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Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
setur mannskap í að verjast 
hatursglæpum. Eiríkur Bergmann 
segir kynþáttahyggju hafa aukist 
að undanförnu. ➛34

HatursglæpirHatursglæpir
á Íslandi
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Vara við virkjunumVeður

Í dag er útlit fyrir suðvestanstrekkingsvind 
með rigningu eða jafn vel slyddu öðru 
hvoru, en skúrum fyrir austan. Hiti 2 til 7 stig.  
Sjá SÍðu 62

trúfélög Tillögum tveggja presta 
á kirkjuþingi í október um að þjóð
kirkjan aflaði sér meiri eigin tekna 
var fálega tekið af formanni fjár
hagsnefndar kirkjuþingsins sem 
taldi að þá myndi framlag úr ríkis
sjóði minnka á móti.

Það var í umræðum um fjármál 
kirkjunnar sem séra Vigfús Bjarni 
Albertsson, sjúkrahúsprestur á 
Landspítalanum, og séra Guð
björg Arnardóttir, sóknarprestur á 
Selfossi, vöktu máls á því að þjóð
kirkjan hefði möguleika til þess að 
skapa sjálfri sér tekjur.

„Ég er aðeins með smá hugleið
ingar um hvar sú vinna stendur og 
hvort það sé svona aðeins verið að 
ræða það hvort kirkjan geti ekki 
farið í meiri rekstur, aflað tekna. 
Mér er þetta mjög hugleikið af því, 
og ég hef haft orð á því áður, að 
það eru svo ótrúlega mörg tækifæri 
í gangi sem gætu flokkast undir 
auknar tekjur fyrir okkur, sem við 
sköpum sjálf,“ sagði séra Vigfús.

Fyrir sitt leyti sagðist séra Guð
björg hafa eina tillögu: „Skógrækt 
er tekjumöguleiki,“ sagði hún.

Séra Gísli Jónasson, formaður 
fjárhagsnefndar kirkjuþings, 
sagði þessi mál örugglega til skoð
unar. „En á meðan við erum í þessu 
umhverfi sem við erum í núna, og 
vonandi losnum út úr, þá þurfum 
við hins vegar að passa okkur bara 
á einu: á meðan við erum í fjárla
gaumhverfi og erum meðhöndluð 
eins og hver önnur stofnun þá 
koma allar svona sértekjur til frá
dráttar,“ varaði Gísli við og undir
strikaði það frekar:

„Þannig að það þarf að passa það 
alveg sérstaklega í öllu reiknings
haldi að sýna ekki sértekjur því 

þær eru bara mínusaðar frá fjár
veitingunni,“ ráðlagði formaður 
fjárhagsnefndar þingheimi. Hann 
benti enn fremur á að í fjárlaga
frumvarpi fyrir næsta ár er reiknað 
með nærri 230 milljóna króna sér
tekjum í þeim lið sem merktur er 
þjóðkirkjunni og Biskupsstofu. 
Þeim lið í frumvarpinu mótmælti 
Agnes M. Sigurðardóttir biskup í 
bréfi til alþingismanna í október.

„Það skal áréttað að þjóðkirkjan 
mun ekki hafa sértekjur á árinu 
2016,“ segir í bréfi biskups. Kirkjan 
telji að ákvæði samnings síns við 
ríkið sé skýrt um að sértekjur eigi 
ekki að lækka skuldbindingar rík
isins gagnvart kirkjunni.

„Þannig að þetta er ekkert alveg 
svona einfalt,“ sagði séra Gísli. „Að 
minnsta kosti á meðan við erum í 
þessu rugli sem við lendum í þegar 
verið er að blanda þessu í fjárlögin.“

Þar vísaði séra Gísli í mál sem 
fjárhagsnefnd Kirkjuþings reifaði 
síðan í nefndaráliti. „Nefndin telur 
mikilvægt að afgjald ríkisins af 
kirkjujarðasamkomulaginu verði 
ekki skráð á fjárlögum sem fram
lag til þjóðkirkjunnar á fjárlagalið 
innanríkisráðuneytisins heldur fært 
í ríkisbókhaldi hjá fjármálaráðu
neyti,“ sagði nefndin. 
gar@frettabladid.is

Ráðlagt á kirkjuþingi 
að sýna ekki sértekjur
Í umræðum um fjármál þjóðkirkjunnar á kirkjuþingi lögðu tveir prestar til að 
aflað yrði meiri sértekna. Formaður fjárhagsnefndar þingsins varaði við því þar 
sem það myndi leiða til skerts framlags úr ríkissjóði vegna fjárlagaumhverfis.

Séra Gísli Jónasson, formaður fjárhagsnefndar kirkjuþings, benti þingheimi á að 
sértekjur gætu komið til frádráttar á ríkisframlagi. Fréttablaðið/Valli

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.

Það þarf að passa 
það alveg sérstak-

lega í öllu reikningshaldi að 
sýna ekki sértekjur því þær 
eru bara mínusaðar frá 
fjárveitingunni.

Séra Gísli Jónasson 
formaður kirkjuþings

VÍSindi Trúaruppeldi gerir börn 
kaldlyndari og refsiglaðari en upp
eldi á heimilum trúlausra. Þetta eru 
niðurstöður nýrrar rannsóknar, 
sem birtar hafa verið í vísindatíma
ritinu Current Biology.

Vísindamenn úr sjö háskólum 
gerðu þessa rannsókn á nærri 1.200 
börnum víðs vegar um heiminn. 
Nærri fjórðungur barnanna var úr 
kristnum fjölskyldum, 43 prósent 
úr fjölskyldum múslima og rúm
lega þriðjungur úr fjölskyldum 
kristinna.

„Niðurstöður okkar,“ segir 
í greininni, „ganga þvert á þá 
almennu og viðteknu hugmynd 
að börn frá heimilum trúaðra séu 
meiri mannvinir og sýni öðrum 
góðvild.“

Enn fremur ganga niðurstöð
urnar þvert gegn þeirri hugmynd 
að trú sé nauðsynleg fyrir þróun 
siðferðiskenndar: „Þetta styður þá 
hugmynd að undanhald trúarinnar 
í siðferðilegri umræðu dragi ekki 
úr manngæsku – satt að segja hefur 
það þveröfug áhrif.“

Þá sýna niðurstöðurnar að trú
hneigð ýti undir refsigleði barna. 
Enn fremur virðast börn, sem koma 
frá heimilum trúaðra, vera dóm
harðari gagnvart öðrum.

Frá þessu er skýrt á vefsíðu breska 
dagblaðsins The Guardian. Þar er 
bent á að meirihluti íbúa jarðar
innar standi í þeirri trú, að trú á guð 
sé nauðsynleg fyrir siðferðið. – gb

Áhersla á 
trú í uppeldi 
ýtir undir 
kaldlyndi

börn í kirkju. NordicphotoS/aFp

SkipulagSmál Samgöngustofa 
hefur hafnað beiðni Þ.G. verktaka 
um að koma upp tveimur bygg
ingar krönum á Hlíðarendasvæð
inu í Reykjavík.

Samgöngustofa metur það sem 
svo að kranarnir kæmu til með að 
slaga upp í aðflugsflöt minnstu 
flugbrautar Reykjavíkurflugvallar.

Til stendur að reisa 600 íbúðir á 
svæðinu og stærsta hótel landsins.

Valsmenn hf., eigandi bygg
ingarlóðarinnar, hefur vísað á 
samkomulag sem Hanna Birna 
Kristjánsdóttir þáverandi innan
ríkisráðherra og Jón Gnarr borgar
stjóri undirrituðu um að loka ætti 
norðaustursuðvestur flugbraut
inni síðla árs 2013. En síðan þá 
hefur ekkert gerst af hálfu innan
ríkisráðuneytisins.

Dagur B. Eggertsson, borgar
stjóri Reykjavíkur, vildi í gær
kvöldi ekki tjá sig um málið fyrr 
en hann væri búinn að kynna sér 
það betur. – srs, hmp

Mega ekki reisa 
byggingarkrana

 „Ef við myndum virkja hverja einustu á á Íslandi gætum við mögulega framleitt tíu prósent af því rafmagni sem Bretar nota,“ sagði Andri Snær Magnason 
á blaðamannafundi sem hann og Björk Guðmundsdóttir boðuðu til í gær til að vara við virkjanaáformum stjórnvalda. „Ríkisstjórnin sem hefur aðeins 
verið við völd í tvö ár hefur þegar planað að virkja 80 svæði á Íslandi. Talan er sem betur fer komin niður í 54 svæði nú,“ sagði Björk. Fréttablaðið/GVa
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Hyundai i20 var valinn best hannaði nýi bíllinn af Reddot award í sínum flokki árið 
2015. Breiðari og lengri yfirbygging gefur aukið rými og þægindi fyrir ökumann 
og farþega og nýr framendi i20 er einkennandi fyrir nýju gerðirnar frá Hyundai.  

Hyundai i20 – Verð frá 2.390.000 kr.

Dísilvél 1,1 lítrar, eldsneytisnotkun 3,8 l/100 km* FRÍTT Í BÍLASTÆÐI / Bensínvél 1,2 lítrar, eldsneytisnotkun 5,1 l/100 km* 
eða bensínvél 1,4 lítrar, eldsneytisnotkun 5,6 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð. 
*Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Nýr Hyundai i20
Best hannaði bíllinn árið 2015 að sögn Reddot awards

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is
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Vikan 02.11.2015–08.11.2015

króna var kortavelta 
erlendra ferðamanna 
á Íslandi í ágúst.

hjúkrunarfræðinga gæti Land-
spítalinn ráðið til vinnu strax í 

dag – ef þeir væru á lausu.

93 ára 
er elsti jógaiðkandinn 
á Seltjarnarnesi.

150% 
er aukningin á sölu jólabjórs á 
síðustu 10 árum.

2 milljónir 
skuldar Reykjavíkurborg á 

hvern íbúa.
nýir Volkswagen-fólksbílar voru seldir í 
október – þrátt fyrir hneykslismál.

22,2 milljarðar

100 

83

magnús 
Harðarson, 
forseti Sálar-
rannsóknar-
félags Íslands, 
sagði svika-
miðla falla á 
skyggnilýsing-

arprófi. Fréttir af skyggnilýsinga-
fundi Önnu Birtu Lionaraki vöktu 
athygli en hún stóðst öll próf upp á 
hundrað, að sögn Magnúsar. Hann 
gat þess að fólk sem ekki gæti 
haft samband við handanheim 
guggnaði á prófi félagsins.

Sýrlensku 
hjónin Feryal 
aldahash 
og  Wael 
aliyadah, sem 
dvalið hafa á 
Íslandi í fjóra 
mánuði ásamt 

dætrum sínum, leggja nú hart  að 
sér í íslenskunámi. Útlendinga-
stofnun hafnar því að fjalla um 
umsókn fjölskyldunnar um hæli 
þar sem hún hafi þegar verið 
komin með hæli í Grikklandi. 
Ákvörðunin hefur verið kærð. Í 
Grikklandi var fjölskyldan á ver-
gangi.

Páll Winkel 
fangelsismála-
stjóri hefur 
skorið niður 
fjórðu hverja 
krónu frá 
hruni. Hann á 
nú að ráðast í 

enn frekari niðurskurð. Páll segir 
aðstæður fanga óforsvaranlegar. 
Sum fangelsin hafi verið á undan-
þágu frá heilbrigðiseftirliti um 
áratugaskeið. Dæmi séu um að 
fólk reyni ýmislegt til að gera sér 
fangelsisvistina bærilegri.

Þrír í fréttum 
Miðlar, 
hælisleitendur 
og fangar 

Heilbrigðismál  „Við gerðum 
alvarlegar athugasemdir við geð-
heilbrigðisstefnuna þegar hún var 
lögð fram í sumar og lýstum yfir 
þungum áhyggjum af því að í henni 
var ekki að finna áætlanir um að 
tryggja þjónustu við yngsta og við-
kvæmasta aldurshópinn frá með-
göngu að tveggja ára aldri þrátt 
fyrir að að fjöldi rannsókna í tauga-
vísindum bendi til þess að þessi tími 
hafi gríðarlega mikil áhrif á fram-
tíðarheilbrigði fólks,“ segir Sæunn 
Kjartansdóttir hjá Miðstöð foreldra 
og barna.

Sæunn nefnir að í nýrri áætlun 
sem Kristján Þór Júlíusson heil-
brigðisráðherra kynnti í byrjun 
vikunnar sé að finna orðalagið 
að lengi búi að fyrstu gerð og að 
góður aðbúnaður barna og jákvæð 
tengsl við aðra séu mikilvægustu 
atriði þegar horft er á geðheilbrigði 
þjóðar til lengri tíma. En það séu 
orðin tóm. Engin tilraun sé gerð til 
að útfæra úrræði.

„Það er mjög áberandi hér á landi 
hversu mikil tregða er til að viður-
kenna bága stöðu yngstu barnanna 
sem eiga foreldra sem glíma við til-
finningalegan vanda af einhverju 
tagi, allt frá kvíða yfir í alvarlegar 
geðraskanir eða neyslu. Rannsóknir 
sýna svo að ekki verður um villst að 
vandi foreldranna verður vandi 
barnsins.

Vandi foreldra bitnar á andlegri 
og líkamlegri heilsu barna og vel-
ferð þeirra. Afleiðingarnar geta 
orðið veik sjálfsmynd, lök félagsleg 
færni, kvíði og andfélagsleg hegðun. 
Börn með örugg tengsl við foreldra 
sína eru mun betur í stakk búin til 
að takast á við mótlæti og velja heil-
brigðar leiðir þegar á þau reynir.“

Hjá Miðstöð foreldra og barna er 
foreldrum í vanda hjálpað frá með-
göngu og á fyrsta æviskeiði barns-
ins. „Markmiðið er að efla tengsl 

á milli foreldra og barna. Tengsla-
myndunin hefur mikil áhrif fram á 
fullorðinsár. Ein helsta ógn við hana 
er vanlíðan foreldra, ekki síst kvíði 
og þunglyndi,“ útskýrir Sæunn.

„Hjálpin felst í að veita foreldrum 
sem eiga von á barni eða eiga barn 
á fyrsta ári meðferð. Hún er í formi 

samtalsmeðferðar og barnið kemur 
með í viðtölin þegar það er fætt. Við 
fylgjumst með hvernig barni og for-
eldrum líður, tölum við barnið ekki 
síður en foreldrana, og leitumst við 
að skilja eðli vandans.“

Sæunn segir árangur góðan og 
oft þurfi ekki mikið til, stundum 
örfá viðtöl til að koma foreldrum og 
barni á réttan kjöl. „Mjög áreiðan-
legar rannsóknir sýna fram á að börn 
með örugg tengsl eiga betra með að 
setja sig í spor annarra, vegna þess að 
foreldrar hafa gert slíkt hið sama við 
þau. Þau koma þar af leiðandi síður 
illa fram við aðra sem er hluti af and-
félagslegri hegðun.“

Sæunn segir stjórnvöld ekki 
mjög áhugasöm um árangurinn 

og mikilvægi þjónustunnar. „Við 
vitum ekki hvort við lifum eftir 
áramót. Á hverju ári þurfum við að 
eyða dýrmætum tíma sem annars 
færi í meðferðarvinnu í að berjast 
fyrir starfseminni. Við erum sífellt 
að sanna tilverurétt okkar, eins 
og þetta sé prívat áhugamál okkar 
en ekki nauðsynlegur liður í heil-
brigðisþjónustu. Við myndum vilja 
taka við miklu fleiri fjölskyldum 
en okkur er mjög þröngur stakkur 
skorinn. Það er tími til kominn að 
við horfumst í augu við að það er 
alvarleg brotalöm í íslensku vel-
ferðarkerfi þegar kemur að vanda 
fjölskyldna með börn frá meðgöngu 
og fyrstu þrjú til fimm árin.“ 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Sæunn í viðtalsherberginu þar sem hún hittir foreldra sem vilja styrkja tengsl sín við barnið. Örugg tengsl barns við foreldri 
minnka líkur á andfélagslegri hegðun. Fréttablaðið/anton

Vandi foreldra verður barna
Til Miðstöðvar foreldra og barna koma foreldrar, sem eiga von á barni og glíma við allt frá vægum geðrösk-
unum yfir í neyslu, til meðferðar. Rannsóknir sýna að með inngripi má bjarga börnum sem annars væru 
líkleg til að leiðast á braut glæpa eða þurfa þjónustu geðheilbrigðiskerfisins.

slys Eldur kom upp í vélarrúmi rann-
sóknarskipsins Bjarna Sæmundssonar á 
þriðja tímanum í gær. Skipið var í slipp í 
Reykjavíkurhöfn þegar eldur kviknaði.

Allt tiltækt slökkvilið var sent á vett-
vang.

Orsök þess að kviknaði í er ókunn 
að sögn Marteins Geirssonar, deildar-
stjóra aðgerðasviðs Slökkviliðsins á 
höfuðborgarsvæðinu. Hann segir starfs-
menn Slippsins hafa brugðist rétt við 
með því að loka vélarrýminu og setja 
eldvarnakerfi skipsins af stað og þannig 
kæft eldinn. Reykkafarar slökkviliðsins 
könnuðu verksummerki og eftir að 
gengið var úr skugga um að eldurinn 
væri slokknaður hóf slökkviliðið að 
reykræsta skipið.

Marteinn segir erfitt að meta 
skemmdir en hann telur þær ekki 
miklar. Þá segir hann björgunarstörf 
hafa tekist afar vel.

„Ég held að við höfum sett eitthvert 
Íslandsmet. Það tók okkur ekki nema 
tvær mínútur að komast á vettvang.“
– srs

Slökkviliðsmenn að störfum við slippinn í reykjavíkurhöfn í gær þar sem upp kom 
eldur í vélarrúmi rannsóknarskipsins bjarna Sæmundssonar. Fréttablaðið/Vilhelm

Lokuðu og settu eldvarnakerfið í gang

Við erum sífellt að 
sanna tilverurétt 

okkar, eins og þetta sé prívat 
áhugamál okkar en ekki 
nauðsynlegur liður í heil-
brigðisþjónustu.
Sæunn Kjartansdóttir hjá  
Miðstöð foreldra og barna
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Nú er góður tími til að skipta yfir í nýjan Volkswagen Up!, Polo,

Golf eða Passat því honum fylgir Samsung sjónvarp sem erfitt er 

að taka augun af. Komdu í kaffi til okkar og við hjálpum þér að finna 

út hvaða Volkswagen hentar þér best. Hlökkum til að sjá þig!

*Mv. 25% innborgun og 75% lán í allt að 84 mánuði (nánari upplýsingar hjá sölumönnum). **Gildir til áramóta eða á meðan birgðir endast.

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

VWeldu þann sem hentar þér.

Nýr Up! frá: 

1.790.000 kr.
Verð á mánuði frá: 22.750 kr.*

Nýr Polo frá: 

2.390.000 kr.
Verð á mánuði frá: 30.290 kr.*

Nýr Golf frá: 

3.090.000 kr.
Verð á mánuði frá: 38.837 kr.*

Nýr Passat frá: 

3.990.000 kr.
Verð á mánuði frá: 50.567 kr.*

Samsung sjónvarp
fylgir kaupum á nýjum

Volkswagen!**



50-80%
OUTLET
Í HOLTAGÖRÐUM

OPIÐ: HELGAR 13-17 | VIRKA DAGA 12-18

AFSLÁTTUR

Tilvalið viðskiptatækifæri 
Til sölu er rekstur á tískuvöruverslun á góðum stað í 108 Reykjavík.  
Ársvelta 32 milljónir, góð og traust viðskiptasambönd við erlenda birgja. 
Núverandi eigandi aðstoðar við að færa viðskiptasambönd og þekkingu 
yfir til nýrra eigenda.
Nánari upplýsingar:

olafur@vidskiptahusid.is
farsími 822-7988

Grunn- og leikskólabörn í Kópavogi gengu fylktu liði í Hlíðargarð í gær. Markmiðið var að mótmæla einelti. 
 Þetta er í þriðja sinn sem börn í Kópavogi ganga gegn einelti en með því er ætlunin að stuðla að jákvæðum 
samskiptum, vináttu og kærleik. Fréttablaðið/Vilhelm

viðskipti Kröfuhafar Glitnis fá 31,5 
prósent greitt upp í kröfur umfram 
3,5 milljónir króna samkvæmt áætlun 
slita stjórnar bankans. Endanleg upp-
hæð veltur þó á ávöxtun eigna.

Kröfuhafafundur Glitnis fer fram 
20. nóvember. Þar verður kosið um 
uppfært stöðugleikaframlag sem felur 
meðal annars í sér að slitabúið afhendi 
ríkinu 95 prósenta hlut sinn í Íslands-
banka. Samhliða verða greidd atkvæði 
um frumvarp að nauðasamningi.

Samkvæmt því fá kröfuhafar sem 
eiga lægri en 3,5 milljóna króna kröfu, 
um 1.200 talsins, greitt að fullu. Þá fá 
kröfuhafar sem eiga hærri kröfu, um 
1.500 talsins, einnig greiddar 3,5 millj-
ónir króna. Því verður kröfuhöfum 
greitt jafnvirði 516 milljarða króna í 
reiðufé í hlutfalli við kröfu sína. Upp-
hæðin verður greidd í evrum, doll-
urum, breskum pundum og norskum 
krónum. Upphæðin samsvarar 22,9 
prósentum af lýstum kröfum.

Við samþykki nauðasamninga gefur 
Glitnir út skuldabréf, sem og hlutabréf, 
í nýju eignaumsýslufélagi til kröfuhafa 
Glitnis. Á næsta ári er svo stefnt að því 
að greiða 110 milljarða af skuldabréf-
inu og svo áfram næstu árin. Upphæð-
irnar ráðast af því hversu vel gengur að 
ávaxta eignir Glitnis sem eftir standa 
að loknum nauðasamningum. Engu að 
síður er búist við að 31,5 prósent fáist 
upp í þær kröfur sem eftir standa þegar 
búið er að greiða öllum kröfuhöfum 
3,5 milljónir.

Slitastjórnin tilnefnir Norðmanninn 
Tom Grøndahl, Danann Steen Parsholt 
og Bretann Mike Wheeler í stjórn nýja 
eignaumsýslufélagsins. Þeir voru allir 
meðal þeirra sem Glitnir tilkynnti árið 
2012 að tækju sæti í fimm manna stjórn 
eignaumsýslufélagsins. Hvorki Svíinn 
Jan Kvarnström, sem þá átti þá að verða 
formaður, eða Steinunn Guðbjarts-
dóttir, formaður slitastjórnarinnar, eru 
tilnefnd í stjórnina. ingvar@frettabladid.is

Kröfuhafar fá yfir 30 
prósent upp í kröfur
Minni kröfuhafar fá kröfur greiddar að fullu. Yfir 600 milljarðar greiddir út.

Soros ekki í hópnum

Breytingar hafa orðið á eignar
haldi stærstu kröfuhafa Glitnis að 
undanförnu. Vogunarsjóður í eigu 
breska fjárfestisins George Soros 
er ekki lengur meðal kröfuhafa. DV 
hafði greint frá því að sjóðurinn 
Quantum Partners LP hefði keypt 
kröfur að verðmæti 44 milljarða 
króna í janúar á þessu ári af 
vogunarsjóðnum Burlington Loan 
Management og væri orðinn 10. 
stærsti kröfuhafi Glitnis. Þá er vog
unarsjóðurinn Recovery Oppor
t  unities orðinn stærsti kröfuhafi 
Glitnis og á kröfur að nafnvirði 280 
milljarða króna, 11,16 prósent allra 
krafna. Sjóðurinn var stofnaður 
á síðasta ári og átti í mars kröfur 
að verðmæti 114 milljarða króna 
samkvæmt frétt DV þann 10. mars. 

Gengið gegn einelti

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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HAPPY
1st

ANNIVERSARY

HAPPY
1st

ANNIVERSARY

HAPPY
1st

ANNIVERSARY

Við erum 
1árs

20%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM F&F VÖRUM
6.- 8. NÓVEMBER

Þökkum frábærar viðtökur 
við opnun F&F verslana á árinu. 
Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær, 
Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri.



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.*  

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

Flug fyrir 2 til Kaupmannahafnar,
Berlínar, London eða Dublin.

náttúra Mælingar vísindamanna 
Jarðvísindastofnunar Háskóla 
Íslands í lok október sýna að Eystri-
Skaftárketill er allt að tvisvar sinn-
um stærri að flatarmáli en hann var 
sumarið 2010. Gríðarleg stækkun 
ketilsins skýrir hversu miklu stærra 
Skaftárhlaupið í október reyndist 
miðað við öll fyrri hlaup úr katl-
inum. Aukið vatnsmagn á milli 
hlaupanna 2010 og 2015 er mælt í 
mörgum milljónum tonna.

Magnús Tumi Guðmundsson, 
jarðeðlisfræðingur og prófessor 
við Háskóla Íslands, segir bráða-
birgðaniðurstöður mælinganna 
á stærð ketilsins sýna ótvírætt að 
hann hefur stækkað mjög mikið frá 
2010, en 24. október tókst að mæla 
ketilinn með flughæðarmæli vélar 
Isavia, TF-FMS, þar sem lögun hans 
var kortlögð með því að fljúga níu 
ferðir yfir ketilinn. Við samanburð 
á niðurstöðum eldri mælinga kemur 
í ljós hvernig ketillinn hefur víkkað, 
og hefur sú víkkun nánast öll orðið 
eftir Skaftárhlaupið 2010. Eins og 
kunnugt er hefur verið beðið síðan 
2013 eftir hlaupinu sem ruddist loks 
fram í síðasta mánuði, enda sýnir 
hlaupaannáll að hlaup úr eystri katl-
inum hafa ætíð komið með 2-3 ára 
millibili frá árinu 1955, en þá kom 
fyrsta verulega Skaftárhlaupið. Fyrir 
þann tíma fóru þau út í Langasjó og 
hvort tveggja flóðtoppur og aur-
burður var miklu minni.

Áður en tókst að mæla ketilinn 

24. október lágu fyrir skýr merki 
um stækkun ketilsins til vesturs, 
austurs, og suðurs. Þá hafði yfirborð 
jökulsins risið á hefðbundinn hátt 
fyrst eftir hlaupið 2010 en frá og 
með 2011 var það hægara en áður 
hafði sést og hætti með öllu 2013 – 
en þá hófst bið vísinda- og heima-
manna eftir hefðbundnu Skaftár-
hlaupi.

Nú liggur fyrir að jarðhitinn undir 
jöklinum hefur færst til, en ekki 
aukist, og útreikningar Jarðvísinda-
stofnunar Háskólans eru sláandi. 
Eins og fyrri gögn sýna var flatarmál 
ketilsins talið um fjórir ferkílómetr-
ar en er núna 7-10 ferkílómetrar – 
en það er ákveðið matsatriði hvar 
skuli setja útmörk ketilsins. Mesta 
sig mældist 120 metrar í norðvestur-

hluta hans. Rúmmál ketilsins með 
sprungum meðfram jöðrum hans 
mælist u.þ.b. 340 milljónir rúm-
metra. Því er áætlað hlaupvatn 366 
milljónir rúmmetra vatns með 44 
milljóna rúmmetra skekkjumörk-
um í báðar áttir. Til skýringar jafn-
gildir það því að 366 milljónir tonna 
af vatni hafi runnið til sjávar dagana 
sem hlaupið stóð yfir.

Magnús Tumi sagði í erindi sínu 

og í umræðum ráðstefnugesta á 
ráðstefnu FutureVolc-verkefnisins 
á fimmtudag að haldi þessi þróun 
áfram sé það mjög mikið áhyggju-
efni. „Það er áhugavert en jafnframt 
alvarlegt ef þessi þróun heldur 
áfram. Ef hlaupin stækka jafnvel 
enn meira frá því sem nú var þýðir 
það að eyðilegging af völdum þeirra 
verður mun meiri en verið hefur 
hingað til í Skaftárhlaupum.“

Í viðtali við Fréttablaðið segir 
Magnús Tumi ekkert liggja fyrir um 
þróun næstu ára. Kannski færist 
jarðhitinn aftur á þann stað undir 
jöklinum sem þekktur var, en það 
sé heldur ekki hægt að útiloka þann 
möguleika að ketillinn stækki enn 
– biðin verði enn lengri en fimm ár 
eftir næsta flóði sem yrði þá mögu-
lega enn stærra en menn urðu vitni 
að í október. svavar@frettabladid.is

Munurinn mælist í milljónum tonna
Magn flóðvatnsins sem ruddist til sjávar í síðasta Skaftárhlaupi er metið á milli 300 og 400 milljónir tonna. Flatarmál ketilsins mælist nú 7-10 
ferkílómetrar en var fjórir ferkílómetrar þegar síðast hljóp árið 2010. Alvarleg þróun ef hlaupin stækka jafnvel enn meira, segir sérfræðingur.

Um það bil

26  
milljónir rúmmetra

er aukning bráðnunar 
á leið hlaups undir 

jökli metin 

Mesta sig mældist 

120 m 
í norðvesturhluta 

ketilsins

Um það bil 

340  
milljónir rúmmetra

Rúmmál ketilsins 
með sprungum með 

jöðrum hans

nú er flatarmál ketilsins 

7-10 km2
en var fjórir ferkíló-

metrar árið 2010

Um það bil

366  
milljónir tonna 

af vatni hafa runnið 
til sjávar dagana sem 

hlaupið stóð yfir

Ef hlaupin stækka 
jafnvel enn meira frá 

því sem nú var þýðir það að 
eyðilegging af völdum þeirra 
verður mun meiri en verið 
hefur hingað 
til í Skaftár-
hlaupum.

Magnús Tumi Guð-
mundsson jarðeðlis-
fræðingur
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20% afsláttur af samtengjanlegum útiseríum um helgina

sAmTenGjAnlEgaR
eKkeRt SnúrUveSeN

hEnTa VeL vIð 
ísLenSkAr AðStæðuR

bAra eIn Kló

oPið Til 21 
ölL kVölD

Lýsummmsumsumm  upp s upp s upp s upp s upp s upp s upp s upp s upp s upp sm  upp sm  upp s upp s upp s upp skkkammdegiammdegiammdegikammdegikkammdegikkammdegikkammdegikammdegiammdegiammdegiammdegikammdegikkammdegikammdegiammdegiammdegiðLýsum  upp skammdegið

20% AfsLátTur aF ölLum 
kErtUm og sKreYtIngArEfnI

kOMið Og Fáið HugMyNdiR Af AðvEntUsKreYtIngUM

tAkK fYrIr KoMunA á vInKveNnaKvölDið!

vErð Frá 490kR

ÚrVal af síGrænUm VeTraRPlönTum



Samgöngur Brýn þörf er á fleiri hrað-
hleðslustöðvum á Íslandi til að sinna 
vaxandi rafbílaflota landsmanna. Raf-
magnsbílum hefur fjölgað gríðarlega 
á landinu undanfarið og eru nú orðnir 
í kringum sex hundruð. Í lok október 
var búið að selja ríflega tvöfalt fleiri nýja 
rafmagnsbíla það sem af er þessu ári en 
allt síðasta ár.

Flestir rafmagnsbílar komast ein-
ungis í kringum 100 kílómetra leið á 
einni hleðslu, þá þurfa eigendurnir 
að hlaða bílinn á ný. Eigendur bílanna 
geta hlaðið bílana heima hjá sér, en það 
getur þó tekið upp undir alla nóttina. 
Svokallaðar hraðhleðslustöðvar, sem 
Orka náttúrunnar hefur einungis boðið 
upp á hingað til, gera ökumönnum 
kleift að hlaða bílinn á aðeins tuttugu 
mínútum. Í dag eru tíu virkar hrað-
hleðslustöðvar á landinu og allar eru 
þær á suðvesturhorninu. Þetta gerir 
bíleigendum erfitt fyrir að keyra um 
landið. Hingað til hafa hraðhleðslu-
stöðvarnar heldur ekki getað sinnt 
öllum rafbílategundum landsins.

Hraðhleðslustöðvar ON hafa ein-
göngu verið fyrir rafbíla með CHA-
deMO-staðli, sem meðal annars 
Nissan Leaf og Mitsubishi geta 
notað. Combo-staðallinn er fyrir 
evrópska rafbíla og eru flestir raf-
bílar á Íslandi að nota þessa tvo 
staðla. Nýjar og uppfærðar hrað-
hleðslustöðvar ON verða bæði með 
CHAdeMO- og Combo-staðli, auk 
tengja fyrir fleiri rafbílategundir. 
Þessar stöðvar fara upp á næstu 
vikum og mánuðum að sögn Jóns 

Selfoss

Reykjanesbær

Seltjarnarnes

Akranes

Borgarnes

Garðabær

Reykjavík

✿  Hraðhleðstöðvar á Íslandi 

10
hraðhleðslu-
stöðvar eru á 
landinu og liggja 
þær allar á suð-
vesturhorninu

Hringvegurinn illfær rafmagnsbílum
Einungis tíu hraðhleðslustöðvar eru hér á landi og allar eru þær á suðvesturhorninu. Viðskiptastjóri Orku náttúrunnar segir standa til 
að fjölga þeim en ekki liggi fyrir áætlun um að leggja þær hringinn í kringum landið. Setja á upp tvær hleðslustöðvar á Akureyri í vetur.

Hér má sjá legu hraðhleðslustöðvanna tíu sem teknar hafa verið í gagnið. Stöðina sem 
austast er má finna á Selfossi, þá syðstu í Keflavík og þá sem vestast/nyrst er í Borgarnesi.

Þegar fyrstu hrað-
hleðslustöðvar ON 

voru opnaðar í mars 2014 
voru einungis hundrað bílar 
á götunum, nú eru þeir 
tæplega sex hundruð. Við 
erum að reyna að setja upp 
stöðvar eftir því sem bílum 
fjölgar og erum að reyna að 
bæta við þessa þjónustu.
Jón Sigurðsson  
viðskiptastjóri hjá 
Orku náttúrunnar

Við erum búin að 
vera að reyna að fá 

fólk og fyrirtæki úti á landi 
til að setja þá upp en það 
hefur ekki gengið nógu vel 
hjá okkur.
Gísli Gíslason 
framkvæmdastjóri 
Even

Sigurðssonar, viðskiptastjóra í sölu-
deild Orku náttúrunnar.

Að sögn Jóns eru fyrirætlanir um 
að fjölga stöðvunum, til dæmis verða 
tvær stöðvar settar upp á Akureyri í 
vetur, hins vegar liggi heildarfjöldinn 
ekki fyrir. Aðspurður segir hann enga 
áætlun liggja fyrir um að leggja hrað-
hleðslustöðvar hringinn í kringum 
landið. „Þegar fyrstu hraðhleðslustöðv-
ar ON voru opnaðar í mars 2014 voru 
einungis hundrað bílar á götunum, 
nú eru þeir tæplega sex hundruð. Við 
erum að reyna að setja upp stöðvar eftir 
því sem bílum fjölgar og erum að reyna 
að bæta við þessa þjónustu,“ segir Jón. 
„Það geta auðvitað allir sett upp hrað-
hleðslustöðvar en við erum þeir einu 
sem tóku ákvörðun um að gera þetta.“

Jón bendir á að töluvert fleiri stöðvar 
séu hér miðað við fjölda bíla en til 
dæmis í Noregi. „Í Noregi eru fjórar 
stöðvar fyrir hverja þúsund bíla en 
á Íslandi eru um sextán, eða fjórfalt 
fleiri,“ segir Jón.

Gísli Gíslason, framkvæmdastjóri 
Even, segir fyrirtækið eiga tvö hundr-
uð staura sem það vilji koma í notkun 
víðsvegar um landið. Staurarnir nýtist 
ekki til hraðhleðslu, hins vegar taki 
um fjóra tíma að hlaða með þeim. „Við 
erum búin að vera að reyna að fá fólk 
og fyrirtæki úti á landi til að setja þá 
upp en það hefur ekki gengið nógu vel 
hjá okkur,“ segir hann og kveður „rosa 
lítið mál“ að setja upp hleðslustöðvar 
í kringum landið. „Þessi samgöngubót 
myndi kosta álíka og að setja upp eina 
brú fyrir vestan.“ saeunn@frettabladid.is
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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 
Laugardaga frá 10 til 14 í Reykjanesbæ

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



Katrín tekur sem dæmi skjólstæð
ing sinn sem kemur frá Darfur í Súdan. 
Hann hefur vottorð frá læknum um að 
vera of veikburða og andlega veikur til 
að ferðast en ætlunin er að senda hann 
til Ítalíu á grundvelli Dyflinnarreglu
gerðarinnar. Þar bjó hann á götunni 
þar til hann kom til Íslands. 

„Ef ég verð sendur burt frá Íslandi, 
þá mun ég fyrirfara mér,“ segir Iz El 
Din Mouhammed, sem er átján ára 
gamall og hefur verið á flótta frá unga 
aldri. „Ég mun hoppa út um gluggann.“

Ólöf Nordal innanríkisráðherra 
hefur sagt opinberlega að ekki sé boð
legt að senda hælisleitendur til Ítalíu 
og Grikklands vegna aðstæðna þar. 

Í svari innanríkisráðuneytisins er 
áréttað að þegar niðurstaða Útlend
ingastofnunar er kærð þá fari endur
skoðun á málinu fram hjá sjálfstæðri 
stjórnsýslunefnd, kærunefnd útlend
ingamála. „Þannig er fjallað um slík 
mál á tveimur stjórnsýslustigum.“
erlabjorg@frettabladid.is

StjórnSýSla Ávallt fer fram einstak
lingsbundið mat á því hvort veita eigi 
gjafsókn vegna málareksturs, einnig 
þegar sótt er um gjafsókn þar sem 
ætlunin er að leggja fyrir dómstóla 
að fara yfir niðurstöðu kærunefndar 
útlendingamála. 

Þetta kemur fram í svari innanríkis
ráðuneytisins við fyrirspurn Frétta
blaðsins um hvort stefnubreyting hafi 
orðið í gjafsóknarveitingu hælisleit
enda sem skulu sendir burt á grund
velli Dyflinnarreglugerðarinnar.

Einnig segir að gjafsókn sé einungis 
veitt ef gjafsóknarnefnd mæli með 
því. Við mat á gjafsókn er grund
vallar skilyrði að málstaður umsækj
anda gefi nægilegt tilefni til máls
höfðunar.

Í vikunni fengu þrír hælisleitendur 
synjun um gjafsókn sem lögmaður 
þeirra, Katrín Oddsdóttir, sagði afar 
óvenjulegt enda hefði verið þrýst á 
hana af meðal annars Rauða kross
inum að taka málin að sér. 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Vinsamleg borg
fyrir börn og unglinga
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Hjálmar Sveinsson, Halldóra Hrólfsdóttir 
skipulagsfræðingur, Dagný Bjarnadóttir 
landslagsarkitekt og Trausti Jónsson 
tómstunda- og félagsmálafræðingur taka
til máls en þau hafa öll reynslu og þekkingu 
á því að móta umhverfið út frá þörfum 
barna og ungmenna. 

Spurt verður: Hvernig má auka leikgleðina 
í borgarrýminu? Hvernig á að skipuleggja 
skemmtilega, skapandi og örugga borg 
fyrir börn? 
Fundurinn er bæði fyrir fag- og áhugafólk 
um vinsamlega borg og gott skipulag. 

Allir velkomnir, kaffihúsastemming og 
rjúkandi kaffi á könnunni.

Hvernig má skipuleggja borg fyrir börn 
og unglinga? – er spurning sem glímt 
verður við í fundarröð sem umhverfis- og 
skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur 
fyrir ásamt Hjálmari Sveinssyni, formanni 
umhverfis- og skipulagsráðs. 

Sagt hefur verið að borg sem er vinsamleg 
börnum sé jafnframt góð fyrir alla aðra. 
Aðbúnaður barna og unglinga er því gott 
viðmið í borgum.

Fundur þriðjudaginn 10. nóvember kl. 20 á Kjarvalsstöðum

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

Þvottavél
WM 14K267DN

Tekur mest 7 kg.
Með íslensku stjórnborði 

og íslenskum leiðarvísi. 
1400 sn./mín. Orkuflokkur A+++.

15 mín. hraðþvottakerfi. 
Við hönnun vélarinnar hefur 

verið leitast við að gera hana 
mjög stöðuga og hljóðláta 

(„antiVibration Design“). 
Sjálfhreinsandi þvottaefnishólf.

Tilboðsverð:

Fullt verð: 109.900 kr.
87.900 kr.

Ariel fljótandi þvottaefni Ariel fljótandi þvottaefni Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum 

Siemens þvottavélum. Siemens þvottavélum. 

Ekki stefnubreyting að hafna gjafsókn
Einstaklingsbundið mat fer ætíð fram vegna mögulegrar gjafsóknar. Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd.

Vinnumarkaður Öllum vinnustöðum 
er skylt að gera áætlun um aðgerðir til 
að sporna við einelti, kynferðislegri og 
kynbundinni áreitni og ofbeldi. Eygló 
Harðardóttir, félags og húsnæðismála
ráðherra, hefur sett nýja reglugerð þess 
efnis.

Samkvæmt lögum um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 
er öllum vinnustöðum skylt að gera 
áhættumat. Í nýju reglugerðinni er með 
skýrum hætti kveðið á um að við gerð 
slíks áhættumats skuli einnig greina 
áhættuþætti eineltis, áreitni og ofbeldis.

Í frétt á vef velferðarráðuneytisins 
segir Eygló setningu reglugerðar
innar mikilvægan áfanga og vonast 
til að betur verði tryggt að tekið sé 
skipulega og faglega á ofantöldum 
vandamálum. – ebg

Skylda að hafa áætlun 
gegn einelti og áreitni

Eygló Harðardóttir, 
félags- og hús-
næðismálaráð-
herra

Víetnam Bandarísk stjórnvöld hafa 
birt Fríverslunarsamning Kyrrahafs
ríkjanna (TPP), sem undirritaður 
var í síðasta mánuði.

Meðal þeirra víðtæku áhrifa, sem 
samningurinn í aðildarríkjunum 
tólf hefur, er að kommúnistastjórn
in í Víetnam hefur fallist á réttindi 
verkafólks til að mynda stéttarfélög 
og efna til verkfalla.

Bandaríska dagblaðið The New 
York Times skýrir frá þessu.

