíunnar í Róm, Flaut
issimo, þann 28. nóvember 2015. 
Þá gefst tækifæri til að kynna 
íslenska tónlist en á efnisskránni 
eru eingöngu íslensk verk, öll 
samin fyrir Íslenska flautukórinn.

Hvað?  Kammermúsíkklúbburinn 
#2 
Hvenær?  19.30 
Hvar?  Harpa 

Hafliði Hallgrímsson: Strengja
kvartett nr. 2. Claude Debussy: 
Strengjakvartett í gmoll op. 10 
Hafliði Hallgrímsson: Strengja
kvartett nr. 1.

Hvað?  Valkyrjur 
Hvenær?  17.00 
Hvar?  Harpa 
Magnaður kraftur mun leysast 
úr læðingi þegar Valkyrjur úr 
íslensku sönglífi leiða saman 
hesta sína þann 1. nóvember 
kl. 17 í Kaldalóni í Hörpu. Á 
efnisskránni verða nokkur létt og 
skemmtileg lög úr söngleikjum 
Kurts Weill, aríur úr óperum 
Wagners og hátoppur tón
leikanna verður svo þegar Val
kyrjureiðin sjálf verður flutt.

KK og Maggi Eiríks halda tónleika í kvöld.

FAXAFENI 10 - s. 578 7977
erum á OPIÐ: MÁN - FÖS 11 - 18,  LAUGARDAG 11 - 18  

SUNNUDAG 12 - 17,   og

OPIÐ 
11-18

 

LAGER-HRE I NSUN

Tökum upp
nýjar vörur
daglega..

60-90%AFSLÁTTUR

Kimono: 500.-

Úlpa: 3.000.-

verð: 9.000.-

Buxur: 5.000.-

bómullarbuxur

fleiri snið - margir litir margar gerðir af flottum kjólum

ekta 
rúskinn

áður: 30.995.-

verð: 1.000.-
áður: 9.995.-

verð: 4.000.-
áður: 13.995.-

verð: 2.000.-
áður: 10.995.-

verð: 4.000.-
áður: 12.995.-

verð: 4.000.-
áður: 13.995.-

verð: 5.500.-
áður: 18.995.-

1.500.-

verð: 4.500.-
áður: 15.995.-

flottur herra- og dömufatnaður - vönduð merki

verð: 3.000.-
áður: 11.995.-

verð: 1.500.-
áður: 3.995.-

verð: 2.000.-
áður: 6.995.-

verð: 4.000.-
áður: 14.995.-

Vörur frá

verslunum

NTC

verð: 5.000.-
áður: 12.995.-

verð: 3.000.-
áður: 8.995.-

verð: 3.000.-
áður: 12.995.-

verð: 4.000.-
áður: 9.995.-

mikið úrval

af dömuskóm

frá          
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SUNNUDAG 12 - 17,   og
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nýjar vörur
daglega..

60-90%AFSLÁTTUR

Kimono: 500.-

Úlpa: 3.000.-

verð: 9.000.-

Buxur: 5.000.-

bómullarbuxur

11-18

fleiri snið - margir litir margar gerðir af flottum kjólum

ekta 
rúskinn

áður: 30.995.-

verð: 1.000.-
áður: 9.995.-

verð: 4.000.-
áður: 13.995.-

verð: 2.000.-
áður: 10.995.-

verð: 4.000.-
áður: 12.995.-

verð: 4.000.-
áður: 13.995.-

verð: 5.500.-
áður: 18.995.-

1.500.-

verð: 4.500.-
áður: 15.995.-

flottur herra- og dömufatnaður - vönduð merki

áður: 10.995.-

áður: 13.995.-

verð: 4.000.-
áður: 13.995.-áður: 12.995.-

verð: 5.500.-
áður: 18.995.-

verð: 4.500.-
áður: 15.995.-

verð: 5.500.-
áður: 18.995.-

verð: 3.000.-
áður: 11.995.-

verð: 1.500.-
áður: 3.995.-

verð: 2.000.-
áður: 6.995.-

verð: 4.000.-
áður: 14.995.-

Vörur frá

verslunum

NTC

verð: 5.000.-
áður: 12.995.-

verð: 3.000.-
áður: 8.995.-

verð: 3.000.-
áður: 12.995.-

verð: 4.000.-
áður: 9.995.-

mikið úrval

af dömuskóm

frá          
    

daglega..

verð: 4.000.-
áður: 9.995.-áður: 9.995.-

www.versdagsins.is

Þú ert skjól mitt, 
verndar mig í 
þrengingunum, 
bjargar mér, 
umlykur mig 
fögnuði.
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Víkingurinn Vic
08.00 UKI
08.05 Lína langsokkur
08.25 Elías
08.35 Tommi og Jenni
09.00 Með afa
09.10 Latibær
09.20 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn
09.30 Stóri og Litli
09.40 Mæja býfluga
09.50 Kalli á þakinu
10.15 Mamma Mu
10.25 Victorious
10.50 Ærlslagangur Kalla kanínu 
og félaga
11.10 Kalli kanína og félagar
11.35 Xiaolin Showdown
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 Logi
14.35 Hindurvitni
15.05 Lóa Pind. Örir íslendingar
15.50 Neyðarlínan
16.20 Sigríður Elva á ferð og flugi
16.45 Íslenski listinn
17.15 ET Weekend
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 The Simpsons
19.40 Spilakvöld
20.25 Great Halloween Fright Night
23.05 Dracula Untold
00.35 What Lies Beneath
02.40 Arthur Newman
04.20 A Few Good Men

12.50 Ground Floor
13.15 50 Ways to Kill Your Mammy
14.00 Clipped
14.25 Sullivan & Son
14.50 Premier League 
16.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó
16.45 Junior Masterchef Australia
17.30 Hart Of Dixie
18.15 Glee
19.00 X Factor UK
20.50 X Factor UK
22.00 Punkturinn
22.30 Bob's Burgers
22.55 American Dad
23.20 South Park
23.45 Wilfred
00.10 Angry Boys
00.40 Hart Of Dixie
01.25 Glee
02.10 Punkturinn
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.05 Nine
10.00 When Harry Met Sally
11.40 Draugabanarnir II  Skemmti-
leg gamanmynd frá 1988 með Bill 
Murray, Dan Ackroyd og Sigourney 
Weaver í aðalhlutverkum. Hugs-
anir íbúa New York-borgar eru svo 
svartar að þær hafa brauðfætt 
óteljandi púka sem búa í hol-
ræsum borgarinnar. Draugaban-
arnir eru fengnir til að létta þessari 
áþján af borgarbúum.
13.30 Semi-Pro
15.05 Nine
17.00 When Harry Met Sally
18.35 Draugabanarnir II
20.25 Semi-Pro
22.00 Calvary  Brendan Gleeson 
leikur prest í litlu þorpi á Írlandi 
sem dag einn fær morðhótun þar 
sem honum er hótað lífláti að viku 
liðinni. Hann ákveður að reyna að 
láta þetta ekki á sig fá og halda 
áfram að lifa eðlilegu lífi þessa 
viku en ósjálfrátt byrjar líf hans að 
fara úr skorðum.
23.45 I, Frankenstein
01.20 Rush
03.25 Calvary