Samningurinn felur annars í sér 
niðurfellingu flestra tolla og við
skiptahindrana milli ríkjanna tólf, 
sem samtals ná yfir 40 prósent af 
hagkerfi heimsins.

Barack Obama Bandaríkjafor

Víetnam leyfir verkföll

Fríverslunarsamningi Kyrrahafs-
ríkjanna hefur verið harðlega mótmælt 
víða um heim. Fréttablaðið/EPa

Ef ég verð sendur burt 
frá Íslandi, þá mun ég 

fyrirfara mér. Ég mun hoppa 
út um gluggann.
Iz El Din Mouhammed, hælisleitandi

seti stærði sig í gær meðal annars af 
mikilvægi samningsins fyrir réttindi 
verkafólks í ríkjunum tólf. – gb

iz El Din kom til 
Íslands fyrir ári og 

hefur átt við alvar-
legt þunglyndi að 

stríða. 

Fréttablaðið/VilHElm 
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HJÓLHÝSASÝNINGIN 2016
Við erum með troðfullan sýningarsal af nýjum vögnum á frábæru verði,

t.d 2.995.000 - 3.495.000 - 3.695.000 - 3.995.000
4.295.000 - 4.475.000 - 4.795.000 

Opið laugardag og sunnudag
frá klukkan 12 til 16.

Við kynnum 2016 árgerðina af hjólhýsum frá Hobby og Adria



VILTU
VERA
MEMM?

WOW, VIÐ ERUM Á UPPLEIÐ!

Vegna aukinna umsvifa og óþrjótandi tækifæra þurfum við að stækka WOW hópinn okkar. Við leitum 

að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum í WOW teymið. Þú nærð lengra með WOW air!

FLUGMENN 
ER FLUG Á ÞÉR?

Við leitum að flugmönnum til að stýra flugvélum 
okkar um háloftin blá og fljúga með ánægða gesti 
WOW air á vit ævintýranna. Ráðning flugmanna 
er liður í auknum umsvifum félagsins en um er 
að ræða framtíðarstörf á nýlegum A330, A321 
og A320 vélum WOW air.

LAUNAFULLTRÚI 
STEMMIR ÞETTA?

Við leitum að reynslubolta í launavinnslu. 
Starfið felst meðal annars í vinnslu launabókhalds, 
útreikningum og skilum opinberra gjalda 
og samskiptum við aðila innan- og utanhúss. 
Finnst þér gaman að vinna með tölur? 
Ertu ofurnákvæmur og samviskusamur? 
Þá ert þú mögulega rétti aðilinn fyrir starfið. 

SÉRFRÆÐINGUR Í MANNAUÐSMÁLUM 
HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FÓLKI?

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur aðstoð á mannauðssvið 
fyrirtækisins. Um er að ræða �ölbreytt verkefni á sviði 
mannauðsmála. Viðkomandi mun meðal annars koma að 
ráðningum, fræðslumálum, samningamálum, utanumhaldi 
með starfsmannaupplýsingum og fleiru. 

STARFSMENN Í ÁHAFNADEILD
VERTU Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP!

Við óskum eftir að bæta við tveimur starfsmönnum í 
áhafnadeild WOW air til að sinna �ölbreyttum störfum. 
Skipulagni, samviskusemi og nákvæmni eru allt góðir 
kostir að hafa. Við leitum að einstaklingum með 
reynslu úr flugrekstri og frábæra samskiptahæfni. 

SÉRFRÆÐINGUR Í FERLASKRÁNINGU 
OG ÞJÓNUSTUSTÖÐLUM
ERTU MEÐ HÁAN STAÐAL?

WOW air leitar að framúrskarandi starfsmanni til 
að sinna starfi sérfræðings starfsemi á jörðu niðri 
(e. Ground Operations) með áherslu á ferlaskráningu 
og utanumhald með þjónustustöðlum WOW air. 
Eru ferlar og staðlar tónlist í þínum eyrum? 
Fara frávik í taugarnar á þér? Okkur vantar 
starfsmann til að þróa og viðhalda stöðlum félagsins. 

INNKAUPAFULLTRÚI Í TÆKNIDEILD
SKRÁÐU ÞETTA HJÁ ÞÉR!

WOW air óskar eftir að ráða öflugan liðsmann
í stöðu innkaupafulltrúa (e. Material Controller) 
í viðhaldsdeild félagsins. Starfið felst í innkaupum 
og eftirfylgni á pöntunum. Starfinu fylgja mikil samskipti 
við erlenda og innlenda birgja og flutningsaðila. 
Jafnframt fylgir starfinu ýmis tölvuvinnsla og skráningar. 

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
FINNST ÞÉR GAMAN Á TWITTER & FACEBOOK? 
#vaktavinna

Ertu með puttann á púlsinum og lyklaborðinu? 
Hefurðu óbilandi áhuga á samfélagsmiðlum og ert 
með WOW þjónustulund? Okkur vantar kraftmikinn 
og metnaðarfullan WOWara til að slást í hópinn.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er lykilatriði.
Ef þú þekkir alla króka og kima sósíalheimsins þá 
viljum við heyra frá þér. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2015. 

Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu WOW air, www.wowair.is/starf. 

Þar er að finna nánari upplýsingar um störfin. Frekari fyrirspurnum um störfin 

svarar Nína, mannauðsstjóri WOW air, í gegnum tölvupóst, nina@wow.is
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Ragnar Axelsson hefur í 
gegnum tíðina tekið mikinn 

fjölda ljósmynda , bæði í 
lit og svarthvítu sem hafa 

birst í blöðum og tímaritum 
um allan heim, þar á meðal 

LIFE, TIME og National 
Geographic.

RAX púðaver
með 15 mismunandi ljósmyndum 

eftir Ragnar Axelsson

3.999kr

Sýning og málstofur um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis 

í Reykjavík. Dagana 13. og 14. nóvember breytum við 

Ráðhúsinu í suðupott upplýsingamiðlunar og umræðu 

um húsnæðismál.

 

Uppbygging íbúðarhúsnæðis í Reykjavík.  
Þúsundir íbúða eru á teikniborðinu. Hvar munu þær rísa? 

Breyttar áherslur í húsnæðismálum.   

Er verið að byggja í takt við breyttar áherslur almennings?

Áskoranir og lausnir. 
Hvernig kemst ungt fólk í sitt fyrsta húsnæði?  

Hvort er betra að eiga eða leigja?

  Sýning og málstofur eru öllum opnar.

reykjavik.is/uppbygging

Nýjar íbúðir í Reykjavík

skagafjörður Atvinnunefnd Skaga
fjarðar vill að atvinnuvegaráðuneytið 
endurskoði ákvörðun um að fella 
niður byggðakvóta til Sauðárkróks og 
lækka kvótann úr  40 í 34 tonn.

„Nefndin fer fram á að byggðakvóta 
verði úthlutað til Sauðárkróks líkt og 
undanfarin ár þar sem niðurfelling 
kvótans yrði mikið högg fyrir smá
bátasjómenn á staðnum en sautj
án  smábátar frá Sauðárkróki nýttu 
síðustu úthlutun byggðakvótans,“ segir 
nefndin og biður um tekið verði tillit 
til sérstakra aðstæðna á Hofsósi. 

„Hofsós hefur átt undir högg að 

sækja frá því fiskvinnsla lagðist þar 
af og því mikilvægt að úthlutað sé 
auknum byggðarkvóta til byggðar
lagsins líkt og gert hefur verið gagnvart 
byggðarlögum sem fengið hafa að taka 
þátt í verkefninu Brothættar byggðir á 
vegum Byggðastofnunar. Hofsós er 
á biðlista eftir að fá að taka þátt í því 
verkefni.“ – gar

Smábátasjómenn sagðir fá á sig þungt högg

Skagfirðingar vilja óbreyttan byggða-
kvóta. Fréttablaðið/Pjetur

34 
tonna byggðakvóti rennur til 
Sauðárkróks, í stað 40 tonna.

Bandaríkin Barack Obama Banda
ríkjaforseti tilkynnti í gær að hann 
myndi hafna beiðni um lagningu 
Keystone XL  olíuleiðslunnar frá 
Alberta í Kanada til Nebraska. Ef 
olíuleiðslan yrði lögð myndi hún 
vera um 1.900 km á lengd og hefði 
getu til að flytja um 800 þúsund 
tunnur af olíu til Nebraska.

Umræðan um lagningu leiðsl
unnar hefur verið mikið bitbein 
í bandarískum stjórnmálum og 
umhverfisverndarsamtök þar í 
landi telja lagningu hennar geta 
valdið gríðarlegu umhverfistjóni.

Obama sagði í ræðu sinni að 
ólíklegt væri að leiðslan myndi 
hafa mikil áhrif á bandarískan 
efnahag.

„Á meðan stjórnmálamenn voru 
að rífast um það hvort olíuleiðslan 
myndi lækka eldsneytiskostnað og 
skapa störf tókum við frumkvæðið 
og lækkuðum eldsneytiskostnað 
og sköpuðum fleiri störf,“ sagði 
hann.

Fyrirtækið TransCanada hefur 
barist fyrir lagningu leiðsl
unnar undanfarin ár. Trans
Canada, sem hefur hingað til lagt 
hart að bandarískum yfirvöldum, 
dró umsókn sína um lagningu 
leiðslunnar óvænt til baka en 
grunur lék á að Obama myndi 
hafna umsókninni.

Justin Trudeau, sem nýlega tók 
sæti forsætisráðherra Kanada, 
hefur verið stuðningsmaður olíu
leiðslunnar en hann hefur ekki 
tjáð sig um málið eftir að hann 
sór embættiseið á miðvikudaginn. 
Stephane Dion, utanríkisráðherra 
Kanada, sagði á fimmtudaginn að 
ríkisstjórnin styddi Keystone XL en 
myndi ekki hætta á að spilla sam
skiptum sínum 
við Bandaríkin 
vegna þessa.

Ákvörðun 
Obama þykir 
skipta máli í 
aðdraganda 
loftslagsráð
stefnunnar 
sem haldin 
ve r ð u r  í 
París í lok 
mánaðar. 
stefanrafn@frettabladid.is

Obama hafnar 
Keystone XL 
olíuleiðslunni
Bandaríkjaforseti segir að 1.900 kílómetra löng  
olíuleiðslan myndi ekki örva bandarískan efnahag. 

© GRAPHIC NEWSSource: Fréttaveitur

Keystone XL olíuleiðslan kæmi 
til með að flytja hráolíu úr tjörusöndum

í Alberta um 1900 kílómetra 
leið til Nebraska.
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Winnipeg

300 miles

500km
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MEXÍKÓ

Bandaríkin

Tillaga að 
nýrri leiðslu
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Baker
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✿   keystone XL olíuleiðslan 

barack Obama
justin 
trudeau

Lagning Keystone XL 
olíuleiðslunnar hefur verið 
mikið bitbein í bandarískum 
stjórnmálum og hafa um-
hverfisverndarhópar sett sig 
upp á móti henni.
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Búrma Engar áreiðanlegar skoðana
kannanir hafa verið gerðar í Búrma, 
eða Mjanmar eins og landið er einn
ig nefnt, fyrir þingkosningarnar 
sem haldnar verða á morgun. Mikil 
óvissa ríkir því um úrslitin þótt 
Aung San Suu Kyi og flokkur hennar, 
Lýðræðisfylkingin, njóti greinilega 
mikilla vinsælda.

Hvernig sem fer, þá verða þetta 
tímamótakosningar því þetta er í 
fyrsta sinn í aldarfjórðung sem Lýð
ræðisfylkingin, helsta afl stjórnar
andstöðunnar, tekur þátt í þing
kosningum í landinu.

Herforingjastjórnin, sem stjórnað 
hefur landinu áratugum saman, 
hefur staðið fyrir ýmsum umbótum 
á síðustu árum, bæði efnahagsleg
um og pólitískum.

Herforingjastjórnin þykir samt 
ekki líkleg til að sleppa alveg hend
inni af stjórn landsins, jafnvel þótt 
svo fari að Lýðræðisfylkingin vinni 
stóran sigur. Stjórnin hefur sagt að 
of hraðar breytingar geti leitt af sér 
ólgu í landinu.

Framkvæmd kosninganna hefur 
auk þess verið gagnrýnd, meðal 
annars fyrir ónákvæma skráningu 
á kjörskrá. Dæmi eru þess að látið 
fólk sé á kjörskránni og margir 
sprelllifandi kjósendur eru ekki á 
skránni.

Og hvernig sem úrslitin verða, þá 
verður Suu Kyi hvort eð er óheimilt 
að gegna forsetaembætti vegna 
tengsla hennar við Bretland, en 
báðir synir hennar eru breskir ríkis
borgarar. Samkvæmt stjórnarskrá 
landsins, sem herforingjastjórnin 
samdi, má enginn gegna forseta
embættinu ef maki eða börn eru 
erlendir ríkisborgarar.

Auk þess hefur herforingjastjórn
in fyrirfram tryggt sér fjórðung allra 
þingsæta hið minnsta, alveg óháð 
úrslitunum. Það þýðir að Lýðræðis
fylkingin nær ekki meirihluta nema 
með því að tryggja sér meira en 

tvö af hverjum þremur þeirra þing
sæta, sem í raun er kosið um.

Þetta þýðir líka að Lýðræðis
fylkingin og aðrir stjórnarand
stöðuflokkar geta ekki gert neinar 
breytingar á stjórnarskrá landsins, 
jafnvel þótt herforingjastjórnin fái 
einungis þessi 25 prósent þingsæta, 
því til þess að gera slíkar breytingar 
þarf meira en 75 prósent atkvæða á 
þingi.

„Ekki er hægt að líta svo á að 
kosningar séu sanngjarnar ef 
25 prósent þingsæta eru afhent 
hernum, og þeim flokki sem hann 
styður, áður en eitt einasta atkvæði 
hefur verið greitt,“ segir Brad 
Adams, framkvæmdastjóri Asíu
deildar mannréttindasamtakanna 
Human Rights Watch.

Hann segir það að vísu jákvætt, 
að fjölmennir kosningafundir hafi 
verið haldnir hindrunarlaust. Hins 
vegar nægir það ekki til að bæta upp 
fyrir kosningakerfi, sem kerfisbund
ið styður einn flokk umfram aðra.

Suu Kyi segist engu að síður ætla 
sér stóran hlut við stjórn landsins 
að kosningunum loknum, vinni 
flokkur hennar nægilegan sigur.

„Ég mun verða æðri forsetanum,“ 
sagði hún og lætur það ekki trufla 
sig, þótt hún fái ekki forsetaemb
ættið. gudsteinn@frettabladid.is

11. nóvember 2015, kl. 8:30 – 15:00
á Reykjavík Natura

Húsið opnar með morgunverði kl. 8:30

09:00  Setning ráðstefnu

Ásta Bjarnadóttir - Best í heimi í ráðningarferlum - hvað segja rannsóknir?

Elsa Heimisdóttir - Mönnunaráætlun og greining á framtíðar starfsmannaþörf

10.25  Kaf

Ole I. Iversen - An investigation into possible aws in the recruitment process 

Marina Dögg Jónsdóttir - Ráðningar hjá CCP - Starf eða leikur

12.00  Hádegisverður

Leifur Geir Hafsteinsson - Dýrustu ráðningamistökin eru ekki þau sem þú heldur!

Auðunn Gunnar - Breyttar áherslur umsækjenda, er hægt að verða við þeim?

14.10  Kaf

Árelía Eydís Guðmundsdóttir - Eldri vinnukraftur sem vinnur frá “Urban-hub” í 
Honolúlú - er það framtíðin?

Lokaorð Halldóra Geirharðsdóttir

15:00 Ráðastefnulok

Er fyrirtækið 
rétt mannað?

  Ráðstefna um 
mönnun og ráðningar

Skráninig og ítarlegar upplýsingar
á brennidepill.is

Brennidepill

Ásta

Elsa

Ole

Marina

Leifur Geir

Auðunn

Árelía

Birna 
ráðstefnustjóri

Ráðstefna 2015.11.11.indd   1 3.11.2015   13:52:40

Viðskipti Um fjögur prósent allra 
íbúða í Reykjavík eru í útleigu 
til ferðamanna samkvæmt nýrri 
skýrslu sem Háskólinn á Bifröst 
kynnti fyrir iðnaðar og viðskipta
ráðherra í gær.

Í skýrslunni er umfang íbúða
gistingar dregið fram og jafnframt 
settar fram tillögur sem miða að 
því að einfalda skráningu íbúða í því 
augnamiði að draga úr skattsvikum 
og skýra reglur.

Á vefsíðunni Airbnb eru um 3.400 
herbergi og íbúðir skráð á Íslandi. 
Þar af eru 1.900 herbergi og íbúðir 
í Reykjavík.

Í skýrslunni kemur jafnframt 
fram að reglur um skattlagningu 
íbúðagistingar séu ekki skýrar. 
Mikilvægt sé að haga skattalöggjöf 
með þeim hætti að hvati verði til 
þess að stunda starfsemina löglega 
með tilheyrandi greiðslum skatta og 
gjalda. – sg

Fjögur 
prósent 
íbúða leigð 
túristum

Horft yfir Reykjavík að hausti. Ekki sést 
á húsunum hvar leigt er út til ferða-
fólks. FRéttablaðið/VilHElm

Tímamótakosningar en meingallaðar
Þingkosningarnar í Búrma á morgun verða þær fyrstu í aldarfjórðung þar sem kjósendum standa raunverulegir valkostir til boða. Her-
foringjastjórnin hyggst samt alls ekki sleppa hendinni alveg af stjórninni og hefur fyrirfram tryggt sér fjórðung þingsætanna.

Nóbelsverðlaunahafinn aung San Suu Kyi á fjölmennum kosningafundi í byrjun mánaðarins. FRéttablaðið/EPa

Aung San Suu Kyi hefur verið leiðtogi 
stjórnarandstöðunnar í Búrma í meira 
en aldarfjórðung, eða allt frá því hún 
sneri aftur heim árið 1988 eftir að hafa 
dvalist langdvölum erlendis.

Lýðræðisfylking hennar vann stór-
sigur í þingkosningum árið 1990, en 
herforingjastjórnin í landinu tók ekki 

mark á þeim úrslitum.
 

 

Suu Kyi var sett í stofufangelsi og 
var það meira og minna næstu 
tvo áratugina, með fáeinum 
hléum.

Hún hlaut friðarverðlaun 
Nóbels árið 1991 en komst 
ekki til að taka við þeim fyrr 
en árið 2012, 21 ári síðar.

Eftir að herforinginn Thein 
Sein varð forsætisráðherra 
landsins árið 2007 hófst 
hann fljótlega handa við að gera 
ýmsar lýðræðisumbætur og lét meðal 

annars pólitíska fanga lausa í stórum stíl.
Árið 2010 efndi herforingja-
stjórnin aftur til þingkosninga, 

en Lýðræðisfylkingin sá ekki 
ástæðu til að taka þátt í 
þeim, enda var Suu Kyi enn í 
stofufangelsi.

Suu Kyi bauð sig hins vegar 
fram til þings í aukakosningum 
árið 2012 og hefur setið á þingi 
síðan. Lýðræðisfylking hennar 

tekur þátt í þingkosningunum á 
morgun, í fyrsta sinn í aldarfjórðung.

Ég mun verða æðri 
forsetanum.

Aung San Suu Kyi, leiðtogi stjórnarand-
stöðunnar

Herforingjastjórnin og lýðræðisbaráttan 

thein Sein
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Arion banki býður upp á fjölda opinna 
fræðsluviðburða í nóvember.

Nánari upplýsingar í viðburðadagatalinu 
okkar á arionbanki.is

Fræðsla 
og viðburðir 
í nóvemberHraðþjónustunámskeið

Vilt þú læra á Arion appið,
netbankann og nýju hraðbankana?

Arion banki býður upp 
fræðsluviðburða í nóvember.

Nánari upplýsingar í viðburðadagatalinu 
okkar á arionbanki.is arionbanki.is

Hraðþjónustunámskeið
Vilt þú læra á Arion appið,
netbankann og nýju hraðbankana?

Ráðstefna um sáttamiðlun
Hvernig virkar sáttamiðlun 
í viðskiptalífinu?

Fræðslufundur um lífeyrisgreiðslur
Ert þú að komast á eftirlaunaaldur?
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Fræðslufundur um lífeyrisgreiðslur
Ert 

25    

      

5   5   

Vilt þú 
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Internetið getur verið kaldranalegur staður. Í vikunni 
las ég níð um sjálfa mig sem sveið sárar en nokkurt 
uppnefni sem mér hefur verið gefið. Ég var kölluð 

„miðaldra kerling“. Sjálfsmynd mín hefur ekki beðið 
jafnmikinn hnekki síðan mér var sagt á Kaffibarnum fyrir 
nokkrum árum að ég liti út eins og frambjóðandi til sjötta 
sætis í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins – í sveitarstjórnar
kosningum.

Nettröll eru þó ekki eina hættan sem steðjar að grand
lausum egóum á vafri um veraldarvefinn. Um samfélags
miðla á borð við Facebook og Instagram seytlar margt 
hættulegra. Eins og heimalagaðar bollakökur, kossa
myndir frá Balí, fullkomlega lakkaðar táneglur í flæðar
máli, fólk að hlaupa maraþon, hrukkulausir jafnaldrar, 
brjóstaskorusjálfur, hvítlaukslegnar nautalundir bornar 
fram með seljurótarfroðu, yngra fólk en maður sjálfur í 
yfirmannsstöðum.

Rannsóknir sýna ítrekað að samfélagsmiðlar hafa nei
kvæð áhrif á sjálfsmynd fólks. Athugun sem gerð var við 
háskólann í Salford í Bretlandi leiddi til að mynda í ljós að 
helmingi þeirra sem nota slíka miðla líður verr fyrir vikið. 
Ástæðan: Fólki fannst eigin tilvist blikna í samanburði 
við fullkomlega „filteruð“ og „fótósjoppuð“ líf vina sinna í 
netheimum.

Ég taldi þó um tíma að ástandið væri að lagast.

Ekki vera aumingi
Síðustu mánuði hefur sprottið upp fjöldi herferða í fjöl
miðlum og á samfélagsmiðlum sem ætlað er að vekja 
athygli á málefnum sem eiga það sameiginlegt að vera 
tabú. Skemmst er að minnast átaksins „Útmeð’a“ sem 
beindi sjónum að sjálfsvígum ungra karla. Á Facebook
síðunni „Ekki halda stressi til streitu“ er vakin athygli 
á skaðsemi streitu. Konur hafa greint frá reynslu sinni 
af kynferðisofbeldi undir formerkinu #þöggun. Og svo 
mætti lengi telja.

Sumum virðist hins vegar mislíka þessi opna umræða. 
Um síðustu helgi birtist í Fréttablaðinu grein sem vakti 

töluverða lukku eftir Óttar Guðmundsson geðlækni þar 
sem hann skammaðist út í þá sem bera raunir sínar á torg. 
Kallaði hann þá „aumingja vikunnar“ og vitnaði í systur sína.

Óttar stendur ekki einn í átakinu sem nefna mætti „Inn
með’a“ – #bældaraÍsland2015. Rithöfundurinn Guðbergur 
Bergsson fór háðulegum orðum um kollega sinn, Hallgrím 
Helgason, er Hallgrímur opinberaði fyrir alþjóð að honum 
hefði verið nauðgað sem ungum manni í München.

Óttar og Guðbergur eru talsmenn forneskjulegra gilda: 
Það er miklu betra að henda sér bara tignarlega fram af 
klöpp en að vera að væla þetta um vanlíðan. Nauðgun. 
Plís, kerlingar, ekki vera í svona stuttum pilsum. Þung
lyndi. Taktu þig taki. Átröskun. Fáðu þér hamborgara. 
Stress. Það er ekkert að þér. Krabbamein. Hvað er svona 
merkilegt við það? Kvíði. Ekki vera aumingi.

Valíum og vodka
Þegar maður hefur ekki tíma til að lakka á sér táneglurnar 
(hvað þá að staðsetja þær í flæðarmáli og taka mynd), 
finnur ekki hreinan brjóstahaldara og veiðir einn upp úr 
þvottakörfunni, gleymir að fara í Bónus og býður matar
gestum upp á 1944 með tómatsósu og er svo bara allt í 
einu orðinn miðaldra án þess að hafa nokkru sinni verið 
nálægt því að hafa mannaforráð er mynd af hvítlauks
legnum nautalundum með seljurótarfroðu á Facebook 
nóg til að maður teygi sig í valíumið og vodkaflöskuna.

Einlægar játningar fólks um erfiðleika sem það tekst á 
við og ráð til þeirra sem ef til vill glíma við það sama gera 
samfélags og fjölmiðla svo miklu manneskjulegri en 
„fótósjoppaðar“ ýkjusögur um Sigga sem segist hróðugur 
vera að „meikaða“ í útlöndum en lifir í raun á kerfinu í 
Köben og spilar á gítar fyrir klink sem kastað er í hann á 
Strikinu sem hann eyðir svo í bjór.

Óskandi er að átakið „Innmeð’a“ verði ekki til þess að 
þau tabú sem hugrakkar sálir hafa hrakið fram úr skugg
anum hverfi aftur úr umræðunni. Þótt það fari vel um þá 
Óttar og Guðberg á átjándu öldinni megum við hin alveg 
halda áfram för okkar um þá tuttugustu og fyrstu.

Bældara Ísland 2015

Þegar Edda Jónsdóttir myndlistarmaður 
opnaði Gallerí i8 fyrir tuttugu árum 
grunaði fáa hvað í vændum væri. Sýnt var 
í borulegri kjallaraholu við Ingólfsstræti 
8. Hreinn Friðfinnsson, einn dáðasti 
listamaður sinnar kynslóðar, reið á vaðið 

með ný verk. Fyrr en varði var galleríið komið á 
listamessur úti í heimi með framúrskarandi lista
menn á sínum vegum: bræðurna Kristján og Sigurð 
Guðmundssyni, Rögnu Róbertsdóttur og fleiri. Nú er 
i8 alþjóðlegt gallerí með um 20 listamenn á mála hjá 
sér, útlenda og íslenska í bland.

Edda rekur þessa sögu í viðtali í Fréttablaðinu í dag. 
Meðal listamanna i8 eru heimsfræg nöfn sem seljast 
fyrir fúlgur fjár. Þeir geta valið úr galleríum stórborg
anna en sjá hag sínum best borgið hjá i8. Aðrir eru 
rísandi stjörnur. Þar fer Ragnar Kjartansson fremstur 
– verður með hverja sýninguna á fætur annarri í 
virtustu sýningarsölum höfuðborga vestanhafs og 
austan næstu misserin. Enn aðrir eru ungir, óskrifað 
blað líkt og Ragnar var fyrir stuttu.

Gallerí er fyrst og fremst hópur listamanna. Stóru 
nöfnin lyfta hinum sem færri þekkja á hærri stall. Sum 
ná fótfestu, kveikja áhuga ástríðusafnara og safnstjóra. 
Galleristinn þekkir þá – það er hans hlutverk. Verk 
listafólks i8 eru í nokkrum af kunnustu einkasöfnum 
samtímalistar í heimi. Verk Lawrence Weiner, Roni 
Horn, Ólafs Elíassonar og Ernesto Neto eru í flestum 
nútímalistasöfnum sem nöfnum tjáir að nefna. Öll 
vinna náið með i8.

Edda kunni lítið í gallerírekstri þegar hún sýndi 
Hrein um árið. En hún átti sér draum – að sýna alþjóð
lega nútímalist á Íslandi og kynna framúrskarandi 
íslenska list fyrir umheiminum. Hún var djörf og 
hafði skýrar hugmyndir um hvaða kostum góðir lista
menn þyrftu að vera gæddir – einbeittir og vissir um 
að myndlistin væri það eina sem þeir gætu hugsað 
sér að sinna, segir hún. Innsæi hennar hefur sjaldan 
brugðist.

Listalífið var frekar dauft, segir Edda. Auðvitað voru 
margir góðir listamenn þó að fáir væru á hennar línu. 
En viðskipti og myndlist voru eitruð blanda í huga 
margra. Kjarval, Ásgrímur og Jón Stefánsson seldust – 
mest olía á striga í gylltum ramma. Það gerði lítið fyrir 
lifandi listamenn. Hún vildi breyta því.

Hún naut vinfengis við Rögnu Róbertsdóttur og 
Pétur Arason, sem eiga eitt forvitnilegasta einka
safn í okkar heimshluta. Ragna og Pétur voru í góðu 
sambandi við erlenda listamenn í fremstu röð. Sumir 
sýndu hjá þeim á Annarri hæð við Laugaveg. Nýló átti 
spretti – og enn lifði í glæðum frá SÚM. Edda var rétt 
manneskja, á réttum stað, á réttum tíma.

Gallerí i8 þjónar aðeins broti þeirra listamanna 
sem eiga erindi út í heim – ef þeir kæra sig um. Mörgu 
frábæru listafólki líkar best heima. Alþjóðleg kynning 
útheimtir mikla þekkingu, mikla vinnu og miklar 
skuldbindingar. Sérhæfðir starfsmenn i8 gefa gott for
dæmi. En þeir geta varla sinnt fleirum í einu.

Við þurfum fleiri gallerí – fleira þrekmikið fólk sem 
eltir drauma sína þangað sem þeir verða að veruleika.

Þetta er hægt

Listalífið var 
frekar dauft, 
segir Edda. 
Auðvitað 
voru margir 
góðir lista-
menn þó að 
fáir væru á 
hennar línu. 
En viðskipti 
og myndlist 
voru eitruð 
blanda í huga 
margra.

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: 
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Við höldum upp á 30 ára samstarf Mora og Tengi með glæsilegum tilboðsdögum. 
Gleðin hefst í dag og verður sérstök opnun frá klukkan 10 til 16, 
komið og gerið frábær kaup, við erum með heitt á könnunni og með því.

Gæði, þjónusta, ábyrgð - það er Tengi

Smiðjuvegi 76    •    Kópavogi    •    Sími 414 1000    •    Baldursnesi 6    •    Akureyri    •    Sími 414 1050    •    www.tengi.is    •    tengi@tengi.is

25% afsláttur
sturtuklefar og -hurðir

25% afsláttur
IFÖ innréttingar

30% afsláttur
Mora MMIX blöndunartæki

MORA MMIX 
TILBOÐSDAGAR

30%afsláttur
Mora MMIX K5
eldhústæki

19.581 kr.
verð áður 27.973 kr.

Hefjast í dag!

Sérstök opnun í dag frá klukkan 10 til 16.



Sunnudagurinn 8. nóvember 
verður tileinkaður baráttu gegn 
einelti og er það í fimmta sinn 

sem það er gert hér á landi. Mark
miðið er að vekja athygli á málefninu 
og hve alvarlegt einelti er.

Í tengslum við þennan dag árið 
2011 var undirritaður þjóðarsátt
máli gegn einelti og stofnuð vefsíðan 
gegneinelti.is. Á vefsíðunni getur fólk 
lagt baráttunni lið með því að undir
rita sáttmálann og skuldbinda sig þar 
með til þess að vinna af alefli gegn 
einelti í samfélaginu, standa vörð 
um rétt fólks til þess að geta lifað í 
sátt og samlyndi við umhverfi sitt 
og jafnframt að gæta sérstaklega að 
rétti barna og ungmenna og þeirra 
sem ekki eiga sér málsvara eða sterka 
rödd í samfélaginu.

Ég hvet fólk til að undirrita þjóðar
sáttmálann gegn einelti, taka þátt í 
baráttunni gegn því og leggja sitt af 
mörkum til að bæta samfélagið og 
hafa áhrif til góðs með breytni sinni. 
Við þurfum saman að vinna bug á 
þessu samfélagsböli sem eitrar og 
eyðileggur líf svo margra.

Ný reglugerð gegn einelti
Nú hefur verið birt ný reglugerð sem 
kveður á um aðgerðir gegn einelti, 
kynferðislegri áreitni, kynbundinni 
áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 
Þetta er mikilvægur áfangi, því þarna 
er sett fram hvaða skyldur hvíla á 
atvinnurekendum í þessum efnum, 
um skyldu allra vinnustaða um að 
setja sér áætlun um aðgerðir til að 
koma í veg fyrir einelti og viðbrögð 
ef á reynir.

Öllum vinnustöðum ber að greina 
áhættuþætti innan vinnustaðarins 
með gerð áhættumats. Í reglugerð
inni er með skýrum hætti kveðið 
á um að við gerð áhættumats skuli 
meðal annars greina áhættuþætti 
eineltis á vinnustaðnum þar sem 
tekið skuli tillit til andlegra og félags
legra þátta, svo sem aldurs starfs
manna, kynjahlutfalls, ólíks menn
ingarlegs bakgrunns starfsfólks, 
skipulags vinnutíma, vinnuálags 
og fleira. Ljóst er að vinnustaðir eru 
jafn ólíkir og þeir eru margir og því 
mikilvægt að áhættumatið taki mið 
af aðstæðum á hverjum stað.

Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit 
með framkvæmd reglugerðarinnar 
en fyrirtæki og sérfræðingar sem 

Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir í áskrift  

er góð leið til að byggja upp eignasafn. 

Byggðu upp þinn sjóð með 
reglubundnum sparnaði

Lágmarksupphæð 
aðeins 5.000 kr.
á mánuði.

100% afsláttur 
af upphafsgjaldi  
í áskrift í sjóðum.

Enginn fjármagns-
tekjuskattur greiddur 
fyrr en við innlausn.*

*Skattameðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíð. 410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

Dagur gegn einelti 
8. nóvember

Eygló  
Harðardóttir
félags- og húsnæðis-
málaráðherra

Frjálsar kristnar kirkjur og gras
rótarsöfnuðir hafa vaxið veru
lega og telja nú tugi þúsunda 

Íslendinga. Allir kristnir ættu að 
fagna því. Þjóðkirkjustofnanir eru 
víðast hvar á undanhaldi í þeim 
löndum þar sem þær enn fyrirfinn
ast. Það er eðlileg þróun í hinum 
kristna heimi.

Þjóðkirkjan fær enn milljarða ár 
hvert, umfram aðrar íslenskar lút
erskar kirkjur sem ættu að njóta þess 
sama samkvæmt stjórnarskrá.

Þeir sem segja að aðskilnaður 
hafi þegar átt sér stað milli ríkis og 
þjóðkirkjustofnunarinnar láta sem 
lúterskar fríkirkjur séu ekki til. Sá 
kirkjusögulegi arfur jarðeigna sem 
veldur þessari hróplegu mismunun 
er auðvitað arfur allra kristinna 
Íslendinga.

Nú hefur kirkjuþing hinnar ríkis
reknu þjóðkirkju ákveðið að veita 
150 milljónir til að fjölga í þjóð
kirkjunni. Hvaðan skyldu þær sálir 
eiga að koma? Það eru nokkrir hópar 
sem koma til greina. Sá hópur fólks 
sem stækkað hefur hraðast undan
farin ár er utan trúfélaga. Margir þar 
hafa fengið alveg upp í kok af ótrú
verðugri og ókristilegri framgöngu 
afturhaldssamra trúarstofnana. Það 
væri erfiður kristniboðsakur.

Skyldi markið sett á innflytjendur 
og flóttamenn sem margir eru mús
limar eða kaþólskir? Það er erfiður 
akur.

Langlíklegasti markhópurinn fyrir 
150 milljóna „kristniboðsátakið“ eru 
kristnu fríkirkjurnar sem hafa vaxið 
svo mjög. Hver er þá staða Fríkirkj
unnar í Reykjavík andspænis slíku 
milljóna áhlaupi?

Jú, við höfum 62. gr. Stjórnar
skrár Íslands okkur til varnar. Þar er 
fjallað um Fríkirkjuna í Reykjavík! Á 
þremur öldum hefur hún starfað og 
alltaf verið evangelísk lútersk.

Frumlag 62. gr. er hin evangelíska 
lúterska kirkja en alls ekki þjóð
kirkjustofnunin. Allt frá stofnun 
Fríkirkjunnar árið 1899 var hún og 
er íslensk grasrótarhreyfing og hluti 
af sjálfstæðisbaráttu landsmanna á 
meðan þjóðkirkjustofnunin var í 
raun leifar af dönsku stjórnsýsluapp
arati með sínum landfræðilegu sókn
armörkum og embættismannakerfi. 
Fríkirkjan hefur aldrei afsalað sér 
sínum kirkjusögulega arfi sem hún 

á rétt á samkvæmt stjórnarskrá. En 
þjóðkirkjan heldur henni nú utan
garðs. Sporin hræða.

Sjálfvirk útskráning
Á fyrrihluta síðustu aldar voru bara 
tvær kirkjur í Reykjavík og um helm
ingur íbúanna tilheyrði Fríkirkjunni. 
Síðan eftir miðja öldina þegar hverfis
kirkjur þjóðkirkjunnar fóru að rísa þá 
var í bakherbergi ráðuneytisins búin 
til lítil reglugerð. Reglugerðin fól það í 
sér að ef fríkirkjufólk flutti lögheimili 
sitt þá var það sjálfkrafa skráð í þjóð
kirkjuna. Fæstir vissu af þessari breyt
ingu og því voru þúsundir Íslendinga 
teknir af skrá Fríkirkjunnar og settir 
í Þjóðkirkjuna án vitundar eða sam
þykkis. Trúfélagsgjöldin runnu því 
óhindrað til þjóðkirkjustofnunarinn
ar í áratugi. Í dag teldist þetta argasta 
mannréttindabrot. Reglugerðin olli 
því að þjóðkirkjan fékk aftur drottn
andi stöðu.

2001 Gullið og asninn  
á kirkjuþingi
Á kirkjuþingi árið 2001 var rætt um 
að gera lútersku fríkirkjunum tilboð 
sem þær gætu ekki hafnað. Þær áttu 
að fá að ganga inn í þjóðkirkjuna. 
Það var alls ekki gert að beiðni frí
kirknanna heldur óttuðust þjóð

kirkjumenn að fríkirkjur ættu rétt 
á að sækja á eigin forsendum í digra 
sjóði. Það vildu þeir fyrirbyggja. Í 
umræðum kirkjuþingsmanna var 
talað um kristilegt grasrótarstarf af 
mikilli fyrirlitningu og háði. Kirkju
þingsmennirnir höfðu miklar efa
semdir um að hleypa fríkirkjum að 
„sínum kirkjueignum“. Fríkirkjufólki 
var líkt við asna sem stendur utan 
við borgarmúrana. Kirkjuþings
mennirnir ræddu sín á milli hvernig 
hægt væri að lokka asnann inn fyrir 
borgarmúrinn (þ.e. í þjóðkirkjuna), 
ná gullinu (trúfélagsgjöldunum) af 
baki hans en senda asnann síðan 
aftur út fyrir borgarmúrinn þar sem 
hann ætti helst heima.

Árið 2003 hvatti formaður presta
félagsins alla þjóðkirkjupresta til að 
skrá sem flesta úr frjálsum kristnum 
trúfélögum og inn í þjóðkirkjuna. 
Hvatinn var að fá fleiri stöðugildi frá 
ríkinu, meiri pening umfram önnur 
trúfélög. Enn í dag reyna sumir þjóð
kirkjuprestar að fá fríkirkjufólk til að 
skrá sig yfir.

Þegar stofnunin ræðst gegn gras
rótinni eru góð ráð dýr. Legg ég því 
til að í stað þess að þjóðkirkjan setji 
milljónirnar til höfuðs okkur að hún 
afhendi kristnum fríkirkjum 150 
milljónirnar til ráðstöfunar. Það væri 
þá loks í anda þess Jesú Krists sem 
stofnunin kennir sig við. Sú upphæð 
er aðeins örlítið brotabrot af öllum 
kirkjusögulegum arfi fríkirkjufólks 
sem ríkiskirkjan hefur haldið fyrir 
sjálfa sig. Þær milljónir munum við 
nota til að efla grasrótarkristni á 
Íslandi í anda víðsýni og umburðar
lyndis. Við munum fagna fjölbreyti
leika mannlífsins og vinna að því að 
sameina í stað þess að sundurgreina. 
Við munum ekki líta til kaþólsku 
miðaldakirkjunnar sem fyrirmyndar 
heldur til þess Jesú Krists sem var í 
nöp við trúarstofnanir og lifði og 
starfaði í grasrótinni.

150 milljónir til höfuðs 
fríkirkjum?

Hjörtur Magni 
prestur og forstöðu-
maður Fríkirkjunnar í 
Reykjavík

Árið 2003 hvatti formaður 
prestafélagsins alla þjóð-
kirkjupresta til að skrá sem 
flesta úr frjálsum kristnum 
trúfélögum og inn í þjóð-
kirkjuna. Hvatinn var að fá 
fleiri stöðugildi frá ríkinu, 
meiri pening umfram önnur 
trúfélög.

Einelti er alvarlegt og getur 
valdið fólki varanlegum 
skaða. Mikilvægt er að at-
vinnurekendur geri sér grein 
fyrir skyldum sem á þeim 
hvíla og nýti þau verkfæri 
sem til eru í baráttunni gegn 
einelti.

hlotið hafa viðurkenningu Vinnu
eftirlitsins til að veita atvinnurek
endum þjónustu við gerð áætlana 
um öryggi og heilbrigði á vinnu
stöðum hafa á að skipa sérfræð
ingum sem einnig geta veitt aðstoð 
við gerð áætlana um aðgerðir gegn 
einelti. Ég hvet atvinnurekendur til 
að nýta sér þessa sérfræðiþekkingu 
við gerð áhættumats á vinnustað 
þar sem meðal annars eru greindir 
áhættuþættir eineltis, líkt og reglu
gerðin býður.

Það er óumdeilt að aðbúnaður 
á vinnustað hefur áhrif á líðan og 
heilsu starfsfólks. Nútímaleg vinnu
vernd á ekki einungis að snúast um 
að koma í veg fyrir slys og líkamlegt 
heilsutjón, heldur sýna rannsóknir að 
andlegir og félagslegir þættir eru ekki 
síður mikilvægir fyrir líðan og heilsu 
starfsfólks. Ef þessum þáttum er ekki 
sinnt aukast líkur á margskonar 
vanda sem getur dregið úr starfs
ánægju, skert framleiðni og aukið 
starfsmannaveltu. Vanlíðan starfs
fólks getur leitt til heilsufarsvanda
mála, til lengri eða skemmri tíma.

Einelti er alvarlegt og getur valdið 
fólki varanlegum skaða. Mikilvægt 
er að atvinnurekendur geri sér grein 
fyrir skyldum sem á þeim hvíla og 
nýti þau verkfæri sem til eru í bar
áttunni gegn einelti.
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ford.is

NÝR FORD FOCUS
Ford Focus er Íslendingum kunnur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra 
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. 

Nú er kominn nýr Ford Focus sem hefur verið endurhannaður bæði að 
innan og utan.  Fjöðrunin er jafnframt ný, staðalbúnaðurinn mikill og 
hann er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur 
verið valin vél ársins í heiminum 3 ár í röð. 

Ný kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína. Eins má nefna endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur 
bæði í stæði sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Að auki er nú fáanlegt GPS leiðsögukerfi með Íslandskorti. Ford Focus er jafnframt eini bíllinn sem hefur hlotið fjögur öryggisverðlaun frá Euro NCAP.  
Nýi Ford Focus hlaut einnig titilinn „Besti bíllinn“ í flokki meðalstórra fjölskyldubíla eftir að hafa fengið fullt hús stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP.

Ford Focus, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur/sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Nú fáanlegur sjálfskiptur með 
margverðlaunuðu EcoBoost vélinni  
frá aðeins 3.390.000 kr.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Í tilefni 20 ára afmælis Ford hjá Brimborg 
fylgja ný Nokian vetrardekk að verðmæti 
145.000 kr. öllum nýjum Ford Focus í 
nóvember. Þú færð bílinn á vetrardekkjum 
og sumardekkin í skottið. Nýttu tækifærið.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika  
Ford Focus – mest selda bíl heims.  
Komdu og prófaðu.

FORD FOCUS ER EINNIG FÁANLEGUR STATION FRÁ 3.350.000 KR.

FR
Á3.190.000KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á3.390.000KR.

SJÁLFSKIPTUR

Ford_Focus_sjalfskiptur_dekk_5x38_20151103_END.indd   1 6.11.2015   11:25:06



      

SÓFAR

Allir sófar á taxfree tilboði*

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm  96.766 kr.   119.990 kr.

TAXFREE

*  Taxfree tilboðið gildir bara á sófum 
og jafngildir 19,35% afslætti. 

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður viðisaukaskatt 
af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað 

Húsgagnahallarinnar.  
Gildir ekki á Kamma afmælissófanum.

 145.153 kr.   179.990 kr.  80.637 kr.   99.990 kr.

ELLY 
Þriggja sæta sófi. Litir: Ljós- og dökkgrár, gráblár,  
sand bleikur og dustygrænn. Stærð: 183 x 82 x 85 cm

OSWALD 
Þriggja sæta sófi. Dökkgrátt slitsterkt 
áklæði. Viðarfætur.
Stærð: 185 x 84 x 87 cm

ROMANCE 
2,5 sæta sófi. Dökkgrár. Viðarfætur. 
Stærð: 170 x 82 x 87 cm

 80.637 kr.   99.990 kr.

COSTA 
Tungusófi. Vinstri tunga. 
Hvítt eða svart bongo áklæði.
Stærð: B:340 D:240/163 cm  322.573 kr.   399.990 kr.

ALABAMA 
Hornsófi með tungu. Hægri og 
vinstri tunga. Slitsterkt áklæði, 
grátt eða antrazit. 
Stærð: 255 x 245 cm  185.476 kr.   299.990 kr.

MIDLAND
Hættulega notalegur tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga. 
Klæddur slitsterku ljósu áklæði ljósu.
Einnig fáanlegur í brúnu áklæði
Stærð: 280 × 175 × 95 cm

Ljóst áklæði

 314.508 kr.   389.990 kr.
Brúnt áklæði

 362.896 kr.   449.990 kr.

FRIDAY
Fjölskyldusófinn, hægri eða vinstri 
tunga. Dökkgrátt eða brúnt áklæði.
Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

 241.927 kr.   299.990 kr.

TAXFREE
SÓFAR

Allir sófar á taxfree tilboði*

Reykjavík, Akureyri og Ísafirði  www.husgagnahollin.is

Húsgagnahöllin 50 ára

*  Taxfree tilboðið gildir bara á sófum og jafngildir 19,35% afslætti. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður viðisaukaskatt af söluverði.  Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallar-innar. Gildir ekki á Kamma afmælissófanum.

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.Stærð: 231 × 140 × 81 cm  96.766 kr.   119.990 kr.

Þú finnur nýja sófa-taxfreeblaðið  
á www.husgagnahollin.is

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



      

SÓFAR

Allir sófar á taxfree tilboði*
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Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. 
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áklæði. Viðarfætur.
Stærð: 185 x 84 x 87 cm

ROMANCE 
2,5 sæta sófi. Dökkgrár. Viðarfætur. 
Stærð: 170 x 82 x 87 cm

 80.637 kr.   99.990 kr.

COSTA 
Tungusófi. Vinstri tunga. 
Hvítt eða svart bongo áklæði.
Stærð: B:340 D:240/163 cm  322.573 kr.   399.990 kr.

ALABAMA 
Hornsófi með tungu. Hægri og 
vinstri tunga. Slitsterkt áklæði, 
grátt eða antrazit. 
Stærð: 255 x 245 cm  185.476 kr.   299.990 kr.

MIDLAND
Hættulega notalegur tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga. 
Klæddur slitsterku ljósu áklæði ljósu.
Einnig fáanlegur í brúnu áklæði
Stærð: 280 × 175 × 95 cm

Ljóst áklæði

 314.508 kr.   389.990 kr.
Brúnt áklæði

 362.896 kr.   449.990 kr.

FRIDAY
Fjölskyldusófinn, hægri eða vinstri 
tunga. Dökkgrátt eða brúnt áklæði.
Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

 241.927 kr.   299.990 kr.

TAXFREE
SÓFAR

Allir sófar á taxfree tilboði*

Reykjavík, Akureyri og Ísafirði  www.husgagnahollin.is

Húsgagnahöllin 50 ára

*  Taxfree tilboðið gildir bara á sófum og jafngildir 19,35% afslætti. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður viðisaukaskatt af söluverði.  Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallar-innar. Gildir ekki á Kamma afmælissófanum.

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.Stærð: 231 × 140 × 81 cm  96.766 kr.   119.990 kr.

Þú finnur nýja sófa-taxfreeblaðið  
á www.husgagnahollin.is

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



Fundarstjóri er Margrét Grímsdóttir  
framkvæmdastjóri hjúkrunar  
á Heilsustofnun NLFÍ.

Frummaðurinn og nútíminn
Haraldur Erlendsson geðlæknir og forstjóri  
Heilsustofnunar NLFÍ. 

Þarmar með sjarma
Rakel Fleckenstein Björnsdóttir þýðandi.

Þarmaflóran – okkar eigin hönnun 
Birna G. Ásbjörnsdóttir MSc í næringarlæknisfræði  
og MSc-nemi í gagnreyndum heilbrigðisvísindum.

Pallborðsumræður að loknum erindum

Þarmar með 
sjarma!
Hollt mataræði – betri melting 
– heilbrigðir þarmar

Fræðslunefnd Náttúrulækningafélags Íslands efnir til 
málþings á Icelandair Hótel Reykjavík Natura, þingsal 1 

þriðjudaginn 10. nóvember 2015 kl. 20:00

• Eru þarmar með sjarma?
• Er fæði frummannsins betra fyrir þarmana? 
• Eru þarmar matvandir?  
• Byrjar og endar heilsa okkar í þörmunum?
• Eru tengsl milli þarma og ADHD?
•  Hefur sykurneysla áhrif á þarma?

Allir velkomnir. 
Aðgangseyrir 2.000 kr.
Frítt fyrir félagsmenn.

Rakel F. Björnsdóttir Birna G. Ásbjörnsdóttir

Haraldur ErlendssonMargrét Grímsdóttir

Hvað ég eða einhver annar hugsar 
kemur engum við. Sumar hugsanir 
eru gæluhugsanir, aðrar íþyngjandi, 
þrálátar og enn aðrar sjálfvirkar í 
þeirri merkingu að við ákveðnar 
aðstæður eða áreiti þá skjótast 
þær fram og taka stjórnina. Hugs-
anir, jákvæðar sem neikvæðar eru á 
ábyrgð þess einstaklings sem á þær 
og hann velur hvort hann ætlar að 
leyfa þeim að hafa einhver sérstök 
áhrif á líðan eða atferli sitt.

Það er næstum því hægt að full-
yrða að enginn fari í gegnum lífið án 
þess að upplifa einhvern tímann að 
einhver fari í taugarnar á sér. Það er 
ekki merki um að vera slæm mann-
eskja að hugsa hugsanir eins og mér 
líkar ekki við þennan eða þessi er 

ekki mín týpa eða mér finnst þessi 
pirrandi. Það er hluti af tilverunni að 
vera stöðugt að máta sig við menn og 
málefni, vega, meta og flokka.

Hins vegar, þegar kemur að 
hegðun og framkomu gagnvart 
öðru fólki gilda ákveðnar reglur. 
Þær vísa veginn um hvernig okkur 
ber að koma fram við aðra og að 
ákveðin framkoma og hegðun, 
þ.m.t. einelti, sé óásættanlegt og 
bannað. Þetta leiðir af sér að hugsun 
eins og „ÞÚ ferð í taugarnar á mér“ 
gefur eiganda hennar ekki eitt-
hvert sérstakt leyfi til að koma illa 
fram við þessa tilteknu manneskju. 
Honum leyfist ekki að hreyta í hana 
ónotum, niður lægja hana eða sýna 
henni fyrirlitningu. Ef hann gerir 
það engu að síður ber okkur sem 
einstaklingum, atvinnurekendum, 
löggjafanum og samfélaginu að 
segja stopp, hingað og ekki lengra, 
EKKI MEIR, EKKI AFTUR.

Skilvirkt viðbragðskerfi
Ef kvörtun kemur frá einstaklingi 
sem upplifir að hafa orðið fyrir 

óásættanlegri framkomu eða ein-
elti ber að grípa strax inn í með 
skilvirku viðbragðskerfi. Slíkt við-
bragðskerfi felur í sér að skoða 
málið, ræða við aðila og skila 

niðurstöðu. Viðbragðskerfi er hluti 
af forvörnum sé það á annað borð 
sýnilegt. Í viðbragðskerfinu felst að 
kanna réttmæti kvörtunarinnar. 
Eigi kvörtunin við rök að styðjast 
þarf að finna leiðir til að lágmarka 
skaðann sem orðið hefur, vinna 
með aðila og tryggja að framkoman 
endurtaki sig ekki.

Sá sem á hugsunina „ÞÚ ferð í 
taugarnar á mér“ og sýnir hana í 
framkomu á við vandamál að stríða. 
Hann hefur slaka tilfinningastjórn 
og leyfir neikvæðum tilfinningum 
að ráða för frekar en dómgreind 
og skynsemi. Gera má því skóna 
að innra með honum búi pirringur 
og minnimáttarkennd. Mesta gæfa 
þessarar manneskju væri að hafa 
innsæi í vanda sinn og vilja taka á 
honum.

En jafnvel þótt innsæi skorti 
eða löngun til að láta af neikvæðri 
hegðun og framkomu geta allflestir 
engu að síður lært hvað má og ekki 
má. Í lærdómnum felst að meðtaka 
kröfuna um að láta af hinni nei-
kvæðu hegðun gagnvart öðrum.

Krafan er:
Hvað sem þér þykir um þessa til-
teknu manneskju ber þér að sýna 
henni almenna kurteisi eins og að 
bjóða góðan dag o.s.frv. Hættu að 
sýna henni andúð, fyrirlitningu, 
hroka, baktala hana eða hunsa.

Hvað varðar börnin þá er ábyrgð 
okkar allra að brýna fyrir þeim að 
ekkert okkar er eins. Öll höfum við 
séreinkenni sem sýna á virðingu og 
umburðarlyndi. Segja þarf börnum 
að ekkert réttlæti að koma illa fram 
við aðra krakka, alveg sama hvað 
þeim finnst um þá. Við unglingana 
þarf einnig að árétta að skrifa aldrei 
neitt um aðra á netið sem þeir 
myndu ekki vilja að væri skrifað 
um þá.

Fullorðnir eru fyrirmyndir 
barnanna. Sjái barn fyrirmynd sína 
koma illa fram við aðra manneskju 
telur barnið að hegðun af þessu tagi 
sé í lagi. Það er öllum hollt að spyrja 
af og til, er ég góð fyrirmynd barna 
minna og annarra sem ég umgengst 
þegar kemur að framkomu og hegð-
un við annað fólk?

ÞÚ ferð í taugarnar á mér!
Fullorðnir eru 
fyrirmyndir 
barnanna. Sjái 

barn fyrirmynd sína koma 
illa fram við aðra manneskju 
telur barnið að hegðun af 
þessu tagi sé í lagi. Það er 
öllum hollt að spyrja af og 
til, er ég góð fyrirmynd 
barna minna og annarra sem 
ég umgengst þegar kemur að 
framkomu og hegðun við 
annað fólk?

Eyþór Arnalds, RÚV-skýrsluhöf-
undur, sendir undirritaðri kulda-
kveðju í Fréttablaðinu fyrir helgi og 
sakar um ósæmilegar rangfærslur af 
ýmsu tagi.

Eyþór telur sig vita betur en ég, 
sem þó sit í stjórn RÚV, hvenær 
stjórnin fékk skýrsluna. Upplýst 
skal að skýrslan kom til stjórnar 
í tölvupósti frá útvarpsstjóra 29. 
október, klukkan 13.39. Þrjátíu og 
níu mínútum eftir að hún var kynnt 
almenningi á blaðamannafundi í 
Þjóðminjasafninu.

Mörgum dögum áður hafði birst 
umfjöllun um skýrsluna og tilvís-
anir í hana og skýrslubrot á Eyj-
unni. Og síðar hefur komið fram að 
almannatengill sá um dreifinguna.

Í viðbót við ásakanir um rang-
færslur, dylgjur og að fara í mann-
inn en ekki boltann, telur Eyþór að 
ég ætti að nota tímann til að skoða 
vanda útvarpsins af yfirvegun og 
ræða efnisatriði skýrslunnar, sem 
menntamálaráðherra telji svo 
góðan umræðugrunn. Og vissulega 
verður fróðlegt að ræða efnisatriði 
skýrslunnar við ráðherrann sem 
pantaði hana. Eyþór hefði hins 
vegar mátt ræða við fleiri á meðan 

skýrslan var í vinnslu, en þar vant-
aði talsvert upp á af hans hálfu. En 
nú hefur starfandi formaður RÚV, 
Guðlaugur Sverrisson, boðað fund 
með skýrsluhöfundum á mánudag.

Fullseint er það og ekki að frum-
kvæði skýrsluhöfunda, sem virðast 
ekki hafa gefið því gaum að yfir RÚV, 
var og er, þverpólitísk stjórn kjörin 
af Alþingi, þótt skýrslan gagnrýni 
stjórnir RÚV frá ohf-stofnun. Hefðu 
vandvirkir skýrsluhöfundar ekki 
átt frumkvæði að því að gefa bæði 
fyrrverandi og núverandi stjórn-
endum RÚV færi á að útskýra sínar 
ákvarðanir, meðan skýrslan var í 
vinnslu? Í stað þess að birta hana í 
sam keppnis miðlum fyrst og rífast 
svo um hana við þá sem bornir eru 
sökum í fjölmiðlum á eftir.

Því sýnist mér að málið liggi núna 
þannig að það sé Eyþór Laxdal Arn-
alds sem skuldi afsökunarbeiðni. Og 
ekki mér sérstaklega, heldur öllum 
þeim sem vilja Ríkisútvarpinu vel og 
að áfram starfi fjölmiðill í þágu og í 
eigu almennings.

Blákalt um birtingu 
RÚV-skýrslu

Kolbrún  
Baldursdóttir
sálfræðingur

Upplýst skal að 
skýrslan kom 
til stjórnar í 

tölvupósti frá útvarpsstjóra 
29. október, klukkan 13.39. 
Þrjátíu og níu mínútum eftir 
að hún var kynnt almenn-
ingi á blaðamannafundi í 
Þjóðminjasafninu.

Björg Eva  
Erlendsdóttir
núverandi  
stjórnarmaður og 
fv. stjórnarformaður 
RÚV
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Sheer
Driving Pleasure

BMW X1

www.bmw.is

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.

NÝR OG SPENNANDI
BMW X1.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
LESS EMISSIONS. MORE DRIVING PLEASURE.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Á NÝJUM BMW X1

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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Sund „Þetta er alveg geðveikt,“ segir 
Eygló Ósk Gústafsdóttir kampakát í 
samtali við Fréttablaðið, en íslenska 
sunddrottningin og Ólympíufarinn 
var valin, ásamt Hrafnhildi Lúth-
ersdóttur, í úrvalslið Evrópu sem 
mætir Bandaríkjunum í Einvíginu 
í lauginni í byrjun desember.

„Ég frétti af þessu fyrir svona 
mánuði en nafnalistinn var ekki 
gefinn út fyrr en núna. Þarna verður 
fullt af stjörnum. Ég hoppaði alveg 
af kæti þegar ég frétti að við yrðum 
með og ætlaði varla að trúa þessu. 
Þetta er alveg frekar stórt mót,“ 
segir Eygló.

Einvígið í lauginni (e. Duel in the 
Pool) er keppni sem fram fer annað 
hvert ár og er eins konar Ryder-
bikar í sundinu þar sem bestu sund-
menn Bandaríkjanna og Evrópu 
mætast. Fyrst var keppt árið 2003 
en í fyrstu þrjú skiptin mættust 
Bandaríkin og Ástralía.

Skærustu stjörnur heims
Bandaríkin og Evrópa hafa mæst 
þrisvar sinnum og Bandaríkin haft 
betur í öll skiptin. Fyrir tveimur 
árum í Skotlandi þurfti þó bráða-
bana til að skilja á milli liðanna en 
þar kom bandaríska sveitin í 4x50 
metra fjórsundi á undan í mark á 
nýju heimsmeti.

Það er ekki ofsögum sagt að 
Eygló og Hrafnhildur verða þarna í 
stjörnu fans. Það má alveg leiða að 
því líkur að stöllurnar hafi kiknað 
aðeins í hnjánum þegar þær sáu 
listann yfir skipan liðanna.

Bara til að gefa lesendum smá 
hugmynd um hversu stórt þetta 
er þá eru með Hrafnhildi og Eygló 
í liði ungverska járnfrúin Katinka 
Hosszú sem er ósnertanleg í fjór-

sundi, Ranomi Kromowidjojo, 
hollenskur Ólympíumeistari í 50 
og 100 metra skriðsundi, og Dániel 
Guyrta, Ungverji sem er heimsmet-
hafi í 200 metra bringusundi.

Í bandaríska liðinu eru bæði 
Missy Franklin og Ryan Lochte. 
Það á í raun ekkert að þurfa að segja 
meira. Segjum samt aðeins meira. 
Franklin er aðeins tvítug en er samt 
fjórfaldur Ólympíumeistari og ell-
efufaldur gullverðlaunahafi á HM. 
Lochte hefur lengi verið næstbesti 
sundmaður Bandaríkjanna á eftir 
Michael Phelps og á að baki fimm 
Ólympíugull og 39 gull á HM.

Æfingar á landi að skila sér
„Þarna verður einfaldlega saman-
safn af besta sundfólki heims og 
því öllu skellt saman í eitt mót. 
Við Hrafnhildur verðum örugg-
lega í sjokki að vera í kringum 
þessar stjörnur en það verður bara 
gaman,“ segir Eygló.

Hún keppir um næstu helgi á 
Íslandsmeistaramótinu í 25 metra 
laug og svo á EM í 25 metra laug 
áður en kemur að veislunni í Indi-
anapolis í Bandaríkjunum.

„Við erum bara að æfa fyrir 

EM núna á fullu. Næsta ár er svo 
Ólympíuár þannig að allir eru að 
einbeita sér að því. Það verður 
spennandi að sjá hvað gerist,“ segir 
Eygló.

Þessi gríðarlega efnilega sund-
kona rakaði saman verðlaunum á 
Íslandsmeistaramótinu í 50 metra 
laug fyrr á árinu og komst svo í 
úrslit á HM í Rúss-
landi í sumar líkt 
og Hrafnhildur 
s e m  g e r ð i 
það tvívegis. 
Hverju þakk-
ar hún þennan 
árangur?

„Ég hef ekki breytt miklu í 
sundinu sjálfu en ég geri meira af 
brakkaþreki og æfingum á landi 

ef þannig má að orði 
komast. Ég er í mun 

meiri þrekæfingum 
og lyftingum og það 
hefur komið sterkt 
inn,“ segir Eygló Ósk 
Gústafsdóttir.

Nýjast

Synda á meðal stjarnanna
Eygló Ósk Gústafsdóttir og Hrafnhildur Lúthersdóttur voru báðar valdar í úrvalslið Evrópu sem mætir 
Bandaríkjunum í Indianapolis. Þar keppa margar af skærustu sundstjörnum heims.

Gulldeildin fer fram um helgina

Eygló 
Ósk Gúst-
afsdóttir er 
tvítug 
sundkona 

úr Ægi sem 
komst í fyrsta 

sinn í úrslit á 
HM í sumar.

Hrafnhildur Lúthers-
dóttir er 24 ára sundkona úr 
SH sem keppir fyrir Florida 
Gators-háskólann í Banda-
ríkjunum. Hún komst 
tvívegis í úrslit á HM í 
Rússlandi í sumar.

365.is      Sími 1817

SUNNUDAG KL. 15:50

Bardaginn um Norður-London
Þá er komið að leiknum sem Lundúnabúar kalla „The North London 
Derby“. Með sigri á Emirates geta Skytturnar tyllt sér á toppinn og 
Spurs eru í harðri baráttu um Meistaradeildarsæti. 
Ekki missa af þessum stórveldaslag á Stöð 2 Sport 2!

ARSENAL–TOTTENHAM

domino´s deild karla í körfubolta 

Haukar - FSu 104-88 
Stigahæstir:  Haukur Óskarsson 26, Steph-
en Madison 24, Hjálmar Stefánsson 15, Kári 
Jónsson 12, Finnur Atli Magnússon 12/8 
frák./7 stoðs. - Cristopher Caird 30. 
Höttur - KR 50-85 
Stigahæstir:  Tobin Carberry 19 - Þórir 
Þorbjarnarsson 18, Darri Hilmarsson 
17, Michael Craion 15/18 frák., Ægir Þór 
Steinarsson 13/7 frák./6 stoðs.  
Þór Þorl. - ÍR 107-64 
Stigahæstir:  Vance Michael Hall 27, Davíð 
Arnar Ágústsson 17/17 mín./5 af 7 í 3ja, Þor-
steinn Már Ragnarsson 15, Halldór Garðar 
Hermannsson 11 - Oddur Rúnar Kristjáns-
son 19, Vilhjálmur Theodór Jónsson 15. 
 
KR-ingar fóru illa með nýliðana í 
Egilsstöðum og unnu sinn fjórða 
leik í röð. Kanalausir ÍR-ingar og 
nýliðar FSu og Hattar litu ekki vel 
út þegar liðin seinlágu öll í gær.

Í dag
12.35 Bournem. - Newcast.  Sport 2 
14.50 Norwich - Swansea  Sport 4  
14.50 Man. Utd. -WBA  Sport 2
14.50 West Ham - Everton Sport 3 
16.55 Verona - Bologna  Sport 
17.00 Keflavík - Grindavík Sport 3 
17.30 Stoke - Chelsea Sport 2 
19.40 AC Milan - Atalanta Sport 
13.30 HK - Valur  Digranes
13.30 ÍR - Stjarnan  Austurberg 
14.00 Fram - KA/Þór  Framhús
15.00 Fjölnir - Fylkir  Dalhús
16.00 Selfoss - ÍBV Selfoss
16.00 Haukar - Grótta Ásvellir
17.15 Keflavík - Grindavík  Keflavík

Á morgun
13.20 A.Villa-Man. City Sport 2 
13.55 Roma - Lazio Sport 
14.55 Barcelona - Villarreal Sport 
 16.00 Liverpool - C. Palace Sport 2  
16.00 Arsenal - Tottenham Sport  
19.25 Sevilla - Real Madrid Sport 
19.40 Sampdoria - Fiorent. Sport 3 
21.20 Colts - Broncos Sport  
13.30 Afturelding - FH  Varmá

domino’s-deild kvenna í körfubolta 

Haukar - Hamar 84-49 
Stigahæstar:  Helena Sverrisdóttir 14/11 
frák./5 stolnir, Sólrún Inga Gísladóttir 12, 
Dýrfinna Arnardóttir 11, Þóra Kristín Jóns-
dóttir 9, Pálína Gunnlaugsdóttir 9 - Suriya 
McGuire 14, Nína Jenný Kristjánsdóttir 9. 
 
Snæfell - Valur 82-38 
Stigahæstar:  Haiden Denise Palmer 25, 
Gunnhildur Gunnarsdóttir 14, Rebekka Rán 
Karlsdóttir 13 - Karisma Chapman 15. 

BIRGIR LEIFUR ByRjaR VEL 
Birgir Leifur Hafþórsson er í 2. 
sæti eftir fyrsta keppnisdaginn af 
fjórum á öðru stigi úrtökumótsins 
fyrir Evrópumótaröðina í golfi sem 
fer fram á Las Colinas-vellinum 
í alicante á Spáni. Birgir Leifur 
lék á 66 höggum í gær eða fimm 
höggum undir pari. Hann fékk 
meðal annars fjóra fugla á síðustu 
níu holunum. Birgir er tveimur 
höggum á eftir efsta manni en gera 
má ráð fyrir að 15 efstu kylfingarn-
ir komist áfram á lokaúrtökumót-

ið. Birgir Leifur er nú að 
leika í sautjánda 

sinn á úrtöku-
mótinu 
frá árinu 
1997 en 

hann hefur 
ellefu sinnum 

komist inn á 
lokaúrtöku-

mótið.

Mætir löndum sínum á morgun Guðmundur Guðmundsson, stýrir 
danska landsliðinu á móti því íslenska á æfingamótinu í Ósló annað 
kvöld. Í dag spilar Ísland við heimsmeistara Frakka en Danir mæta 
Norðmönnum.  NoRDiCPHoToS/GETTy
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Fimmtudag - Föstudag 10 - 18

Laugardagur 10 - 16

Austurhraun 3, Garðabæ | www.cintamani.is

ELÍ 14.993 kr. 39.490 kr.

FURA 22.493 kr. 48.990 kr.

DÚNA 17.993 kr. 34.990 kr.

DÓI 10.493 kr. 19.990 kr.

40-90% 
OUTLETSPRENGJA

A F S L Á T T U R 
 L O K A D A G U R
 OPIÐ TIL KL 16:00



Fótbolti Undirbúningurinn fyrir EM 
í Frakklandi er nú formlega hafinn en 
í gær var valinn landsliðshópurinn 
fyrir fyrstu æfingaleikina, sem verða að 
öllum líkindum alls átta talsins áður en 
lokakeppnin hefst í júní. Ísland mætir 
Póllandi og Slóvakíu síðar í mán-
uðinum en það verður ungt íslenskt 
landslið sem mætir þessum sterkum 
þjóðum í þeim leikjum.

Landsliðið skiptist í tvo hópa. Annars 
vegar leikmenn 26 ára og eldri sem voru 
lykilmenn í nýliðinni undankeppni EM 
og hins vegar yngri hópinn sem hefur 
að langmestu leyti staðið fyrir utan. 
Aðeins tveir leikmenn í liðinu eru yfir 
þrítugu.

„Við hefðum viljað taka þessa ungu 
leikmenn inn í hópinn miklu fyrr og 
oftar. En staðan í hópnum og mikilvægi 
leikja hefur komið í veg fyrir það,“ segir 
Heimir en það þótti ekki mikil ástæða 
til að hrista upp í landsliðshópnum á 
milli leikja í síðustu undankeppni, enda 
velgengni íslenska liðsins mikil.

„Við völdum stöðugleikann fram yfir 
að skoða leikmenn. Við höfum verið 
mjög ánægðir með hópinn sem við 
höfum verið með en metum það svo að 
nú sé rétti tíminn til að sýna mönnum 
að þeir eiga enn möguleika á að komast 
í hópinn fyrir lokakeppnina.“

Vantaði ekki unga menn í liðið
Kynslóðabilið í leikmannahópi Íslands 
er afar skýrt. Í hópnum eru tólf leik-
menn fæddir 1989 eða fyrr sem eiga 
samtals að baki 360 leiki. Þá eru ellefu 
leikmenn fæddir 1990 eða síðar sem 
eiga samtals 63 leiki – þar af eiga sókn-
armennirnir Kolbeinn Sigþórsson 30 
og Jón Daði Böðvarsson sautján.

Heimir segir að frammistaða 
Íslands í nýliðinni undankeppni 
sýni að það hafi ekki vantað leik-

menn úr síðari hópnum í íslenska 
landsliðið.

„Ef við horfum til framtíðar þá er gott 
að setja nýja leikmenn inn í okkar leik-
kerfi og leyfa þeim að kynnast lands-
liðsumhverfinu. Það er gott að geta yngt 
liðið upp þegar tækifæri gefst en lands-
liðið hefur hingað til alls ekki verið of 
gamalt.“

Landsliðið var einnig valið nú með 
það í huga að ekki geta allir gefið kost 
á sér í æfingaleikina í janúar. Þá munu 
liðinu aðeins standa til boða leikmenn 
sem spila á Íslandi og hinum Norður-
löndunum. Af þeim ástæðum eru leik-
menn eins og Hörður Björgvin Magnús-
son, sem spilar með Cesena á Ítalíu, og 
Hjörtur Hermannsson hjá PSV í Hol-
landi í liðinu nú. Það eru því fleiri leik-
menn sem spila á Norðurlöndunum 
sem ekki voru valdir nú en fá líklega 
tækifærið í janúar.

Skýrari mynd í mars
Enn liggur ekki fyrir hvaða liðum Ísland 
mætir eftir áramót en Heimir segir að 
reikna megi með að í leikjunum í mars 
verði komin ákveðin mynd á þann hóp 
sem fer á EM.

„Í mars fáum við bara fimm æfingar 
með leikmönnum og tvo leiki. Þá þurf-
um við að vera með nokkuð góða mynd 
af því hvaða leikmenn við ætlum með 
til Frakklands. Við erum því að hvetja 
menn til að taka framförum eins fljótt 
og mögulegt er og standa sig eins vel og 
hægt er með sínum félagsliðum.“

Hann segir að það sé stór hópur leik-
manna sem komi til greina fyrir EM 
í Frakklandi og að það verði vel fylgst 
með þeim í vetur.

„Við viljum að þessi hópur sé sem 
stærstur og þess vegna veljum við þenn-
an hóp í dag. Við viljum að hann stækki 
enn frekar og batni.“ eirikur@365.is

Enginn öruggur 
með sæti á EM
Níu leikmenn fá nú tækifæri til að sýna sig og sanna 
með landsliðinu í æfingaleikjum gegn Póllandi og 
Slóvakíu en ungur leikmannahópur var valinn í gær.
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Vestsjælland, Danmörku
Aldrei spilað á Íslandi

20 árA
0 landsleikir

Frederik Schram

cesena, Ítalíu
Síðast með Fram á Íslandi

24 árA
2 landsleikir

hörður BjörgVin 
magnúSSon

Vålerenga, Noregi
Síðast með Keflavík á Íslandi

20 árA
2 landsleikir

elíaS már ÓmarSSon

aik, Svíþjóð
Síðast með KR á Íslandi

24 árA
2 landsleikir

haukur h. haukSSon

giF Sundsvall, Svíþjóð
Síðast með Val á Íslandi

25 árA
4 landsleikir, 1 mark

rúnar már  
SigurjÓnSSon

lokeren, Belgíu
Síðast með Breiðabliki á Íslandi

22 árA
1 landsleikur

SVerrir i. ingaSon

Breiðabliki
20 árA

0 landsleikir

oliVer SigurjÓnSSon

PSV, Hollandi
Síðast með Fylki á Íslandi

20 árA
0 landsleikir

hjörtur  
hermannSSon

norrköping, Svíþjóð
Síðast með Keflavík á Íslandi

22 árA
0 landsleikir

arnÓr i. trauStaSon





„Við erum skapandi fólk sem lang
aði að gera eitthvað skemmtilegt 
saman,“ segir Björn Þór Björnsson, 
eða Bobby Breiðholt eins og hann 
er jafnan kallaður. Björn sem er 
hönnuður og myndlistarmaður 
stendur fyrir markaðnum Mart Art 
sem fram fer á Prikinu í dag ásamt 
þeim Óla Gumm, Mörtu Eir, Algera 
Studio, Christopher Thor Cleland 
AKA Sleepofer, Margeir Dire, TBA 

og Selurone sem öll munu selja 
verk sín.

Miðbærinn iðar af mannlífi 
um helgina í tilefni Iceland  Air
waveshátíðarinnar þar sem fjöl
margir ferðamenn hafa gert sér 
ferð til landsins til þess að taka 
þátt í hátíðinni auk allra heima
mannanna sem hana sækja. Fjöldi 
Off venjú viðburða er í gangi um 
helgina og tónleikar um  allan 
bæ. Bobby segir það því hafa verið 
tilvalið að halda myndlistarmark
að þessa helgi. „Við þekkjumst öll 
eitthvað og fórum nokkur að tala 

saman um að hafa svona markað. 
Okkur fannst sniðugt að hafa hann 
um Airwaveshelgina. Þetta er svo 
skemmtileg helgi. Það er svo mikið 
líf í bænum, fullt af fólki og mikið 
um að vera. Það skemmir svo ekki 
fyrir að bærinn er fullur af listunn
endum,“ segir hann og vonast að 
sjálfsögðu til þess að sem flestir 
kynni sér listina sem boðið verður 
upp á á markaðnum. „Það er mikil 
gróska í þessu núna og mikið um 
að fólk sé að gera sitt eigið, fara og 
prenta sjálft og koma sér á framfæri. 
Við erum ekkert að þessu fyrir pen

inginn, þetta snýst bara um að koma 
þessu frá okkur á blað,“ segir hann.

Það verður margt í boði á mark
aðnum. „Þetta er alls konar; mál
verk, teikningar, sumir eru að 
prenta og sumir að þrykkja á föt. 
Bara allt mögulegt,“ segir hann og 
lofar góðri stemmingu.

„Það er alltaf nóg um að vera á 
Prikinu. Það er tilvalið að kíkja í 
kaffi  eða hamborgara  og á okkur 
í leiðinni meðan fólk skipuleggur 
dagskrá kvöldsins,“ segir hann.

Markaðurinn stendur frá klukkan 
14 til 16 í portinu við Prikið.  

Myndlist ræður ríkjum á Prikinu
Myndlistarmarkaðurinn Mart Art fer fram í portinu á Prikinu í dag þar sem fjölmargir listamenn selja verk sín. 

Hluti listamannanna sem standa að markaðnum í portinu við Prikið. Fréttablaðið/VilHelm 

Hvað á að gera um helgina?

Ég ætla að taka til, fara í ræktina, 
sund, hitta barnabörnin og hugsa 
um veikan eiginmann.

Taka Til og hugsa um 
veikan eiginmann

guðfinna Jóhanna guðmundsdóttir, 
stjórnmálamaður

Ég ætla að vera almennt óþolandi 
og flagga epískum trúlofunarhring 
mínum á árlegu skákmóti fjölskyld-
unnar minnar.

Flaggar  
TrúloFunarhringnum

lilja katrín gunnarsdóttir,  
fjölmiðlakona

Þetta er eina fríhelgin mín í 
nóvember. ég ætla að kíkja 
upp á Vukov Konak, halda kok-
teilpartí heima og kíkja á bænda-
markað á sunnudaginn.

kokTeilparTí og 
bændamarkaður

smári mcCarthy, pírati

lesTu  
Týnd í Paradís, 
eftir Mikael 
Torfason.

hlusTaðu  
á tónleika Jóns 
Ólafssonar og 
Futuregrapher 
í Fríkirkjunni 
á laugardag 
klukkan níu.

horFðu  
á spennu-
þáttinn Rétt 
á sunnudags-
kvöldið en 
leikar eru 
farnir að æsast í 
þáttaröðinni. 

Farðu 
á Iceland 
Airwaves um 
helgina. Fjöldi 
off venue-við-
burða er í boði 
fyrir þá sem 
eiga ekki band. 

við erum skapandi Fólk 
sem langaði að gera 
eiTThvað skemmTilegT 
saman.

Viktoría Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is
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AÐ BREYTA HEIMINUM
  MEÐ LITLUM BYLTINGUM

   www.forlagid.is  |  Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39

KRISTÍN HELGA GUNNARSDÓTTIR RÆR  
HÉR Á NÝ MIÐ Í ÁHRIFAMIKILLI SKÁLD- 
SÖGU UM ÍSLENSKAR  KONUR

Ef maður hrindir af stað stórum byltingum 
sviðnar jörð og rýkur úr rústum.

Ef maður gerir litlar byltingar, alla daga, 
sem fæstir taka eftir, þá hreyfist veröldin 
með manni þangað sem förinni er heitið.



Mé r  vitanlega 
hefur ekki verið 
fylgst með öfga-
h ó p u m  e ð a  
- h r e y f i n g u m 
á Íslandi með 

kerfisbundnum hætti nema að því 
er varðar hryðjuverkaógn. Lögregla 
hefur samt fengið ýmsar ábendingar 
um slíka háttsemi og skoðað í kjöl-
farið, en ekki með markvissum hætti. 
Það stendur til að breyta því,“ segir 
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðal-
lögfræðingur lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu. Þann 15. janúar 
næstkomandi verður til ný staða 
lögreglumanns í svokölluðum hat-
ursglæpum. „Sá mun leitast við að 
kortleggja svona starfsemi, mynda 
tengsl við slíka hópa og þess háttar.“

Aðspurð segir Alda þróunina í 
nágrannalöndum okkar benda til 
þess að Íslendingar þurfi að vera 
viðbúnir uppgangi öfgahópa. 
„Þessi nýja staða í haturs-
glæpum er ætluð til að 
bregðast við þessu. Sagan 
segir að það sem gerist í 
nágrannalöndum okkar 
getur allt eins gerst hér.“

Hún segir lögregluna 
ekki hafa hópa undir reglu-
legu eftirliti í dag. „Það hafa 
komið upp tilvik um haturs-
glæpi hér á landi, og 
frægt var þegar 
sv í n s h a u su m 
var dreift á lóð 
í Sogamýri þar 
sem er fyrir-
huguð bygg-
ing mosku. 
T ö l f r æ ð i 
yfir haturs-
glæpi hefur 
ekki verið 
h a l d i ð 

innan lögreglunnar en það stendur 
til bóta.“

Alda segir lögregluna verða að 
gera ráðstafanir og taka mið af því 

sem er að gerast í kringum 
okkur. „Ef hatursglæpir 

verða hér á landi verðum 
við að vera undirbúin, 
þó að maður voni auð-

vitað að það komi ekki til 
þess. En ef það gerist verð-

ur viðbragðsáætlun hrint af 
stað, eins og almennt í elds-
voðum. Þarna tel ég að nýja 

staðan í hatursglæpum 
komi sterk inn.“

Svo verður til fyrirbæri á tíunda 
áratugnum sem hét Félag íslenskra 
þjóðernissinna. Þeir náðu tölu-
verðu flugi í umræðu, leiðtogi þeirra 
endaði á forsíðu DV í stóru opnu-
viðtali. Í viðtalinu lýsti hann mjög 
afgerandi kynþáttahyggju og yfir-
burðum hins hvíta kynstofns.

Síðan verður til annar félags-
skapur, Flokkur framfarasinna, 
þeir voru með lista yfir stefnumál 
sem hvíldu ekki lengur á líffræði-
legum rasisma heldur menningar-
legum. Þar sem aðgreiningin er 
ekki lengur réttlætt á grundvelli 
kynþáttar heldur menningar, það 
hefur síðar orðið stefið.“

Eiríkur minnist herferðar Frjáls-
lynda flokksins árið 2006. „Áður 
en þessar greinar birtust voru þeir 
að mælast langt undir þröskuldi og 
á einum mánuði mælast þeir með 
12% meira fylgi.“

Ofbeldishreyfingar á Íslandi
Eiríkur segir einnig hafa orðið vart 
við ofbeldishreyfingar. „Við sjáum 

þær minna, þetta eru faldar sellur 
sem birtast af og til. Ég get nefnt 
sem dæmi Combat 18 og Blood and 
Honor. Þetta eru útibú af erlendum 
rasistahreyfingum.“

Eiríkur telur kynþáttahyggju hafa 
komið upp að nýju, nú í andstöðu 
við múslima. „Það er barnaskapur 
að halda því fram að hún nái ekki til 
Íslands og  jafnvel er jarðvegurinn 
fremur frjósamur hvað þetta varðar. 
Þannig að það er full ástæða til þess 
að fylgjast með slíku.“

Hann segir þörf á því að hafa 
augun opin nú þegar aukinn 
fjöldi flóttamanna leitar til Evrópu. 
„Það er oft í tengslum við slíkt sem 
þrýstingurinn magnast og þess 
vegna þurfa menn að hafa augun 
opin. Það eru alltaf einhverjir sem 
geta gengið lengra heldur en allir 
hinir sem taka þátt í umræðunni 
gera sér nokkru sinni grein fyrir. Það 
er þess vegna sem þeir sem standa 
framarlega í umræðu bera ábyrgð á 
því hvernig þeir flytja mál sitt.“

Eiríkur Bergmann stjórnmálafræð-
ingur hefur fylgst með uppgangi 
öfgasinnaðra þjóðernisafla í kjölfar 
efnahagskrísunnar. „Þjóðernisöflin 
klæða sig í mýkri búning núna en 
áður, birtingarmyndin er hófstillt-
ari og mýkri en undirliggjandi er í 
rauninni sama hugmyndafræðin.