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Ofurgroddi
07.18 Pósturinn Páll
07.33 Ólivía
07.44 Eðlukrúttin
07.55 Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
08.06 Músahús Mikka
08.29 Úmízúmí
08.52 Babar
09.14 Kata og Mummi
09.25 Kafteinn Karl
09.38 Skrekkur íkorni
10.00 Uss-Uss!
10.10 Dýraspítalinn
10.40 Alheimurinn
11.20 Burma-leiðangurinn
12.10 Útsvar
13.15 Menningin
13.35 Frímínútur
13.45 Valur - ÍBV
15.45 Valur - Akureyri
17.55 Táknmálsfréttir (61)
18.05 Toppstöðin
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Hraðfréttir
20.00 Þetta er bara Spaug... stofan
20.40 Manhattan
22.15 The Change Up
00.05 The Hurt Locker
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.10 Dr. Phil
10.52 Dr. Phil
11.37 The Tonight Show
12.21 The Tonight Show
13.06 The Tonight Show
13.52 Bundesliga Weekly
14.20 Werder Bremen - Borussia 
Dortmund
16.25 The Muppets
16.50 The Voice Ísland
18.20 Parks & Recreation
18.45 The Biggest Loser
19.30 The Biggest Loser
20.15 America's Sweethearts
22.00 I Now Pronounce You Chuck 
And Larry
23.55 Edison
01.35 CSI
02.20 The Late Late Show
03.00 The Late Late Show
03.40 Pepsi MAX tónlist

17.15 Friends
17.40 Two and a Half Men
18.05 New Girl
18.30 Modern Family
18.55 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík
19.20 Stelpurnar
19.45 Ástríður
20.15 The Mentalist
21.00 The Politician's Husband
22.00 The Americans
22.45 Anna Pihl
23.30 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík
23.55 Stelpurnar
00.20 Ástríður
00.45 The Mentalist
01.30 The Politician's Husband
02.30 The Americans
03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.00 Turkish Airlines Open
14.00 Golfing World 
14.50 PGA Tour - Highlight
15.45 Feherty
16.30 Samsung Unglingaeinvígið 
17.00nside the PGA tour 
17.25 Turkish Airlines Open
22.25 Golfing World 
23.15 PGA Special: In the Spotlight

08.15 League Cup 
09.55 League Cup 
11.35 PL Match Pack 
12.05 Premier League Preview
12.35 Chelsea - Liverpool  BEINT.
14.50 Swansea - Arsenal  BEINT
17.00 Markasyrpa
17.20 Premier League 
19.00 Premier League 
20.40 Premier League 
22.20 Premier League 
00.00 Premier League 
01.40 Premier League 

08.15 Ítalski boltinn 
09.55 NBA - Regular Season
11.35 Dominos deildin 
13.10 Körfuboltakvöld
14.25 La Liga Report
14.55 Real Madrid - Las Palmas 
 BEINT
16.55 Juventus - Torino  BEINT
19.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
19.25 Getafe - Barcelona  BEINT
21.30 NFL Gameday
22.00 UFC Now 
22.50 Formúla 1 - Tímataka
00.25 Dominos deild kvenna

 |  21:15
RÉTTUR
Þriðji þátturinn af þessum stórkostlega lögfræðikrimma þar 
sem lögmennirnir Logi og Brynhildur og lögreglukonan 
Gabríela þurfa að takast á við sitt erfiðasta verkefni til 
þessa. Hörkuspennandi þættir!

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

Þriðji þátturinn af þessum stórkostlega lögfræðikrimma þar 
sem lögmennirnir Logi og Brynhildur og lögreglukonan 
Gabríela þurfa að takast á við sitt erfiðasta verkefni til 

MAGNAÐIR ÞÆTTIR!

  | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

 | 20:10
JONATHAN STRANGE AND
MR. NORRELL
Jonathan Strange og 
Mr. Norrell eru staðráðnir í að 
vekja aftur upp galdraiðkun í 
Bretlandi.

 | 19:40
NEYÐARLÍNAN
Guðmundur Hafþórsson varð 
fyrir tilefnislausri árás í 
miðbænum. Árásin var aðeins 
eitt högg en kostaði hann 
næstum lífið.  

 | 22:15
HOMELAND
Við höldum áfram að fylgjast 
Með Carrie Mathieson, 
fyrrverandi starfsmanni 
bandarísku leyniþjónustunnar. 

 | 22:00
GODZILLA
Janjira kjarnorkuverinu í Japan 
var eytt með dularfullum hætti 
og fjöldi starfsmanna lét lífið.  
Joe Brody er enn að leita eftir 
orsökum eyðileggingarinnar en 
konan hans dó í slysinu.

 | 21:35
GOOD VIBES
Skemmtilegir teiknimynda-
þættir um villingana Mondo 
og Woodie sem lifa fyrir 
partýin á ströndinni og reyna 
við sætustu stelpurnar.

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveins
07.49 UKI
07.54 Rasmus Klumpur og félagar
08.00 Ævintýri Tinna
08.23 Brunabílarnir
08.47 Elías
09.00 Ljóti andarunginn og ég
09.25 Lukku láki
09.47 Ævintýraferðin
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
10.45 Doddi litli og Eyrnastór
10.55 Leyndarmál vísindanna
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveins
11.49 UKI
11.54 Rasmus Klumpur og félagar
12.00 Ævintýri Tinna
12.23 Brunabílarnir
12.47 Elías
13.00 Ljóti andarunginn og ég
13.25 Lukku láki
13.47 Ævintýraferðin
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
14.45 Doddi litli og Eyrnastór
14.55 Leyndarmál vísindanna
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveins
15.49 UKI
15.54 Rasmus Klumpur og félagar
16.00 Ævintýri Tinna
16.23 Brunabílarnir
16.47 Elías
17.00 Ljóti andarunginn og ég
17.25 Lukku láki
17.47 Ævintýraferðin
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
18.45 Doddi litli og Eyrnastór
18.55 Leyndarmál vísindanna
19.00 The Croods

3 1 .  o k t ó b e r  2 0 1 5   L A U G A r D A G U r62 M e n n i n G   ∙   F r É t t A b L A ð i ð





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

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Strumparnir 
07.25 UKI 
07.30 Doddi litli og Eyrnastór 
07.40 Víkingurinn Vic 
07.55 Litlu Tommi og Jenni 
08.20 Ninja-skjaldbökurnar 
08.45 Zigby 
09.00 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu 
09.10 Með afa 
09.15 Latibær 
09.40 Ævintýraferðin 
09.45 Rasmus Klumpur og félagar 
09.55 Elías 
10.25 Ben 10 
10.45 iCarly 
11.10 Nágrannar 
11.30 Nágrannar 
12.30 Nágrannar
12.55 X Factor UK 
14.50 X Factor UK 
16.00 Spilakvöld 
16.45 60 mínútur   
17.35 Eyjan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Næturvaktin
19.40 Neyðarlínan  Þriðja þátta-
röðin með dagskrárgerðarkonunni 
Sigrúnu Ósk Kristjánsdóttur.
20.10 Jonathan Strange and Mr. 
Norrell 
21.15 Réttur  Þriðja þáttaröðin af 
Rétti er talsvert frábrugðin þeim 
fyrri en sögusviðið hefur nú færst 
úr réttarsalnum yfir í kolsvartan 
raunveruleikann.
22.15 Homeland 
23.05 60 mínútur 
23.50 Daily Show. Global Edition 
00.20 Proof 
01.05 The Knick 
01.55 The Leftovers 
02.40 The Oranges 
04.10 The Mentalist 
04.55 Murder in the First 
05.40 Fréttir

16.00 Suburgatory 
16.20 Who Gets the Last Laugh 
16.45 Hollywood Hillbillies 
17.10 Lip Sync Battle 
17.35 Cougar Town 
18.00 Hell’s Kitchen 
18.45 Project Runway 
19.30 Bob’s Burgers 
19.55 American Dad 
20.20 South Park 
20.45 Brickleberry 
21.10 Wilfred 
21.35 Good Vibes 
22.00 Angry Boys 
22.30 The Mysteries of Laura 
23.15 Vampire Diaries 
00.00 Bob’s Burgers 
00.25 American Dad 
00.50 South Park 
01.15 Brickleberry 
01.40 Wilfred 
02.05 Good Vibes 
02.27 Angry Boys 
02.52 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.45 Enough Said 
09.20 Thunderstruck 
10.55 Catch Me if You Can 
13.15 Five Star Day 
16.30 Thunderstruck 
18.05 Catch Me if You Can 
20.25 Five Star Day 
22.00 Godzilla 
00.00 Six Bullets 
01.55 The Salvation 
03.25 Godzilla

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Háværa ljónið Urri 
07.11 Ofurgroddi 
07.18 Pósturinn Páll 
07.33 Ólivía 
07.43 Sara og önd 
07.50 Lundaklettur 
07.56 Vinabær Danna tígurs 
08.07 Hæ Sámur 
08.14 Elías 
08.25 Sigga Liggalá 
08.38 Hvolpasveitin 
09.00 Disneystundin 
09.01 Finnbogi og Felix –  
09.23 Sígildar teiknimyndir 
09.30 Herkúles 
09.52 Millý spyr 
09.59 Klaufabárðarnir 
10.07 Hrúturinn Hreinn 
10.15 Vísindahorn Ævars 
10.20 Þetta er bara Spaug … stofan 
10.55 Hraðfréttir 
11.05 Popp- og rokksaga Íslands 
12.05 Höfuðstöðvarnar 
12.35 Kiljan 
13.15 Vikan með Gísla Marteini 
13.55 Always 
15.55 Stjörnuloppur.  
16.50 Melissa og Joey  
17.10 Táknmálsfréttir 
17.20 Kata og Mummi 
17.31 Sebbi 
17.44 Ævintýri Berta og Árna 
17.49 Tillý og vinir 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn
20.15 Öldin hennar
20.25 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni
20.55 Poldark 
21.55 Salka Valka 
00.00 Halldór um Sölku Völku 
00.30 Kynlífsfræðingarnir 
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
11.00 Dr. Phil 
11.40 Dr. Phil 
12.20 Dr. Phil 
13.00 The Tonight Show 
13.40 The Tonight Show 
14.20 Stuttgart - Darmstadt
16.20 Rules of Engagement 
16.45 The Biggest Loser 
17.30 The Biggest Loser 
18.15 Kitchen Nightmares 
19.00 Top Gear USA 
19.50 Jennifer Falls 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 Fargo 
22.30 House of Lies
23.00 The Walking Dead
23.50 Hawaii Five-0 
00.35 CSI. Cyber 
01.20 Law & Order. Special Victims 
Unit 
02.05 Fargo 
02.50 House of Lies 
03.20 The Late Late Show 
04.00 Pepsi MAX tónlist

17.50 Two and a Half Men 
18.15 Friends 
18.40 New Girl 
19.05 Modern Family 
19.30 Viltu vinna milljón? 
20.30 Anna Pihl 
21.15 Twenty Four 4 
22.00 The Americans 
22.45 Revolution 
23.30 Revolution 
00.15 The 100 
01.00 Sisters 
01.50 Viltu vinna milljón? 
02.50 Anna Pihl 
03.35 Twenty Four 4 
04.20 The Americans 
05.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.05 Inside The PGA Tour  
08.30 Turkish Airlines Open
13.30 Golfing World 
14.20 Shriners Open
15.35 PGA Tour  - Highlights
16.30 Turkish Airlines Open
21.30 Golfing World 
22.20 2014 FedExCup Playoffs 
Official Film
23.10 Champions Tour Highlights

09.30 Premier League World 
10.00 Crystal Palace - Man. Utd. 
11.40 Chelsea - Liverpool 
13.20 Everton - Sunderland  EINT
15.50 Southamp. - Bournem.  BEINT
18.00 Swansea - Arsenal 
19.40 Everton - Sunderland 
21.20 Southamp. - Bournemouth 
23.00 Leeds - Blackburn 
00.40 WBA - Leicester

08.40 Real Madrid - Las Palmas 
10.20 Juventus - Torino 
12.00 Internazionale - AS Roma 
13.40 Man. Utd. - Middlesbrough 
15.20 League Cup Highlights 
15.50 Getafe - Barcelona 
17.30 Formúla 1 2015 - Mexíkó 
20.30 NBA - Looking Back at Gary 
Payton 
20.50 NFL Gameday 
Hápunktarnir í NFL deildinni. 
21.20 Dallas Cowboys - Seattle Sea-
hawks - Bein útsending 
00.20 Lazio - AC Milan

Í uppsetningu Leikhússins 10 fingur sem sló í gegn með leikritið 
Skrímslið litla systir mín 

Leikarar Sólveig Guðmundsdóttir og Sveinn Ólafur Gunnarsson 
Listrænir stjórnendur Charlotte Bøving og Helga Arnalds

Aðeins örfáar sýningar: 

Sun.  1.  nóv.  kl .  13.00
Sun. 15. nóv. kl .  13.00
Sun. 22. nóv. kl .  13.00

Barnasýning ársins 
Sproti ársins 

Gríman 2015

- DV 

   - S.J. Fréttablaðið

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 1. nóvember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 365.is

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í HAUST

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 1. nóvember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM  
1.990 kr.
til 1. nóvember*

07.00 Ljóti andarunginn og ég
07.25 Latibær
07.47 Ævintýraferðin
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
08.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.55 Leyndarmál vísindanna
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveins
09.49 Rasmus Klumpur og félagar
09.55 UKI
10.00 Ævintýri Tinna
10.23 Brunabílarnir
10.47 Elías
11.00 Ljóti andarunginn og ég
11.25 Latibær
11.47 Ævintýraferðin
12.00 Könnuðurinn
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
12.45 Doddi litli og Eyrnastór
12.55 Leyndarmál vísindanna
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveins
13.49 Rasmus Klumpur og félagar
13.55 UKI
14.00 Ævintýri Tinna
14.23 Brunabílarnir
14.47 Elías
15.00 Ljóti andarunginn og ég
15.25 Latibær
15.47 Ævintýraferðin
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
16.45 Doddi litli og Eyrnastór
16.55 Leyndarmál vísindanna
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveins
17.49 Rasmus Klumpur og félagar
17.55 UKI
18.00 Ævintýri Tinna
18.23 Brunabílarnir
18.47 Elías
19:00 Alpha og Omega
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– fyrst og   fremst
ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!ódýr!

Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!Útsala!
Folaldakjöt af nýslátruðu

499kr.
pk.

Verð áður 798 kr. pk.
Kjörís Skrímslaíspinnar, 15 stk.

37%
afsláttur

HREKKJÓTT HREKKJAVAKA HREKKJÓTT HREKKJAVAKA HREKKJÓTT HREKKJAVAKA

373737

Verð áður 798 kr. pk.
Kjörís Skrímslaíspinnar, 15 stk.Kjörís Skrímslaíspinnar, 15 stk.