Ég hef velt því fyrir mér af hverju 
hafa ekki orðið til svona flokkar á 
Íslandi, á borð við danska þjóðar-
flokkinn, breska sjálfstæðisflokk-
inn og frönsku þjóðarfylkinguna. 
Svarið við því er að þessir hug-
myndastraumar hafa lifað góðu lífi 
innan margra meginstraumsflokka 
í gegnum tíðina.“  

Eiríkur segir Framsóknarflokkinn 
nú hafa flest einkenni þjóðernis-
popúlisma eins og þau birtast í 
Evrópu, án þess að honum megi 
á nokkurn hátt blanda saman við 
öfgahreyfingar. „Orðræða Fram-
sóknarflokksins hefur breyst frá 
hruni með algerlega nýrri forystu. 
Það verða algjör umskipti í flokkn-
um. Orðræða flokksins fór að verða 

þetta eru faldar 
sellur sem 
birtast af 
og til.
Eiríkur Bergmann 
stjórnmála fræðingur

Alda Hrönn 
segir að 
Íslendingar 
þurfi að vera 
viðbúnir 
uppgangi 
öfgahópa.

Fjöldi öfgahreyfinga orðið til á Íslandi

Setja mannskap í hatursglæpi 
Þann 15. janúar verður til ný staða lögreglumanns í hatursglæpum, meðal annars vegna þróunar á Norðurlöndum.
Ólöf  Skaftadóttir
olof@365.is
Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Í athugasemdum við frétt Vísis 1. júní
DREPA ÞESSA MÚSLIMA,,, ÞETTA ER EINS OG 
KAKKALAKKAR ÞEGAR ÞETTA KEMST INNI 

LANDIÐ. ÞAU VILJA RÁÐA YFIR ÖLLUM LÖNDUM SEM 
ÞEIR KOMA INNI ,,DREPA ÞETTA Í FÆÐINGU ENGA 
FOKKING MÚSLIMA KIRKJU Á ÍSLANDI !!!

Salmann Tamimi Það ætti að lífláta þig eins og það 
svín sem þú hegðar þér í öllum þeim gjörðum sem 

þú hefur gert í gegnum ævina helvítis litlækunar aumingi 
sem truir a spastiskan guð með alvarlegustu minnimátar
komplexa sem hægt er að hugsa sér.

Á meðan múslimar haga sér eins og staðreindin er, 
þá á ekki að byggja Mosku. Konur eru lítillækk

aðar. Í sumum ríkjum fá þær ekki einu sinni bílpróf eða 
almenn réttindi. Þekki þetta af eigin raun. Þeir sem vilja 
Múslimavæða Ísland vita ekki hvað þeir eru að kalla yfir sig. 
Mæli með því að Múslimasinnar skoði sögu og tilurð músl
imatrúar og taki afstöðu eftir það. Múslimar eiga ekki heima 
á Íslandi.

afgerandi kynþáttahyggju og yfir
burðum hins hvíta kynstofns.

skapur, Flokkur framfarasinna, 
þeir voru með lista yfir stefnumál 
sem hvíldu ekki lengur á líffræði
legum rasisma heldur menningar
legum. Þar sem aðgreiningin er 
ekki lengur réttlætt á grundvelli 
kynþáttar heldur menningar, það 
hefur síðar orðið stefið.“

Eiríkur minnist herferðar Frjáls
lynda flokksins árið 2006. „Áður 
en þessar greinar birtust voru þeir 
að mælast langt undir þröskuldi og 
á einum mánuði mælast þeir með 
12% meira fylgi.“

miklu þjóðernisskotnari heldur en 
áður. Framsóknarflokkurinn er því 
að hluta til þjóðernispopúlískur 
flokkur, hann er líka miðjuflokkur 
og gamall bændaflokkur.“ 

Áberandi öfgahreyfingar
Eiríkur segir að þegar þjóðernis-
stefnan beið almennt skipbrot, hafi 
komið upp nokkrar öfgahreyfingar. 
„Á áttunda áratugnum og fram á 
þann níunda er félagsskapurinn 

No r ræ n t  m a n n k y n 
starfræktur. Það var rasískur félags-
skapur. Íslenskir stjórnmálamenn 
tengdust sumir þeim félagsskap og 
töluðu á fundum þeirra.

Mynd/skjÁskOt

Setja mannskap í hatursglæpi 
Mynd/skjÁskOskOsk t

↣
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Vertu v inur
okkar ‡ Facebook

Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880 • www.pier. is

LOHR SPEGILL
Áður 22.900,- NÚ 17.175,-
Stærð: 52xH92 cm 

YVOIRE SPEGILL
Áður 3.990,- NÚ 2.993,-
Stærð: 20xH25 cm 

EKSJO 
SPEGILL
Áður 3.990,- NÚ 2.993,-
Stærð: 30x90 cm. 

TUILERIES SPEGILL
Áður 29.900,- NÚ 22.425,-
Stærð: 80x100 cm.

VELSEN SPEGILL
Áður 39.900,- NÚ 29.925,-
Stærð: 60xH180 cm.

NEIVA SPEGILL
Áður 1.990,- 
NÚ 1.493,-
Stærð: 30x30 cm. 

Glæsilegt úrval á pier.is

myndir
verð frá 593 kr. 
 með afslætti

skilti
verð frá 593 kr. 
með afslætti

klukkur
verð frá 1.493 kr. 
 með afslætti

jólin koma
25% afsláttur af speglum, 
klukkum, skiltum og myndum

25%

fslááláltátátur
%%

aaff

2525

afsll

r
•2

5%
aff

25
afslur

•2
5%

a

•2
5%

a

áátátá

afsláttur gildir 7. – 11. nóvember



Hægri öfgaflokkar 
hafa aldrei náð 
fótfestu á Íslandi, 
hér voru stækir 
þjóðernissinnar 
í anda fasisma og 

nasisma. En þeir fengu aldrei full-
trúa á Alþingi og hverfandi fylgi í 
kosningum hvort sem það var til 
þings eða bæjar- og sveitarstjórna. 
Hvers vegna? Aðstæður voru allar 
aðrar hér, kannski tilviljanir, þetta 
voru mest krakkar, ungir strákar. 
Þeir höfðu engan alvöru leiðtoga 
sem náði að heilla fjöldann og 
blessunarlega er lýðræðishefð sterk 
hérna þótt til dæmis kjördæma-
kerfið hafi verið bæði ósanngjarnt 
og ólýðræðislegt.

Hér var samt aðdáun á Þýska-
landi og hvernig Adolf Hitler og 
hans flokki tókst að rétta það ríki 
við, að því er virtist. Margir Íslend-
ingar sem myndu alltaf hafa skömm 
á ógnarverkum nasismans sögðu á 
fjórða áratugnum að svona ætti að 
gera hlutina.

Skömm stjórnvalda
Það er sorgarsaga að í íslensku sam-
félagi á þessum tíma voru til staðar 
ranghugmyndir um kynþætti 
og sérstaka yfirburði hvíta kyn-
stofnsins og aría, það var jarðvegur 
hér fyrir þannig falsvísindi og for-
dóma. Það sýndi sig meðal annars 
í andúð á útlendingum og einkum 
gyðingum. Ráðamenn hér vildu 
ekki að gyðingar fengju landvistar-

leyfi. Það eru dæmi um gyðinga 
sem voru sendir til Danmerkur og 
nánast í opinn dauðann ef þeim 
hefði ekki tekist að forða sér þar 
frá því að lenda í klóm nasista. Þetta 
er svartur blettur á sögu íslenskra 
stjórnvalda.

Eftir stríð er enginn jarðvegur 
fyrir hægri öfgaflokka á Íslandi en 
kynþáttahyggjan lifði ennþá. Það 
voru til dæmis skýr skilaboð til 
bandarískra ráðamanna að í varn-
arliðinu mættu ekki vera blökku-
menn. Aftur er skömm stjórnvalda 
mikil, tíðarandi getur ekki afsakað 
allt.“

Dökkir á hörund áttu erfitt
Guðni telur fólk dökkt á hörund 
hafa átt í erfiðleikum með að setjast 
að á Íslandi.

„Útlendingaeftirlitið, seinna 
Útlendingastofnun vildi örugg-
lega ekki dökka innflytjendur. Það 
stýrði flutningi erlends fólks til 
landsins. Þar tóku menn hlutverk 
sitt mjög alvarlega. Þar var verið 
að stjórna því hverjir flyttust til 
Íslands. Þótt ég hafi ekki rannsakað 
það eða komist í einhver gögn sem 
sanna það beinlínis þá virðist það 
liggja beint við að þeir sem voru 
öðruvísi á hörund en við áttu í enn 
meiri erfiðleikum en aðrir með að 
setjast hér að.“

Guðni bendir á að það sé hægt 
að lesa dagblöð frá þessum tíma til 
að fanga tíðarandann. „Þess hluta 
hægri öfga, ótta við útlendinga og 

Kynþáttahyggjan lifir í samfélaginu
Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur segir kynþáttahyggju lifa í íslensku samfélagi og eiga sér rætur þótt hægri 
öfgaflokkar hafi aldrei náð fótfestu. Íslensk stjórnvöld hafi átt ríkan þátt í að stuðla að andúð á útlendingum.

Guðni segir kynþáttahyggju eiga sér rætur í íslensku samfélagi og lifa enn.  
 Fréttablaðið/anton

Hér GæTu menn ekki HeiTið BalTasar samper eða 
Vladimir asHkenazy. Þú erT ekki alVöru 
ÍslendinGur ef Þú HeiTir ekki Jón eða Guðrún. 
ÞeTTa flæðir Í HúðliTinn, GeTur Þú Verið 
ÍslendinGur ef Þú erT dökkur á Hörund? eða GeTur 
Þú Verið ÍslendinGur ef Þú Talar ekki Íslensku?
Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur

kynþáttahyggju, þeirra hluta gætir 
alveg í íslensku samfélagi áratugina 
eftir stríð.

Það þarf ekki annað en að líta í 
sum blöð frá sjöunda og sjötta ára-
tugnum, til dæmis Mánudagsblaðið, 
þar skín rasismi í gegn á hverri síðu. 
Auðvitað var það ekki sómakært 
blað ef svo má segja en segir samt 
sína sögu.“

Við og hinir
Fortíðin er nærri og Guðni segir 
stutt síðan Íslendingar brutu á 
mannréttindum innflytjenda með 
því að láta þá hætta að nota nafn 
sem þeim var gefið. „Við vorum 
og erum smáþjóð og skiljanlegt að 
menn vilji halda í einkenni þjóðar-
innar, íslenska tungu. Þar til fyrir 
nokkrum árum gátu menn ekki 
fengið íslenskt ríkisfang nema að 
taka upp íslenskt nafn sem er nátt-
úrlega brot á mannréttindum en 
var hluti af þessari verndarstefnu. 
Hér gætu menn ekki heitið Baltasar 
Samper eða Vladimir Ashkenazy. 
Þú ert ekki alvöru Íslendingur ef 
þú heitir ekki Jón eða Guðrún. 
Þetta flæðir í húðlitinn, getur þú 
verið Íslendingur ef þú ert dökkur á 
hörund? Eða getur þú verið Íslend-
ingur ef þú talar ekki íslensku? 
Sumt af þessu er saklausara en 
annað, en það er það kannski ekki 
ef hugmyndin er sú að þetta séu við 
og hinir og þú getir eiginlega ekki 
tilheyrt okkur nema þú sért alveg 
eins og við.“

Guðni bendir á að það megi skoða dagblöð til að fanga tíðarandann. „Sá hluti hægri öfga, ótti við útlendinga og kynþáttahyggja, þeirra hluta gætir alveg í íslensku samfélagi áratugina eftir stríð.“  MynDir/tíMarit.iS
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MIÐBORGIN OKKAR — ÞAR SEM HJARTAÐ SLÆR!
— WWW.MIDBORGIN.IS —

Bergstaðir
Kolaport
Ráðhúsið
Stjörnuport
Traðarkot
Vesturgata
Vitatorg

Miðborgin verður undirlögð af tónlist og fjöri alla helgina. Airwaves–hátíðin nær  
hámarki með öllum sínum viðburðum og spennandi hliðardagskrá. Það er tilvalið  
að gera sér ferð í bæinn og hefja jólainnkaupin í einni af fjölmörgum verslunum á 
svæðinu — eða setjast á kaffihús eða veitingastað og bjóða nóvember velkominn.  

Gerðu þér glaðan laugardag í Miðborginni okkar.

Opið til 17:00 og víða lengur. Næg bílastæði og munið bílastæðahúsin! 

LANGUR LAUGARDAGUR Í DAG

Taktvissir tónar í 
Miðborginni okkar
Taktvissir tónar í
Miðborginni okkar







Það var náttúrulega engin 
lógík í því að mér hafi 
dottið í hug að opna 
gallerí. Ég var fimmtug 
og hafði enga sérstaka 
þekkingu á viðskiptum. 

En ég hafði áhuga, myndlistarmennt-
un og reynslu. Ég hafði fengist við 
myndlist frá unga aldri, verið í kvöld-
námi í Myndlistarskóla Reykjavíkur. 
Ég fór hins vegar ekki í fullt nám 
fyrr en börnin mín tvö voru aðeins 
komin á legg og ég um þrítugt.“

Edda fór úr Myndlista- og hand-
íðaskólanum til Amsterdam í grafík-
nám.

„Ég var starfandi myndlistarmaður 
í tuttugu ár eftir nám og ég tel það 
eftir á hafa verið góða reynslu og 
undirbúning undir það sem síðar 
varð. Mig langaði allavega að gera 
eitthvað sem skipti máli og kom til 
hugar að ef til vill væri ég færari að 
koma öðrum myndlistarmönnum 
en mér sjálfri á framfæri. Það var 
alveg skýr skortur í Reykjavík á gall-
eríi sem helgaði sig verkum íslenskra 
samtímalistamanna og sem væri líka 
opið fyrir að sýna verk erlendra hæfi-
leikamanna.“

Nú 20 árum síðar hefur i8 aldeilis 
gert sig gildandi og nýtur það tölu-
verðrar sérstöðu hér á landi. i8 
hefur milligöngu um kaup og sölu 
á verkum eftir íslenska og erlenda 
listamenn fyrir gífurlegar fjárhæðir 
á ári hverju. Galleríið starfar náið 
með rúmlega tuttugu listamönnum. 
i8 gæti vel átt heima í hvaða stórborg 
sem er, þótt sá draumur hafi verið 
órafjarri fyrir tuttugu árum.

Dauft í Reykjavík
„Mér þótti landslagið í Reykjavík 
dauft. Þó voru oft spennandi sýn-
ingar á Annarri hæð á Laugaveginum 
hjá Pétri Arasyni og Rögnu Róberts-
dóttur og svo sá maður stundum 
spennandi sýningar í söfnunum. 
Mér þótti það frekar einmanaleg 
tilvera að vera myndlistarmaður 
en var brennandi í því að gera eitt-
hvað sem gæti breytt stöðunni, þó 
ekki væri nema fyrir fáa listamenn 
og mér sjálfri til ánægju. Ég vissi að 
enginn hafði af fullri alvöru fengist 
við að selja verk íslenskra listamanna 
erlendis og ég setti mig því í sam-
band við nokkra þá listamenn sem 
mig langaði mest til þess að vinna 
með. Ég vissi líka að ef ég ætlaði mér 
að gera mig gildandi á listamarkaði 
erlendis þá var ekki nóg að vera 
með nokkra óþekkta íslenska lista-
menn, sem enginn kannaðist við 
utan landsteinanna. Svo fór ég að 
vinna með íslenskum listamönnum, 
sem þegar höfðu getið sér gott orð í 
Evrópu, eins og Hreini Friðfinnssyni 
og bræðrunum Sigurði og Kristjáni 
Guðmundssonum.“

i8 opnaði sína fyrstu sýningu árið 
1995. „Við hugsuðum strax út fyrir 
landsteinana, enda var markaður-
inn hér heima lítill og almennur 
áhugi takmarkaður. Svo ég tali nú 
bara hreint út þá var fólk enn upp-
tekið af því að kaupa verk gömlu 
meistaranna auk þess að kaupa alls 
konar kitch og skraut eftir sunnu-
dagsmálara,“ segir Edda.

i8 komst hægt og rólega inn á lista-
kaupstefnur erlendis, bæði í Evrópu 
og í Bandaríkjunum. „Og þannig 
náðum við augum erlendra safnara, 
sem fór að gera allt saman mögu-
legra. Ég fékk smá aur í stuðning frá 
menntamálaráðuneytinu og Reykja-
víkurborg og fyrirtækjum til að 
standa í þessum tilraunum. En það 
tekur tíma að sanna sig og maður var 
ekki meðtekinn alveg strax. Og eins 
læddist sá efi að fólki heima hvort 
þetta væri yfir höfuð hægt.“

Ein fyrsta kaupstefnan var í 
Madríd. „Ég var ekki svo bjartsýn að 
ég myndi selja mikið en vildi kynna 
galleríið og listamennina svo að eftir 
yrði tekið. Í það skiptið var ég að 
kynna þrjá listamenn, þau Finnboga 
Pétursson, Rögnu Róbertsdóttur og 
Kristján Guðmundsson. Ég er ekki 
frá því að við höfum unnið okkur 
dálítinn sess strax. Það var nú lítill 

flottræfilsháttur á manni í byrjun. 

Edda Jónsdóttir 
stofnaði gallerí i8 
fyrir 20 árum, þá 
um fimmtugt, með 
enga viðskiptaþekk-
ingu. Í dag ganga þar 
kaupum og sölum 
verk fyrir hundruð 
milljóna á ári.lógík

Þetta er
náttúrulega

engin

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Það Er hægt að læra 
að búa til myndir – En 
listamEnn Eru vand-
fundnari.

MynD/ARi MAgg

↣
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

GÆÐAMÁLNING

Deka Meistaragrunnur
Hvítur. 1 líter

1.895
Deka Meistaralakk 70 
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

2.195

Scala Panellakk
Glært. 1 líter

1.795

LF Veggspartl 
0,5 litrar 

945

Mako ofnarúlla

425

Mako pensill 50mm 

275

Málningarlímband 
25mmx50m

245

20m2 málningar-
yfirbreiðsla

225

Deka Olíulakk 30 

2.195
Deka Gólfmálning grá 
3 lítrar 

4.995

Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 Deka Olíulakk 30 

Hagmans 2 þátta  
Vatnsþ / epoxy 4kg

11.860

Deka Project grunnur. 10 lítrar

6.295

Aqua 25 innimálning á böð
4 lítrar

4.795

Deka Spartl LH. 10lítrar

4.595
3 lítrar kr. 2.295

Bakki, 25 cm rúlla, grind 
og pensill. - Sett

1.695

Deka menja 1 líter 

1.245

Deka Olíugrunnur 
1 líter

1.895

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Framlengingarskaft 
fyrir rúllur Tia-EP 1,2 metrar 

395

25cm Málningar-
rúlla og grind

840  

Litaspray, verð frá 995

Málningarpappi 20mx80cm

 795 

Mako bakki og 
10 cm rúlla

245

Maston Hammer 
málning 250 ml. 

1.095

V-tech epoxy lím 

410
V-tech alhliða lím, 7ml. 

210

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Deka Projekt 10, 10 lítrar (stofn A)

6.990
Deka Projekt 05, 10 lítrar (stofn A)

6.195
Deka Projekt 02, 10 lítrar (stofn A)

5.3903 lítrar
kr. 2.390

1.6951.6951.6951.6951.6951.6951.6951.6951.695

Landora 7% Veggmálning 9 lítrar 
Litur: Starbright 

5.995
Mako pensladós 

325

Yfirbreiðsla Fleece 1x3m

590
1x5m kr. 825

Bostik málarakýtti 

495

Mako pensill 50mm Mako pensill 50mm Mako pensill 50mm Mako pensill 50mm Mako pensill 50mm Mako pensill 50mm 

275275275275275

Mako pensladós Mako pensladós Mako pensladós Mako pensladós Mako pensladós 

325325325325325325

Deka Projekt 02, 10 lítrar (stofn A)Deka Projekt 02, 10 lítrar (stofn A)Deka Projekt 02, 10 lítrar (stofn A)Deka Projekt 02, 10 lítrar (stofn A)

Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti Bostik málarakýtti 

Yfirbreiðsla Fleece 1x3mYfirbreiðsla Fleece 1x3mYfirbreiðsla Fleece 1x3mYfirbreiðsla Fleece 1x3mYfirbreiðsla Fleece 1x3m

2.1952.1952.195

Mako 12 lítra fata  

490  

1.895

Tia Framlengingar
skaft 24 mtr.   

2.495

Proflex Nitril 
vinnuhanskar

375

Malartvatt Paint Wash   

1.195
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Við lifðum naumlega, listamenn-
irnir borguðu sjálfir undir sig að mig 
minnir og gengu í öll verk. Allir voru 
ræstir út, meira að segja Guðbergur 
Bergsson, sem þá bjó í Madríd, var 
fenginn í það að setja okkur inn í það 
hvernig menningarlífið gengi fyrir 
sig þar í bæ. Eftir á að hyggja var smá 
amatörabragur á þessu hjá okkur, en 
við lærðum heilmikið og varð til þess 
að við komumst að á listamessunni í 
Basel í Sviss.“ Eftir þetta fór Edda að 
verða sér úti um sambönd við fólk í 
listheiminum um allan heim.

Hafði engum dottið í hug að opna 
gallerí í Reykjavík í alþjóðlegu sam-
hengi? „Jú, það má ekki gleyma að 
SÚM-hópurinn og Nýlistasafnið 
höfðu staðið fyrir spennandi sam-
skiptum og sýningarhaldi um árabil, 
en það var aldrei á viðskiptalegum 
nótum.“

Gömlu meistararnir ekki dýrastir
Freistaðist þú aldrei til að fara að 
selja það sem var vinsælt, verk eftir 
Kjarval eða gömlu meistarana?

„Nei, ég hafði áhuga á því að vinna 
með núlifandi listamönnum. Svo 
voru aðrir að sinna hinu. Ég seldi 
meira að segja nokkur málverk sem 
við hjónin áttum eftir eldri málara 
til að hafa eitthvað upp í reksturinn 
til að byrja með. Ég hafði í raun bara 
áhuga á því að vinna með þeirri 
myndlist sem kveikti í mér, og það 
varð að kjarna listamanna i8. Það 
vita ekki allir að í dag seljast verk 
eftir nokkra núlifandi íslenska lista-
menn fyrir mun hærri upphæðir en 
verk gömlu meistaranna, og fara til 
safna og safnara út um allan heim.“

Sonur Eddu, Börkur Arnarson, 
var með auglýsingastofu við Ing-
ólfsstræti á þessum tíma. Hann 
vissi af gallerídraumum móður 
sinnar. Hann hafði komið auga á 
smá skonsu í sama húsi. „Þetta var 
ósköp ljótur kjallari og smá rými við 
hlið hans. Börkur hvatti mig til dáða. 
Þótt rýmið væri lítið og ræfilslegt, þá 
var það í miðbænum.“ 

Vinir og fjölskylda Eddu hjálpuðu 
henni við að standsetja kjallarann og 
opna galleríið. „Ég var lánssöm hvað 
ég fékk strax góða listamenn til að 
sýna hjá mér. Ég naut góðs af þeim 
tengslum sem Pétur Arason og Ragna 
Róbertsdóttir höfðu þegar komið á 
við erlenda listamenn með sýningar-
sal sínum, Annarri hæð, á Laugavegi. 
Eins naut ég góðs af hjálp góðra vina 
sem trúðu á að þetta gæti gengið og 
hlupu í ýmis störf áður en ég hafði 
efni á að borga nokkrum laun.“

Galleríið var í Ingólfsstræti í tæp 
fimm ár, en fluttist þá á Klapparstíg.

„Það var fínt að vera á Klappar-
stíg en það var ekki endilega besti 
staðurinn fyrir gallerí. Persónu-
lega fannst mér ég vera komin á 
byrjunarreit, þar sem ég fæddist í 
bakhúsi þar sem nú er Hótel Frón. 
Í næsta húsi átti afi minn þriggja 
hæða timburhús og augnlæknirinn 
og fjölskylduvinurinn Úlfar Þórðar-
son tók á móti mér. Í húsnæðinu á 
Klapparstíg hafði áður verið búsá-
haldaverslunin Hamborg. Sýning-
araðstaðan batnaði til muna og 
margir höfðu tækifæri til að sjá 
sýningarnar í gegnum búðarglugg-
ana, meðal annars allir sem hrein-
lega þorðu ekki að stíga inn í svona 
nútímagallerí. Hins vegar getur það 
verið galli að vera á svo fjölförnum 
stað. Það fór heilmikill tími í að vera 
upplýsingaveita fyrir ferðamenn.“

Þurftu að þrengja hópinn
Edda segir flutninginn á Klapparstíg 
hafa markað ákveðin þáttaskil. Lista-
mennirnir hafi verið orðnir of margir 
til að hægt væri að sinna þeim sem 
skyldi. „Ég var ábyggilega komin með 
25 listamenn í prógrammið á þessum 
tíma og ég sá að þegar listamönnum 
fór að ganga vel krafðist það mikillar 
vinnu af hálfu gallerísins. Þegar Börk-
ur kom með mér í reksturinn fórum 
við strax að hugsa að það þyrfti að 
þrengja hópinn ef vel ætti að vera. 
Við fengum meðeiganda með okkur í 
reksturinn sem hafði trú á framtíð i8, 
Sigurð Gísla Pálmason. Við mæðg-
inin unnum saman að rekstrinum 
og síðar tók Börkur algerlega yfir.“

En hvernig er tekin ákvörðun um 
hvort veðja eigi á listamann?

„Það er nú bara innsæið sem ræður 
því. Það er útilokað að vinna með 
listamanni sem maður trúir ekki 
á, þótt líkur séu á því að verk hans 
seljist. Það verður að vera skapandi 
samvinna. Auðvitað er fullt af góðum 
listamönnum þarna úti, þótt verk 
þeirra hafi ekki hentað mér og minni 
sýn. Ég held að alvöru listamenn 
verði að hafa í sér ákveðið eðli, og 
ég held að ég sé góð í að sjá hverjir 
það eru. Það er hægt að læra að búa 
til myndir – en listamenn eru vand-
fundnari.“

Edda segir að það sé stór ákvörð-
un að taka listamann inn í galleríið. 
„Það eru í raun aldrei gerðir skriflegir 
samningar. Þetta er alltaf samstarf og 
ef það gengur ekki upp af einhverj-
um sökum, getur hvor aðili um sig 
gengið frá borðinu. Allt annað er til-
gangslaust!“

Firring og heimska í gangi
Telur þú ykkur hafa innleitt ákveðna 
fagmennsku í þetta starf?

„Já, mögulega, en alveg örugg-
lega nýja og alþjóðlega sýn á mynd-
listarmarkaðinn á Íslandi.“ Hún segir 
bransann hafa breyst heilmikið á 
þessum tuttugu árum og nú sé allt 
töluvert meira úthugsað og undirbú-
ið. Það hafi verið lán hennar að eiga 
son sem var tilbúinn að ganga inn í 
reksturinn þegar galleríið stækkaði. 
Þau störfuðu fyrst saman hlið við 
hlið, líkt og tveir forstjórar, en fljót-
lega hafi komið í ljós að einn yrði að 
ráða. „Þótt við værum yfirleitt sam-
mála þá verður einhver að taka af 
skarið og velja fólk til að vinna með. 
Það var kominn tími fyrir mig til að 
draga mig í hlé. Ég var því fegin. Ég 
var líka að skilja fyrirtækið eftir í 
góðum höndum, þar sem það hefur 
alltaf verið okkar gæfa að vera með 
frábært starfsfólk, sem ég lít næstum 
á sem fjölskyldu mína.“

Sjálf á Edda ótrúlega fallegt safn 
listaverka. „Ef ég ætti mikla peninga 
væri ég sennilega safnari. Það er þó 
ekki alltaf þannig að maður þurfi 
að vera fjáður til þess að eignast góð 
verk. Það er hægt að byrja smátt og 
kaupa verk eftir unga og óþekkta 
listamenn. Mikið þætti mér sjálfri 
lífið leiðinlegt ef ég hefði ekki lista-
verk í kringum mig.“

Það getur varla alltaf hafa verið 
lygn sjór í rekstri sem keyrður er 
áfram af skapandi listamanni. Edda 
brosir og segir ýmislegt hafa gengið 
á í gegnum tíðina

„Ég minnist ekki að það hafi verið 
leiðindi, en listamenn geta verið von-
sviknir ef illa gengur að selja verk. 
Sjálfur getur maður orðið leiður 
þegar maður nær ekki að selja lista-

verk sem manni finnast frábær.“
Er ekki erfitt að blanda peningum 

og vináttu saman?
„Nei, ekki minnist ég þess, enda 

voru ekki svo stórar upphæðir um að 
ræða til að byrja með. Nú eru miklu 
hærri upphæðir í spilinu og sama 
gildir um kostnað. Það er óhemju 
dýrt að reka gallerí eins og i8, starfs-
menn eru margir, flutningur, þátt-
tökugjöld og fleira kemur þar til. Ég 
hef líka tekið eftir því að nú til dags 
eru fleiri á Íslandi sem eru að pæla 
í myndlist samtímamanna sinna. 
Áður fyrr voru nokkrir ástríðusafn-
arar og voru þeir oftar en ekki að 
safna verkum genginna listamanna. 
Það er mikið þjóðþrifamál að safna 
verkum eftir núlifandi listamenn, til 
að halda ákveðnu menningarstigi í 
landinu. Lifi myndlistarmenn ekki 
af starfi sínu blasir við auðnin ein.“

Edda sýtir það að nær allir telja sig 
færa um að fjalla um myndlist.

„Þetta snýst um svo miklu meira 
en að finnast eitthvað snoturt sem 
maður lítur á. Til þess að meta 
og njóta myndlistar eins og allra 
annarra lista þarf bæði stúdíu og 
þekkingu. Ég segi það hreint út að 
stundum finnst mér ótrúleg firring 
og heimska í gangi. Allir eru kallaðir 
til sem færir álitsgjafar um myndlist, 
án nokkurs bakgrunns eða þekk-
ingar. Myndu aðrar listgreinar sætta 
sig við þessi vinnubrögð?“

Þegar i8 var á Ingólfsstræti

Mæðginin Börkur og Edda voru um tíma bæði forstjórar i8.  Mynd/Ari Magg

Þráhyggjukennt 
áhugamál
„Það að safna myndlist getur orðið 
að hálfgerðri þráhyggju. Fólk sem 
byrjar að safna byrjar oft á yfirborð-
inu en smekkurinn og þekkingin 
þróast og þroskast. Ég hvet fólk alltaf 
til þess að lesa og skoða, fara á söfn 
og sýningar – finna út hvar smekkur 
þess liggur. Það er ekki sniðugt að 
koma upp myndlistarsafni nema 
að menn séu búnir að mynda sér 
skoðun og einbeita sér að einhverju 
sérstöku. Það getur tekið tíma að 
þróa smekk, en sá tími getur verið 
mjög skemmtilegur – nokkurs konar 
námstími. Það er ekki okkar verk að 
troða einhverjum smekk upp á fólk.

Helstu kúnnar okkar vita alveg 
hvað þeir vilja en það eru ekki 
margir ástríðusafnarar á Íslandi. Það 
skiptir miklu máli að það sé gott 
samtal á milli safnara, listamanna og 
gallerista, þurfa helst að vera vinir. Ég 
veit að þetta hljómar dálítið væmið 
og hallærislegt, en ég held að þetta 
verði að vera svona.“

Pétur Arason, Þór Vigfússon og Kristján Guðmundsson, 1999.

Fjölmenni fyrir utan sýningu Sigurðar Guðmundssonar, 1998. 

↣

„Þegar við fengum Ragga Kjartans til 
liðs við okkur var ég að fylgja nokkr-
um listamönnum okkar sem voru að 
sýna í New York. Gabríela var með 
gjörning á sýningunni sem Ragnar 
tók þátt í. Þau voru vægast sagt létt-
klædd, kviknakin í nælonsokkabuxum 
einum saman. Ég var þarna með 
Roni Horn, listakonu sem ég var 
þegar farin að vinna með. Ég 
hreifst strax af Ragnari, manni 
sem reynist öðrum lista-
manni mikill félagi, eins og í 
gjörningnum með Gabríelu. 
Einnig sat fast í mér frábært 
útskriftarverk hans úr Listahá-
skólanum. Roni Horn ýtti 
við mér strax á staðnum 
og sagði að þessi 
strákur ætti eftir að 
verða eitthvað og 
ég væri vitlaus ef 

ég gæfi mig ekki strax á tal við hann. 
Ég spurði hvort hann væri ekki til í 
að gerast listamaður hjá mér. Jú, jú, 
svaraði hann, og þar með var það 
innsiglað. Nú er hann orðinn einn af 
þeim stóru og það hefur verið ævin-
týri að vinna með honum. Ragnar er 
einstakur listamaður.“

Ragnar Kjartansson nam við 
Myndlista- og handíðaskólann 
og síðar Listaháskóla Íslands. 
Verk hans hafa verið sýnd á 
söfnum um heim allan. Hann 

hefur í tvígang tekið þátt í 
Feneyjatvíæringnum, fyrst 

árið 2009, sem fulltrúi 
Íslands og aftur 2013 

að ósk listræns 
stjórnanda 

hátíðarinnar.

Varð einn af þessum stóru
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Hönnun um Helgina
Sýningin Handverk og hönnun verður 
haldin í fjórtánda sinn um helgina. Hún 

fer fram í Ráðhúsi Reykjavíkur að vanda.
Síða 8

glÆSileg Anna Mjöll vekur athygli hvar sem hún kemur. Myndin var tekin fyrir nokkrum dögum fyrir þetta viðtal í Los Angeles.

KúReKaRniR  
tóKu Hattinn 
Sinn ofan 
litRíK Kona  Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona og móðir 
hennar, Svanhildur Jakobsdóttir, verða með jólatónleika 
í Salnum 3. desember til minningar um föður, eiginmann 
og ástsælan tónlistarmann, Ólaf Gauk. Anna Mjöll, sem 
býr í Los Angeles, segist hlakka mikið til kvöldsins.



Fólk| helgin

Anna Mjöll vekur enda-
laust athygli, enda fer hún 
ótroðnar slóðir í lífinu. Tón-

listin er hennar aðalstarf en Anna 
Mjöll syngur í tveimur klúbbum í 
Los Angeles. „Ég syng í flottustu 
djass-klúbbunum hér, Herb Alpert’s 
Vibrato i Bel Air og The Dave Koz 
Lounge i Beverly Hills. Það er alltaf 
troðið út úr dyrum svo það er mjög 
skemmtilegt,“ segir hún. „Það eru 
alltaf einhverjar skemmtilegar 
uppákomur. Þetta er lítill bær þótt 
hann líti út fyrir að vera stór. Alls 
konar fólk kemur í klúbbinn, sumir 
mjög þekktir. Til dæmis bilaði hjá 
mér hljóðið á tónleikum um dag-
inn og hljóðmaðurinn var veikur. 
Ég var að reyna að redda málum 
 þegar James Caan og sonur hans 
stóðu á fætur í salnum og sögðu; 
„Eigum við ekki að redda þessu fyr-
ir þig?“ Og þeir björguðu málum,“ 
segir Anna Mjöll og bætir við að 
hver dagur sé nýr og spennandi. 
„Það góða við þetta líf er að maður 
veit aldrei hvað gerist næst.“

TónlisT í ruslið
Þegar Anna Mjöll er spurð hvort 
hún geti hugsað sér að gera nýja 
plötu, svarar hún: „Það er búið 
að vera á planinu lengi. Ég á það 
til að vinna brjálæðislega mikið 
í tónlistinni en henda svo öllu 
í ruslið af því mér finnst það 
ekki nægilega gott. Svo byrja ég 
upp á nýtt. Með þessum vinnu-
brögðum tekur það víst langan 
tíma að slíta sig frá verkefninu 
og hleypa því út í heiminn,“ 
segir Anna og bætir því við að 
faðir hennar sé hennar helsta 
fyrirmynd í tónlistinni. Hann 
var þó skipulagður í því sem 
hann gerði. Hins vegar sé móðir 
hennar, Svanhildur, fyrirmynd 
þegar kemur að útliti.

goTT Að verA ein
Anna Mjöll segist fyrst og fremst 
vera Íslendingur þótt hún hafi 
búið lengi í Bandaríkjunum. „Ég 
myndi segja að ég væri Íslendingur 
númer eitt og heimsborgari númer 
tvö. Þetta er nefnilega svo voða-
lega lítill heimur sem við eigum 
öll saman. Ég er hins vegar ekki í 
miklu sambandi við Íslendinga hér 
í Los Angeles. Þekki bara nokkra 
sem hafa verið hér lengi og sumir 
lengur en ég. „Nokkra þeirra hitti 
ég árlega á Scandinavian Festival 
þar sem ég hef sungið íslenska 
þjóðsönginn í nokkur ár. Varakon-
súll Íslands, Linda Björk Bragadótt-
ir, heldur alltaf glæsilega ræðu fyrir 
Íslands hönd. Síðan tek ég lagið og 
Erla Thorsteinsdóttir hefur komið 
fram glæsileg í þjóðbúningi með 
íslenska fánann. Reyndar er dóttir 
Lindu, Tinna, tekin við því hlut-
verki af Erlu. Við berum allar mjög 
sterkar taugar til Íslands, kannski 
meiri en margir sem búa á landinu. 
Annars finnst mér yfirleitt gott að 
vera ein – svona inn á milli hjóna-
banda,“ segir hún kímin.

engin börn
Talandi um hjónabönd. Anna Mjöll 
giftist Luca Ell is á Íslandi í febrúar 
2013 og það er því ekki úr vegi að 
spyrja hana út í það. „Nei, þetta 
gekk nú ekki upp. Hjónabandið ent-
ist bara í eitt ár. Við vorum allt of 
ólík,“ segir hún og viðurkennir að 
hana hafi lengi langað til að eignast 
barn en því miður hafi það ekki 
tekist. „Mér hefði þótt vænt um að 
eignast eins og eitt barn á ævinni 
en ég hef misst fóstur oftar en einu 
sinni og það virðist sannað að það 
mál er ekki í mínum höndum. Ætli 
ég bíði ekki bara og sjái til hvað 
Guð hefur í hyggju,“ segir hún 
hreinskilin og bætir við að hún eigi 

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 

FrÆgA Fólkið 
Það er nóg af 

frægu fólki í los 
Angeles. Tom Jones 

kíkti á Önnu Mjöll og vel 
fór á með þeim.

einhleyP Á nÝ Einkalíf Önnu Mjallar vekur jafnan athygli. Sjálf gerir hún grín að misheppnuðum hjónaböndunum.

hunda sem hún fari með í göngur. 
„Þeim finnst voða sport að koma 
við í dýrabúðinni og kaupa nammi. 
Þeir velja nammið og hlaupa svo 
með það út sigri hrósandi,“ segir 
Anna Mjöll og hlær. „Sjálfri finnst 
mér gott að liggja á ströndinni og 
slappa af. Öldurnar hafa róandi 
áhrif.“

eldAði Á búgArði
En hefur þú gaman af því að búa 
til mat? „Já, en ég gerði það samt 
meira á „ranchinum“ (búgarð-
inum) með Cal. Ég eldaði fyrir 
hann meira eða minna á átta ára 
tímabili. Þá bjó ég stundum til mat 
fyrir átján manns en var auðvitað 
með þjónustufólk til að hjálpa til og 
ganga frá eftir matinn. Ég er nefni-
lega rosalega góð í því að leggja allt 
í rúst í eldhúsinu. Við tókum líka 
stundum á móti kúrekum, alvöru 
„cow boys“, en þeir höfðu það starf 
að reka Black Angus nautgripi á 
milli fylkja. Við vorum með nokkur 
þúsund Black Angus nautgripi 
en af þeim kemur besta 
kjöt í heimi. Þegar 
kúrekarnir komu 
bauð ég þeim 
alltaf upp á ný-
bakaða epla-
böku, Þá tóku 
þeir niður 
hattana og 
kölluðu mig 
„Ma’am“.“

Til upprifj-
unar má nefna 
að Anna Mjöll 
giftist Cal Worthing-
ton, þekktum bílasala 

og búgarðseiganda, árið 2011. Það 
vakti mikla athygli þar sem um 
fimmtíu ára aldursmunur var á 
þeim. Þau höfðu verið nánir vinir 
til margra ára þegar þau gengu í 
hjónabandið sem entist stutt.

sTress virkAr Fyrir úTliTið
Anna Mjöll er 45 ára og hefur 
sannarlega erft hið unglega útlit 
móður sinnar. Þegar hún er spurð 
hvernig hún fari að því að halda 
sér í svona góðu formi, gantast 
hún með það og svarar: „Stress 
virkar vel og svo er líka mjög 
gott að gifta sig svona einu sinni 
á ári. Ég hef aldrei talið mig vera 
tískumanneskju og veit eiginlega 
aldrei hvað er í tísku. Alexander 
McQueen er þó í miklu uppáhaldi. 
Hins vegar finnst mér gott að hafa 
fallegt í kringum mig. Það þarf 
samt ekki mikið til, nokkur kerti, 
gosbrunnur og gott vín.“

Anna Mjöll ferðaðist mikið 
þegar hún fylgdi söngvaranum 
 Julio Iglesias á tónleikaferða-

lögum hans. „Bandaríkin 
eru stórkostlegt land 

sem hefur upp á 
margt að bjóða. 

Mér finnst alltaf 
gaman að 

koma til New York eða Las Vegas. 
Þar get ég tekið inn orku og hlaðið 
batteríin. Mér finnst auðveldara 
að ferðast um Bandaríkin heldur 
en Evrópu, góð gisting er miklu 
ódýrari hér. Maður bara hendir sér 
í bílinn og keyrir af stað út í óviss-
una, vitandi að alls staðar er góður 
matur og fín hótel. Auð vitað sakna 
ég fjölskyldunnar á Íslandi, sum-
arsins, birtunnar, svala loftsins og 
ýsunnar en mér líður vel hér.“

MinnisT PAbbA Með TónleikuM
Anna Mjöll verður á Íslandi í 
nokkra daga í desember. Mæðg-
urnar ætla að minnast Ólafs Gauks 
sem hefði orðið 85 ára á þessu 
ári. „Þetta verða stórskemmtilegir 
tónleikar. Við ætlum að hafa þá 
eins skemmtilega og við mögulega 
getum. Pabbi gerði texta við mörg 
af vinsælustu jólalögunum, eins og 
Hátíð í bæ, Yfir fannhvíta jörð, Það 
heyrast jólabjöllur, Óskin um gleði-
leg jól, Meiri snjó og mörg fleiri. 
Svo fljúga með lög eins og Bláu 
augun þín, Segð’ ekki meir, Þú ert 
minn súkkulaðiís og fleira. Ég verð 
svo með tónleika hér í Beverly 
Hills seinna í desember.“

Þegar Anna Mjöll er að lokum 
spurð hvort hún muni flytja ein-
hvern tíma aftur heim, svarar hún 
„Ég lít svo á að þar sem maður 
er niðurkominn á maður heima. 
Ég veit ekki hvort ég á eftir að 
flytja til Íslands. Ég hef nú ekki 
lært mikið af þessu lífi en ég veit 
að þótt maður haldi að maður 
viti allt þá veit maður í raun ekki 
neitt.“ 
� n elin@365.is

Sérfræðingur frá Dior verður í 
Sigurboganum 5.- 7. nóvember.

Við kynnum nýja haustliti, varaliti,
herrailm og Capture Totale augnkrem.
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|Fólkheilsa

Vaxtarræktarmaðurinn 
 David Alexander heimsæk
ir PHO Vietnamese Res

taurant reglulega enda þarf hann 
íþróttaiðkunar sinnar vegna að 
borða á tveggja klukkustunda 
fresti. „Ég vel því að fara reglu
lega á PHO því ég veit að þar er 
eldað úr fersku og góðu hráefni 
auk þess sem mér finnst alltaf 
eins og ég sé að borða heima
tilbúinn mat þegar ég borða þar. 
Ég er mikill matmaður en vegna 
stífrar þjálfunar, þar sem ég þarf 
að huga sérstaklega vel að mat
aræðinu, get ég einfaldlega ekki 
borðað hvað sem er. Því er svo 
gott að heimsækja PHO Vietnam

ese restaurant því staðurinn 
býður upp á marga fjölbreytta 
rétti og er lítið mál að velja góða 
og bragðmikla rétti í hvert sinn.“

Uppáhaldsréttir Davids eru 
steikt hrísgrjón með kjúklingi 
og rækjum og svo grillað nauta
kjöt með sítrónugrasi, vermi
celli, salati og hnetum. „Þetta 
eru þó bara tveir af næstum 100 
réttum því úrvalið er mjög mikið 
hjá þeim. Ég get svo sannarlega 
mælt með þessum veitingastað 
fyrir alla. Ekki bara býður veit
ingastaðurinn upp á góðan mat 
á sanngjörnu verði heldur líka 
þægilegt umhverfi og vingjarn
legt starfsfólk.“

húsgagnasmiðurinn og einka
þjálfarinn Heimir Einarsson 
er einn fjölmargra fastagesta 

PHO Vietnamese Restaurant. Starf 
húsasmiðs tekur oft á auk þess sem 
Heimir hefur stundað líkamsrækt í 
24 ár og starfað sem einkaþjálfari. 
„Fyrir vikið spái ég eðlilega mikið í 
hollum mat og er stöðugt að leita 
að einhverju nýju og fersku til að 
borað. Ég kynntist PHO einmitt í leit 
minni að veitingahúsi með ferskum, 
einföldum og hollum mat en á sama 
tíma var ég líka að leita að stað sem 
bauð upp á hraða og örugga þjón
ustu því ég hef sjaldan mikinn tíma 
til að bíða eftir matnum.“

Heimir segir matinn á PHO virki
lega góðan og bragðmikinn og auð

vitað skemmi ekki fyrir að hann er 
hollur og léttur í maga. „Staðurinn 
býður upp á mikið úrval frábærra 
rétta og ómögulegt fyrir mig að 
nefna einn uppáhaldsrétt. Réttirnir 
innihalda mikið af grænmeti, kjúk
lingi, góðum grjónum og öðru léttu 
fæði ættuðu frá Víetnam.“

PHO Vietnamese Restaurant er 
að sögn Heimis staður fyrir alla 
þá sem vilja hugsa um heilsuna og 
vilja auk þess borða borða mat sem 
gefur mikla næringu. „Í raun hentar 
þessi staður fólki á öllum aldri og 
sérstaklega auðvitað þeim sem eru 
að huga að hreyfingu og heilsu. 
Ég get svo sannarlega mælt með 
þessum stað fyrir alla þá sem vilja 
hollt og gott.“

hollusta og bragðgóður 
matur er það fyrsta sem 
kemur upp í huga margra 

þegar víetnamskan mat ber á 
góma. Fyrir nokkrum árum var 
opnaður fyrsti víetnamski veit
ingastaðurinn í Reykjavík og nú 
hafa sömu aðilar sett á fót nýjan 
stað eftir að sá fyrri var seldur. 
Veitingastaðurinn ber nafnið Pho 
Vietnamese restaurant og segir 
eigandi hans, Quang Le, stað
inn bjóða upp á úrval rétta frá 
Víetnam. „Matreiðsla frá Víetnam 
nýtur sífellt meiri vinsælda hér á 
landi, bæði meðal Íslendinga en 
ekki síður þeirra fjölmörgu ferða
manna sem heimsækja landið 
árlega. Við bjóðum upp 
á nær 100 rétti og 
óhætt að segja 
að allir geti 
fundið 
eitthvað 
við sitt 
hæfi hér 
enda 
erum 
við með 
marga 
ánægða 
fasta við
skiptavini sem 
koma aftur og 
aftur.“

Fjöldi rétta í boði
Meðal vinsælla rétta má nefna 
hinar vinsælu núðlusúpur en 
uppskriftirnar sem staðurinn 
notar hafa verið í fjölskyldu 
Quang Le í margar kynslóðir. 

Sumarrúllurnar eru líka mjög 
vinsælar en þær er hægt að fá í 
miklu úrvali, t.d. með rækjum, 
grilluðum kjúklingi eða svína
kjöti, steiktum laxi og steiktu 
tófúi svo eitthvað sé nefnt. „Vor
rúllurnar eru líka sívinsælar en 
þær er hægt að fá með rækjum 
og svínakjöti, kjúklingi eða með 
grænmeti.“

Ferskt og gott hráeFni
Núðluréttir staðarins eru einnig 
mjög vinsælir að sögn Le. „Þar 
bjóðum við upp á steiktar eggja
núðlur, steiktar hrísgrjónanúðlur 
og steiktar brúnar hrísgrjóna
núðlur með fjölbreyttu innihaldi 

á borð við kjúkling, rækjur og 
grænmeti.“ Auk þess 

býður Pho Viet
namese res

taurant upp 
á fjölda 
bragð
góðra 
kjúklinga
rétta, 
nauta og 

lamba
kjötskjöts

rétta, svína
kjöt, sjávarrétti 

og grænmetisrétti.
Fjölskylda Quang Le 

hefur lengi starfað í matvæla
iðnaði og þar starfaði hann áður 
en hann flutti til Íslands fyrir 
rúmum tíu árum. „Faðir minn 
starfar hér í eldhúsinu en auk 
hans eru þar lærðir matreiðslu
menn frá Víetnam. Við notum ein

ungis ferskt og gott hráefni enda 
er maturinn hér afskaplega hollur 
eins og einkennir víetnamsk an 
mat og raunar flestan mat ætt
aðan frá Asíu.“

Vinsæl Verslun
Við hlið Pho Vietnamese res
taurant stendur verslunin 
Vietnam market sem notið hefur 
mikilla vinsælda meðal lands
manna undanfarin ár. „Matur frá 

Asíu nýtur sífellt meiri vinsælda 
hér á landi meðal allra aldurs
hópa. Íslendingum finnst gaman 
að versla hér og prófa sig áfram 
með framandi krydd, grænmeti 
og sósur. Fyrir utan hráefni frá 
Víetnam selur verslunin t.d. úr
val af indversku kryddi, ferskar 
kryddjurtir og grænmeti, úrval 
af ilmandi og sterkum sósum, 
núðlur, hráefni til sushigerðar 
og frosið sjávarfang.“

Auk Pho Vietnamese res
taurant og Vietnam market á Le 
hreingerningarþjónustuna Vy
þrif sem sér um stórhreingern
ingar, flutningsþrif og regluleg 
þrif fyrir fyrirtæki, húsfélög, 
félagasamtök og auðvitað þrif í 
heimahúsum af öllum stærðum 
og gerðum.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.pho.is, www.vy.is og á Face
book undir Vietnam Market.

gómsætir og hollir réttir
Pho Vietnamese restaurant kYnnir  Víetnamskur matur er bæði hollur og góður enda nýtur hann sívaxandi vinsælda hér á 
landi. Veitingastaðurinn Pho Vietnamese restaurant var opnaður fyrir ári að Suðurlandsbraut 8 og er vinsæll meðal heimamanna 
og ferðalanga. Við hlið hans stendur Vietnam market sem selur fjölbreytt hráefni til austurlenskrar matargerðar.

Fagmenn á Ferð Matreiðslumennirnir á PHO Vietnamese restaurant elda aðeins úr fersku og góðu hráefni. Quang le, eigandi, er 
lengst til hægri.  MYND/STEFÁN

gott ÚrVal  „Staðurinn býður upp á 
mikið úrval frábærra rétta og ómögulegt 
fyrir mig að nefna einn uppáhaldsrétt,” 
segir einkaþjálfarinn Heimir Einarsson. 

bragðgott „Staðurinn býður upp á 
marga fjölbreytta rétti og er lítið mál að 
velja góða og bragðmikla rétti í hvert sinn,” 
segir vaxtarræktarmaðurinn David Alex-
ander. MYNDir/STEFÁN

lífsstíll nútímamannsins hefur 
breyst gríðarlega mikið á 
stuttum tíma. Ekki er langt 

síðan flestir á Íslandi störfuðu sem 
bændur og við sjávarútveg. Fólk 
vann erfiðisvinnu og var á fótum 
stóran hluta dags. Maturinn sem 
var á borðum á þessum tíma var 
síðan afurðin frá ofangreindum 
störfum.

Í dag er þetta breytt að sögn 
Víðis Þórs Þrastarsonar, íþrótta og 
heilsufræðings, enda starfa æ fleiri 
við skrifborð, í sitjandi stöðu allan 
daginn, starandi á tölvuskjá. „Það 
er gríðarlegt framboð af unnum og 
næringarsnauðum mat og því allt
of margir sem eru við slæma heilsu 
sökum þess. Því er mjög mikilvægt 
að allir stundi daglega hreyfingu 
sem hluta af lífsstíl og leggi aðeins 
fjölbreyttan, óunninn og heilsu
samlegan mat sér til munns.“

Víetnamski veitingastaðurinn 
PHO á Suðurlandsbraut er því í 
algeru uppáhaldi hjá Víði. „Í fyrsta 
lagi er þar að finna virkilega hollan 
og bragðgóðan mat. Matseðillinn 
er mjög fjölbreyttur svo allir ættu 
að finna eitthvað sér við hæfi. Ég 
hef prófað ansi marga rétti af mat
seðlinum og þeir eiga það allir 
sameiginlegt að vera bragðgóðir, 
orku og næringarríkir en á sama 
tíma léttir í maga.“

Ekki skemmir fyrir að maturinn 
er ferskur og inniheldur engin 

skaðleg aukaefni á borð við MSG. 
„Aðeins eru notuð heilsusamleg 
krydd og maturinn er ekki braser
aður eða löðraður í olíu, né er hann 
of sterkur eða of sætur. Mér finnst 
alveg tilvalið að fara þangað fyrir 
eða eftir æfingu eða í raun bara 
hvenær sem er, en ég starfa í World 
Class Laugum svo það er ekki langt 
að fara. Staðurinn býður líka upp á 
hádegisrétti frá 1.090 kr. alla virka 
daga sem er líka mjög gott fyrir 
budduna. Ef ég vill svo spreyta mig 
heima á víetnamskri matargerð lít 
ég við í Vietnam market við hliðina 
þar sem hægt er að finna gott úrval 
af fjölbreyttum og heilsusamlegum 
matvælum.“

Matur við allra hæfi
Maturinn á PHO er hollur og bragðgóður og hæfir ekki 
síst íþróttafólki og öðrum sem hugsa um heilsuna. Í há-
deginu er boðið upp á hádegisrétti á 1.090 kr. 

Frábær matur „Matseðilinn er mjög 
fjölbreyttur og ættu allir að finna eitthvað 
sér við hæfi,” segir Víðir Þór Þrastarson 
íþrótta- og heilsusérfræðingur. MYND/STEFÁN

gott fyrir íþróttafólkið

fjölbreyttir réttir í boði
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Þegar siðmenningin fór fjandans til

Gunnar Þór Bjarnason1.

Iceland Small World
Sigurgeir Sigurjónsson

Sorcerer’s Screed
Skuggi

Hrólfs saga
Iðunn Steinsdóttir

Glútenfrítt líf
Þórunn Eva Guðbjargar Thapa

2.

3.

4.

5.

Svo þú villist ekki í  
hverfinu hérna
Patrick Modiano

Litabókin hans Nóa
Nói

Leiðin út í heim
Hermann Stefánsson

Íslensk litadýrð
Elsa Nielsen

Líkvaka
Guðmundur S. Brynjólfsson

6.

7.

8.

9.

10.

1.

METSÖLULISTI
BÓKABÚÐAR  
MÁLS OG MENNINGAR

23.10.15 - 05.11.15

jólahlaðborð

hér má sjá 
nokkra rauða 
kjóla sem hafa 

verið sýndir á tísku-
sýningum undanfarið. 
Þeir eru misjafnir í 
sniði en allir hlýlegir 
og fallegir. Hægt er að 
blanda rauða litnum við 
aðra liti, til dæmis svartan. 
Látlausir kjólar henta mjög 
vel í jólaveislur, þær eru 
ekki með gala-stemningu. Þegar 
kólnar í veðri er líka gott að vera 
í einhverju hlýju og mjúku efni. 
Mikið úrval er af fallegum sokka-
buxum í verslunum og með sum-
um kjólum passar ágætlega að 
vera í háum stígvélum. Þar sem 
slár og stór sjöl eru mikið í tísku 
er upplagt að hafa slíkt með sér 
ef kalt er í veðri.

Þar sem fólk borðar venjulega 
mikið á jólahlaðborði er betra 
að vera í þægilegum fatnaði, ekki 
þeim sem þrengir mikið að. Svo 
er bara að finna rétta kjólinn sem 
passar vel líkamsbyggingu, fer vel og 
er klæðilegur. Hér eru nokkrar hug-
myndir að nýjustu kjólunum.

Í rauðum kjól  
Í jólaboðinu

PEkinG  Þessi fal-
legi kjóll var sýndur á 
Mercedes-Benz tísku-
vikunni í kína þegar 
hausttíska fyrir 
2015 var kynnt. 
Takið eftir 
feldinum sem 
hún heldur á 
sem er mikið 
í tísku um 
þessar mundir. 

klÆðilEGur 
Fallegur kjóll frá 
Salvatore Ferra-

gamo.   

GuCCi  
Á tískusýningu 

í Nashville í 
Bandaríkjunum 
á sunnudag var 

þetta fallega 
dress sýnt. 

Rautt leður-
pils við fallega 

blússu. 

jól  Skemmtilegast tími árs-
ins er að nálgast. Aðventan 
með öllum jólahlaðborð-
unum, fjölskylduboðum 
og ljósadýrð. Margir 
eru í vandræðum með 
hvernig á að klæðast 
þegar farið er á jóla-
hlaðborð. Rauður 
kjóll gæti verið 
málið, enda er 
hann jólalegur og 
liturinn fer flest-
um vel.

ParÍS  
Þessi kjóll 
var sýndur á 
Dior-sýningu 
fyrir nokkr-
um dögum. 
Hann virðist 
klassískur og 
þægilegur.

TÍSkuSÝninG  
Í PEkinG  
Hér er fyrirsætan 
klædd í sparilegar 
buxur og með 
fallega, rauða 
slá yfir sér. Sláin 
virkar sparileg og 
líkist kjól.

lonDon  
kylie Minogue 
var jólalega 
klædd þegar 
ljósin voru kveikt 
á Oxford-stræti 
fyrir nokkrum 
dögum.
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Reg’na îsk og …rn çrna sameina krafta s’na ‡ n�
vi� undirleik J—nasar �—ris ‡ j—lahla�bor�i H—tel Sšgu ’ Sœlnasal.

Reg’na îsk og …rn hafa heilla� gesti ’ Sœlnasal undanfarin ‡r.

Hinn eini sanni Siggi Hlš �eytir sk’fum fram ‡ n—tt.

Ekki missa af girnilegum j—lakr¾singum og fr‡b¾rri skemmtun ‡ H—tel Sšgu.missa af girnilegum j—lakr¾singum og fr‡b¾rri skemmtun ‡ H—tel 

Fšstud. 20.11 Laugard. 21.11
Fšstud. 27.11 Laugard. 28.11
Fšstud. 04.12 Laugard. 05.12
Fšstud. 11.12 Laugard. 12.12

J—lahla�bor� ’ Sœlnasal. Ver� kr. 10.500 ‡ mann.

B—ka�u �inn h—p ‡ hotelsaga@hotelsaga.is e�a ’ s’ma 525 9930

www.hotelsaga.is



Fólk| helgin

P Karlsson ehf. hefur um langt skeið rekið ferða-
vagnasölu en á árinu 2013 gekk fyrirtækið til 
samstarfs við stærstu húsbílaleigu Evrópu, 

þýska fyrirtækið McRent, sem rekur 60 leigustöðvar 
í álfunni en P. Karlsson á McRent Iceland ehf., ásamt 
McRent í Þýskalandi.

„Í þessi þrjú ár hefur P. Karlsson sérhæft sig í 
leigu og sölu á húsbílum og telur bílaleigufloti okkar 
nú 72 húsbíla en þeim verður fjölgað nokkuð fyrir 
komandi ár. Við áætlum að bílafloti í útleigu muni 
samanstanda af alls 85 bifreiðum sumarið 2016 en 
við munum flytja inn yfir 40 nýja húsbíla fyrir næsta 
sumar,“ segir Geir Bachmann sem er annar eigenda 
P. Karlsson ásamt Þrúðmari Karlssyni. Þeir benda á 
að allt árið um kring sé einnig fjöldi bifreiða til sölu 
og sýnis en markmið fyrirtækisins sé að geta boðið 
viðskiptavinum sínum nýlega húsbíla til sölu, á mjög 
góðu verði.

Mikið lagt uPP úr þjónustu
Þeir Þrúðmar og Geir segja að sambland af húsbíla-
leigu og -sölu hafi gengið afskaplega vel. „Leigustöð 
McRent Iceland er þegar orðin með stærri leigum 
McRent-keðjunnar og sala húsbíla hefur tekið veru-
lega við sér á árinu. Mikið er lagt upp úr góðri 
þjónustu og góðri vöru á báðum vígstöðvum. Gott 
viðhald á bílaflotanum er algert lykilatriði,“ segir 
Þrúðmar en P. Karlsson hefur umboð fyrir húsbíla 
frá hinum þekktu þýsku merkjum Dethleffs og Sun-
light.

„Við viðhöldum og þjónustum stóran flota af bílum 
sem eru í útleigu og að sjálfsögðu veitum við öllum 
þeim sem hafa keypt af okkur húsbíla fulla þjón-
ustu er viðkemur húsinu sjálfu enda höldum við úti 
stórum varahlutalager og eigum yfirleitt til þá vara-
hluti sem vantar ef eitthvað kemur upp á,“ segir Geir.

salan tekur kiPP
Húsbílaleiga er í blóma enda hefur ferðamanna-
straumurinn til landsins stóraukist vegna sívax-
andi áhuga á Íslandi. „Salan á tækjunum sjálfum 
hefur einnig tekið verulegan kipp á árinu og því 
ljóst að það eru ekki bara erlendir ferðamenn 
sem hafa áhuga á því að skoða þetta fallega land 
okkar og upplifa frelsið og þægindin sem fylgir 
því að ferðast um í húsbíl á Íslandi,“ bætir Þrúð-
mar við.

Þeir segja að vissulega hafi það verið gríðarleg 
vinna að koma á fót fyrirtæki sem standi stærstu 
og bestu húsbílaleigum í Evrópu fyllilega á 
sporði en sérhæfingin hjálpi þar mikið til og ekki 
síst gott starfsfólk. „Það að sérhæfa sig í ákveð-
inni vöru, sem í okkar tilfelli eru húsbílar, hefur 
tvímælalaust þá kosti að við þekkjum það sem við 
bjóðum upp á mjög vel. Við búum að mjög langri 
reynslu í bæði leigu og sölu á þessum tækjum og 
vitum því nákvæmlega hvað þarf til þess að ná 
árangri. Einnig höfum við verið afskaplega lán-
samir með starfsfólk. Það er góður skilningur á 
því innanhúss að sú manneskja sem skiptir mestu 
máli er viðskiptavinurinn enda leggjum við allan 
okkar metnað í að þjónusta alla okkar kúnna eins 
og best verður á kosið,“ segir Geir.

Aðspurðir segja þeir Þrúðmar og Geir að þrátt 
fyrir að mesta salan sé í notuðum tækjum þá sé 
það lítið mál að flytja inn nýjan bíl fyrir þá sem 
það vilja. „Hins vegar er engin launung á því að 
verðin sem við getum boðið á húsbílum út úr 
leigunni eru mjög góð og skýrist það að stærstu 
leyti af því að McRent-keðjan kaupir hátt í þrjú 
þúsund bíla árlega og fær fyrir vikið betra verð 
sem við svo látum okkar viðskiptavini njóta góðs 
af.“

Frí vetrargeyMsla
Sýningin um helgina verður nokkuð stór í sniðum og 
margir bílar til sýnis. „Við erum í 1.100 m2 aðstöðu 
sem við höfum útbúið nokkuð vel á stuttum tíma 
undir alla okkar starfsemi og við hlökkum til að fá til 
okkar fólk í heimsókn til að skoða tækin. Öllum seld-
um bílum um helgina fylgir frí vetrargeymsla þannig 
að fólk getur tryggt sér sinn bíl og sótt hann svo eftir 
að lóan er komin og vor er í lofti,“ segja þeir og benda 
á að það hafi færst mikið í vöxt að fólk fjárfesti í hús-
bílum utan þessa hefðbundna sölutíma yfir sumarið 
enda úrvalið af leigutækjum mun meira á haustin. 
„Hins vegar munum við hafa til sýnis hjá okkur allt 
árið gott úrval af tækjum sem eru ekki í leigunni.“

Á sýningunni um helgina verða húsbílar úr leigunni 
til sölu, opið er laugardaginn 7. nóvember frá kl. 10-
16 og sunnudaginn 8. nóvember frá kl. 11-16. „En við 

erum náttúrulega ekki að skella í lás eftir 
helgina, hérna er opið alla virka 

daga og fólk er alltaf velkom-
ið í heimsókn,“ segja 

þeir Þrúðmar og Geir 
að lokum.

húsbílasýning P. karlsson 
haldin uM helgina
P. karlsson kynnir  P. Karlsson heldur sýningu á húsbílum í glæsilegri aðstöðu sinni að Smiðjuvöllum 5a í Reykjanesbæ um helgina. 
Nú er góður tími til að fjárfesta í húsbílum enda úrvalið gott af leigutækjum. Öllum seldum bílum um helgina fylgir frí vetrargeymsla.

Frábær FerðaMáti Húsbílar eru frábærir fyrir hið íslenska sumar þar sem von er á öllum veðrum. Mikill kostur er að geta stokkið af stað í átt til sólar án 
mikils undirbúnings.

MagiC edition Innanrýmið er stórglæsilegt.

nóg Pláss Ekki ætti að væsa um þá sem fara í frí á húsbíl frá P. karlssyni.

P.Karlsson/Mcrent.

sMiðjuvellir 5 a, 230 reyKjanesbær.

síMar: 578 6070/517 5200.

www.PKarlsson.is



Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, 
lax- og silungsveiði, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. 
Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is  

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Gagnagrunnsstjóri
Fiskistofa leitar að metnaðarfullum og öflugum gagnagrunnsstjóra til starfa á höfuðborgarsvæðinu við  rekstur gagnagrunna Fiskistofu og Hafrannsóknastofnunnar. 
Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
•	 Umsjón,	rekstur	og	uppsetning	Oracle	gagnagrunna
•	 Rekstur	á	vef		og	viðfangamiðlurum	
•	 Aðkoma	að	gagnagrunnshönnun	og	tæknilegum	úrlausnarefnum
•	 Aðgangsstýringar	og	öryggismál
•	 Staðgengill	deildarstjóra	kerfisdeildar	

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Menntun	í	upplýsingatækni	eða	skyldum	greinum,	háskólamenntun	kostur
•	 Haldgóð	reynsla	og	þekking	á	Oracle	gagnagrunnum	og	rekstri	gagnagrunna
•	 Mjög	góð	þekking	á	SQL,	PL/SQL	og	skeljaforritun
•	 Þekking	á	netsamskiptum	og	öryggismálum
•	 Þekking	á	Linux	og	VMware	er	æskileg
•	 Reynsla	af	umsjón	og	rekstri	netþjóna	æskileg
•	 Reynsla	af	skjölun	og	gæðaferlum	kostur
•	 Góð	samskiptahæfni,	jákvætt	viðhorf	og	lausnamiðuð	hugsun	skilyrði
•	 Góð	skipulagshæfni,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum	er	nauðsynleg

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Leifur	Magnússon,	sviðsstjóri	upplýsingatæknisviðs	í	síma		
569	7900	eða	í	netfangi	leifurm@fiskistofa.is

Umsóknir	ásamt	ferilskrá	og	kynningarbréf	sendast	á	netfangið	starf@fiskistofa.is	eða	með	bréfi	til	
Fiskistofu,	Dalshrauni	1,	220	Hafnarfirði	merktar:	„Gagnagrunnstjóri“.

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2015.

Samkvæmt	jafnréttisstefnu	Fiskistofu	eru	konur	jafnt	sem	karlar	hvött	til	að	sækja	um.

Athygli	er	vakin	á	því	að	umsóknir	munu	gilda	í	6	mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út,	með	vísan	til	
3.	tl.	2.	mgr.	2.	gr.	reglna	nr.	464/1996	um	auglýsingar	á	lausum	störfum,	með	síðari	breytingum,	sem	settar	eru	
samkvæmt	heimild	í	2.	mgr.	7.	gr.	laga	nr.	70/1996	um	réttindi	og	skyldur	starfsmanna	ríkisins.

www.landsvirkjun.is

Starfið er á tæknideild orkusviðs. Í því felst verkefnastjórnun viðhalds-  
og endurbótaverkefna á sviði rafbúnaðar í orkuvirkjum í rekstri.
Um er að ræða fjölbreytt verkefni, s.s. gerð og rýni útboðsgagna, eftirfylgni 
samninga, samskipti við innlenda og erlenda ráðgjafa og framleiðendur 
rafbúnaðar, ásamt þátttöku í stefnumótun varðandi viðhald, aðstoð við 
rekstur og við val á nýjum rafbúnaði.

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi, 
nám í rafiðn að auki er kostur

• Reynsla af rekstri, viðhaldi, hönnun og ráðgjöf á sviði rafbúnaðar
• Þekking á aðferðafræði verkefnisstjórnunar
• Tölvu- og hugbúnaðarfærni
• Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að verkefnisstjóra 
með áherslu á rafbúnað
aflstöðva í rekstri

Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir á starfsmannasviði 
Landsvirkjunar (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

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
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Aðstoðarmaður skipulags- og byggingarfulltrúa
Norðurþing auglýsir eftir öflugum starfskrafti í starf aðstoðarmanns skipulags- og byggingarfulltrúa. 
Einstaklingurinn er einnig gæðastjóri byggingarfulltrúa.

Starfssvið:
•	Umsjón	með	gæðakerfi	skipulags-	og	byggingarfulltrúa
•	Skjalavistun	og	skráning	mála	í	skjalavistunarkerfi,	

skönnun	teikninga	og	skjölun	þeirra
•	Skráningar	í	þjóðskrá
•	Svara	erindum	í	síma/tölvu	og	senda	gögn	s.s.	teikningar	ofl
•	Reikna	gatnagerðar-	og	byggingarleyfisgjöld	

samkvæmt	gjaldskrá	og	setja	til	innheimtu
•	Kalla	eftir	gögnum	vegna	byggingarleyfa,	s.s.	teikningar,	uppáskriftir	

iðnmeistara	og	byggingarstjóra,	stærðarskráningartöflur,	tryggingar	ofl	
•	Aðstoða	byggingarfulltrúa	við	yfirferð	hönnunargagna	s.s.	

stærðarskráningar	og	teikninga
•	Úttektir	skv.	ákvæðum	byggingarreglugerðar

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Háskólapróf	í	byggingartæknifræði,	byggingarfræði	

eða	iðnmeistari	á	sviði	húsbygginga
•	Reynsla	af	störfum	í	byggingariðnaði	kostur
•	Reynsla	af	vinnu	við	gæðakerfi	kostur
•	Góð	tölvukunnátta	skilyrði
•	Góð	samskiptahæfni	og	lipurð	í	almennum	samskiptum
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.	
Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	
umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	við	komandi	í	starfið.	Nánari	upplýsingar	veita	Þóra	Pétursdóttir	
(thora.petursdottir@capacent.is)	og	Helga	Jónsdóttir	(helga.jonsdottir@capacent.is)	hjá	Capacent	ráðningum.

Sveitarfélagið	Norðurþing	varð	til	árið	2006	við	sameiningu	fjögurra	sveitarfélaga:	Húsavíkurbæjar,	Kelduneshrepps,	Öxarfjarðarhrepps	og	Raufarhafnar-
hrepps.	Nær	það	yfir	rúmlega	4%	landsins,	frá	Reykjahverfi	í	Suður	Þingeyjarsýslu	að	Ormarsá	austan	við	Raufarhöfn	og	upp	fyrir	Grímsstaði	á	Fjöllum,	í	
Norður	Þingeyjarsýslu.	Þéttbýliskjarnarnir	í	sveitarfélaginu	eru	Húsavík,	Kópasker	og	Raufarhöfn.	Í	ársbyrjun	2015	voru	íbúar	Norðurþings	2806	talsins.

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

Við leitum að reyndum ve�orritara með a.m.k. 3 ára starfsreynslu í vefþróun til að 

styrkja öflugan hóp ve�orritara sem þróar og rekur �ölbreyttar og skemmtilegar 

veflausnir Nova. Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga á forritun 

hugbúnaðarlausna.

Vinnuumhverfið er spennandi og býður upp á nýjar áskoranir á hverjum degi. Við 

vinnum eftir Agile hugmyndafræðinni sem og okkar eigin útfærslum til að gera 

vinnuna skemmtilega og uppbyggilega.

Lausnir Nova eru flestar reknar á Windows og eru meðal annars þróaðar í .NET, C#, 

JavaScript, HTML, CSS, LINQ, REACT, Java, Spring, Hibernate, SQL og einhver 

þekking þar æskileg en kunnátta á gúggúl nauðsynleg. Við elskum DevOps, Agile, 

CI og er því áhugi á þeim málefnum mikill styrkur. Háskólamenntun á sviði tölvunar-

fræði er skilyrði.

Nova býður upp á sveigjanlegan vinnutíma, sjálfstæð vinnubrögð og skemmtilega 

samstarfsfélaga. Mikið er lagt upp úr góðum starfsanda og liðsheild.

Áhugasamir sæki um á nova.rada.is fyrir 16. nóvember.
Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar A. Ólafsson gunnar@nova.is

Sæktu
um fyrir
16. nóv.

Hjá 01101110 01101111 
01110110 01100001 
er forritað og forritað
Ef þú skildir þetta þá 
erum við að leita að þér
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HEIÐARSKÓLI  REYKJANESBÆ

STÆRÐFRÆÐI-
KENNARI ÓSKAST
Heiðarskóli í Reykjanesbæ óskar eftir að ráða  kennara 
í stærðfræði á mið- og unglingastigi.  Um er að ræða 100% 
starf vegna forfalla.                                          

Menntunar- og hæfniskröfur:
    • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
    • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
    • Góðir samstarfshæfileikar
    • Metnaður til að ná góðum árangri í skólastarfi
    • Áhugi á þróun skólastarfs

Í Heiðarskóla er öflugur starfsmannahópur og þar er  
lögð áhersla á metnaðarfullt skólastarf. Unnið er eftir  
hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar.
Umsókn fylgi afrit af leyfisbréfi og ferilskrá ásamt  
upplýsingum um meðmælendur.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um 
starfið á vef Reykjanesbæjar undir laus störf:  
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2015.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Halla  
Þórhallsdóttir skólastjóri í síma 894 4501 eða 420 4500.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Bókari

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember 2015. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið 
á heimsíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi  
í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir  
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir  
(thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og 
stýrir uppbyggingu flutningskerfisins. Landsnet stýrir 
jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig 
saman framleiðendur og notendur raforku. Landsnet 
er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga 
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í 
alþjóðlegum samanburði. Landsnet leggur áherslu á 
að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

Landsnet

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Bókhald, s.s. skráning og staðfesting 

bókunar, afstemmingar, ferðauppgjör o.fl. 

•  Eftirfylgni með að bókun reikninga sé í samræmi 
við lög, ferla og almennar reikningsskilavenjur

•  Umsjón með rafrænum reikningum

•  Þátttaka í gerð verkferla reikningshalds 
og eftirfylgni þeirra

•  Aðstoð við stjórnendur og starfsmenn

•  Ýmis önnur verkefni tengd reikningshaldi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Haldbær reynsla af störfum í bókhaldi er nauðsynleg

•  Þekking á lögum og reglum á sviði bókhalds, 
virðisaukaskatts og reikningsskila er nauðsynleg

•  Þekking á verkbókhaldi

•  Góð þekking og færni í Excel er nauðsynleg, 
þekking á Dynamics Ax er kostur

•  Starfið krefst nákvæmni, skipulags, 
frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða

Landsnet hf. leitar eftir reyndum bókara í 80% starf við almenn bókhaldsstörf á fjármálasviði.

Bókari

Framkvæmdastjórar kerskála og steypuskála
Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða í tvær stöður framkvæmdastjóra, annars vegar framkvæmdastjóra kerskála og hins 
vegar framkvæmdastjóra steypuskála. Báðir sitja í framkvæmdastjórn fyrirtækisins og heyra beint undir forstjóra. Störfin eru fjölbreytt og taka 
viðkomandi virkan þátt í stefnumótun og stjórnun fyrirtækisins. Í hvorri deild starfa hátt í 100 manns, sérfræðingar og almennir starfsmenn bæði í 
dagvinnu og vaktavinnu.

Starfssvið framkvæmdastjóra:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri
• Eftirlit og þróun framleiðsluferla með stöðugum umbótum
• Umsjón með gerð árlegra rekstrar- og fjárfestingaáætlana
• Eftirlit með kostnaði og kostnaðargreiningum
• Ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni 

heilbrigðis-, öryggis- og umhverfisstaðla á sviðinu
• Ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni gæðastjórnunarkerfa á sviðinu
• Þátttaka í stefnumótun og markmiðasetningu fyrirtækisins
• Samskipti og náin samvinna við aðrar deildir fyrirtækisins
• Samskipti við móðurfélagið Rio Tinto, innlenda og erlenda birgja 

og viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:
• M.Sc í verkfræði eða sambærileg menntun
• Yfirgripsmikil reynsla af stjórnun
• Þekking á álframleiðslu er kostur
• Þekking á straumlínurekstri (e. Lean) er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta, þekking á upplýsinatækni og gagnavinnslu er kostur
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Miklir samstarfshæfileikar og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni við komandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og 
kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði 
ásamt tækifærum til starfsþróunar.
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að 
starfa í góðri sátt við umhverfið. Frekari upplýsingar um fyrirtækið má nálgast á vefslóðinni www.riotintoalcan.is.

Kaldrananeshreppur auglýsir  
laust starf á leikskólanum  

Drangsnesi. 
Leikskólakennaramenntun æskileg.

Allar upplýsingar í síma 4513277/7753377
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Bókhald 50%
NordicVisual/Norrænar myndir ehf óska eftir að ráða starfsmann  
í 50% starf við að sjá um að færa bókhald félagsins í samhliða 
öðrum starfsmanni sem sér um fjármál félagsins.

Starfssvið: Færa bókhald félagsins, innlenda og erlenda birgja  
og viðskiptamenn, innheimta, aðstoð við undirbúning árs- og 
árshlutauppgjöra fyrir endurskoðanda, pappírsvinna vegna 
tvísköttunarsamninga vegna umboðsmannakerfi erlendis ásamt 
öðrum verkefnum.

Hæfniskröfur: A.m.k. 3-5 ára reynsla við bókhald, reynsla af 
Navision Financials æskileg en ekki skilyrði, frumkvæði og góð 
samskiptahæfni Góð ensku kunnátta.

Viðkomandi verður að geta hafið störf strax.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið: agj@nordicvisual.com

Þjónustustjóri
Gallery Restaurant leitast eftir þjónustustjóra í fullt starf. 
Starfið felst í að annast viðskiptavini og svara fyrirspurnum 
varðandi veisluhöld og ýmislegt fleira. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi hafi reynslu af þjónustustörfum og gott vald á 
íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri.

Barþjónn
Gallery Bar á Holtinu leitar eftir góðum barþjón til þess 
að sjá um gesti okkar. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af barstörfum og einstaka þjónustulund.

Ferilskrá ásamt mynd sendist á umsokn@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt. 
www.holt.is

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Vörustjórinn hefur umsjón með innkaupum og vörustjórn-
un á sínum flokki fyrir allar verslanir Lyfju og Apóteksins.  
Í starfinu felast m.a. ákvarðanir um vöruúrval og innkaup, 
samskipti við birgja og almenn vörustjórnun.
Ennfremur felur starfið í sér ákvarðanatöku um markaðs- 
og söluherferðir í samstarfi við birgja, umsjón með útliti 
verslana, framsetningu á vörum og fleira. 
Um er að ræða krefjandi og spennandi starf fyrir metnaðar-
fullan einstakling á skemmtilegum vinnustað. 

Hæfniskröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og/eða áralöng reynsla af 

vörustjórnun. 
• Reynsla og menntun úr heilbrigðis- eða lyfjageiranum 

er kostur.  
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.
• Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 22. nóvember. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Sækja má um starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is

Vörustjóri óskast
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum einstaklingi í starf 

vörustjóra fyrir lausasölu- og hjúkrunarvöru, hjúkrunarþjónustu o.fl.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, sími 530 3800, hallur@lyfja.is

ÍSLE
N

SK
A

/SIA
.IS LYF 77085 11/15

www.lyfja.is

      LAUGARDAGA FÖSTUDAGA

*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

Það er margt nýtt og spennandi
á dagskrá á Stöð 3 í vetur. 
Spennuþættir, hárbeitt grín og alls 
konar raunveruleikaþættir sem þú 
mátt ekki missa af. Vertu með okkur 
í vetur, þú finnur örugglega þætti 
við þitt hæfi á Stöð 3.

Þjónustufulltrúi Sauðárkróki
- nánar á motus.is

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari



VIRTUS bætir í hópinn

VIRTUS er framsækið þjónustufyrirtæki á sviði víðtækrar bókhalds- og fjármála -
þjónustu. Aðalsmerki félagsins eru heildstæð þjónusta sem grund völluð er á 
sterkri liðsheild metnaðarfullra starfsmanna. Þessa dagana leitum  við að öflugu 
fólki sem vill slást í för með okkur undir merkjum VIRTUS og dótturfélaganna 
Nótu og Payroll. 

Við bjóðum starfsfólki okkar fjölbreytt og krefjandi verkefni, leggjum áherslu á 
skjólgott vinnuumhverfi og freistum þess að haga daglegum störfum okkar 
þannig að þau séu aðlaðandi bæði fyrir starfsfólk og viðskiptavini. VIRTUS býður 
upp á sveigjanlegan vinnutíma.

Við leggjum áherslu á áreiðanleika og snyrtimennsku í röðum starfsfólks okkar, 

gerum kröfu um gott vald á enskri og íslenskri tungu, óskum eftir nákvæmni og 
skipulagi í vinnubrögðum og lítum á gott viðmót, glaðværa þjónustulund og 
samskiptahæfni sem lykilatriði fyrir starfsandann.

Helstu verkefni okkar eru færsla bókhalds, skil á skýrslum vegna opinberra gjalda, 
gerð milliuppgjöra, ársupp gjöra, skattframtala, útgáfa reikninga, greiðsla reikninga 
og launaútreikningar auk almennrar rekstrarráðgjafar. 

Á meðal viðskiptavina eru einstaklingar með rekstur, fyrirtæki, stofnanir, hús           félög,
leikfélög, stéttarfélög, starfs manna félög o.fl. auk fjölda erlendra aðila á borð við 
kvikmyndafyrirtæki o.fl. sem ýmist eru í tímabundnum verkefnum hér á landi eða í 
viðvarandi rekstri.

MÓTTÖKURITARI 
Á ÞJÓNUSTUBORÐI
 
HELSTU VERKEFNI 
• Umsjón með móttöku VIRTUS og 

tengdra félaga

• Símsvörun, umsjón með bréf- og 
bögglasendingum, eftirlit með 
fundarherbergjum,kaffistofu o.fl.