373737

499499499
Verð áður 798 kr. pk.Verð áður 798 kr. pk.

afslátturafslátturafsláttur37
afsláttur3737
afsláttur37
afslátturafsláttur37
afsláttur3737
afsláttur37
afslátturafsláttur

499499499
Verð áður 798 kr. pk.Verð áður 798 kr. pk.

37373737
afslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafsláttur37
afsláttur3737
afsláttur3737
afsláttur3737
afsláttur37
afslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafslátturafsláttur37
afsláttur3737
afsláttur3737
afsláttur37
afslátturafsláttur

399kr.
stk.

Dan Cake Halloween 
kaka, 300 g

v

15
stk.

Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu

1699kg

Verð áður 2199  kr. kg
Folaldagúllas

22%
afsláttur

Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
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Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu

169916991699kgkgkg

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

389kr.
kg

Verð áður 649  kr. kg
Folaldahakk

40%
afsláttur

Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu
Folaldakjöt af nýslátruðu

1699kr.
kg

Verð áður 2199  kr. kg
Folaldasnitsel

22%
afsláttur

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE
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HREKKJÓTT HREKKJAVAKA HREKKJÓTT HREKKJAVAKA

Verð áður 2199  kr. kgVerð áður 2199  kr. kgVerð áður 2199  kr. kgVerð áður 2199  kr. kgVerð áður 2199  kr. kgVerð áður 2199  kr. kg
FolaldasnitselFolaldasnitsel

3699kr.
kg

Verð áður 4998  kr. kg
Folaldalundir

26%
afsláttur

2399kr.
kg

Verð áður 3599  kr. kg
Folaldainnralæri

33%
afsláttur33%

afsláttur

2399kr.
kg

Verð áður 3599  kr. kg
Folalda piparsteik

239923992399
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23992399ÍS
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ÍS
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249kr.
stk.

Smarties grasker, 21 g
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Smarties grasker, 21 g



41
DAGUR

TIL JÓLA!

byko.is
AuðvelT að versla á byko.is

sendum út um allt land

GERUM FÍNT FYRIR JóLIN 54 DAGAR TIL JóLA!

GJØCO vegg málning,
innimálning, 9 l.

11.295kr.
80602709

GJØCO Proff,
innimálning, 9 l.

7.295kr.
80602509     

GJØCO Proff,
loftmálning, 9 l.

7.295kr.
80602809     

GJØCO Interior,
innimálning, 2,7 l.

6.265kr.
80603327     

9 l9 l9 l

GJØCO Proff Akryl,
innimálning, 9 l.

8.295kr.

80602609              

fyrir votrými

9 l 2,7 l

4.995kr.
86620040        Almennt verð 6.295 kr.

Kópal Glitra,
gljástig 10, hvít 4 l.

4 l

Einar Loftsson, 
málarameistari

Fáðu aðstoð fagmanna

7 l

Sadolin, 
innimálning, gljástig 10.

7.595kr.
89071170          

Sadolin, 
akrýllakk, 40BW, 1 l. 3.695kr.

89150210          

1 l

FIA málningarrúlla
og bakki, 25 cm.

1.095kr.
84100160

FIA málningarrúlla
og skaft, 25 cm.

1.995kr.
84100150

SOUDAL frauðlím,
soudabond easy, 750 ml.

3.295kr.
85122643

SIKA HYFLEX-220,
brúnt, grátt, hvítt, svart.

1.395kr.
86917231-34

HARRIS pensill, 
25, 38, 50 eða 75 mm.

Verð frá:

395kr.
83072110-30

SOUDAL frauðlím,

BYKO innimálning, 
gljástig 10, ljósir litir, 10 l.

8.295kr.
85540083     

Kópal Birta, 
gljástig 20, hvít, 4 l.

7.195kr.
86610040     

Kópal Perlulakk, 
hvítt, 1 l.

3.295kr.
86213410 / 86213810     

Kópal Akrýlhúð, 
hvít, nokkur gljástig, 4 l.

8.195kr.
86233040/ 86231040/ 86230040     

10 l
4 l 1 l4 l

öll helstu
merkin

Öl
l v

er
ð 

er
u 

bi
rt 

m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g/
 e

ða
 m

yn
da

br
en

gl
.  

He
lg

ar
til

bo
ð 

gi
ld

a 
frá

 2
9.

 o
kt

ób
er

 –
 2

. n
óv

em
be

r 2
01

5.

JÓLAVÖRURNAR 
ERU KOMNAR

56
0 

kr
.

80
0k

r.

35
0 

kr
.

50
0k

r.

42
0 

kr
.

28
0 

kr
.

70
0 

kr
.

70
 k

r.

35
 k

r.

16
0 

kr
.

50
kr

.10
0k

r.

20
0k

r. 40
0k

r.

10
00

kr
.

60
0k

r.

10
50

 k
r.

15
00

kr
.

21
0 

kr
.

30
0k

r.

MARKAÐSDAGAR 30% 
aukaafsláttur

af öllum vörum.

Píramídi með 30 hvítum 
ljósum, 60 cm eða 50 hvítum 
ljósum, 90 cm.

Verð frá:

3.995kr.
51880600-1

Inniseríur, 10/20/35/50
eða 100 ljósa, glærar,
rauðar eða mislitar.

Verð frá:

365kr.
88949550-9620

System 24, útiljós, 49 og 98 ljósa.

5.195kr.
51880401-03 

Verð frá:

Sería, 40 og 80 ljósa.

1.995kr.
88167077-81 

Verð frá:
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gljástig 20, hvít, 4 l.

7.195kr.
86610040     

Kópal Perlulakk, 
hvítt, 1 l.

3.295kr.
86213410 / 86213810     

Kópal Akrýlhúð, 
hvít, nokkur gljástig, 4 l.

8.195kr.
86233040/ 86231040/ 86230040     

10 l
4 l 1 l4 l

öll helstu
merkin
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JÓLAVÖRURNAR 
ERU KOMNAR
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MARKAÐSDAGAR 30% 
aukaafsláttur

af öllum vörum.

Píramídi með 30 hvítum 
ljósum, 60 cm eða 50 hvítum 
ljósum, 90 cm.

Verð frá:

3.995kr.
51880600-1

Inniseríur, 10/20/35/50
eða 100 ljósa, glærar,
rauðar eða mislitar.

Verð frá:

365kr.
88949550-9620

System 24, útiljós, 49 og 98 ljósa.

5.195kr.
51880401-03 

Verð frá:

Sería, 40 og 80 ljósa.

1.995kr.
88167077-81 

Verð frá:



50-80%
OUTLET
Í HOLTAGÖRÐUM

OPIÐ: 12-18 ALLA DAGA

AFSLÁTTUR

Stjörnurnar virðast margar hverjar eldast 
töluvert hægar er flest okkar hinna. Hvað 
því veldur er erfitt að segja, tækni eða tryllt 
gen. Kíkjum á nokkur ótrúleg andlit, sem 
verða bara betri með árunum.

formalíni
Frægir í 

1995 

1995 

1995 

2015

2015

2015

2015

20151998

Unnur Steinsson, 
fegurðardrottning 
með miklu meiru, er 
jafnaldra Gulla Briem, 
rúmlega fimmtug og 
vægast sagt „fabulous“.

1999 2015

Ragga Gísla verður 
sextug á næsta ári. 

Jakob Frímann Magnússon 
fagnaði sextugsafmælinu árið 
2013. Það gerir manninn sextíu 
og tveggja ára, takk fyrir pent. 

Gunnlaugur Briem 
hefur löngum 

verið öfund-
aður af unglegri 
ásjónu. Hann 
er fimmtíu og 

tveggja ára, takk 
fyrir túkall.