• Dagleg uppfærsla skuldunauta-
bókhalds viðskiptavina

• Reikningagerð fyrir viðskiptavini

• Aðstoð við bókhaldssvið VIRTUS

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Þekking og reynsla sem nýtist í 

starfi

• Almenn tölvuþekking (skilyrði)

• Reynsla af dk bókhaldshugbúnaði

SÉRFRÆÐINGUR 
Á LAUNA- OG GREIÐSLUSVIÐI
 
HELSTU VERKEFNI                 
•  Útreikningar og greiðslur á launum 

og tengdum gjöldum

• Færsla og afstemming launa- og 
verktakabókhalds

• Samskipti við lífeyrissjóði, 
stéttarfélög og opinbera aðila

• Ráðgjöf og stuðningur fyrir 
viðskiptavini

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af launaútreikningum

• Þekking á bókhalds- og launakerfi

• Almenn tölvuþekking

• Sveigjanleiki og geta til að vinna 
undir álagi

STARFSMAÐUR
Á BÓKHALDSSVIÐI

HELSTU VERKEFNI
• Aðstoð við fjármálastjóra 

viðskiptavina

• Aðstoð við verkefnastjóra við 
uppgjör verkefna

• Samskipti við innlenda og    
erlenda birgja

• Umsjón með samþykktarferli 
reikninga

• Önnur tilfallandi verkefni

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Þekking og reynsla sem nýtist í 

starfi

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

• Almenn tölvuþekking (skilyrði)

• Reynsla af dk bókhaldshugbúnaði

SÉRFRÆÐINGUR 
Á BÓKHALDSSVIÐI

HELSTU VERKEFNI                 
• Færsla og afstemming bókhalds

• Uppgjör og skil á opinberum 
gjöldum

• Milliuppgjör og greining 
fjárhagsupplýsinga

• Gerð ársuppgjöra og skattframtala

• Almenn ráðgjöf

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Þekking á bókhaldskerfum (skilyrði)

• Áfanginn „Viðurkenndur bókari“ 
(kostur)

• Almenn tölvuþekking (skilyrði)

• Sveigjanleiki og geta til að vinna 
undir álagi

VIRTUS og tengd félög óska eftir að ráða til sín móttökuritara á þjónustuborði, sérfræðing á launa- og 
greiðslusviði, sérfræðing á bókhaldssviði og starfsmann á bókhaldssviði.

Skipholt 50 d, 105 Reykjavík  • Sími 414 3200 • virtus@virtus.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Atli Rafn Viðarsson á netfanginu atli@virtus.is
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2015. Eingöngu er hægt að sækja um störfin á vef VIRTUS, virtus.is/atvinna.

Starfsmaður VIRTUS staðsettur hjá viðskiptavinum

Factus býður fyrirtækjum ráðgjöf og lánveitingu til skamms tíma

Payroll sérhæfir sig í launaútreikningum fyrir einstaklinga, fyrirtæki og félagasamtök

Nóta býður upp á notendavænt vefviðmót fyrir reikningagerð á nóta.isfactus.is nóta.ispayroll.is

factus
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Hefur þú
áhuga á flugi 
eða forritun?

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Samgöngustofu, www.samgongustofa.is

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála með um 140 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað 
að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa annast 
eftirlit er varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 

PRÓFSTJÓRI BÓKLEGRA FLUGPRÓFA
Samgöngustofa óskar eftir að ráða prófstjóra fyrir bókleg flugpróf sem einnig mun sinna starfi 
sérfræðings við yfirferð umsókna um flugstarfaskírteini. Í star�nu felst einkum skipulagning, fram-
kvæmd og y�rferð bóklegra prófa sem kra�st er fyrir útgáfu �ugstarfaskírteina. Þá felst einnig í star�nu að 
fara y�r umsóknir um �ugstarfaskírteini og upplýsa umsækjendur um gildandi kröfur. Í boði er áhugavert og 
�ölbreytt starf í alþjóðlegu umhver� þar sem hæ�leikar og frumkvæði fá notið sín. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Bóklegt atvinnuflugmannspróf (JAR-FCL / Part-FCL)
 • Önnur flugtengd menntun eða reynsla er kostur
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi eða sambærileg menntun er kostur
 • Áhugi á flugmálum er nauðsynlegur
 • Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram reglugerðarkröfur með skýrum hætti
 • Góð tölvuþekking
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæ�leika, örugga og þægilega framkomu. Viðkomandi þarf að 
sýna af sér frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í star�, vera skipulagður og agaður í verkum sínum og geta 
unnið undir álagi. Umsækjandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Helgason, deildarstjóri þjálfunar- og skírteinadeildar í síma 480 6000.

FORRITARI NorType
Samgöngustofa óskar eftir að ráða forritara í NorType verkefnið við nýsköpun og brautryðjandi 
hugbúnaðarlausnir. NorType verkefnið er samstarfsverkefni Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands og 
snýst um að halda úti gagnagrunni fyrir tækniupplýsingar ökutækja. Í boði er spennandi verkefni í 
starfsumhver� með góðum tækjabúnaði, skemmtilegur félagsskapur og tillitssemi gagnvart því 
að forritarar eigi líka líf utan vinnunnar. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði, eða önnur reynsla sem nýtist 
  í starfi forritara
 • Þekking á Ruby on Rails, Model-view-controller, MySQL, jQuery, Clojure, XML, 
  Excel, HTML & CSS, Linux, vefforritun og gagnagrunnskerfum er kostur
 • Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg
 • Viðkomandi þarf að búa yfir vandvirkni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Arnar Gunnarsson, deildarstjóri NorType í síma 480 6000. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember 2015 
Hægt er að sækja um störfin rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex 
mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Samgöngustofa áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Vélstjóri
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa vélstjóra  

frá og með 1. mars 2016 með starfsstöð í Reykjavík.  

Starfið felst aðallega í vélstjórn á dráttarbátum Faxaflóahafna 
sf. en einnig í afgreiðslu rafmagns, móttöku skipa og öðrum 
tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi full vélstjórnaréttindi - VF 1
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi,  
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum.   
Unnið er alla virka daga 07:00 –17:00. 

Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt VÉLSTJÓRI fyrir 1. desember n.k.  Þar sem í 
gildi eru ákvæði laga um hafnarvernd þá er óskað eftir að 
umsækjandi geti lagt fram sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525-8900.

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 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

110 millj.Verð:

Glæsileg „penthouse“ íbúð að stærð 188,5

Þakherbergi með útgengi á pall

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara

Vandað efnisval og glæsileg hönnun

Lyftuhús / húsvörður / öryggismyndavélar

Penthouse íbúð
Vatnsstígur 19



Strætó bs. leitar að kraftmiklum og reyndum stjórnanda til að stýra rekstrarsviði félagsins. Undir sviðið 
teljast akstursdeild, birgða- og innkaupadeild, verkstæði og þvottastöð. Sviðsstjóri rekstrarsviðs heyrir 
beint undir framkvæmdastjóra og á sæti í framkvæmdastjórn félagsins. Starfið hentar sókndjörfum 
einstaklingi sem hefur getu til að innleiða breytingar, áhuga á því að byggja upp öfluga liðsheild og að 
taka þátt í því að leiða Strætó bs. inn í nýja tíma.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. nóvember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Með umsókn skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og greinargott kynningarbréf 
sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.

Karlar jafnt sem konur er hvattir til 
þess að sækja um starfið. 

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

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi rekstrarsviðs
• Stefnumótun og áætlanagerð (fjárhags- og rekstraráætlanir)
• Innleiðing stefnu, markmiða og ferla
• Vörustjórnun (innkaup og birgðahald)
• Útboðs- og samningagerð
• Rekstur gæðakerfa
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja og samstarfsaðila
• Stjórnun mannauðs

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Framhaldsmenntun á sviði rekstrar- og stjórnunar kostur en ekki skilyrði
• Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla úr efstu þrepum fyrirtækja eða stofnana
• Þekking og reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
• Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og breytingastjórnun
• Þekking og reynsla af vörustjórnun
• Þekking á gæðstjórnun og rekstri gæðakerfa
• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
• Hæfni í ræðu og riti, á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Sviðsstjóri rekstrarsviðs

Strætó bs. er öflugt þjónustufyrirtæki á sviði almenningssamgangna þar sem starfa um 300 manns sem saman 
mynda sterka liðsheild. Strætó bs. er byggðasamlag, í eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur 
það meginmarkmið að veita viðskiptavinum góða þjónustu með öflugu og víðtæku leiðarkerfi og gefa þeim kost á 
að komast leiðar sinnar á hagkvæman og umhverfisvænan hátt. 

Rekstrarsvið Strætó bs. er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO 14001 og öryggisstjórnunarkerfi 
samkvæmt OHSAS 18001.

Stjórn Rauða krossins á Íslandi óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að öflugum 
einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.

Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. nóvember nk. 

Umsóknir ásamt ferilskrá og 
fylgigögnum óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Farið verður með allar fyrirspurnir 
og umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Starfssvið:
• Stjórnar daglegum rekstri Rauða krossins á Íslandi
• Fylgir eftir stefnu félagsins, ákvörðunum stjórnar og samþykktum aðalfundar
• Ber ábyrgð á starfsemi Rauða krossins á Íslandi gagnvart stjórn
• Stýrir og ber ábyrgð á rekstri landsskrifstofu og annarri starfsemi sem heyrir 
    undir skrifstofuna
• Stuðlar að góðum tengslum við deildir félagsins um allt land, styður og 
    samhæfir starf þeirra
• Stjórnar og ber ábyrgð á starfsemi félagsins á erlendum vettvangi

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun/framhaldsmenntun
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Reynsla af erlendri samvinnu
• Rík leiðtoga- og samskiptahæfni
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði, a.m.k. 
    enska og eitt Norðurlandamál

Framkvæmdastjóri

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjálfboðaliða sem stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa 
að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða krossins á Íslandi er að bregðast við hvers konar neyð 
hvort heldur er af náttúru- eða mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá sem verst eru staddir í samfélaginu og veita aðstoð er gerir fólk 
hæfara til að takast á við erfiðleika og bregðast við áföllum. Félagar í Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund og skráðir sjálfboðaliðar 
2.900 sem starfa í 42 deildum um land allt. Sérstaða Rauða krossins felst meðal annars í því að félagið starfar á breiðu sviði mannúðar- og 
hjálparstarfs í samræmi við grundvallarhugsjónir Alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans. Hreyfingin er elsta og umfangsmesta 
mannúðarstofnun í heimi með um 97 milljónir félagsmanna og sjálfboðaliða í 188 löndum.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. nóvember.

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

Starfssvið:
• Stýrir umbótaverkefnum með hugmyndafræði  
   Lean að leiðarljósi 
• Tekur þátt í að viðhalda og efla gæðakerfi fyrirtækisins
• Er öflugur liðsmaður gæðateymisins og 
   stjórnendahópsins

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og hæfni í verkefnastjórnun, umbótavinnu 
   og innleiðingu umbóta 
• Þekking á Lean Management/straumlínustjórnun 
• Þekking á gæðastöðlum matvælavinnslu kostur

Nói Síríus óskar eftir að ráða verkefnastjóra umbóta 

Nói Síríus er öflugt fyrirtæki á matvælamarkaði, þekkt fyrir framleiðslu sína á sælgæti en flytur 
einnig inn matvöru af ýmsu tagi. Nói Síríus vinnur markvisst að því að ná framúrskarandi árangri 
með stöðugum umbótum og öflugri stjórnun í anda Lean Management/straumlínustjórnunar. 

Leitað er að öflugum aðila til að sinna verkefnastjórnun og ýmsum umbótaverkefnum á gæðasviði fyrirtækisins.
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SMIÐIR ÓSKAST
Gluggar og Garðhús hf. óskar eftir að ráða vana 

smiði í fullt starf við smíðar og uppsetningar.
Vinsamlega sendið inn umsókn á  

gluggar@solskalar.is

Fossakot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólinn Fossakot í Grafarvogi
óskar eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Umsóknir skulu berast fyrir 13. nóvember,
áhugasamir sendi ferilskrá

á umsoknir@lfa.is

Leiðbeinendum
Leikskólakennurum

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Hjúkrunarmenntun
•	 Starfsleyfi	landlæknis
•	 Góð	færni	í	samskiptum
•	 Sjálfstæði	og	stundvísi

Allar	nánari	upplýsingar	og	umsóknareyðublöð	fást	á www.hrafnista.is 

Hjúkrunarfræðingar 
Hrafnistu	Reykjavík

	

Laus	er	til	umsóknar	staða	hjúkrunarfræðings	á	Hrafnistu	Reykjavík.	Staðan		
er	laus	eftir	samkomulagi.	Starfshlutfall	samkomulag.	Einnig	er	laus	30%	staða	
hjúkrunarfræðings	á	næturvaktir.

HRAFNISTA 	 REYKJAVÍK

Upplýsingar	veitir	og	umsóknir	skulu	berast	til	Sigrúnar	Stefánsdóttur		
forstöðumanns	Hrafnistu	í	Reykjavík	fyrir	24.	nóvember	n.k.	á	netfangið		
sigrun.stefansdottir@hrafnista.is,	sími	664	9400.

Norræna húsið leitar  
að tæknikonu/manni  
í ��% stöðu

Ert þú einstaklingurinn  
sem við leitum að?
– Þú hugsar í lausnum og hefur 

frábæra þjónustulund
– Þú getur haldið ótal boltum  

á lofti í einu
– Þú vinnur skipulega og hefur  

góða yfirsýn 
– Þú átt auðvelt með að tileinka  

þér nýja tækni 
– Þú ert líkamlega sterk/ur og ræður 

við að flytja til húsgögn

Helstu viðfangsefni:
– Undirbúa viðburði í og við húsið
– Sjá um tæknimál á fjölbreyttum 

viðburðum
– Stilla upp búnaði og ganga frá  

eftir viðburði
– Sjá til þess að húsið líti snyrtilega 

út og allt sé í standi
– Hjálpa til við uppsetningu sýninga
– Þjónusta gesti og viðskiptavini 

hússins

Hæfniskröfur: 
Leitað er að einstaklingi sem hefur  
reynslu af því að vinna með viðburði og 
tæknimál þeim tengdum, þ.á.m. ljós,  
hljóð, glærukynningar, kvikmynda
sýningar o.þ.h. Viðkomandi þarf að  
skilja og geta tjáð sig á íslensku og  
ensku. Færni í skandinavísku tungu  máli 
er kostur. Við leitum að sjálfstæðum, 
skipulögðum og ábyrgum einstaklingi 
sem á auðvelt með að vinna undir álagi. 

Athugið að vinnutími er aðallega 
seinnipartinn, um kvöld og helgar. 
Umsjón með ráðningu hefur Þórunn 
Ragnarsdóttir, fjármálastjóri, og veitir 
hún upplýsingar um starfið í síma 
551 7030 eða í gegnum netfangið 
thorunn@nordichouse.is. 

Umsóknarfrestur er til og með  
23. nóvember 2015. Umsóknir skulu 
fylltar út á www.norden.org. 

Með umsókninni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og stutt kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi í 
starfið. Umsókn skal vera á dönsku, 
sænsku, norsku eða ensku. 

Ráðið er í starfið til fjögurra ára 
með möguleika á framlengingu 
ráðningarsamnings í fjögur ár 
í viðbót skv. reglum Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Upplýsingar 
um Norræna húsið má finna  
á www.norraenahusid.is.

Norræna húsið í Reykjavík er norræn 
menningarstofnun með áherslu á 
bókmenntir, tungumál, arkitektúr, 
hönnun, börn og ungmenni og sjálfbæra 
þróun. Markmið hússins eru að koma 
norrænni menningu á framfæri og 
styrkja tengsl við hin Norðurlöndin. 
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku 
menningarlífi og húsið er eitt af 
meistaraverkum Alvars Aalto. 

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Fósturforeldrar - fósturbörn
Hefur þú áhuga á að gerast fósturforeldri?

Barnaverndarstofa leitar að fólki sem er reiðubúið að 
sækja um leyfi til að taka börn í fóstur og að taka þátt í 
sérstakri þjálfun því til undirbúnings. 

Um getur verið að ræða tímabundið og/eða varanlegt 
fóstur. 

Æskilegt er að fósturheimili séu í eða í námunda við 
þéttbýli. Ýmis reynsla og menntun, einkum á sviði 
umönnunar barna, getur komið að góðu gagni.
  
Nánari upplýsingar eru veittar á Barnaverndarstofu
sími: 530 2600 eða netfang: bryndis@bvs.is. 

Einnig er hægt að afla sér upplýsinga um umsóknarferli  
og hlutverk fósturforeldra á http://www.bvs.is
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Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinn óskar eftir
öflugum starfsmönnum
Faglærðum og ófaglærðum

Héðinn óskar eftir
öflugum starfsmönnum
Faglærðum og ófaglærðum

Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn eftir að bæta við hóp 
frábærra starfsmanna. Við leitum að öflugu, áreiðanlegu og 
metnaðarfullu fólki til að sinna áhugaverðum verkefnum í 
véltækni og málmiðnaði. Um er að ræða viðhald, nýsmíði, 
uppsetningu á búnaði o. fl. 

•  Leitum að rennismiðum, vélvirkjum, vélstjórum og stálsmiðum. 

•  Ekki skemmir fyrir að hafa reynslu í ryðfrírri smíði.  

•  Óskum einnig eftir duglegum og laghentum mönnum       
     til að vinna við hlið fagfólks.

Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

 Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á atvinna@hedinn.is eða fyllið umsókn út á vefsíðu fyrirtækisins, hedinn.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Innkaupastjóri
Mekka Wines & Spirits leitar að skemmtilegum samstarfs- 
félaga sem hefur brennandi áhuga á vörustjórnun og sér 
glasið alltaf hálffullt. Í boði er tímabundin vinna við spennandi 
og krefjandi verkefni á sviði vörustjórnunar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Innkaup og innkaupaáætlanir
• Kostnaðaverðsútreikningar
• Skipulagning flutningsmála
• Samskipti við birgja og flutningsaðila

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfið og/eða mikil reynsla 
   af vörustjórnun
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Nákvæmni, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð
• Mjög góð excel færni og þekking á AGR innkaupakerfi 
   kostur 
• Mjög góð enskukunnátta skilyrði

Við bjóðum: 
• Samkeppnishæf og árangurstengd laun 
• Frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og 
   skemmilegan starfsanda

Um er að ræða afleysingar fyrir allt árið 2016 og er því tilvalið 
tækifæri til auka við reynslu og þekkingu.  
Áhugasamir vinsamlega sendið inn ferilskrá (ásamt mynd) og 
kynningarbréf á netfangið umsokn@mekka.is. 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2015.

Kynntu þér fyrirtækið og vörubreidd okkar á www.mekka.is

Ekki flaska á þessu !

RAFVIRKI &
RAFEINDAVIRKI
ÓSKAST

VILJUM RÁÐA RAFVIRKJA  OG RAFEINDAVIRKJA 
TIL FRAMTÍÐARSTARFA  
UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ 
arvirkinn@arvirkinn.is

Vinnuvélar-tækjamiðlun sérhæfir sig í sölu, innflutningi og miðlun stórra og smárra vinnuvéla, vörurbíla og varahluta. Fyrirtækið er systurfélag Jötunn Véla sem er leiðandi á Íslandi í sölu á vélum og búnaði 
tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. Fyrirtækin leggja mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Hjá fyrirtækjunum vinna samtals 40 manns. 

Kistumel 2 • 116 Reykjavík • Sími 480 0444 • www.vinnuvelar.is

Við gefum í
Vinnuvélar – tækjamiðlun ehf. óskar eftir að ráða öflugan einstakling í sölu á vöru bílum og vinnuvélum. 
Um spennandi og krefjandi framtíðarstarf er að ræða í ört vaxandi fyrirtæki.

Starfssvið:
• Almenn sala vörubíla og vinnuvéla 
• Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og mynd á netfangið 
gudmundur@jotunn.is. 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Þór Guðjónsson 
í síma 4800-400. 

Hæfniskröfur:
• Þekking á vörubílum og vinnuvélum
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfni, frumkvæði, vandvirkni  

og metnaður
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Geta unnið sjálfstætt Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember nk.
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Norræna húsið auglýsir 
eftir fjármálastjóra  
í ���% stöðu 

Helstu viðfangsefni:
– Ábyrgð á gerð og eftirfylgni 

fjárhagsáætlana og uppgjöra
– Staðgengill forstjóra
–	 Samskipti	við	yfirvöld	og	
Ríkisendurskoðun

–	 Starfsmannahald
– Umsjón með útborgun launa  

og reikninga
– Reikningagerð og eftirfylgni  

með tekjum
– Samningagerð

Hæfniskröfur:
–	 Framhaldsnám	á	háskólastigi	sem	
nýtist	í	starfi

– Marktæk reynsla af fjármálastjórnun 
og	starfsmannahaldi

–	 Viðkomandi	þarf	að	vera	afar	
sjálfstæður	og	skipulagður	í	starfi

– Mjög góð kunnátta í íslensku ásamt 
góðri	kunnáttu	í	einu	skandinavísku	
máli og ensku

–	 Þekking	á	norrænu	samstarfi	 
er kostur

 
Umsjón með ráðningu hefur Mikkel 
Harder,	forstjóri	Norræna	hússins,	
og veitir hann nánari upplýsingar um 
starfið	í	síma	551	7030	eða	í	gegnum	
netfangið mikkel@nordichouse.is.

Umsóknarfrestur er til og með  
27.	nóvember	2015.	Umsóknir	skulu	
fylltar út á www.norden.org.

Samtöl	fara	fram	á	Íslandi	 
í	byrjun	desember.

Með	umsókninni	þarf	að	fylgja	
starfsferilskrá og stutt kynningarbréf 
þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi	í	starfið.	Umsókn	skal	vera	
á	dönsku,	sænsku	eða	norsku.	

Ráðið er í starf fjármálastjóra til 
fjögurra ára með möguleika á 
framlengingu ráðningarsamnings  
í	fjögur	ár	í	viðbót	skv.	reglum	Norrænu	
Ráðherranefndarinnar.	Upplýsingar	 
um	Norræna	húsið	má	finna	 
á www.norraenahusid.is.	

Norræna húsið í Reykjavík er norræn 
menningarstofnun með áherslu á 
bókmenntir, tungumál, arkitektúr, 
hönnun, börn og ungmenni og sjálfbæra 
þróun. Markmið hússins eru að koma 
norrænni menningu á framfæri og 
styrkja tengsl við hin Norðurlöndin. 
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku 
menningarlífi og húsið er eitt af 
meistaraverkum Alvars Aalto. 

Vegna aukinna umsvifa óskar 
Vaka hf. eftir starfsfólki í  
eftirtalin störf: 

HjólbarðaVerkstæði
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á hjólbarðaverkstæði.
 
Ert þú hörkuduglegur og átt gott með að vakna til vinnu?  
Þá erum við að leita að þér!  
Vantar dekkjamann til starfa, reynsla ekki skilyrði, 
einungis áhugi á því að læra eitthvað nýtt.   
Mikil vinna og góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 21. nóvember 2015 merkt: Dekk
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Förgun
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni til að sjá um niðurrif og 
förgun bifreiða

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Lyftarapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bílategundum og varahlutum kostur
Mikil vinna og góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 21. nóvember 2015 merkt: Förgun
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Verkstæði
Vaka hf. óskar eftir bifvélavirkja til starfa á verkstæði 
okkar að Skútuvogi 8.  

Góð íslensku og/eða ensku kunnátta nauðsynleg.

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 21. nóvember 2015 merkt: Verkstæði
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Garðaskóli
 • Skólaliði
 
Hæðarból
 • Aðstoðarmaður matráðs
 
Sunnuhvoll
 • Leikskólakennari eða leiðbeinandi 
  með brennandi áhuga á hreyfingu 
  og næringu

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um.

www.intellecta.is

Rekstur á vöruhúsi
Leitum að duglegum og traustum einstaklingi í starf vöruhúsastjóra.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.intellecta.is

Hæfniskröfur
• Gilt Atvinnuflugmannsskírteini 
• Gild Blindflugsáritun (IR)
• Gild fjölhreyflaáritun (MEP)
• Hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC)
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
•
•
 Lágmarkstímakröfur flugmanns eru 1000 heildarflugstundir

Lágmarkstímakröfur flugstjóra eru 2000 heildarflugstundir 
 

Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni  
• Afrit af flugskírteini
• Afrit af heilbrigðisvottorði
• Nýtt afrit af sakavottorði
• Afrit af einkunnum bóklegs atvinnuflugnáms
• Sundurliðun á flugtímum og afrit af síðustu 100 klst. úr loggbók
• Ferilskrá (CV)

    Umsóknir óskast sendar á skj@norlandair.is eigi síðar en 26. nóvember 2015

 

Norlandair auglýsir eftir 
flugmönnum og flugstjórum 
til starfa með aðsetur á Akureyri 

                      Norlandair er flugfélag á Akureyri.  
                  Félagið leggur áherslu á leiguflug
             á Grænlandi ásamt því að sinna 
         áætlunarflugi frá Akureyri til
     Vopnafjarðar, Þórshafnar, Grímseyjar 
og Constable Pynt á Grænlandi.     

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Helstu verkefni og ábyrgð:
	 	 Ábyrgð	á	gerð	innkaupa-	og	þjónustusamninga.
	 	 Eftirfylgni	með	framkvæmd	samninga.
	 	 Stuðningur	við	rekstur	heilsugæslustöðva.
	 	 Ábyrgð	á	innkaupum	á	tækjum	og	búnaði	
	 	 og		umsjón	lagers.
	 	 Umsjón	með	viðhaldi	og	rekstri	húsnæðis	og		
	 	 eftirfylgni	með	verkbeiðnum	á	rekstrarsviði.
	 	 Umsjón	með	eignaskrá.

Hæfnikröfur:	
	 	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi.	
	 	 Reynsla	af	samningagerð	er	kostur.	
	 	 Umsækjendur	þurfa	að	vera	lausnamiðaðir	
	 	 og	búa	yfir	reynslu	sem	komið	getur	að		
	 	 notum	í	starfinu.
	 		Gerð	er	krafa	um	mikla	samskipta-	og		 	
	 	 samvinnuhæfni,	sveigjanleika	og	getu		
	 	 til	að	vinna	sjálfstætt.

Frekari upplýsingar um starfið 
Nánari	upplýsingar	veitir	Jónas	Guðmundsson,	
framkvæmdastjóri	sviðs	fjármála	og	rekstrar		
í	síma	585-1300	eða	netfang:	
jonas.gudmundsson@heilsugaeslan.is.

Laun	eru	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	BHM.

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	
rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfið.	Jafnframt	skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	um	menntun.		
Umsókn	getur	gilt	í	6	mánuði.	Mat	á	hæfni	umsækjenda	byggist	á	innsendum	gögnum	og	viðtölum	við	umsækjendur.		
Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgar-	
svæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við		
ráðningu	í	starfið.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.

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

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	100%		
starf	launafulltrúa.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti		
hafið	störf	þann	1.	nóvember	næstkomandi	eða	eftir	
nánara	samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015.
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Deildarstjóri  
Eigna- og innkaupadeildar

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Laust	er	til	umsóknar	100%	starf	deildarstjóra		
Eigna-	og	innkaupadeildar	hjá	Heilsugæslu	höfuðborg-
arsvæðisins.	Deildin	heyrir	undir	svið	fjármála	og		
rekstrar	sem	staðsett	er	í	Álfabakka	16.	Æskilegt	er		
að	viðkomandi	geti	hafið	störf	þann	1.	desember	nk.	
eða	eftir	nánara	samkomulagi.	

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	23.	nóvember	2015.

Kaldrananeshreppur auglýsir  
laust starf á leikskólanum  

Drangsnesi. 
Leikskólakennaramenntun æskileg.

Allar upplýsingar í síma 4513277/7753377

Frá Tónlistarskóla Kópavogs
Námsbraut í rytmískri tónlist hefur göngu sína  

við skólann á skólaárinu 2014-15.
Kennarar óskast í hlutastarf í eftirtöldum greinum:

Píanó/hljómborð
Rafgítar
Rafbassi
Slagverk

Vinsamlegast skilið umsóknum ásamt ferilskrá fyrir 24. mars á  
skrifstofu skólans eða á netfangið tonlistarskoli@tonlistarskoli.is

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri.

Skólaritari
Tónlistarskóli Kópavogs auglýsir eftir skólaritara í 80% starf 

frá 1. janúar næstkomandi. Viðkomandi þarf að hafa gott 
vald á íslensku, hafa góða tölvukunnáttu og vera lipur í 

mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember. 

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri, Árni Harðarson, í 
netfanginu arni@tonlistarskoli.is og í síma 893 7410

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf 
og hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á  
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“ 

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi með áhuga á 
vinnurétti og málefnum vinnumarkaðarins.

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum á sviði vinnuréttar
• Gerð og túlkun kjarasamninga
 
Menntun og hæfni:
• Meistarapróf/embættispróf í lögfræði
• Reynsla sem nýtist í starfi 
• Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði í starfi
• Áhugi á íslensku atvinnulífi
 
Helstu verkefni vinnumarkaðssviðs eru þjónusta við félagsmenn við túlkun laga og kjarasamninga, þátttaka í kjara-
viðræðum, umsagnir og þátttaka í nefndum og stjórnum f.h. SA, málflutningur fyrir Félagsdómi og almennum dómstólum 
f.h. samtakanna og aðildarfyrirtækja þeirra auk þátttöku í alþjóðlegu samstarfi. Hjá SA starfa nú 6 lögfræðingar.
 
Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019.
Umsóknir berist með tölvupósti til ragnar@sa.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember nk.

Samtök atvinnulífsins eru í forystu um 
samkeppnis hæft rekstrar umhverfi sem 
stuðlar að arð bæru fjöl breyttu og ábyrgu 
atvinnu lífi sem bætir lífskjör allra.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök 
íslensks atvinnulífs með sex aðildar
samtökum sem byggja á ólíkum 
atvinnu greinum. Yfir 2.000 fyrirtæki 
í fjöl  breyttum greinum eiga aðild 
að Samtökum atvinnu lífsins, allt frá 
sjálf stætt starfandi frum kvöðlum 
til stærstu fyrirtækja landsins. Hjá 
aðildar fyrirtækjum SA starfa um 70% 
launa fólks á almennum vinnu markaði. 
Samtök atvinnu lífsins eiga heima í Húsi 
atvinnu lífsins.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu-
lífsins er að finna á vef SA: www.sa.is



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.

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Vinna á geisla-, dag- og göngu-
deild ásamt vaktþjónustu við 
krabbameinslækningadeild 
Landspítala

• Vinna við samráðskvaðningar á aðrar 
deildir Landspítala og þátttaka í 
samráðs fundum

• Þátttaka í kennslu og vísindavinnu  
í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur

• Breið þekking og reynsla í 
geislameðferð krabbameina

• Jákvæði, sveigjanleiki og lipurð í 
samskiptum

• Íslenskt sérfræðileyfi  
krabbameinslækningum

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í krabbameinslækningum á geislameðferðardeild krabba-
meina. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi. Starfið veitist frá 1. janúar 2016 eða eftir 
samkomu lagi. Starfið felur m.a. í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og sérgreinum spítalans. 

Umsóknarfrestur er til
og með 30. nóvember 2015. 

Nánari upplýsingar veitir 
Jakob Jóhannsson, yfirlæknir 
(jakobjoh@landspitali.is,  
825 5146)

Umsókn skulu fylgja vottfestar 
upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af kennslu, vísindavinnu 
og stjórnunarstörfum ásamt 
sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann 
að hafa birt eða skrifað. 

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim.

Fullt starf (100%) er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu. Laun skv. 
kjarasamningi fjár málaráðherra 
og stéttarfélags. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR  
Í KRABBAMEINSLÆKNINGUM

Geislameðferðardeild krabbameina

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Vinna á legu-, dag- og göngudeild 
ásamt vaktþjónustu við krabba-
meinslækningadeild LSH

• Vinna við samráðskvaðningar á aðrar 
deildir Landspítala og þátttaka í 
samráðs fundum 

• Þátttaka í kennslu og vísindavinnu  
í samvinnu við yfirlækni

• Viðfangsefni tengd almennum 
lyflækningum í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur

• Breið þekking og reynsla í krabba-
meinslækningum

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð  
í samskiptum

• Íslenskt sérfræðileyfi í almennum 
lyflækningum með krabbameins-
lækningar sem undirsérgrein eða 
íslenskt sérfræðileyfi í krabbameins-
lækningum

Laus eru til umsóknar störf sérfræðilækna í lyflækningum krabbameina. Starfshlutfall  er 100% og 
veitast störfin frá 1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi. Störfin fela m.a. í sér teymisvinnu með öðrum 
starfsstéttum og sérgreinum spítalans. Leitast er við að hafa samfellu í meðferð sjúklinga þannig að 
hver sjúklingur fær ábyrgan sérfræðilækni við greiningu.

Umsóknarfrestur er til
og með 30. nóvember 2015. 

Nánari upplýsingar veitir  
Helgi Sigurðsson, yfirlæknir 
(helgisi@landspitali.is,  
824 5406)

Umsókn skulu fylgja vottfestar 
upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af kennslu, vísindavinnu 
og stjórnunarstörfum ásamt 
sér    prentun eða ljósriti af greinum 
sem umsækjandi kann að hafa 
birt eða skrifað. 

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim.

Fullt starf (100%) er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu. Laun skv. 
kjarasamningi fjár málaráðherra 
og stéttarfélags. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

SÉRFRÆÐILÆKNAR  
Í LYFLÆKNINGUM KRABBAMEINA

Lyflækningar krabbamein

Hafrannsóknastofnun óskar að ráða rannsóknamann til 
starfa við botndýrarannsóknir á sjó- og vistfræðisviði. 
Starfið fellst í greiningu botndýra, meðal annars af myndefni. 
Umsækjendur skulu hafa lokið BS-prófi í líffræði eða öðru 
sambærilegu prófi.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BS – próf í líffræði eða sambærilegt 
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
• Tilbúin(n) að fara í leiðangra á sjó

Um er að ræða fullt starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Félags íslenskra náttúrufræðinga.

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember. 
Umsóknir, með upplýsingum um menntun, aldur og fyrri störf, 
ásamt nöfnum tveggja meðmælenda skal senda á póstfangið 
hafro@hafro.is. 
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.  
Starfsstöð er í Reykjavík. 

Nánari upplýsingar veitir Sólveig R. Ólafsdóttir  
(solveig@hafro.is) í síma 575 2000.

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á 
sviði haf- og fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki  
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. 
Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar  
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú,  
tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að 
jafnaði um 140 starfsmenn í þjónustu sinni.

Líffræðingur

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann   
 Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólann Álfatún 

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar 

· Skólaliðar í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

· Grunnskólakennari / íslenskukennari í   
 Hörðuvallaskóla

· Skólaliðar í Smáraskóla

· Kennari í alþjóðaveri í Álfhólsskóla

Velferðasvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk

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 

Tölvunarfræðingur
Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða 

tölvunarfræðing með forritunarreynslu 
til starfa. Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.
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Rafvirkjar óskast!
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa 
vegna góðrar verkefnastöðu. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt 
fólk. Laun samkvæmt samkomulagi.   
Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsókn á netfangið 
fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband  
í síma 660 6904 (Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og 
stofnanir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á út-
boðsmarkað samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið 
gott samstarf við. Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-, 
smápsennu- og stýrikerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi 
svo störfin eru fjölbreytt. Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu 
röð þegar kemur að tækninýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem 
viðskiptavinum til góða.

Líknardeild Kópavogi

SJÚKRALIÐAR
Á líknardeild eru 12 legurými og þrjú 5 daga pláss. 
Starfsemin er byggð á hugmyndafræði líknar- 
meðferðar. Áhersla er lögð á fjölskylduhjúkrun  
og teymisvinnu. Starfið er fjölbreytt og krefjandi. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Hjúkrun einstaklinga í samvinnu við aðra fagaðila
• Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun

Hæfnikröfur
• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraliði

Starfshlutfall er 60-100% og er starfið laust frá 
1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi. Unnið er í 
vaktarvinnu.

Nánari upplýsingar veita Dóra Halldórsdóttir, 
deildarstjóri (dorahal@landspitali.is, 543 6604)  
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi  
(thoring@landspitali.is, 824 5480)

Líknardeild Kópavogi

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 
Á líknardeild eru 12 legurými og þrjú 5 daga pláss. 
Starfsemin er byggð á hugmyndafræði líknar- 
 meðferðar. Áhersla er lögð á fjölskylduhjúkrun  
og teymisvinnu. Starfið er fjölbreytt og krefjandi. 
Boðið er upp á fræðslu og starfsaðlögun með 
reyndum hjúkrunarfræðingum.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og 

stuðning til sjúklinga með langt gengna sjúkdóma 
og aðstandenda þeirra

Hæfnikröfur
• Góð samskiptahæfni
• Faglegur metnaður
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starfshlutfall er 60-100% og eru störfin laus frá 
1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi. Unnið er í 
vaktarvinnu og er vinnufyrirkomulag samkomu-
lagsatriði.

Nánari upplýsingar veita Dóra Halldórsdóttir, 
deildarstjóri (dorahal@landspitali.is, 543 6604)  
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi  
(thoring@landspitali.is, 824 5480)

Barnaspítali Hringsins

DEILDARLÆKNAR
Laus eru til umsóknar tvö störf deildarlækna  
á Barnaspítala Hringsins. Ráðið er í störfin til  
6 mánaða, annars vegar frá 1. desember 2015  
eða sem fyrst eftir samkomulagi og hins vegar  
frá 1. janúar 2016. Starfshlutfall er 100% með 
tilheyrandi bundnum vöktum.

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Þjálfun í barnalækningum með þátttöku í klínísku 

starfi
• Kennsla og handleiðsla kandídata og læknanema
• Þátttaka í vísindavinnu og / eða gerð klínískra 

leiðbeininga er æskileg

Hæfnikröfur
• Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð 

vinnubrögð
• Fyrri reynsla af deildarlæknisstörfum á barnadeild 

er æskileg
• Hafa lokið kandídatsári og hafa almennt 

lækningaleyfi

Umsókn fylgi náms- og starfs ferilskrá, auk upplýs-
inga um ástæður umsóknarinnar (“Letter of 
motivation”). Viðtöl verða höfð við umsækjend ur og 
byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og 
innsendum gögnum.

Nánari upplýsingar veitir Þórður Þórkelsson, 
yfirlæknir (thordth@landspitali.is, 825 5094)

Skilunardeild

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Skilunardeild við Hringbraut er opin frá kl. 8-20 
virka daga og kl. 8-16 um helgar. Boðið er upp á  
3 mánaða aðlögun, þar af 8 vikna skipulagða 
fræðslu með reyndum hjúkrunarfræðingi. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Starfið felst í hjúkrun einstaklinga með lang-

varandi eða bráða nýrna bilun sem ýmist eru í 
blóðskilun eða kviðskilun. Einnig sinna hjúkrunar-
fræðingar deildarinnar blóðvökvaskiptum. Lögð er 
áhersla á einstaklingsmiðaða hjúkrun.

Hæfnikröfur
• Faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starfshlutfall er 80-100% og er starfið laust frá  
1. desember 2015 eða eftir samkomulagi. Unnið er  
á tvískiptum vöktum, frá kl. 8-16 eða kl. 12-20. Gert 
er ráð fyrir að viðkomandi sinni bakvöktum eftir að 
þjálfun lýkur. 

Nánari upplýsingar veita Margrét Ásgeirsdóttir, 
deildar stjóri (margas@landspitali.is, 543 6340)  
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðs ráðgjafi  
(thoring@landspitali.is, 824 5480).

Umsóknarfrestur ofangreindra starfa er til og með 23. nóvember 2015.  
Umsóknum fylgi náms- og starfs ferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi fjármála ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is,  
undir „laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins  
og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyr-
gan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA 
HLEKKI Í KEÐJUNA
Ef þú hefur áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu og skemmtilegu 
umhverfi á erum við að leita að þér

Þjónustufulltrúi/tækniteiknari 
óskast til starfa hjá  

framkvæmda- og veitusviði 
Árborgar

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar óskar eftir að ráða 
þjónustufulltrúa/tækniteiknara til starfa sem fyrst. Starfið 
heyrir undir deildarstjóra framkvæmda og þjónustu.

Ábyrgðar og starfssvið
Meðal helstu verkefna má nefna umsjón með kortagrunn-
um vatnsveitu, fráveitu, hitaveitu og gagnaveitu, gerð um-
hirðu- og þjónustukorta og umsjón með teikningum annara 
mannvirkja sveitarfélagsins. Að auki sinnir starfsmaður al-
mennum skrifstofustörfum, bókhaldsvinnu og þjónustu við 
viðskipavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í tækniteiknun er skilyrði
• Reynsla og þekking af notkun Auto-Cad og almenn  
 tölvukunnátta er skilyrði
• Reynsla og þekking á bókhaldsforritinu Navision  
 er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og frumkvæði 
• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
• Hafi góða þjónustulund og hæfni í mannlegum 
 samskiptum

Um er að ræða fullt starf. Um kaup og kjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Sambands Íslenskra Sveitarfélaga og við-
komandi stéttarfélags. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Auður Guðmundsdóttir 
deildarstjóri framkvæmda og þjónustu eða Jón Tryggvi 
Guðmundsson, framkvæmda- og veitustjóri í síma 480 1500 
á skrifstofutíma.

Umsókn þarf að berast í síðasta lagi 13. nóv. n.k. á net-
fangið audurg@arborg.is.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

 

WE SEEK TO HIRE CHEFS AND KITCHEN HELP. 
EXPERIENCE IN ASIAN COOKING IS PREFERRED.

If you are interested please send us an email to 
nings@nings.is or apply through 

our web site www.nings.is/atvinna

VIÐ LEITUM AF KOKKUM OG 
AÐSTOÐARFÓLKI Í ELDHÚS. 

REYNSLA Í ASÍSKRI MATARGERÐ ÆSKILEG.

Áhugasamir hafi samband með því að senda póst 
á netfangið nings@nings.is eða leggi inn umsókn á 

www.nings.is/atvinna

CHEFS WANTED!
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NINGS óskar eftir að ráða sendla,
fólk í afgreiðslu og í eldhús. 
Full störf og aukastörf í boði

 
Nings er austurlenskur veitingastaður sem leggur 

metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

Áhugasamir vinsamlega hafi samband með 
því að fara inn á www.nings.is/atvinna/ 

og leggið inn umsókn

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Krókur – Bílauppboð 
Sala og skoðanir

Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna 
skoðunum og bifreiðasölu.

Óskað er eftir bifreiðasmið eða bifvélavirkja sem hefur reynslu 
af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á sölu bifreiða.

Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka 
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 

Umsóknir berist í síðasta lagi 6. júní 2011 á netfangið 
johannb@krokur.net

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Baldursson 
(johannb@krokur.net)  sími 522-4610.

Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrir í sölu ökutækja í gegnum 
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.  
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og 
fjármögnunarfyrirtæki landsins.  

Krókur – Bílauppboð
Sala og skoðanir
Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að 
sinna skoðunum og bifreiðasölu.

Óskað er eftir bifvélavirkja eða bifreiðasmið sem hefur 
reynslu af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á 
sölu bifreiða.

Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Umsóknir berist í síðasta lagi 20. nóvember 2015 á 
netfangið gisli@krokur.net. Nánari upplýsingar veitir  
Gísli Jónsson (gisli@krokur.net) sími 522-4600.

Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrir í sölu ökutækja í gegnum
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og 
fjármögnunarfyrirtæki landsins.

Aðstoðarverkstjórar í vinnslu
og ferskkjötsvinnslu á Akureyri

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 
Um framtíðarstörf er að ræða.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matvæla skilyrði

• Reynsla af stjórnun er æskileg

• Sjálfstæð vinnubrögð, stundvísi, skipulagshæfni og frumkvæði

• Góð samskiptahæfni, snyrtimennska og fagleg framkoma 

• Góð almenn tölvukunnátta, sem og íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um störfin veitir Eggert H. Sigmundsson vinnslustjóri 
á dagvinnutíma í síma 460 8858 eða netfang eggerts@nordlenska.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember 2015. 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á www.nordlenska.is. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslufyrirtæki landsins með 
um 180 starfsmenn að jafnaði. Jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar 
og hlaut fyrirtækið nýlega gullmerki jafnlaunaúttektar PwC til marks um að 
jafnrétti kynjanna er haft að leiðarljósi við launaákvarðanir. 

Norðlenska óskar eftir að ráða tvo 
aðstoðarverkstjóra, annan í vinnslu og hinn 
í ferskkjötsvinnslu. 

Deildarstjóri Hagdeildar
Air Atlanta leitar eftir hæfum starfskrafti í stöðu deildarstjóra hagdeildar

Starfslýsing

Hagdeild flugfélagsins Air Atlanta gegnir veigamiklu 
hlutverki í starfsemi félagsins í því síbreytilega og 
alþjóðlega umhverfi er félagið starfar.

Hlutverk hagdeildar er að annast greiningar á rekstri 
félagsins og veita stjórnendum hagnýtar upplýsingar er 
nýtast við ákvarðanatöku er varðar skilvirkni félagsins. 
Hagdeildin ber jafnframt ábyrgð á áætlanagerð og 
kostnaðareftirliti ásamt því að veita stjórnendum 
stuðning við hagkvæmnigreiningar og áætlanir.

Deildarstjóri heyrir undir forstöðumann hagdeildar.

Helstu verkefni deildarstjóra hagdeildar
• Áætlanagerðir og kostnaðareftirlit
• Stjórnendaupplýsingar
• Þarfagreiningar
• Þróunarverkefni
• Arðsemis- og hagkvæmnigreiningar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í verkfræði, viðskiptafræði, 

tölvunarfræði eða tengdum greinum
• Reynsla af áætlanagerð
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Reynsla af kostnaðareftirliti er kostur
• Góð samskipta- og kynningarhæfni
• Þekking á SQL og Navision bókhaldskerfi er kostur

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Um Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic er einn af stærstu ACMI þjónustuaðilum í heiminum. Við bjóðum uppá sérsniðnar 
lausnir til annar flugfélaga, bæði á farþega- og fraktmarkaði. Núverandi floti félagsins samanstendur af 
17 breiðþotum, af þremur tegundum; Boeing 747-400, Airbus A330-200 og Airbus A340-300.
Við störfum á alþjóðamarkaði en höfuðstöðvar okkar eru staðsettar í Hlíðasmára, Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2015
Nánari upplýsingar og umsóknarform eru á www.airatlanta.is 
- Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

ICELANDIC
TOURIST
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Ferðamálastofa óskar eftir að ráða sérfræðing í 100% starf. Starfið heyrir undir 
stjórnsýslu- og umhverfissvið, en starfstöð getur verið í Reykjavík eða á Akureyri.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 

SÉRFRÆÐINGUR HJÁ FERÐAMÁLASTOFU

Starfssvið m.a.:

• Vinnur með umhverfisstjóra að mati á umsóknum 

og sinnir ásamt honum umsýslu Ferðamálastofu 

vegna Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.

• Umsagnir um þingmál, skipulagsmál og önnur 

erindi er varða starfssvið umhverfisstjóra. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Gerð er krafa um háskólamenntun á sviði 

ferðamálafræði, eða aðra menntun sem nýtist  

í starfi. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir:

• Reynslu af framkvæmdum á sviði ferðaþjónustu 

eða útivistar

• Reynslu af styrkúthlutunum og eftirfylgni við 

styrkúthlutanir

• Reynslu af opinberri stjórnsýslu og vinnu við 

skjalakerfi

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 

til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- 

og skipulagshæfileika.

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í 

framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta  

í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, 

sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og  

úrvinnslu upplýsinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena 

Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og 

umhverfissviðs  (helena@ferdamalastofa.is), en 

upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna  

á samskiptavef stofnunarinnar, www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur og skil á umsóknum er til 

23. nóvember og er óskað eftir því að viðkomandi 

einstaklingur geti hafið störf í janúar. Umsóknir með 

upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast 

með tölvupósti á upplysingar@ferdamalastofa.is eða á 

skrifstofu Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík  

og vera merktar “Sérfræðingur.“ Ekki er um sérstök 

umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum  

verður svarað þegar ákvörðun um  

starfið hefur verið tekin.
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Framkvæmdastjóri 
Golfklúbbs Reykjavíkur

Helstu verkefni:
•	 Daglegur	rekstur	GR	í	umboði	stjórnar.
•	 Ábyrgð	á	fjármálum,	stefnumótun	og	markmiðasetning.
•	 Áætlanagerð,	gerð	ársreikninga,	ársskýrslna	og		
	 upplýsingagjöf	til	stjórnar.
•	 Samskipti	og	samstarf	við	starfsmenn	og	félagsmenn	GR.		

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Reynsla	af	stjórnun	og	rekstri.
•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfi.
•	 Þekking	á	golfíþróttinni	er	æskileg.
•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi.
•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku.
•	 Skilningur	á	þjónustuhlutverki	GR	og	gildi	þess	í	öllu	starfi.

Starfsferilsskrár	og	kynningarbréf	skulu	fylgja	umsókn.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	
verið	tekin.

Umsóknum	skal	skilað	á	netfangið	framkvaemdastjori@grgolf.is fyrir 23. nóvember 2015. 
Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	eigi síðar en 1. mars 2016.

Golfklúbbur Reykjavíkur (GR) leitar að framkvæmdastjóra	
Framkvæmdastjóri	stýrir	daglegum	rekstri	GR,	rekstri	golfvalla,	golfskála	og	íþróttastarfi.	GR	er	fjölmennasti	
golfklúbbur	landsins	með	tæplega	3.000	félagsmenn.	Klúbburinn	rekur	tvo	golfvelli,	á	Korpúlfsstöðum	og	í	
Grafarholti.	Þá	rekur	klúbburinn	fjölbreytta	æfingaaðstöðu	fyrir	golf	í	Básum.	Jafnframt	hefur	GR	með	höndum	
kraftmikið	íþróttastarf.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 4000 manns í fimm heimsálfum, þar 
af um 500 á Íslandi. 
Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, mötuneyti, framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu, gott félagslíf og margt fleira.

Verkefnastjóri 
Starfið:
Marel leitar að verkefnastjóra til að sinna verkefnum 
fyrir kjötiðnað. Starfið felur í sér ábyrgð og stýringu 
söluverkefna frá upphafsfasa til afhendingar. Verkefnin 
eru unnin í nánu samstarfi við sölu- og þjónustunet 
og ytri viðskiptavini Marel. Um er að ræða alþjóðleg 
verkefni í krefjandi umhverfi.

Helstu verkþættir: 
• Verkefnastjórn og framkvæmd verkefna í samræmi við 

verkferla Marel.
• Skipulag verkefna, gerð tímalína, upplýsingamiðlun og 

skýrslugerð um framgang verkefna.
• Gerð og eftirfylgni kostnaðaráætlana og áhættumats.
• Stýring verkefnateymis sem vinnur saman að lausn 

verkefna.
• Stjórnun væntinga og samskipta við viðskiptavini.
• Miðlun upplýsinga þvert á fyrirtækið með fókus á 

stöðugar umbætur.

Hæfniskröfur:
• Tæknimenntun (BS/MS próf ) á háskólastigi.
• IPMA eða sambærilegt nám í verkefnastjórnun er 

kostur.
• Lágmark 3ja ára reynsla sem verkefnastjóri.
• Þekking/reynsla af ferlavinnu, greiningarhæfni og 

áhugi á stöðugum umbótum.
• Reynsla af því að leiða verkefnateymi.
• Reynsla af samskiptum við viðskiptavini og stjórnun 

verkefna.
• Reynsla af matvælaiðnaði er kostur.
• Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli.
• Vera í góðri aðstöðu til að ferðast.

marel.is/jobs

„Það hefur verið mjög gaman að kynnast 
Marel tækjabúnaði frá hinum ýmsu 
sjónarhornum, allt frá hönnun og 
framleiðslu til söluferla og markaðs-
greininga, með þarfir viðskiptavinarins 
í huga.“

Kristín Líf Valtýsdóttir 
vélaverkfræðingur í 
vöruþróun segir frá 

starfi sínu hjá Marel á 
marel.is/kristin

Umsóknarfrestur og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2015. Einingis 
er tekið við umsóknum á marel.com/jobs. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Benediktsson, 
bjorgvin.benediktsson@marel.com / Marije Pinkert,      
marije.pinkert@marel.com

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Marel er menntafyrirtæki ársins 2015

Bókhald 50%
NordicVisual/Norrænar myndir ehf óska eftir að ráða starfsmann  
í 50% starf við að sjá um að færa bókhald félagsins í samhliða 
öðrum starfsmanni sem sér um fjármál félagsins.

Starfssvið: Færa bókhald félagsins, innlenda og erlenda birgja  
og viðskiptamenn, innheimta, aðstoð við undirbúning árs- og 
árshlutauppgjöra fyrir endurskoðanda, pappírsvinna vegna 
tvísköttunarsamninga vegna umboðsmannakerfi erlendis ásamt 
öðrum verkefnum.

Hæfniskröfur: A.m.k. 3-5 ára reynsla við bókhald, reynsla af 
Navision Financials æskileg en ekki skilyrði, frumkvæði og góð 
samskiptahæfni Góð ensku kunnátta.

Viðkomandi verður að geta hafið störf strax.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið: agj@nordicvisual.com

GEYSIR
REYKJAVÍK

— Kæru vinir —

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember.

Við erum að leita að jákvæðum 
söludrifnum starfsmanni sem þekkir 

búðina okkar á Skólavörðustíg. 
Í boði er 50-100% starf.

Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá 
og hvaða vinnutími hentar á 

info@geysir.com

Yfirstjórnandi  
(Client System Administrator)

MyTimePlan er leiðandi kerfi í Skýinu fyrir tíma- & kostnaðar-
stjórnun sem auðveldar stjórnendum stýringu mikilvægustu 
auðlindar fyrirtækisins, þ.e.; mannauðnum og stuðlar að 
auknum lífsgæðum og framleiðni. Í dag nota kerfið yfir 80 
fyrirtæki og stofnanir fyrir innlenda og erlenda starfsemi 
sína.

Við leitum að öflugum einstaklingi sem skilur þarfir 
viðskiptavina okkar og getur sett sig inn í ólíkan rekstur 
þeirra og nýtt þann skilning til að stilla MyTimePlan af á þann 
veg að það hámarki hagnað þess sem það notar.

Til að ná árangri í starfinu þarftu að hafa góða samskipta-
hæfileika, mastera virkni MyTimePlan hugbúnaðarins, hafa 
framúrskarandi rökhugsun, vera skipulagður og drífandi í að 
koma hlutum í framkvæmd og tryggja árangursríka notkun 
MyTimePlan.

Þú verður hluti af hæfileikaríku 10 manna teymi sem vinnur 
sem einn að því að færa fyrirtækjum og stofnunum næstu 
kynslóð af hugbúnaði fyrir tíma- & kostnaðarstjórnun ásamt 
því að taka þátt í uppbyggingu á ört vaxandi fyrirtæki sem 
setur markið hátt.

Ef þú telur þig réttu manneskjuna í starfið þá endilega sendu 
okkur umsókn og ferilskrá á netfangið mytimeplan@
mytimeplan.is. Fullum trúnaði er heitið.
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SÖLUMAÐUR MAZDA 
Sölumaður fyrir nýja og notaða Mazda bifreiðar óskast til starfa 

hjá Brimborg í Reykjavík.  Krefjandi, fjölbreytt og spennandi starf 
fyrir metnaðarfullan og drífandi einstakling. 

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

Umsjónaraðili Svansins á Íslandi

UM
HV

ERFISMERKI

172 445 445

Grand Hótel Reykjavík óskar eftir jákvæðum
og duglegum starfskröftum í eftirfarandi störf:

Framreiðslumaður: Um er að ræða 2-2-3 vaktir

Ráðstefnuþjónn: Morgunvaktir, sjá um fundarsalina

Þjónn í morgunverðarsal: Vaktavinna, ca. 60-70% vinna

Aukafólk á kvöldin og um helgar: Nú eru jólahlaðborðin að byrja og 

árshátíðirnar á fullu og vantar okkur því aukafólk í sal

Hæfniskröfur:

20 ára eða eldri

Snyrtimennska og stundvísi

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Umsóknir sendist á veitingar@grand.is

Grand Hótel Reykjavík | Sigtúni 38 | 105 Reykjavík | www.grand.is

STÖRF Í BOÐI

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

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. 

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 
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VILTU VINNA Í OKKAR LIÐI ?

Umsóknarfrestur til 20. nóvember og skulu umsóknir sendar á umsokn@papco.is Um er að ræða fullt starf og vinnutími samkvæmt samkomulagi, nánari upplýsingar í síma 587 7788.

Fyrirtækjaþjónusta Papco þjónustar 
fyrirtæki og stofnanir með hreinlætis- og 
rekstrarvörur.

Papco er framleiðslufyrirtæki með 
umhverfisvottun Evrópublómsins og 
leggur mikla áherslu á gæði og þjónustu, 
því er fyrirtækið í sífelldri vöruþróun til að 
mæta kröfum viðskiptavina sinna.

VIÐ ERUM AÐ NÁ MIKLUM ÁRANGRI OG VANTAR ÞIG Í EFTIRTALIN STÖRF HJÁ FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU PAPCO:

 SÖLUFULLTRÚI ÞJÓNUSTU- OG SÖLUFULLTRÚA

SÖLUFULLTRÚI VIÐ AFGREIÐSLU

Reynsla af sölustörfum nauðsynleg, starfið felst í 
sölu á hreinlætis- og rekstrarvörum, öflun nýrra 
viðskiptatengsla og að sinna þeim sem fyrir eru.

Við leitum eftir góðum starfskrafti í verslun og 
símsvörun með góða framkomu og mikla 
þjónustulund.

Reynsla af sölustörfum er æskileg en 
fyrst og fremst er leitað eftir 
duglegum einstaklingi með góða 
framkomu og þjónustulund ásamt því 
að vera laghentur við uppsetningu og 
viðhald á tækjabúnaði.

 
 

VEFSTJÓRI
taktu þátt í mótun nýrra tíma

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík
Umsóknir berist fyrir 16. nóvember n.k. til  umsokn@husa.is

Húsasmiðjan auglýsir eftir vefstjóra. Starf vefstjóra er fjölbreytt, spennandi og krefjandi. 
Vefstjóri mun vinna að heimasíðum Húsasmiðjunnar, Blómavals og Ískrafts. 
Vefstjóri starfar í markaðsdeild og heyrir undir markaðsstjóra og vinnur náið með 
verkefnastjóra vefmarkaðssetningar.

Starfssvið:
•  Þróun á vef Húsasmiðjunnar og tengdra félaga  
• Dagleg umsjón, efnisinnsetning, ritstýring og uppfærsla á vefsvæðum fyrirtækisins
• Umsjón og þróun vefverslunar
• Yfirumsjón með viðhaldi á vöruskrá á vef
• Markaðssetning og samspil heimasíðu og samfélagsmiðla
• Önnur tilfallandi verkefni er tengjast vefmálum, s.s. leitarvélabestun, greiningar o.fl.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af vefumsjón eða sambærilegu starfi er kostur
•  Brennandi áhugi á vefmálum, ásamt sölu og markaðssetningu á netinu
• Gott vald á íslensku og hæfni til að skrifa texta
• Nákvæmni, agi og vönduð vinnubrögð
• Jákvæðni, mikil hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæð vinnubrögð
• Grunnþekking á virkni leitarvéla, leitarvélabestun og Google Analytics

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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



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

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

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

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

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

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

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

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

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

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

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæ�r sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur �ota hátæknibora 
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Umsóknir skal senda á 
umsokn@jardboranir.is fyrir 16. nóvember næstkomandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, vélfræði eða skyldum greinum
•  Reynsla af áætlanagerð
•  Reynsla af verkefnastjórnun
•  Reynsla af rekstri og starfsmannahaldi
•  Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi
•  Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

VERKEFNASTJÓRI VIÐ BORFRAMKVÆMDIR
Jarðboranir leita að öflugum verkefnastjórum í lykilstöður hjá fyrir-
tækinu. Um er að ræða verkefnastjórnun á Íslandi sem og erlendis. 
Í starfinu felast fjölbreytt, umfangsmikil og krefjandi verkefni. 

Erlend verkefni eru í löndum eins og Nýja Sjálandi, Nicaragua, 
Filippseyjum, Malasíu, Indónesíu og Eþíópíu. Unnið er á vöktum í 
fjórar vikur í senn og vaktafrí á Íslandi er fjórar vikur.

Helstu verkefni:
•  Verkefnastjórnun borverkefna
•  Rekstur og áætlanagerð
•  Stjórnun starfsmanna
•  Innkaup og aðfangastjórnun
•  Skipulag borverks
•  Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila á svæðinu

Fósturforeldrar - fósturbörn
Hefur þú áhuga á að gerast fósturforeldri?

Barnaverndarstofa leitar að fólki sem er reiðubúið að 
sækja um leyfi til að taka börn í fóstur og að taka þátt í 
sérstakri þjálfun því til undirbúnings. 

Um getur verið að ræða tímabundið og/eða varanlegt 
fóstur. 

Æskilegt er að fósturheimili séu í eða í námunda við 
þéttbýli. Ýmis reynsla og menntun, einkum á sviði 
umönnunar barna, getur komið að góðu gagni.
  
Nánari upplýsingar eru veittar á Barnaverndarstofu
sími: 530 2600 eða netfang: bryndis@bvs.is. 

Einnig er hægt að afla sér upplýsinga um umsóknarferli  
og hlutverk fósturforeldra á http://www.bvs.is

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.

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  7. nóvember 2015 19

Skíðasvæðin eru líflegur vinnustaður, störfin fjölbreytt og oft á tíðum í mjög 
krefjandi umhverfi. Góður andi ríkir á vinnustaðnum sem er í fögru fjallaumhverfi 
og fersku fjallalofti.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 23. nóvember og verður ráðið í störfin sem fyrst.
Umsækjendur sendi ferilskrá og rök fyrir ráðningu á magnus@skidasvaedi.is. Nánari upplýsingar 
veitir Magnús Árnason, framkvæmdastjóri Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins í síma 892 1679.

Skíðagæslumaður óskast í Bláfjöll
Helstu verkefni
• Að tryggja almennt öryggi í fjallinu, forvarnir og eftirlit, merkingar 
 á skíðaleiðum og snjóflóðaeftirlit. 
• Fyrsta hjálp og flutningur slasaðra úr fjalli og niður í skála.

Hæfniskröfur
• Skíðagæslumaður (Ski Patrol) þarf að hafa góða skíðakunnáttu 
 og fyrstu hjálpar þekkingu (WFR eða sambærilegt).
• Haldgóð kunnátta í snjóflóðafræðum og snjóflóðaleit er skilyrði 
 og reynsla af vélsleðaakstri æskileg.

Um er að ræða áhugavert starf fyrir þá sem hafa gaman af snjó og útiveru í alls kyns veðri. 
Starfshlutfall er 100% og gera má ráð fyrir talsverðri yfirvinnu. Ráðningartími frá 1. desember til 15. maí.

Einnig vantar skíðagæslumenn í hlutastörf, bæði í Bláfjöll og Skálafell.

Vélaeftirlitsmaður í Bláfjöll
Helstu verkefni og hæfniskröfur
• Yfirumsjón með Kónginum, hröðustu stólalyftu landsins. 
• Ábyrgð á viðhaldi, öryggismálum og þjálfun starfsmanna á lyftuna. 
 Viðkomandi fær góða þjálfun á lyftuna á fyrstu mánuðunum.
• Utan háannatímabils sér vélaeftirlitsmaður um almennt viðhald á fasteignum skíðasvæðanna.

Umsækjandi þarf að vera þjónustulundaður, góður í mannlegum samskiptum, handlaginn og vinnusamur. 
Gott er að vera ekki lofthræddur. Rafvirkjamenntun eða önnur menntun kostur en ekki skilyrði.

Um 100% starf er að ræða allan ársins hring. Starfið er tímabundið afleysingastarf til 30. apríl 2017 
og viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Hlutastörf á skíðasvæðum
Skíðasvæðin vilja bæta við sig hressu og duglegu starfsfólki í margvísleg hlutastörf. Aðeins er unnið 
þegar er opið og velur fólk sér sjálft hvaða daga það vinnur.

Viltu vinna í fersku fjallalofti?
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Starfsmaður á lager
Rafkaup óskar eftir að ráða til sín starfsmann á lager.  
Starfslýsing:
Í starfinu felast öll almenn lagerstörf, s.s. afgreiðsla pantana, vörumóttaka, áfyllingar og fleira. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8:00 - 17:00. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla sem nýtist í starfi • Sjálfstæð vinnubrögð • Góð þjónustulund • Stundvísi • Gott skipulag

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð. Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina.  
Æskileg er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á atvinna@rafkaup.is fyrir 13. nóvember 2015 - Um framtíðarstarf er að ræða. 

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
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Aðstoðarlæknir
Laus er til umsóknar staða aðstoðarlæknis í 6-12 
mánuði, starfshlutfall 100%. Starfið er laust frá 
1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi.

Einnig vantar aðstoðarlækni til afleysinga sumarið 2016, í 3 mánuði.
Upplýsingar veitir Haraldur Erlendsson forstjóri og yfirlæknir, 
haraldur@heilsustofnun.is, sími 483 0300.

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember 2015. 
Umsóknir með ferilskrá sendist til: Heilsustofnun - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@heilsustofnun.is.

Grænumörk 10 - 810 Hveragerði
Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ

Heilsustofnun er sérhæfð endurhæfingarstofnun og sinnir heildrænni, þverfag-
legri endurhæfingu. Markmið endurhæfingar miðar að því að skjólstæðingur nái 
eins góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri færni og unnt er.

Grænumörk 10 - 810 Hveragerði
Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ

Helstu verkefni og ábyrgð
Deildarstjóri hjúkrunar stjórnar og ber ábyrgð á daglegum 
rekstri hjúkrunar á Heilsustofnun.  Um er að ræða fjölbreytt 
starf þar sem unnið er í nánu þverfaglegu samstarfi við aðrar 
fagstéttir og fagmennska er höfð að leiðarljósi.  

Hæfnikröfur
•  Framúrskarandi samskiptahæfni  
    og sjálfstæði í starfi
•  Faglegur metnaður 
•  Íslenskt hjúkrunarleyfi
•  Fimm ára starfsreynsla
•  Stjórnunarreynsla æskilegUpplýsingar veitir Margrét Grímsdóttir framkvæmdastjóri 

hjúkrunar, margretg@heilsustofnun.is, sími 483 0300. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember 2015. Umsóknir 
með ferilskrá sendist til: Heilsustofnun - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@heilsustofnun.is.

Heilsustofnun er sérhæfð endurhæfingarstofnun og sinnir heildrænni, 
þverfaglegri endurhæfingu. Markmið endurhæfingar miðar að því að 
skjólstæðingur nái eins góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri færni 
og unnt er.

Laus er til umsóknar staða deildarstjóra hjúkrunar, starfshlutfall 80%. 
Staðan er laus frá 1. janúar 2016 eða samkvæmt samkomulagi.

Deildarstjóri hjúkrunar

VIÐSKIPTAFULLTRÚI
Við hjá Faktoríu leitum að nýjum viðskiptafulltrúa. Faktoría er  
ungt og framsækið fjármögnunarfyrirtæki sem býður lausn í 
skammtímafjármögnun fyrirtækja og aukinn sveigjanleika í rekstri  
þeirra. Faktoria veitir starfsmönnum sínum góða starfsaðstöðu  
og árangurstengingu í starfi.

Hæfniskröfur viðskiptafulltrúa
• Háskólanám eða sambærileg reynsla sem nýtist í starfi
• Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af sölu
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Metnaður, frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Umsóknir skal senda á faktoria@faktoria.is fyrir 15. nóvember.

Ferilskrá ásamt kynningarbréfi skal fylgja umsókn. Sendið fyrirspurnir  
um nánari upplýsingar á póstfangið faktoria@faktoria.is.

Hlíðasmári 4   |   201 Kópavogi   |   415 8900

NINGS óskar eftir að ráða sendla,
fólk í afgreiðslu og í eldhús. 
Full störf og aukastörf í boði

 
Nings er austurlenskur veitingastaður sem leggur 

metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

Áhugasamir vinsamlega hafi samband með 
því að fara inn á www.nings.is/atvinna/ 

og leggið inn umsókn

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Krókur – Bílauppboð 
Sala og skoðanir

Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna 
skoðunum og bifreiðasölu.

Óskað er eftir bifreiðasmið eða bifvélavirkja sem hefur reynslu 
af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á sölu bifreiða.

Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka 
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 

Umsóknir berist í síðasta lagi 6. júní 2011 á netfangið 
johannb@krokur.net

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Baldursson 
(johannb@krokur.net)  sími 522-4610.

Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrir í sölu ökutækja í gegnum 
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.  
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og 
fjármögnunarfyrirtæki landsins.  

Krókur – Bílauppboð
Sala og skoðanir
Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að 
sinna skoðunum og bifreiðasölu.

Óskað er eftir bifvélavirkja eða bifreiðasmið sem hefur 
reynslu af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á 
sölu bifreiða.

Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Umsóknir berist í síðasta lagi 20. nóvember 2015 á 
netfangið gisli@krokur.net. Nánari upplýsingar veitir  
Gísli Jónsson (gisli@krokur.net) sími 522-4600.

Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrir í sölu ökutækja í gegnum
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og 
fjármögnunarfyrirtæki landsins.

Aðstoðarverkstjórar í vinnslu
og ferskkjötsvinnslu á Akureyri

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 
Um framtíðarstörf er að ræða.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matvæla skilyrði

• Reynsla af stjórnun er æskileg

• Sjálfstæð vinnubrögð, stundvísi, skipulagshæfni og frumkvæði

• Góð samskiptahæfni, snyrtimennska og fagleg framkoma 

• Góð almenn tölvukunnátta, sem og íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um störfin veitir Eggert H. Sigmundsson vinnslustjóri 
á dagvinnutíma í síma 460 8858 eða netfang eggerts@nordlenska.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember 2015. 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á www.nordlenska.is. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslufyrirtæki landsins með 
um 180 starfsmenn að jafnaði. Jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar 
og hlaut fyrirtækið nýlega gullmerki jafnlaunaúttektar PwC til marks um að 
jafnrétti kynjanna er haft að leiðarljósi við launaákvarðanir. 

Norðlenska óskar eftir að ráða tvo 
aðstoðarverkstjóra, annan í vinnslu og hinn 
í ferskkjötsvinnslu. 



Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstöðumaður Fjölmenn.seturs Velferðarráðuneytið Ísafjörður 201511/1149
Líffræðingur Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201511/1148
Gagnagrunnstjóri Fiskistofa Hafnarfjörður 201511/1147
Tölvunarfræðingur Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201511/1146
Doktorsnemi í stofnfrumuranns. HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201511/1145
Verkefnisstjóri HÍ, vísinda- og nýsköpunarsvið Reykjavík 201511/1144
Matreiðslumaður Tollstjóri Reykjavík 201511/1143
Skjalastjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201511/1141
Deildarstjóri eigna- og innkaupa Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201511/1140
Skrifstofustjóri rekstrarsviðs Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201511/1139
Forritari NorType Samgöngustofa Reykjavík 201511/1138
Prófstjóri bóklegra flugprófa Samgöngustofa Reykjavík 201511/1137
Læknakandídatar  LSH, Sjúkrahúsin á Ak. og Akranesi Ýmsir staðir 201511/1136
Lífeindafræðingur LSH, ónæmisfræðideild Reykjavík 201511/1135
Hjúkrunarfræðingur LSH, endurhæfingargeðdeild Kleppi Reykjavík 201511/1134
Iðjuþjálfi LSH, iðjuþjálfun Reykjavík 201511/1133
Hjúkrunarfræðingar LSH, líknardeild Kópavogur 201511/1132
Sjúkraliðar LSH, líknardeild Kópavogur 201511/1131
Sérfr.læknar í lyflækn. krabbam. LSH, lyflækningar krabbameina Reykjavík 201511/1130
Sérfræðilæknir í krabbam.lækn. LSH, geislameðferðard. krabbameina Reykjavík 201511/1129
Hjúkrunarfræðingar LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201511/1128
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd. Reykjavík 201511/1127
Hjúkrunarfræðingar LSH, heila-, tauga- og bæklunarsk.d. Reykjavík 201511/1126
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Austurlandi Eskifj./Egilsst. 201511/1125
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngud. húð- og kynsjúkdóma Reykjavík 201511/1124
Ljósmóðir LSH, göngudeild mæðraverndar Reykjavík 201511/1123
Deildarlæknar LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201511/1122
Talmeinafræðingur LSH, talmeinaþjónusta Reykjavík 201511/1121
Hjúkrunarfræðingur LSH, skilunardeild Reykjavík 201511/1120
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarn./Akran.201511/1119

 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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Linux kerfisrekstur
RVX óskar eftir að ráða sjálfstæðan og öflugan einstakling til að vinna í krefjandi og skemmtilegu Linux umhverfi.
Rík áhersla er lögð á traust vinnubrögð og áreiðanleika.

Starfssvið

•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði upplýsingatækni
Reynsla af Linux kerfisumsjón
Scripting reynsla í Python/Bash
Red Hat gráða er kostur
Lipurð í samskiptum og færni til vinna undir álagi
Góð enskukunnátta

Rekstur og viðhald á Linux kerfum
Stýring og umsjón gagna á stórum netskrám
Rekstur og endurbætur á DNS / DHCP / NFS o.fl.
Þjónusta á sviði upplýsingatækni við framleiðslu kvikmynda

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Sigfússon í síma 527 3330. Umsóknarfrestur er til 16. nóvember nk. 
Umsókn ásamt starfsferilskrá skal senda á jobs@rvx.is

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

RVX er framsækið og
öflugt framleiðslufyrirtæki
í kvikmyndaiðnaði sem
hefur haslað sér völl
í erlendum sem innlendum
verkefnum. Upplýsingatækni
er mikilvægur hlekkur
í starfsemi RVX.

Nánari upplýsingar
á www.rvx.is

Innkaupastjóri
Mekka Wines & Spirits leitar að skemmtilegum samstarfs- 
félaga sem hefur brennandi áhuga á vörustjórnun og sér 
glasið alltaf hálffullt. Í boði er tímabundin vinna við spennandi 
og krefjandi verkefni á sviði vörustjórnunar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Innkaup og innkaupaáætlanir
• Kostnaðaverðsútreikningar
• Skipulagning flutningsmála
• Samskipti við birgja og flutningsaðila

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfið og/eða mikil reynsla 
   af vörustjórnun
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Nákvæmni, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð
• Mjög góð excel færni og þekking á AGR innkaupakerfi 
   kostur 
• Mjög góð enskukunnátta skilyrði

Við bjóðum: 
• Samkeppnishæf og árangurstengd laun 
• Frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og 
   skemmilegan starfsanda

Um er að ræða afleysingar fyrir allt árið 2016 og er því tilvalið 
tækifæri til auka við reynslu og þekkingu.  
Áhugasamir vinsamlega sendið inn ferilskrá (ásamt mynd) og 
kynningarbréf á netfangið umsokn@mekka.is. 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2015.

Kynntu þér fyrirtækið og vörubreidd okkar á www.mekka.is

Ekki flaska á þessu !

RAFVIRKI &
RAFEINDAVIRKI
ÓSKAST

VILJUM RÁÐA RAFVIRKJA  OG RAFEINDAVIRKJA 
TIL FRAMTÍÐARSTARFA  
UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ 
arvirkinn@arvirkinn.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

110 millj.Verð:

Glæsileg „penthouse“ íbúð að stærð 188,5

Þakherbergi með útgengi á pall

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara

Vandað efnisval og glæsileg hönnun

Lyftuhús / húsvörður / öryggismyndavélar

Penthouse íbúð
Vatnsstígur 19
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4 STÖRF Í TÖLVULISTANUM

Tölvulistinn er í stöðugum vexti um allt land.  
Leitum að hæfileikaríkum og þjónustulunduðum 
sölufulltrúum og verslunarstjórum til að bætast í hópinn. 

Hvetjum áhugasama af báðum kynjum til þess að 
fylla út rafræna umsókn á heimasíðu okkar tl.is

SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT OG Á AKUREYRI
Óskum eftir að ráða tæknilega sterkan sölufulltrúa sem er 
þjónustulundaður og leysir verkefni sín af samviskusemi og jákvæðni.   
 
SÖLLUFULLTRÚI Í FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU
Leitum að sölufulltrúa í þjónustu og öflun nýrra viðskiptavina á 
fyrirtækjasvið okkar.  Æskilegt að umsækjendur hafi góða sölureynslu 
og þekkingu á tölvuþörfum fyrirtækja. 

VERSLUNARSTJÓRI Á SELFOSSI
Höfum áhuga á að ráða traustan og áreiðanlegan verslunarstjóra fyrir 
Tölvulistann og Heimilistæki á Selfossi. Stjórnunarhæfileikar og rík 
þjónustulund eru æskilegir kostir.  

 

  

 

Rekstrarstjóri óskast til starfa til að sjá um daglegan rekstur hjá Finna Hotel á Hólmavík. 
Um er að ræða 21 herbergja hótel í 2 einingum á Hólmavík. Við leitum af einstaklingi með 
daglegan rekstur hótelsins í huga, sem og viðhald og umsjón fasteignarinnar auk annarra 

tilfallandi verka. 

Manneskja með frumkvæði og metnað, hæfni í mannlegum samskiptum, dugnað og lipurð 
kemur einungis til greina. Enskukunnátta er skilyrði og reynsla af hótelstarfi er kostur. Um 

framtíðarstarf er að ræða. 

Þarf að geta hafið störf sem allra fyrst, umósknarfrestur til og með 23. Nóvember. 

Umsóknir sendist á  jobs@finnahotel.is 

 

 

 
 

 

SMIÐIR ÓSKAST
Gluggar og Garðhús hf. óskar eftir að ráða vana 

smiði í fullt starf við smíðar og uppsetningar.
Vinsamlega sendið inn umsókn á  

gluggar@solskalar.is

Fossakot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólinn Fossakot í Grafarvogi
óskar eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Umsóknir skulu berast fyrir 13. nóvember,
áhugasamir sendi ferilskrá

á umsoknir@lfa.is

Leiðbeinendum
Leikskólakennurum

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Fósturforeldrar - fósturbörn
Hefur þú áhuga á að gerast fósturforeldri?

Barnaverndarstofa leitar að fólki sem er reiðubúið að 
sækja um leyfi til að taka börn í fóstur og að taka þátt í 
sérstakri þjálfun því til undirbúnings. 

Um getur verið að ræða tímabundið og/eða varanlegt 
fóstur. 

Æskilegt er að fósturheimili séu í eða í námunda við 
þéttbýli. Ýmis reynsla og menntun, einkum á sviði 
umönnunar barna, getur komið að góðu gagni.
  
Nánari upplýsingar eru veittar á Barnaverndarstofu
sími: 530 2600 eða netfang: bryndis@bvs.is. 

Einnig er hægt að afla sér upplýsinga um umsóknarferli  
og hlutverk fósturforeldra á http://www.bvs.is
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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

            

Útboð – Ræstingar

Innkaupadeild Hafnarfjarðarbæjar óskar eftir tilboðum í 
ræstingar fyrir ýmsar stofnarnir bæjarins. Verkefnið felst í 
að ræsta stofnarnir Hafnarfjarðarbæjar auk þess að leggja 
til allra hreinlætisvörur og sjá um áfyllingar á þeim.

Samningstími er 4 ½ ár auk ákvæða um framlengingu.

Útboðsgögn er hægt að nálgast á heimasíðu  
Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is, endurgjalds-
laust.

Tilboðum skal skila eigi síður en kl. 11:00 þann 3. desember 
2015, í Þjónustuver Hafnarfjarðar, við Strandgötu 6,  
220 Hafnarfirði.

Lagning ljósleiðara í Fljótum 
og Flókadal/Haganesvík

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur borist umsókn frá 
Mílu hf. um framlag úr jöfnunarsjóði alþjónustu, vegna 
lagningar ljósleiðara frá símstöðinni í Ketilási í Fljótum 
(fyrri áfangi) og í Flókadal við Haganesvík og í Norður-
Fljótum (síðari áfangi), á grundvelli ákvörðunar PFS nr. 
40/2014. Í framkvæmdinni felst:

a) Fyrri áfangi: Lagning ljósleiðarakerfis að 27   
 tengistöðum, heimilum og fyrirtækjum, í Fljótum,  
 samhliða hitaveitulögn á vegum sveitarfélagsins  
 á árinu 2015.
 Seinni áfangi: Lagning ljósleiðarakerfis að 20  
 tengistöðum, heimilum og fyrirtækjum í  Flókadal  
 við Haganesvík og í Norður-Fljótum.
b) Um er að ræða heimtauganet, þ.m.t. nauðsynlega  
 stofnnetshluta, samtals 46.120 km að lengd.
c) Verklok eru áætluð á árinu 2016.

Nánari upplýsingar um framkvæmdina, þ.m.t. uppdráttur 
af fyrirhugaðri lagnaleið er að finna á heimasíðu PFS, 
www.pfs.is .

Við framkvæmdina hyggst Míla leggja til 250.000 kr. fyrir 
hverja heimtaug til viðbótar við 250.000 kr. framlag 
notanda/sveitarfélags. Umsókn Mílu tekur því til 
endurgjalds úr jöfnunarsjóði alþjónustu sem nemur þeim 
kostnaði sem er umfram 500.000 kr. framlag fyrrgreindra 
aðila, á hverja heimtaug.

PFS auglýsir eftir mögulegum áhuga annarra aðila á því 
að byggja upp og reka ljósleiðaranet á svæðinu með 
sömu skyldum og hvíla á alþjónustuveitanda. Skulu slíkir 
aðilar uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a) Hafa tilkynnt PFS um fjarskiptastarfsemi.
b) Hafa haldgóða reynslu af byggingu og rekstri  
 ljósleiðarakerfa.
c) Leggi fram raunhæfa áætlun um framkvæmd   
 verksins, með upplýsingum um hvernig verkið verði  
 unnið, verkáætlun og tæknilegri högun ljósleiðar- 
 kerfisins.

Áhugasamir aðilar skulu senda svar til PFS á netfangið 
gudmunda@pfs.is fyrir kl. 12:00 þann 21.11.2015. Í 
svarinu skal koma fram nafn og kennitala aðila, auk 
upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á.

Lagning ljósleiðara  
í Húnaþingi vestra

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur borist umsókn frá 
Mílu hf. um framlag úr jöfnunarsjóði alþjónustu vegna 
lagningar ljósleiðara í Húnaþingi vestra á grundvelli 
ákvörðunar PFS nr. 40/2014. Í framkvæmdinni felst:

a) Lagning ljósleiðarakerfis að 72 tengistöðum,   
 heimilum og fyrirtækjum, í Húnaþingi vestra,   
 samhliða hitaveitulögn á vegum sveitarfélagsins,  
 að flestum bæjum.
b) Um er að ræða heimtauganet, þ.m.t. nauðsynlega  
 stofnnetshluta, samtals 89.767 km að lengd.
c) Verklok eru áætluð á árinu 2016. 

Nánari upplýsingar um framkvæmdina, þ.m.t. uppdrátt af 
fyrirhugaðri lagnaleið er að finna á heimasíðu PFS, 
www.pfs.is. 

Við framkvæmdina hyggst Míla leggja til 250.000 kr. fyrir 
hverja heimtaug til viðbótar við 250.000 kr. framlag 
notanda/sveitarfélags. Umsókn Mílu tekur því til 
endurgjalds úr jöfnunarsjóði alþjónustu sem nemur þeim 
kostnaði sem er umfram 500.000 kr. framlag fyrrgreindra 
aðila, á hverja heimtaug.

PFS auglýsir eftir mögulegum áhuga annarra aðila á því 
að byggja upp og reka ljósleiðaranet á svæðinu með 
sömu skyldum og hvíla á alþjónustuveitanda. Skulu slíkir 
aðilar uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a) Hafa tilkynnt PFS um fjarskiptastarfsemi.
b) Hafa haldgóða reynslu af byggingu og rekstri  
 ljósleiðarakerfa.
c) Leggi fram raunhæfa áætlun um framkvæmd   
 verksins, með upplýsingum um hvernig verkið verði  
 unnið, verkáætlun og tæknilegri högun ljósleiðar- 
 kerfisins.

Áhugasamir aðilar skulu senda svar til PFS á netfangið 
gudmunda@pfs.is fyrir kl. 12:00 þann 21.11.2015. Í 
svarinu skal koma fram nafn og kennitala aðila, auk 
upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á.

Útboð

Húsfélagið Háaleitisbraut 44-50 óskar eftir  
tilboði í viðhaldsvinnu á múr og gluggum.  
Aðeins er óskað eftir tilboðum frá iðnmeisturum.  
Ítarlegt ástandsmat hefur farið fram á húsinu 
en óska má eftir gögnum hjá friggz@simnet.is. 
Tilboð skal einnig senda á sama netfang.  
Frestur til að skila inn tilboðum er til 28. nóvember 
2015 en gera má ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 
vorið 2016.