1995 

Elijah Wood

Rob Lowe

Halle Berry

1995 
Jennifer Aniston

Michelle Williams

Michelle Williams
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„Sannkallaður sagnameistari.“
T h e  G u a r d i a n

fyrsti í bókajólum

[01.11.2015]

Farandsölumaður finnst myrtur í lítilli
leiguíbúð í Reykjavík, skotinn í höfuðið með 
skammbyssu. Sjónir lögreglunnar beinast 
strax að erlendu hermönnunum sem eru á 
hverju götuhorni sumarið 1941, en samskipti 
þeirra við heimafólk, ekki síst konur, eru 
mörgum þyrnir í augum.

Í verðlaunabókinni Skuggasundi, sem kom út 
2013, voru þeir Flóvent og Thorson kynntir
til leiks, samstarfsmenn við lögreglustörf í 
Reykjavík á árum síðari heimsstyrjaldar. 
Hér segir frá þeirra fyrsta máli: 
Vestur-íslensk    i hermaðurinn Thorson er 
viðvaningur í glæparannsóknum en Flóvent 
reyndari, eini maðurinn sem sinnir starfi 
rannsóknarlögreglu í borginni.

Arnaldur Indriðason hefur lengi verið okkar 
helsti metsöluhöfundur, jafnt heima sem er-
lendis. Bækur hans hafa verið þýddar á um 
fjörutíu tungumál og selst í yfir tíu milljónum fjörutíu tungumál og selst í yfir tíu milljónum fjörutíu tungumál og selst í yfir tíu mill
eintaka. Þær hafa unnið til fjölda virtra 
verðlauna og hlotið frábæra dóma víða um 
heim. Þýska húsið er nítjánda bók Arnaldar.

Opið allan sólarhringinn í nettó granda Og nettó Mjódd
ww.netto.is | Mjódd · Grandi · Salavegur · Búðakór · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
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Sala á bókinni hefst á miðnætti aðfaranótt sunnudags!Í VERSLUNUM NETTÓ MJÓDD OG GRANDA

4.893 kr
aðeins

- - - - - - - - - - - - - - -



Jeppi stendur ekki undir nafni nema hann sé vel dekkjaður. Ef þú vilt nýta til
fullnustu, orku, aksturseiginleika og öryggi jeppans, skiptir sköpum að velja
réttu dekkin. Þegar jeppadekk eru annars vegar búum við y�r áratuga reynslu 

og þekkjum þá eiginleika sem breytilegar akstursaðstæður kalla á.

RÉTTU JEPPADEKKIN
KOMA ÞÉR ALLA LEIÐ

NESDEKK.IS / 561 4200BENNI.IS / 590 2045

réttu dekkin. Þegar jeppadekk eru annars vegar búum við y�r áratuga reynslu 
og þekkjum þá eiginleika sem breytilegar akstursaðstæður kalla á.

Mud-terrain KM2 Bighorn MT-762Open Country MT

All-terrain AT Bravo AT-771Open Country AT

Fáðu aðstoð við val á jeppadekkjum hjá söluaðilum okkar um land allt

REYKJAVÍK: TANGARHÖFÐA 15

GRJÓTHÁLS 10 / FISKISLÓÐ 30 
GARÐABÆR: LYNGÁS 8

REYKJANESBÆR: NJARÐARBRAUT 9

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI 
BÍLABÚÐAR BENNA
TANGARHÖFÐA 8
REYKJAVÍK

Listamaðurinn Cey Adams mundaði pensilinn á Slippbarnum í gær þegar hann málaði matseðil staðarins á vegginn. Adams hefur verið hér á landi undanfarna daga að vinna með ljósmyndaranum Janette Beckman. Cey 
Adams er þekktur í hiphop-heiminum. Hann var listrænn stjórnandi plötufyrirtækisins Def Jam Records. Hann vann með Beastie Boys og er einn af þekkustu graffiti-listamönnum sögunnar. fRéttABLAðið/Anton BRink

120 g smjör
400 g sykur
4 egg
2 tsk. vanilludropar
80 g dökkt kakó
120 g hveiti
½ tsk. salt
½ tsk. lyftiduft
2 msk. tabaskósósa
200 g salthnetur og meira til skrauts

Bræðið smjörið í potti, blandið sykri, 
eggjum og vanilludropum saman 
við og hrærið vel. Blandið hveiti, 
kakó, salti og lyftidufti saman í skál 
og blandið saman við með sleif. 
Setjið því næst 2 msk. af tabaskó-
sósu og 200 g af söxuðum salt-
hnetum saman við og hrærið vel. 
Setjið bökunarpappír í meðalstórt 

bökunarmót og bakið við 180̊C hita 
í 25 mínútur eða þar til tannstöngull 
kemur nokkuð hreinn upp úr miðju 
kökunnar. Mikilvægt er þó að baka 
kökuna ekki of mikið því hún á að 
vera örlítið blaut í sér.

SúkkulaðiglaSSúr
200 g súkkulaði
2 msk. síróp
2 msk. rjómi
1 tsk. vanilludropar

Setjið súkkulaði, síróp, rjóma og 
vanilludropa saman í pott yfir með-
alháan hita og hrærið þar til súkkul-
aðið hefur náð að bráðna alveg. 
Hellið súkkulaðiglassúrnum yfir 
kökuna og skreytið með söxuðum 
salthnetum.

Tabaskó-brownie 
með salthnetum og 
súkkulaðiglassúr

Cey Adams mundaði pensilinn
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HVAÐ GERIR DÚKKAN 
ÞÍN ÞEGAR ÞÚ SEFUR?

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildartilboð gildir frá 30. okt til og með 2. nóv. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Dúkka

Vildarverð:

3.899.-
Verð:

4.799.-

Spennandi saga sem fær hárin til að rísa!

HREKKJAVÖKUPLAKÖT  
FYRIR ÞÁ SEM MÆTA Í BÚNING!

GERÐUR KRISTNÝ 
LES ÚR BÓKINNI 
 OG ÁRITAR Í DAG:  

KL 11:00  
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

KL.15:00 
KRINGLUNNI



Hugmyndin um Hallo-
ween fór að berast til 
landsins upp úr 1980, og 
má rekja til kvikmyndar 
Johns Carpenter, Hallo-
ween, sem kom hingað í 

bíóhús 1982. Svo virðist sem Íslend-
ingar hafi átt erfitt með að finna hug-
myndinni stað í íslenskri menningu, 
en algengt var allan 9. áratuginn 
að Halloween væri þýtt sem ösku-
dagur, þótt um tvær mismunandi 
hátíðir væri að ræða. Samhliða þessu 
breytist íslenska öskudagshefðin. Að 
hengja öskupoka aftan á óafvitandi 
fólk víkur fyrir því að safna nammi í 
búðum,“ segir Andrea Björk Andrés-
dóttir sagnfræðingur. Hún segir ösku-
dagshefðina hafa þó tíðkast á Akur-
eyri um árabil. „En þegar akureyrska 
hefðin fór að dreifast um landið 
fór hún að líkjast hinni bandarísku 
hrekkjavöku. Hrekkjavaka fór þann-
ig að stinga upp kollinum í íslenskri 
menningu nokkru áður en hún var 
viðurkennd sem sérstök hátíð.“

Orðið hrekkjavaka birtist fyrst í 
fjölmiðlum 1985. „En nær ekki fót-
festu fyrr en upp úr ’90. Þá er fólk 
farið að greina milli hátíðanna, og 
má segja að þá hafi hrekkjavakan 
fyrst farið að ryðja sér til rúms innan 
íslenskrar menningar. Allan 10. ára-
tuginn bar mest á að fullorðið fólk 
tileinkaði sér siðinn, en ég efast ekki 
um að börn eigi eftir að eigna sér 
hann í meira mæli. Alltént vann ég 
í Austurbæjarskóla fyrir nokkrum 
árum og þá héldum við Halloween-
ball,“ útskýrir Andrea, sem sér ekk-
ert því til fyrirstöðu að hrekkjavaka 
sé komin til að vera.

„Íslendinga hefur eiginlega skort 
búningahefðir – fyrrnefnd hefð 
Akureyrarbúa kom fyrst til landsins 
með dönskum kaupmönnum um 
aldamótin 1900, og lá svo í dvala um 

mestallt land þangað til upp úr 1980. 
Mér finnst persónulega mjög gaman 
að klæða mig í búninga, og 
tel að öllum sé hollt að 
leyfa sér slíkt a.m.k. 
einu sinni á ári.“

En af hverju eru 
sumir óánægðir með að þessi hefð sé 
komin til Íslands?

„Ætli þeim finnist ekki kjánalegt 
að apa upp neysluhefð frá Bandaríkj-
unum, og kaupa allt draslið sem þeir 
senda okkur í massavís? Ég hef heyrt 
það að við eigum okkar öskudag og 
þurfum ekkert meira, en raunar er 
öskudagshefðin ekki gömul. Hefðina 
sem hún yfirtók hins vegar – ösku-
pokahefðina – má finna í heimildum 
aftur á 17. öld, og er hún séríslensk. 
Þannig að ef ég fengi að ráða myndi 
ég endurvekja öskupokahefðina á 
öskudag, og færa allt búningastand á 
hrekkjavöku, gera hana okkar eigin.“

Ég er mikil talskona grímu-
búninga- og þemapartía. Það er 
svo hressandi að fara í búning á 

fullorðinsaldri. Nornir, vampírur og 
uppvakningar eru ágætis mótvægi við 
bleikar prinsessur og þannig,“ segir 
Margrét Erla Maack, fjölmiðlakona 
og magadansmær. Margrét kynntist 
hrekkjavöku þegar hún lærði ensku í 
háskólanum. „Það var haldið grímu-
búningapartí og ég lagði mig alla fram 
og var Bloody Mary í miðaldafatnaði 
og keypti hvítar linsur og eitthvað. Sú 
sem vann keppnina um besta búning-
inn var í gömlum Bangsímonbúningi, 
aðkeyptum. Sú sem kveikti í mér 
endanlega með Halloween er goth- og 
búningadrottningin Kitty von Some-
time. Hún hélt mörg góð Halloween-
partí og kenndi okkur mörgum að 
gerviblóð væri stórkostlegt.“

Margrét segir hrekkjavöku vera 
að ryðja sér til rúms á Íslandi. „Ein-
hverjir eru á móti þessu og finnst 
þetta amerískt ógeð. Þeir þurfa ekki 
að taka þátt.“

Aðspurð segist Margrét nota hvert 
tækifæri til að klæða sig í búning. „Ég 
vinn í sirkus og er magadansmær. Þrí-
tugsafmælið mitt var brúðkaupsbún-
ingapartí. Ég stend fyrir árlegu Euro-
vision-partíi þar sem allir klæða sig í 
búning sem fólk tekur mjög alvar-
lega, svo ég er ekki sú eina.“

Hver er skemmtilegasta hefðin sem 
fylgir Halloween?

„Ekki kannski hefð, en ég hef rosa-
lega gaman af grínveitingum. Rauður 
matarlitur breytir öllu í blóð og þurrís 
gerir allt geggjað. Svo mæli ég með 
Halloween-myndböndunum 
hjá Todd’s Kitchen á You-
Tube.“

Í ár leggur Margrét 
metnað í búninginn eins 
o g  á ð u r . 
„Aðalmálið 
er hálfi 
lítrinn af 

gerviblóðinu sem ég keypti mér fyrir 
fimm árum, frábær kaup og nóg til. 
Annaðhvort endur nýti ég nautabana-

búninginn minn, sem er heima-
tilbúinn, eða tek eitthvert blóðtvist 

á einhverja týpu. Það er líka fyndið 
að taka þetta „grín sluttytwist“ á 
eitthvað sem er ekki búið að 
gera áður. Einn vinur minn var 

að tala um að vera Slutty Logi 
Bergmann, sem er virkilega 
góð hugmynd. Ég held að 
svona yfir það heila sé meira 
töff að vera í heimatilbúnum 

búningi en keyptum.“

Margréti Erlu Maack finnst góð hugmynd að vera Slutty Logi Bergmann. 
fréttaBLaðið/anton Brink

Gerviblóð er stórkostleGt

Graskeraskurður

Hrekkjavaka  
tryllir Islendinga
Hrekkjavakan verður sífellt meira áberandi  
hér á landi. Blaðamaður náði tali af íslenskum 
stelpum með búningablæti, kennir graskera-
skurð og ræðir við sagnfræðing um hefðina.  

baneitrað að taka siG of alvarleGa

Halloween er snilld af mörgum 
ástæðum, sums staðar er 
kvöldið tileinkað því að muna 

eftir föllnum ástvinum, sem mér 
finnst fallegt. Annars staðar snýst 
dagurinn um að halda partí þar sem 
fólk fær tækifæri til að bregða sér 
úr hversdagsklæðunum. Ég held að 
allir hafi gott af því að fara í búning 
og fríka smá út við og við, það er 
baneitrað að taka sig of alvarlega.“  
Sunna kynntist hrekkjavöku þegar 
hún átti heima í Bretlandi sem barn. 
„Þar var Halloween haldið hátíðlegt, 
ég hélt reyndar upp á það í Dublin 
þar sem afi minn og amma bjuggu 
og fór út að „trick or treat-a“ seint 
um kvöldið í fylgd mömmu, eins og í 
bíómynd. Þegar við vorum búnar að 
banka á dyr og trufla nokkrar fúlar 
fjölskyldur í kvöldtjillinu komumst 
við að því að í Dublin er venja að 
banka upp á og söngla fyrir nammi á 
daginn, ekki á kvöldin eins og í amer-
ískum bíómyndum og gáfumst upp,“ 
segir Sunna og hlær. Hún segist hafa 
orðið vör við Halloween-fagnaðarlæti 
á Íslandi síðan hún var unglingur.

Öskudagur er ekki nóg
„Ég held að það 

sé komið til að vera. 
Fólk vill oft meina að við 

eigum öskudag og það sé nóg en mér 
finnst hefðirnar nógu ólíkar til þess að 
halda þeim aðskildum, það skemmti-
legasta við Halloween-búningalætin 
er hvað það er mikið drauga- og hryll-
ingsþema.“

Sunna segist enn, á fullorðinsárum, 
fara í fleiri búningapartí en margir, 
bæði í vinnu og með vinum. 
„Þegar ég var yngri greip ég 
hvert tækifæri til þess að 
klæða mig í búning og lenti 

nokkrum sinnum í því að vera eina 
manneskjan í partíinu sem mætti í 
gervi. Þessa dagana passa ég mig að 
vera viss um að ég sé að fara á stað þar 
sem fleiri verða í búningum.“

Hún segist þó hætt að banka upp 
á hjá fólki og ,,trick or treat-a“. „Ég er 
kannski full gömul til að söngla fyrir 

nammi og drekk ekki, en ég næ alltaf 
að þefa uppi gott Halloween-partí 
og finna mér þannig tilefni til að 

fara í einhvern brjálaðan búning.“

Graskerið þarf helst 
að vera frekar stórt.

1 Fræin eru hreinsuð 
úr.

2Sniðugast er að 
teikna mynd á 

pappír og pota með 
títuprjóni í gegnum 
myndina á graskerið.

3 Þá er skorið 
eftir myndinni með 

beittum hníf.

4 Grasker 

geta 
verið 

þykk og erfitt að 
skera í þau svo ekki er 
sniðugt að ung börn 
geri þetta nema undir 
leiðsögn foreldra sinna.

5 Graskerslugtir eru 
nauðsynlegar til að 

gera hrekkjavökupartíið 
hæfilega „spúkí“.

6 Hefðbundinn 
útskurður eru 

augu, þríhyrnt nef og 
brosandi munnur, en ef 
fólk notar hugmynda-

flugið geta 
útfærslurnar 

verið enda-
lausar.

Sunna Ben fer í fleiri búningapartí en flestir. fréttaBLaðið/pjEtur

Ólöf Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

fréttaBLaðið/anton Brink
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Lífið í  
vikunni
25.10.15- 
31.10.15

Lagið fjaLLar um að 
sakna kærustunnar
„Lagið er hluti af plötu sem ég 

er með tilbúna og er samin yfir 
tímabil þar sem kærastan 

mín var í reisu um Suður-
Ameríku. Ég bjó þarna 
einn í allt of stóru húsi 
í Hafnarfirðinum, því 

foreldrar mínir búa í 
Bandaríkjunum. Ég var 
aleinn og vesæll. Þá 
kviknar á skáldskap-
argyðjunum, heldur 
betur,“ segir Auðunn 

Lúthersson.

keppa við  
fyrirmyndirnar
„Við sóttum ekki 
um að vera með, 
fengum bara allt 
í einu skilaboð 
frá Hunger Games 
Official Instagram
um að við værum 
meðal þeirra fimm sem væru í undanúr-
slitum í þessari stuttmyndakeppni,“ segir 
Jana. Lionsgate, hið risavaxna kanadíska 
framleiðslufyrirtæki, sem meðal annars 
framleiðir Hunger Games-seríurnar, valdi 
á dögunum Extura Production áfram í 
keppninni The Hunger Game Tribute.

eftirsóttustu menn 
airwaves 2015
„Aðalstressið er í 
rauninni að róta 
öllu og koma sér 
á milli staða á 
réttum tíma. Í fyrra 
var þetta þannig 
að kærastan mín var 
með mér og hún lagði bílnum meðan 
ég hljóp inn á tónleikastaðinn og setti 
upp trommusettið,“ segir Hrafnkell 
Örn Guðjónsson, uppteknasti maður 
Airwaves í fyrra. 

tveggja ára
strangt ferLi
„Við Svarti Laxness og Vrong erum að 
spila oft og mikið yfir Airwaves – „off 
venjú“ á Lucky Records, Bar Ananas, 
og svo erum við að halda okkar eigin 
pönkuðu tónleika 
á Kaffistofunni 
á Hverfisgötu 
mánudaginn fyrir 
Airwaves. Síðan 
spilum við á Húrra 
á sunnudeginum
á undan GKR,“ - 
segir Lord Pusswhip.

Ég er einfaldlega for-
f a l l i n n  a ð d á a n d i 
bandsins,“ segir Bald-
vin Z, einn eftirsóttasti 
leikstjóri landsins um 
þessar mundir, sem 

bjó til gat í þéttri dagskrá sinni til 
að skjóta myndbandið við lagið 
Howls með Agent Fresco sem leit 
dagsins ljós í gær. „Ég gerði mynd-
band fyrir þá við lagið Tempo árið 
2012 og snarféll fyrir þeim. Svo var 
ég búinn að bíða eftir þessari plötu, 
Destrier, sem kom út núna. Eftir að 
hafa hlustað, tók ég upp símann og 
hringdi í Arnór og sagði honum að 
ég vildi gera myndband við þetta 
lag Howl, ég væri með hugmynd,“ 
útskýrir Baldvin uppveðraður.

„Ég sagði honum í sama símtali 
að það væru þrjár plötur í íslenskri 
tónlistarsögu sem skipta öllu máli, 
það væru Lifun með Trúbrot, Ágætis 
byrjun með Sigur Rós og svo væri 
sú þriðja komin, Destrier.“ Má kall-
ast skondið að á sama tíma hafði 
Arnór fengið þau skilaboð að utan 

frá útgáfufyrirtæki Agent Fresco, að 
þeir vildu myndband við lagið strax 
og best þætti þeim ef sami leik-
stjóri og hefði gert myndbandið við 
Tempo gæti tekið það að sér. Sím-
talið milli þeirra Arnórs og Baldvins 
var því nokkuð skilvirkt frá fyrsta 
orði.

Þrátt fyrir miklar annir lét Bald-
vin hlutina ekki flækjast um of fyrir 
sér og gekk til verks sjálfur, vopnað-
ur myndavél. „Ég skellti henni bara á 
öxlina og elti bandið í nokkra daga 
fyrir útgáfutónleikana í Hörpu, en 
fékk svo Kára Jóhannsson og Gísla 

Þór Brynjólfsson á Tjarnargötunni, 
til að sjá um eftirvinnsluna,“ segir 
Baldvin og skýtur að, að hann hafi 
sömuleiðis ráðist í að selja Stöð 2 
réttinn að sýningu tónleikanna, 
að bandinu forspurðu, og þar með 
hafi hann komið í veg fyrir að hann 
þyrfti að vinna á útgáfutónleikun-
um. „Mig langaði að fá bara að vera 
í salnum og njóta.“

Baldvin segist ekki mikið vera 
í að gera myndbönd, en það sé þó 
skemmtileg tilbreyting. „Ég geri þau 
sjaldan, og vel þá ansi vel eitthvað 
sem mér þykir spennandi,“ útskýrir 
hann og viðurkennir að þetta hafi 
verið hálfgert gæluverkefni sem 
hann hafi látið eftir sér að fram-
kvæma, enda gamall rokkhundur 
úr akureyrsku rokksveitinni Toy 
Machine sem gerði það ansi gott í 
kringum aldamótin, og er meðal 
þeirra sem spiluðu fyrstir allra á 
Airwaves. „Já, einmitt, maður er 
auðvitað þaulreyndur í þessum 
bransa,“ segir hann og skellir uppúr. 
gudrun@frettabladid.is

skellti vélinni á 
öxlina og elti bandið
Baldvin Z er forfallinn og yfirlýstur aðdáandi Agent Fresco og lét þétt-
skipaða dagskrá sína sem einn uppteknasti leikstjóri landsins ekki 
standa í vegi fyrir sér þegar hann vildi gera myndband við Howls. 

Baldvin er mikill tónlistarunnandi enda á hann sína sögu með bandinu Toy Machine sem átti góðan sprett um aldamótin. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég sagði honum í 
sama símtaLi að það 

væru þrjár pLötur í ís-
Lenskri tónListarsögu sem 
skipta öLLu máLi, það væru 
Lifun með trúbrot, ágætis 
byrjun með sigur rós og svo 
væri sú þriðja komin, 
destrier.

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

REST heilsurúm

MEIRA Á
dorma.is

REST heilsurúm

COMFORT heilsurúm

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Góðar kantstyrkingar

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Steyptar kantstyrkingar

• Inndraganlegur botn

• 2x450 kg lyftimótorar

• Tvíhert stál í burðargrind

• Hliðar- og enda stopparar 

• Hljóðlátur mótor

• Viðhaldslaus mótor

Aðeins  123.675 kr.

Nature’s 
Comfort 
heilsudýna með 
Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 164.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR
af  100 x 200 cm á meðan  

birgðir endast.

Aðeins  54.675 kr.

Nature’s  
Rest heilsu- 
dýna með  
Classic botni.
Stærð: 100x200 cm.

Fullt verð: 72.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR
af  180 x 200 cm á meðan  

birgðir endast.

STILLANLEGT HEILSURÚM
með Shape heilsudýnu

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G
SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Dormaverð

Stærð cm. Shape og

   C&J silver

2x80x200 349.900

2x90x200 369.900

2x90x210 389.900

2x100x200 389.900

120x200 199.900

140x200 224.900

Við eigum afmæli 
og nú er veisla
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Óttars 
Guðmundssonar

Bakþankar

Árið 1945 gaf Jóhannes Birkiland, 
þekktur blaðamaður og skáld í 
Reykjavík, út bókina, „Harmsaga 
ævi minnar. Hvers vegna ég varð 
auðnuleysingi.“ Birkiland uppskar 
einungis háð og spott fyrir bók sína. 
Styrjöldinni var nýlokið og fólk 
hafði engan áhuga á eymd Birki-
lands. Það var verk að vinna.

Með tímanum kom í ljós að 
Birkiland var á undan sinni samtíð, 
hann hefði blómstrað í harmsögu-
væðingu samtímans. Mikil velsæld 
hefur aukið vitund þjóðarinnar um 
eigin harm. Allir geta fundið vett-
vang fyrir eigin vanlíðan á netinu. Í 
stríðslok voru menn önnum kafnir 
við að finna nýjan tilgang með lífinu. 
Núna er harmurinn sjálfur orðinn 
að tilgangi lífsins.

Helgarfjölmiðlarnir hafa lengi birt 
viðtöl, sem systir mín heitin kallaði 
alltaf: Aumingi vikunnar. Viðmæl-
andi blaðsins rekur harmsögu sína, 
einelti, misnotkun, ofbeldi, hælsæri 
og annað sem stendur honum fyrir 
þrifum.

Harmsögunni vex enn fiskur 
um hrygg. Æ fleiri stíga fram með 
raunasögur sínar sem þjóðin les 
með áfergju. Fólki er sagt af viður-
kenndum sérfræðingum í harmi 
og auðnuleysi að það sé hollt fyrir 
sálartetrið að afhjúpa sig í beinni 
útsendingu fyrir sem flestum.

Ég efast reyndar stórlega um gagn-
semi þess að opna sálina upp á gátt 
fyrir alþjóð. Það sannreyndu margir 
alkóhólistar sem hlupu í fjölmiðla 
til að segja sögu sína. Þessi opna 
tjáning festir menn í harminum og 
hann fær eigið líf á neti eða í bók. 
En það er huggun að góður harmur 
selur bæði bækur og blöð. Öllum 
Birkilöndum samtímans óska ég 
betra gengis en fyrirmyndinni, 
Jóhannesi Birkiland lífskúnstner. 
Þeir geta reyndar tekið undir með 
Kristjáni fjallaskáldi þegar hann 
segir: ég er sæll og bý við harm.

Harmsaga  
ævi minnar

23 ÁRA23 ÁRA

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka


	FB112s_P001K.pdf
	FB112s_P002K.pdf
	FB112s_P003K.pdf
	FB112s_P004K.pdf
	FB112s_P005K.pdf
	FB112s_P006K.pdf
	FB112s_P007K.pdf
	FB112s_P008K.pdf
	FB112s_P009K.pdf
	FB112s_P010K.pdf
	FB112s_P011K.pdf
	FB112s_P012K.pdf
	FB112s_P013K.pdf
	FB112s_P014K.pdf
	FB112s_P015K.pdf
	FB112s_P016K.pdf
	FB112s_P017K.pdf
	FB112s_P018K.pdf
	FB112s_P019K.pdf
	FB112s_P020K.pdf
	FB112s_P021K.pdf
	FB112s_P022K.pdf
	FB112s_P023K.pdf
	FB112s_P024K.pdf
	FB112s_P025K.pdf
	FB112s_P026K.pdf
	FB112s_P027K.pdf
	FB112s_P028K.pdf
	FB112s_P029K.pdf
	FB112s_P030K.pdf
	FB112s_P031K.pdf
	FB112s_P032K.pdf
	FB112s_P033K.pdf
	FB112s_P034K.pdf
	FB112s_P035K.pdf
	FB112s_P036K.pdf
	FB112s_P037K.pdf
	FB112s_P038K.pdf
	FB112s_P039K.pdf
	FB112s_P040K.pdf
	FB112s_P041K.pdf
	FB112s_P042K.pdf
	FB112s_P043K.pdf
	FB112s_P044K.pdf
	FB112s_P045K.pdf
	FB112s_P046K.pdf
	FB112s_P047K.pdf
	FB112s_P048K.pdf
	FB112s_P049K.pdf
	FB112s_P050K.pdf
	FB112s_P051K.pdf
	FB112s_P052K.pdf
	FB112s_P053K.pdf
	FB112s_P054K.pdf
	FB112s_P055K.pdf
	FB112s_P056K.pdf
	FB112s_P057K.pdf
	FB112s_P058K.pdf
	FB112s_P059K.pdf
	FB112s_P060K.pdf
	FB112s_P061K.pdf
	FB112s_P062K.pdf
	FB112s_P063K.pdf
	FB112s_P064K.pdf
	FB112s_P065K.pdf
	FB112s_P066K.pdf
	FB112s_P067K.pdf
	FB112s_P068K.pdf
	FB112s_P069K.pdf
	FB112s_P070K.pdf
	FB112s_P071K.pdf
	FB112s_P072K.pdf
	FB112s_P073K.pdf
	FB112s_P074K.pdf
	FB112s_P075K.pdf
	FB112s_P076K.pdf
	FB112s_P077K.pdf
	FB112s_P078K.pdf
	FB112s_P079K.pdf
	FB112s_P080K.pdf
	FB112s_P081K.pdf
	FB112s_P082K.pdf
	FB112s_P083K.pdf
	FB112s_P084K.pdf
	FB112s_P085K.pdf
	FB112s_P086K.pdf
	FB112s_P087K.pdf
	FB112s_P088K.pdf
	FB112s_P089K.pdf
	FB112s_P090K.pdf
	FB112s_P091K.pdf
	FB112s_P092K.pdf
	FB112s_P093K.pdf
	FB112s_P094K.pdf
	FB112s_P095K.pdf
	FB112s_P096K.pdf
	FB112s_P097K.pdf
	FB112s_P098K.pdf
	FB112s_P099K.pdf
	FB112s_P100K.pdf
	FB112s_P101K.pdf
	FB112s_P102K.pdf
	FB112s_P103K.pdf
	FB112s_P104K.pdf
	FB112s_P105K.pdf
	FB112s_P106K.pdf
	FB112s_P107K.pdf
	FB112s_P108K.pdf
	FB112s_P109K.pdf
	FB112s_P110K.pdf
	FB112s_P111K.pdf
	FB112s_P112K.pdf