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Útboð
Fjarðabyggð fyrir hönd Sorpstöðvar Fjarðabyggðar 
óskar eftir tilboðum í verkið:

Meðhöndlun úrgangs 
Sorphirða, rekstur söfnunarstöðva, móttökustöð, �utningar, 
meðhöndlun til endurvinnslu og urðun.

Verkið felst í sorphirðu við heimili og starfsmannaaðstöðu fyrirtækja 
i Fjarðabyggð. Rekstri urðunarstaðar, söfnunarstöðva í 
þéttbýliskjörnum og móttökustöð á Reyðar�rði og ráðstöfun 
endurvinnsluúrgangs. Einnig möguleika á söfnun og meðhöndlun 
lífræns úrgangs.

Væntanlegir bjóðendur eru hvattir til að kynna sér staðhætti á 
söfnunarstöðvum, móttökustöð og urðunarstað fyrir tilboðsgerð.

Að Sorpstöð Fjarðabyggðar stendur sveitarfélagið Fjarðabyggð. 

Útboðsgögn verða send út á stafrænu formi í tölvupósti frá og 
með �mmtudeginum 5. nóvember 2015. Beiðni um útboðsgögn 
skal senda á netfangið valgeir@mannvit.is. Í beiðni skal koma frá 
nafn, heimilsfang netfang og símanúmer bjóðanda. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Mannvits í Molanum, Hafnargötu 2 
Reyðar�rði �mtudaginn 26. nóvember 2015 fyrir kl 14:00, þar sem 
þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Norðfjörður

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Umsóknir um styrki 
til að rita meistaraprófsritgerðir er varða Alþingi.

Alþingi auglýsir tvo styrki til að rita meistaraprófsritgerðir er varða Alþingi. Styrkjum þessum er ætlað að  
stuðla að rannsóknum á hlutverki Alþingis í lýðræðisskipan Íslands, verkefnum þingsins og starfsemi 
þess almennt. Rannsóknir þessar eru ekki bundnar við tilteknar fræðigreinar.

Styrkir eru veittir til einstaklinga sem vinna að lokaverkefni til meistaranáms, að lágmarki 30 ETCS einingar, við íslenska eða  
erlenda háskóla.
 Hver styrkur nemur 250.000 krónum.
Styrkur er greiddur út í tvennu lagi. Helmingur er greiddur út þegar rannsóknaráætlun verkefnisins hefur verið samþykkt af 
leiðbeinanda og lokagreiðsla fer fram þegar verkefni hefur verið skilað. 

Í umsókn um styrk skal eftirfarandi koma fram:
a. Nafn, heimilsfang og tölvupóstfang umsækjanda.
b. Lýsing á viðfangsefni  rannsóknarinnar og á hvern hátt hún er fallin  til að varpa ljósi á umfjöllunarefnið (200-500 orð).
c. Tímaáætlun um framvindu.
Umsókn skal fylgja ferilskrá umsækjanda og samþykki leiðbeinanda fyrir rannsókninni sem lokaverkefni.

Gert er ráð fyrir að Alþingi fái kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar auk prentaðs eintaks af henni. 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember nk. Umsókn skal send á netfangið heidrunp@althingi.is

Náms- og rannsóknarstyrkur
Framlengdur umsóknarfrestur

Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2015.  
Styrkurinn nemur 1.200.000 kr.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að rannsóknarverk- 
efni til lokaprófs á háskólastigi. Verkefnið skal tengjast Suður- 
landi og þjóna ótvíræðum atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi 
fyrir Suðurland eða hluta Suðurlands.

Styrkumsóknir sendist til asmundur@fraedslunet.is eða 
sigurdur@hfsu.is 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember næstkomandi. 
Nánari upplýsingar á www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 

Kjötvinnslan Krás - 800 Selfossi

Sími 864 8090 snorri@fasteignasalan.is
Snorri Sigurfinnsson,  lögg. fasteignasali
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Fasteignasalan Bær kynnir: KRÁS, kjötvinnsla á Selfossi. 
Fyrirtækið er í eigin húsnæði. Traustur áratuga rekstur. Mikil fag
þekking og gæði til staðar.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
lögg. fasteignasali, sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

ÓSKAST TIL LEIG U
Fullbúið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði óskast til 

leigu fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu

20197 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu.  
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 
 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 
ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2.800 fermetrar. 
Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is  mánudaginn, 9. nóvember, 2015.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20197 skulu sendar á  
netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa.  Fyrirspurnarfrestur rennur út 30. nóvember nk 
en svarfrestur er til og með 3. desember nk.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu er þjónustustofnun 
fyrir alla íbúa á höfuðborgarsvæðinu og því skiptir stað-
setning stofnunar, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og 
almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval.  
 
Einnig skiptir máli að innra skipulag húsnæðisins sé 
sveigjanlegt.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður jafnframt tekið tillit 
til leiguverðs, stærðar húss og skipulags þess út frá 
fyrirhugaðri starfsemi, afhendingatíma, aðkomu og fjölda 
bílastæða.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 
6a. gr.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 8. desember 
2015. Merkja skal tilboðin; nr. 20197 – Leiga á húsnæði 
fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda  
eftirfarandi upplýsingar:
•   Afhendingartíma húsnæðis
•   Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
•   Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu, 
•   Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
•   Húsgjöld
•   Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
•   Tilvísun í gildandi aðalskipulag.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Kópavogsbær óskar eftir þriggja til 
fimm herbergja íbúðum til langtímaleigu 
frá og með 1. desember 2015.
Upplýsingar um íbúðir óskast sendar 
til Ágústs Steindórssonar á netfangið 
agust@kopavogur.is fyrir 15. nóvember 
næstkomandi.

Leiguíbúðir 
óskast

kopavogur.is

 

 

HÁRGREIÐSLUSTOFA 
TIL SÖLU 

Til sölu hárgreiðslu- og snyrtistofa sem er búin að vera í 
fullum rekstri frá árinu 2012 undir nafninu Vestur Hár og 
snyrtistofa. Er staðsett á jarðhæð við JL húsið, Hringbraut 
119. Á neðri hæð eru 6 hárgreiðslustólar ásamt tilheyrandi 
búnaði til reksturs, s.s. vaskar, speglar, hárþurrkur, rakvélar, 
litunarvörur o.fl. Einnig lager af ýmsum hárvörum.  
Á efri hæð er fullbúin snyrtistofa með naglasnyrtingarborði 
og snyrtibekk í afstúkuðu herbergi. Laust til afhendingar 
strax. Langtíma leigusamningur í boði. Verðhugmynd 2-3 
milljónir fyrir allan pakkann, en tilboð óskast. Nánari 
upplýsingar í síma 821-2545. 
 
 
 

 
HÁRGREIÐSLUSTOFA 

TIL SÖLU 
Til sölu hárgreiðslu- og snyrtistofa sem er búin að vera í 
fullum rekstri frá árinu 2012 undir nafninu Vestur Hár og 
snyrtistofa. Er staðsett á jarðhæð við JL húsið, Hringbraut 
119. Á neðri hæð eru 6 hárgreiðslustólar ásamt tilheyrandi 
búnaði til reksturs, s.s. vaskar, speglar, hárþurrkur, rakvélar, 
litunarvörur o.fl. Einnig lager af ýmsum hárvörum.  
Á efri hæð er fullbúin snyrtistofa með naglasnyrtingarborði 
og snyrtibekk í afstúkuðu herbergi. Laust til afhendingar 
strax. Langtíma leigusamningur í boði. Verðhugmynd 2-3 
milljónir fyrir allan pakkann, en tilboð óskast. Nánari 
upplýsingar í síma 821-2545. 

Mjög fallegt og vel skipulagt 176,3 fm raðhús með bílskúr við 
Sæviðarsund. Húsið er á einni hæð auk geymslu í kjallara. 
Sérstaklega fallegur gróinn garður. Glæsilegar stofur með 
arni. Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til. Eignin verður sýnd 
sunnudaginn 8.nóvember milli kl. 12:00 og kl. 12:45.
V. 49,5 m. 9011

Góð 56,8 fm íbúð á 1. hæð við Vallarás. Íbúðin skiptist m.a. í 
hol, stofu, herbergi, eldhús og baðherbergi.  Eldhúsið er opið 
inní stofuna. Úr stofu er gengið út í garð. Íbúðin er laus strax.
 V. 19,9 m. 9098

Sæviðarsund 12 104 Rvk.

Vallarás 3 110 Rvk.

OPIÐ HÚS

sunnudag

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Álfatún 19, Kópavogur
– 4ra herb. + bílskúr.

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð ásamt inn-
byggðum bílskúr í fallegu fjórbýlishúsi, staðsettu Fossvogsmegin í 
Kópavogi. Þrjú svefnherbergi. Rúmgóð stofa með útgengi út á 
suðurverönd og fallegan garð. Einstakt umhverfi með fallegum gróðri 
og góðri aðstöðu fyrir börn. Göngufæri í Snælandsskóla og hið fallega 
íþróttasvæði HK, íþróttahús og fl. Einstakar gönguleiðir. Heiðrún og 
Jón Egill á bjöllu. Verð: 40,9 millj.  Uppl. veita Bárður H. Tryggvason í 
s: 896-5221 eða Ingólfur Gissurarson lögg. Fasteignasali s: 588-4477.

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnud. 8. nóv.  milli kl.  13:00-14:00.

Save the Children á Íslandi



Þorrasalir 1-3  

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 7.nóv. kl.14:00-14:30

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð 

Frábært útsýni yfir golfvöll GKG 

og til sjávar í vestur 

Rúmgóð herbergi 

Vönduð eldhúsinnrétting 

Þvottahús innan íbúðar 

 Kirkjuteigur 33

Verð : 52,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.nóv. Kl.17:30-18:00

Glæsilega og mikið uppgerða 

hæð við Kirkjuteig 

135 fm 4/5 herbergja 

Öll nýlega endurnýjuð

Skólp og dren endurnýjað 

Nýlegir gluggar
Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Perlukór 3A

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 7.nóv. kl.13:00-14:00

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm 

stæði í bílakjallara 

Möguleiki á fimmta svefnherberginu 

Opið eldhús og stofa 

Eign sem hefur verið vandað til 

Mikið útsýni  

Víðigrund 45
falinn gullmoli

Verð : 89,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 8.nóv. kl.13:00-14:00

Glæsileg einbýlishús á 2 hæðum að stærð 274,2 fm
Auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm
Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi
Hjónaherbergið búið til úr 3 herbergjum gert að svítu
Eldhúsið endurnýjað árið 2008 - Tvöfaldur bílskúr
Einstök staðsetning sunnanmegin í Fossvogsdal
Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu
Rut Káradóttir sá um innanhúshönnunina þegar 
húsið var endurbætt árið 2008

Verð frá: 32,9 millj.

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 8.nóv. kl.14:00-15:00

Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu 
80-147 fm með stórum suður svölum / verönd
Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og 
klædd að utan, gluggar eru ál tré
Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði 
í lokaðri og upphitaðri bílageymslu
Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar 
og fullbúnar án gólfefna 
skv. skilalýsingu

Bókaðu skoðun:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mávanes 16

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 8.nóv. kl.13:00-13:30

Stórt einbýlishús með mikla möguleika  

Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað 

sunnan megin á Arnarnesinu 

Eignin er skráð 313 fm, laust fljótlega 

Komin er tími á ákveðnar endurbætur

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

spennandi tækifæri 

TILBOÐ ÓSKAST

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir

Grandavegur

Verð : 27,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Hraungata 3 

Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson, aðstm. fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Stíflusel 1

Verð : 29,7 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 8.nóv. kl.13:00-13:30

Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Alls 113 fm með stórri geymslu  

og þremur svefnherbergjum

Stór stofa m nýlegu parketi, 

útgengt á S-svalir

Nýleg eldhúsinnrétting 

Hús nýmálað að utan

Bókaðu skoðun:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Um helmingur íbúða seldur

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm.  
fasteignasal 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.  
fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Opið hús í Mánatúni 7-17 
sunnudaginn 8. nóvember milli kl. 13 og 14

Íbúðir í Mánatúni 7-17
- Fjölmargar íbúðir tilbúnar til afhendingar

• 3ja-4ja herb íbúðir á bilinu 110 -186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Rúmlega helmingur íbúða í Mánatúni 7-17 er seldur

www.manatunid.is
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www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

TIL SÖLU: Markús KE 177 (1426) 

Um er að ræða dragnótabátinn Markús sem er 29,65 metra að mestu 
lengd og 5,9 metrar að breidd smíðaðan úr stáli hjá Vélsmiðju 
Seyðisfjarðar árið 1975 með Caterpillar aðalvél 526 kW frá 1987.
Skipið er með bógskrúfu og vel útbúið til dragnótaveiða.  
Verð 19 milljónir.
Frekari upplýsingar veitir Snæbjörn Ólafsson í síma 8940361 eða 
snae@vidskiptahusid.is

Gullfallegt endaraðhús á einni hæð með 3 svefnherbergjum, 
rúmgóðri stofu með mikilli lofthæð, eldhúsi með eikarinnrétt- 
ingum, steini á borðum og rými fyrir eldhúsborð, aflokuðum 
grónum garði með palli og bílskúr á frábærum stað í Grafar- 
holtinu, rétt hjá Sæmundarskóla og 100 skrefum frá hreinni náttúru- 
paradís í kringum Reynisvatn. Greið leið inn í hverfið. Bílskúr. 
Nánari upplýsingar hjá 
Jóhönnu Kristínu lögg. fast s. 698.7695 og netfang: jkt@fstorg.is 

Biskupsgata 11, 113 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. NÓVEMBER KL. 13:00-13:30

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5 | 210 Garðabæ | Sími: 520 9595 | Fax: 520 9599

Til sölu

Jóhanna Kristín Tómasdóttir  
lögg. fast.  s. 698.7695  

netfang: jkt@fstorg.is

Stærð: 168,3 fm.
Herbergi: 4
Verð: 53,9 m.kr.

Gullfallegt endaraðhús á einni hæð með 3 svefnherbergjum, 
rúmgóðri stofu með mikilli lofthæð, eldhúsi með eikarinnrétt- 
ingum, steini á borðum og rými fyrir eldhúsborð, aflokuðum 
grónum garði með palli og bílskúr á frábærum stað í Grafar- 
holtinu, rétt hjá Sæmundarskóla og 100 skrefum frá hreinni náttúru- 
paradís í kringum Reynisvatn. Greið leið inn í hverfið. Bílskúr. 
Nánari upplýsingar hjá 
Jóhönnu Kristínu lögg. fast s. 698.7695 og netfang: jkt@fstorg.is 

Biskupsgata 11, 113 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. NÓVEMBER KL. 13:00-13:30

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5 | 210 Garðabæ | Sími: 520 9595 | Fax: 520 9599

Til sölu

Jóhanna Kristín Tómasdóttir  
lögg. fast.  s. 698.7695  

netfang: jkt@fstorg.is

Stærð: 168,3 fm.
Herbergi: 4
Verð: 53,9 m.kr.

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

TIL SÖLU:  Gústi Guðna SI 150 (7768) 

Strandveiðibátur ásamt 15.000 kg af þorski í aflamarkskerfi. 
Um er að ræða  strandveiðibátinn Gústa Guðna SI 150 (7768) sem er 
7,66 m að mestu lengd og 2,56  m að breidd  smíðaðan úr trefjaplasti  
hjá Siglufjarðar Seig ehf árið 2014 með Volvo Penta aðalvél 87,5 kW 
frárg. 2013.
Hér er um að ræða sérlega vandaðann bát.
Frekari upplýsingar veitir Snæbjörn Ólafsson í síma 8940361 eða 
snae@vidskiptahusid.is

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

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 

Lindargata 39
8. Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja 
herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í 
lokuðu bílskýli í Skuggahverfinu. Laus strax. Verð 
68,9 3ja herb. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús.

Verð: 68.900.000

3 
herb.

90,2 
m2.

Brandur
Fasteignasali
  897 1401

Verð: 38.900.000

Reynimelur 84
björt 4ja herbergja 92,2 fermetra endaíbúð á þriðju 
hæð við Reynimel. Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
eldhús, stofu, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi og 
baðherbergi. Sérgeymsla er í sameign á jarðhæð og 
sameiginlegt þvottahús. Laus til afhendingar strax. 

92,2 
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 9. nóv. kl. 17.30-18.00

4
herb.

Verð: 28.500.000

Æsufell 4
Rúmgóð og björt 4herbergja íbúð á þriðjuhæð 
í Æsufelli. ‚íbúðinn skiptist í forstofuhol, 
eldhús,stofu, tvö barnaherbergi,hjóna-
herbergi,baðherbergi með nudd baðklefa.

115,4
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 9. nóv kl 18:00-18:30

4
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Verð: 36.800.000

Berjarimi 6
Fallega 4ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli 
við Berjarima í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, 
borðstofu, stofu, eldhús, tvö barnaherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi og þvottahús. Sér 
7,7fm geymsla er í sameign  og sérmerkt 26,8 fm 
stæði í bílageymsli. Alls er íbúðin 160,7 fm 

160,7 
m2.

OPIÐ
HÚS

Bókið skoðun

4
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Verð: 34.800.000

Lyngmóar 3
Björt íbúð á firstu hæð í góðu fjölbýli 
ásamt bílskúr. Íbúðin er með 3 góðum 
svefnherbergjum og má segja að hver 
fermeter sé fullnýttur.

117,4
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn  9. nóv kl. 18:00 -18:45

4
herb.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151

Verð: 38.800.000

Lyngmóar 6
Falleg íbúð með flottu útsýni úr stofu á 
annari hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Íbúðin er með 3 svefnherbergjum og má 
taka fram að svalir eru yfirbyggðar sem 
stækkar nýtanlegt rými þó nokkuð.

140,5
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn  9. nóv kl. 18:00 -18:45

4
herb.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Einarsnes 58 - 101 Reykjavík

EInBýLISHÚS M. BíLSÚR/AukAHÚSI

Einstsakt tækifæri hvort sem er til að búa í fallegu og sögufrægu
einbýlishúsi eða nýta húsið til útleigu. Pálshús stendur á sögufrægum 
grunni en hefur verið nýtt til móttöku gesta og útleigu frá 2004 þar sem 
það nú stendur. Mögulegt er að kaupa rekstrareininguna, bókunar-
samninga og innviði sem nýttir hafa verið í rekstri undanfarinna 11 ára.

http://www.palshus.is/

Verð: 74.900.000

Opið hús laugardaginn 7. nóv.  kl. 16.00-16.30

8-9
herb.

194
m2.

Réttarholtsvegur 75

Opið hús sunnudaginn  8. nóv kl. 16:00 -17:00

Mikið endurnýjað á raðhús í Smáíbúðahverfinu.
Húsið er með fallegt eldhús í alrými á 1. Hæð með 
borðstofu og stofu. Gengið er út á stóran viðarpall mót 
suðri og afgirtan og skjólgjóðan garð. Á efri hæð hús-
sins eru 3 svefnherbergi og baðherbergi með sturtu.

Verð: 39.900.000

4-5
herb.

110
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Ásbúð 43

BÓkIÐ SkOÐun!

Glæsilegt og mikið endurnýjað raðhús á tveimur 
hæðum með 4-5 svefnherbergi, glæsilegt 
alrými með opnu eldhúsi, stofu og borðstofu 
auk sjónvarprýmis. Stór bílskúr, hellulagt stórt 
bílaplan og gróin garður.

Verð: 64.500.000

6-7
herb.

220
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

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

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Víðigrund 45 - 200 kópavogur
Glæsilegt einbýlishús að Víðigrund 45, á 
mótum Kópavogs og Fossvogsdals, á einum 
veðursælasta stað höfuðborgarsvæðisins. 
Húsið er 320,7 fermetrar á tveimur hæðum 
og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 

Verð: 89.900.000

8
herb.

320,7 
m2.

OPIÐ
HÚS



HannesAndriÞórunn StefánÓlafurÞóreyBjarni Arna GunnarKristján Jóhanna VernharðKristín MagnúsLára Harpa

Fossahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vandað sex herbergja raðhús á 
góðum stað. Fallegt og mikið útsýni.
Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar 
svalir.

STÆRÐ: 217 fm RAÐHÚS      HERB: 6

59.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Laugavegur 51
101 REYKJAVÍK

Einstök Penthouse útsýnisíbúð. Eignin er að 
mestu endurnýjuð að innan. 2 stórar svalir, 
aðrar yfirbyggðar að hluta, fallegt útsýni. Granít 
borðplötur, granít í sólbekkjum, mikil lofthæð.

STÆRÐ: 162 fm FJÖLBÝLI        HERB: 5

82.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. nóv 16:00 – 16:30

Kristnibraut 43
113 REYKJAVÍK

Mjög fallega þriggja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérgarði/verönd og fallegu útsýni. Lítið 
fjölbýli á fallegum stað.

STÆRÐ: 106,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Holtsgata 18
101 REYKJAVÍK

Eignin er laus við kaupsamning.
Falleg og mjög mikið endurnýjuð risíbúð í 
þríbýli við Holtsgötu í Reykjavík.
Íbúðin er að mestu endurnýjuð að innan.

STÆRÐ: 60 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Krókabyggð 30
270 MOSFELLSBÆ

Mjög fallegt og vel skipulagt 4ra herbergja 
raðhús í vinsælu og rólegu hverfi. Eignin er 
mikið endurnýjuð. Gólfefni, baðherbergi, hurðir, 
eldhús og neysluvatnslagnir endurnýjað.

STÆRÐ: 108 fm RAÐHÚS      HERB: 4

38.600.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Dalprýði 6
210 GARÐABÆ

Mjög fallegt og vandað parhús á einni hæð. Stór 
50 fm bílskúr. Mikil lofthæð, stór timburverönd í 
suður, granít borðplötur.

STÆRÐ: 188,7 fm PARHÚS      HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. nóv 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    8. nóv 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    8. nóv 17:00 – 17:30

Sunnuvegur 1
104 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt og einstaklega 
vel staðsett einbýlishús á horni       
Sunnuvegar og Laugarásvegar. 
Mikið endurnýjað einbýlishús á 
tveimur hæðum við Sunnuveg 1 í 
Reykjavík. Fjögur til fimm svefn-
herbergi, fjögur baðherbergi, þrjár 
rúmgóðar stofur stofur. Glæsilegt 
útsýni yfir Laugardalinn.

Aðkoma og bílastæði beggja megin 
húss, bæði Sunnuvegsmegin og 
Laugarásvegsmegin.

STÆRÐ: 391 fm EINBÝLI       HERB: 8

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    8. nóv 15:00 – 15:30



Þingvað 63
110 REYKJAVÍK

Glæsilegt 205 fm raðhús með 
bílskúr í botnlangagötu við Þingvað 
63. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Sameiginlegur garður 
er í miðju húsanna með vönduðum 
leiktækjum. Aðgengi í garðinn 
er á þremur stöðum umhverfis 
húsin. Snjóbræðsla undir hellulögn 
framn við húsin að undanskildum 
gestastæðum. Stutt er í skóla og 
leikskóla, Rauðhóll leikskóli í um 
200 metra fjarlægð og 500 metrar í 
Norðlingaskóla. Efnisval hannað og 
valið af Rut Káradóttur. Sjö hús eftir 
og hús nr.75 fullbúið sýningarhús.

62.400.000

STÆRÐ: 205 fm RAÐHÚS      HERB: 5

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    8. nóv 14:00 – 14:30

Vallakór 2A
203 KÓPAVOGUR

Virkilega falleg þriggja herbergja íbúð í nýju 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Stórar 21 
fm svalir með svalalokun, Granít borðplötur 
á eldhúsi og baði og vönduð Gorenje tæki í 

STÆRÐ: 87,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    8. nóv 15:00 – 15:30

Víkurás 3
110 REYKJAVÍK

Þriggja herbergja íbúð með timburverönd. Skip-
tist í tvö svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu 
og bílskýli. Íbúðin sjálf er 85,2 fm og bílskýlið 
21,8 fm. Laus við samning.

STÆRÐ: 107 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

26.400.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

Smiðsbúð 2
210 GARÐABÆR

Glæsilegt geymslurými á besta stað við Smiðs-
búð í Garðabænum. Laus til afhendingar 
fljótlega - mjög stórar innkeyrsludyr, mikil 
lofthæð. Rafmagnshlið inn í portið.

STÆRÐ: 106,3 fm GEYMSLURÝMI 0

22.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

Blikahólar 6
111 REYKJAVÍK

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 2. hæð í 
3ja hæða fjölbýlishúsi. Eigninni fylgir mjög stór 
53 fm bílskúr. Laus til afhendingar – íbúðin er 
nýmáluð – snyrtileg sameign. 

STÆRÐ: 167,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    8. nóv 17:00 – 17:30

Grýtubakki 6
109 REYKJAVÍK

                      LÆKKAÐ VERÐ
Rúmgóð eign í góðu fjölbýli. 3 stór svefn-
herbergi. Sameign einstaklega snyrtileg og 
rúmgóð. Rafmagn og ofnar í íbúð endurnýjað.

STÆRÐ: 104,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

26.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Rjúpnasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Rúmgóð íbúð á 7.hæð með bílskýli í lyftuhúsi. 
Eldhús með eyju. Stofa parketlögð, vestur 
svalir. Herbergi parketlögð með 
fataskápum. Þvottahús í íbúð.

STÆRÐ: 94 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Lækjasmári 62
201 KÓPAVOGUR

Rúmgóð 95,6 fm íbúð á 2.hæð með 12 fm 
bílskýli. Suður svalir.  Risloft. Þvottahús í íbúð. 
Botnlangagata. Skjólsæll staður.

STÆRÐ: 107,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. nóv 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    9. nóv 17:00 – 17:30

Bæjarlind 14-16
201 KÓPAVOGUR

Gluggar í allar áttir og útsýni. Skiptist í 2 opin 
aðalrými sem hægt er að skipuleggja á marga 
vegu, fundarherb, 2 salerni, kaffi aðstöðu og 2 
geymslur. Ástand eignar er mjög gott. 

STÆRÐ: 218,9 fm ATVINNUHÚSNÆÐI 0

41.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

Laus við kaupsamning   

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is



ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Búðavað. Parhús á frábærum stað

Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með 
sérsmíðuðum innréttingum, gólfhita og 
mikilli lofthæð. Glæsilegt eldhús með 
fallegri bogadreginni eyju. Samliggjandi 
rúmgóðar og bjartar stofur.  Auðvelt er að 
hafa húsið innréttað sem eina íbúð og þá 
nást auðveldlega 4 svefnherbergi í húsinu. 
Að utan er húsið í góðu ástandi, staðsteypt 
og byggt úr  vönduðum byggingarefnum. 
Lóðin er með helllulagðri stétt og inn-
keyrslu og stórri harðviðarverönd til suðurs 
neðan við hús. 
Verð 84,9 millj.

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mikils útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, til fjalla og víðar

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fast.

Tjarnarból 10, Seltjarnarnesi 

Opið hús sunnud. 8. nóv. frá 15:00-16:00. Verið velkomin.
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: 
Mjög gott og vel viðhaldið 308 fm einbýlishús á pöllum með 
tvöföldum innbyggðum bílskúr á besta stað í rótgrónu hverfi. 
Góð aðkoma. Hiti í stéttum. 6 svefnherbergi og 4 stofur. 
Garður í góðri rækt. Verð: 75 milljónir.

Opið hús sunnud. 8. nóv. frá 13:30-14:15, íbúð 102
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: 
Mjög góð og vel skipulögð 110,3 fm 4ra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð ásamt 16,8 fm innbyggðum bílskúr, samtals 127,1 
fm. Parket og flísar á gólfum. Þrjú svefnherbergi. Þvottahús 
innan íbúðar. Verð: 41,9 millj.

Holtsbúð 45, einbýli í Garðabæ 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Skriðustekkur 16 
Frábær staðsetning rétt við Elliðaárnar.

Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag 
frá kl. 14.00 – 14.30 
Mjög vel skipulagt 320,1 fm. einbýlishús  
á tveimur hæðum á þessum eftirsótta 
friðsæla og gróðurríka stað rétt við 
Elliðaárnar að meðtöldum innbyggðum 
bílskúr. Rúmgóð arinstofa og eldhús í 
alrými. Eldhúsið er hannað af Valdísi 
Vífilsdóttur innanhúsarkitekt með stórri 
eyju. Fimm herbergi. Gegnheilt planka- 
parket á gólfum. Gengt á stóra afgirta og 
sólríka verönd á pöllum með heitum potti. 
Mörg bílastæði eru á lóð. Eignin er laus 
til afhendingar við kaupsamning.  
Verð 67,0 millj. Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.
Lágmúla 4, sími 569 7000 - www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

44,9 millj.Verð:

Endaíbúð á þriðju hæð

Íbúðin að stærð 141,1 m²

Bílskúr að stærð 32,5 m²

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel

Endurnýjað baðherbergi

endaíbúð í Sigvaldahúsi m bílskúr
Háaleitisbraut 111 

OPIÐ 

HÚS

Holræsa og stífluþjónusta Suðurlands

Steindór Guðmundsson, Löggiltur fasteignasali: Sími 480-2901 • steindor@log.is

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Til sölu þekkt fyrirtæki í holræsa- og stífluþjónustu og tengdri 
starfsemi staðsett á Selfossi. Fyrirtækið hefur mjög góða 
verkefnastöðu m.a. með þjónustusamninga við nokkur nágranna 
sveitafélög um losun rotþróa.

Fyrirtækið hefur verið starfrækt af núverandi eigendum síðan 
1995. Fyrirtækið er búið öflugum tækjabúnaði m.a. til losunar á 
rotþróm, stíflulosunar og myndunar á lögnum.

Vinsamlegast hafið samband við  
Fasteignasölu Lögmanna Suðurlandi  
fyrir nánari upplýsingar. 

Aflakór 13, 203 Kópavogur

Fasteignasala Kópavogs  •  Hamraborg 14a  •  S 517 2600 

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Á MORGUN 8. NÓV.  MILLI  KL. 15:00-15:30
GLÆSILEGT PARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ AUKAÍBÚÐ OG INNBYGGÐUM 
BÍLSKÚR, ALLS 261,4 FM.  Á EFRI HÆÐ ERU ÞRJÚ GÓÐ SVEFNHERBERGI, 
STOFUR, ELDHÚS OG BAÐHERBERGI OG Á NEÐRI HÆÐ, ÞVOTTAHERBERGI, 
GEYMSLA OG ÍBÚÐ SEM INNANGENGT ER Í. GOTT FJÖLSKYLDU HÚS!  

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR, LÖGG. FASTEIGNASALI 
OG LEIGUMIÐLARI  S.  S. 695-1095 / 517-2600. gyda@fastko.is.

Gyða Gerðarsdóttir
lögg. fasteignasali

- 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

46,0 millj.Verð:

Flott og vel skipulagt raðhús 
á einni hæð 
Alls 150 fm með innbyggðum bílskúr 
Opið stofu og eldhús rými, 
útgengt á lóð 
Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf 
hjónaherbergi
Skilast tilbúið til innréttinga 
Tilbúið til afhendingar fljótlega

BÓKAÐU SKOÐUN

Austurkór 123

TIL SÖLU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Knarrarvogur 4, 104 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði, 3. hæð
Stærð 103,9 fm. 
Gólfflötur 132,4 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

- FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI - 
Húsnæðið skiptist í opið rými, kaffistofu með innréttingu, 4 lokaðar skrifstofur, eina  skjalageymslu og 
snyrtingu. Dúkur á gólfum. Bílastæði á lóð hússins eru í óskiptri sameign. 

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is



Garðatorg 4  
210 Garðabær

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús 
í nýjum miðbæ Garðabæjar. Margar íbúðir með
tvennar svalir, og tvö salerni. Allar íbúðir með
myndadyrasíma, stæði í bílageymslu.

Rjúkandi heitt ChaQWa kaffi á 
könnunni og omnom súkkulaði

sölufulltRúaR veRða á staðnum 
og taka vel á móti öllum

Dæmi um íbúð
Íbúð nr:  0201

stærð:               113,4 m²

herbergi:  3ra

Bílastæði:  Já

svalir:               26,1 m²

Bað:              1

verð: kr. 49.300.000

oPið hús
sunnudaginn 8. nóv. 

kl.14:00 – 15:00

glæsileg 

sýningaRÍBúð

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

tilBúnaR

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Yaris Active - Nýir bílar 
Árgerð 2015. Beinskiptir. 1.3 bensín. 
Bakkmyndavél. Hiti í sætum. 
o.m.fl.. Eigum bíla á staðnum. Verð 
2.590.000kr. Raðnr 157746. Sjá á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞARftU Að kAUpA eðA 
SeLjA bíL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

TOYOTA Prius.Hybrid Árgerð 2007, 
ekinn 94 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
skoðar skipti Verð 1.790.000. 
Rnr.232686. BÍLAMARKAÐURINN 
5671800

TOYOTA Hilux dlx D/C. Árgerð 2012, 
ekinn 53 Þ.KM, dísel, 5 gírar.pallhús, 
heithúðuð skúffa, dráttarkrókur, skoðar 
skipti , Verð 4.990.000. Rnr.107905. 
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

TOYOTA Land Cruiser 120 LX. 
Árgerð 2004, ekinn 239 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur.skoðar skipti 
Verð 1.990.000. Rnr.232583. 
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

VOLVO XC90 T6 AWD.7 MANNA 
Árgerð 2004, ekinn 128þ.mil. 
sjálfskiptur, leður,topplúga, rafm. í 
öllu skoðar slipti Verð 1.790.000. 
Rnr.107885. BÍLAMARKAÐURINN 
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TOYOTA Land cruiser 150 vx. Árgerð 
2011, ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.190.000. Rnr.116620. 1 eigandi

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

VOLVO Xc60. Árgerð 2014, ekinn 
20 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.490.000. Rnr.991527.

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2013, ekinn 32 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.190.000. 
Rnr.240449.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2014, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.141736. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

AUDI A4 avant. Árgerð 2013, ekinn 
36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.590.000. Rnr.210580.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

HYUNDAI I30 wagon disel. Árgerð 
2015, ekinn 26 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.190.000. Rnr.196395. S: 894-
5332

HYUNDAI I10 comfort. Árgerð 2015, 
ekinn 35 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.760.000. Rnr.196394.S: 894-5332

VOLVO S60. Árgerð 2012, ekinn 45 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.950.000. 
Rnr.139190.S: 894-5332

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. Rnr.301956. 
Tilboðsverð 3.390 þús.

MMC Montero limited. Árgerð 
2004, ekinn 166 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.290.000. Rnr.301991. 
Tilboðsverð 1.050 þús.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2014, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 1.480.000. Rnr.301977. 
Tilboðsverð 1.350 þús.

POLARIS Ranger rzr 800efi. Árgerð 
2008, ekinn 3 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 2.100.000. Rnr.301986. 
Tilboðsverð 1.950 þús.

RENAULT Clio authentic. Árgerð 
2014, ekinn 71 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.780.000. Rnr.302011. 
Tilboðsverð 1.650 þús.

RENAULT Kangoo. Árgerð 2011, 
ekinn 93 Þ.KM, dísel, 5 gírar.  
Verð 1.440.000. Rnr.301939. 
Tilboðsverð 1.250 þús.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2008, ekinn 137 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.106829. 
Tilboðsverð 1.390 þús.

TOYOTA Avensis wagon sol. 
Árgerð 2006, ekinn 157 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.090.000. 
Rnr.106783.  
Tilboðsverð 950 þús.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, 6 gírar.  
Verð 2.690.000. Rnr.302039. 
Tilboðsverð 2.390 þús.

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2006, 
ekinn 136 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 900.000. Rnr.301874. 
Tilboðsverð 850 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

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 3.590 þús.

SUBARU Forester. Árgerð 2005, 
ekinn 151 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.106760. 
900 þús og málið dautt.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2008, 
ekinn 222 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.580.000. Rnr.106145. 
Tilboðsverð 1.390 þús.

. Rnr.301991. 

100% LÁN

. Rnr.301977. 

100% LÁN

. Rnr.301956. 

100% LÁN

. Rnr.301986. 

100% LÁN

. Rnr.302011. 

100% LÁN

. Rnr.301874. 
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Verð 1.090.000. 
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. Rnr.106760. 
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. Rnr.106145. 

100% LÁN

. Rnr.301939.

100% LÁN

79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
. Rnr.302008. 

100% LÁN

Allt Að 100% fjáRmögnun í BoðI
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Fólk|

Opnunar-
tími
Laugardagur 7. nóv. 
kl. 10 - 18
Sunnudagur 8. nóv. 
kl. 10 - 18
Mánudagur 9. nóv. 
kl. 10 - 18

íslensk hönnun í 
rÁÐhÚsinu
sýning  Handverk og hönnun er nú haldin í fjórtánda sinn og stendur til 
mánudagsins 9. nóvember. Sýningin fer fram í Ráðhúsi Reykjavíkur að venju 
en hún hefur fyrir löngu skapað sér sess í íslensku menningarlífi. Fyrsta sýn-
ingin var haldin árið 2006 en frá þeim tíma hafa um það bil fjögur hundruð 
sýnendur komið að sýningunni. Handverk og hönnun laðar að fjölmarga gesti 
af öllum toga, bæði þá sem hafa þekkingu á íslensku handverki en einnig þá 
sem njóta þess að koma og skoða fallega hluti og vandað handverk.

sigrÚn nOrÐdahl 
Handle It  heitir þessi 
lína frá keramikhönnuð-
inum Sigrúnu Norðdahl. 
Hún samanstendur 
af skálum, diskum og 
könnum úr postulíni 
sem ætluð eru til 
fram-
reiðslu 
á mat. 
Sigrún er 
með vinnu-
aðstöðu í 
Skruggusteini 
í kópavogi. 
Sjá nánar á www.
sigrunjona.com  

íslensku hníFasmiÐirnir  
Þau Páll kristjánsson og Soffía Alice sýna 
glæsilega dólka með skefti úr náttúru-
legum efnum á borð við horn, bein og 
tré. Nánari upplýsingar má finna á www. 
knifemaker.is og www.kitchenknives.is.

Flugdýr
Hildur Harðardóttir hann-

ar skemmtilega 
furðuleg Flugdýr 

úr pappa, perlum, 
akrýlmálningu og 

ýmsu endurnýtan-
legu efni. 

Nánari upplýsingar 
á facebook undir 

Hildur H. List-Hönnun.

daYneW  
Dagný Gylfadóttir hann-
ar fallega keramikmuni 
undir nafninu DAYNEW. 
Hún hefur aðstöðu í 
Íshúsi Hafnarfjarðar. 
Nánari upplýsingar á 
facebook undir DayNew 
Dagný.

smÁvinir lára Gunnarsdóttir býr og starfar í Stykkishólmi. Þar býr hún til handunna hluti úr íslensku birki. Nánar á www.smavinir.is.

nadine glerperlur Glerlistakonan Nadine Martin er frönsk að ætt en hefur búið á Íslandi frá 1993. Nánar á www.nadine.is 

Tónlistarmaðurinn Gunnar Lárus 
Hjálmarsson, betur þekktur 
sem Dr. Gunni, er einn af þeim 
fjölmörgu sem starfa á bak 
við tjöldin á tónlistarhátíðinni 
Iceland Airwaves. Hann segir 
stemninguna baksviðs einkenn-
ast af spennu og gleði. „Auk þess 
er alltaf smá stress líka en þetta 
gengur alltaf upp og gott betur 
en það.“

Dr. Gunni hefur sjálfur spilað 
á Iceland Airwaves, árið 2003 
með hljómsveitinni Dr. Gunni 
og árið 2010 með S.H.Draumi. Í 
kvöld klukkan 20.50 stígur svo 
hljómsveitin Dr. Gunni aftur á 
svið – í Gamla bíói – og tekur 
„best of“. Þetta er fimmta árið í 
röð sem Dr. Gunni vinnur við há-
tíðina á annan hátt en að spila 
tónlist en starf hans felst í því að 
festa festival-armbönd á íslenska 
listamenn sem koma fram á há-
tíðinni. „Þetta eru um það bil sjö 
hundruð manns í ár sem ég festi 
armbönd á. Og þar að auki passa 
ég upp á að þeir fái „umslagið 
sitt“,“ lýsir hann.

Spurður um hvernig það sé 
að vera kominn hinum megin 
við borðið í þessu starfi segir 
doktorinn það vera fínt. „Ég 
er bókstaflega með puttann á 
púlsinum. Í þessu starfi er alltaf 
gaman þegar strákarnir í End-
less Dark koma því þeir eru svo 
út úr tattúveraðir á örmunum og 
því gaman að handleika þá. Svo 
setti ég armbönd á Of Monsters 
& Men krakkana þegar þau voru 
nóboddís."

Þegar hann er spurður að því 

hvort einhverjir tónlistarmann-
anna sem hann hefur hitt hafi 
komið honum á óvart slær hann 
á létta strengi. „Fólk er náttúr-
lega með misþykka úlniði. Ég 
nefni engin nöfn, en sumir sverir 
eru með mjóa úlnliði á meðan 
sumir mjóslegnir eru með þykka 
og háruga úlnliði. Yfirleitt er þó 
fullt samræmi þarna á milli.“ 
Hann bætir þó við í fullri alvöru; 
„þegar John Grant kom fyrst, 
og enginn vissi hver hann var, 
vakti það strax athygli okkar 
hjá Airwaves hversu yndislegur 
hann var. Hann hitaði te og bar 
í okkur og það vantaði bara að 
hann stykki á bak við og tæki 
okkur í herðanudd. Frábær 
gaur!“ segir Dr. Gunni sem hefur 
átt annasama daga undanfarið 
og mun ekki slá slöku við um 
helgina.

Með puttann  
á púLSinuM
tónlistarhÁtíÐ   Dr. Gunni hefur nóg að gera 
þessa dagana enda starfar hann á tónlistarhátíð-
inni Iceland Airwaves. Auk þess treður hann sjálf-
ur upp með hljómsveit sinni í kvöld á hátíðinni.

Á airWaves Dr. Gunni vinnur fimmta 
árið í röð við Airwaves-hátíðina. MYND/GVA

NDS Probiotics 

NDS gerlar sem 
fagfólk mælir með
þ.á.m danskir næringarþerapistar 
og hin þekkta 
Eva Lydeking-Olsen.

Margar blöndur í boði 
fyrir börn og fullorðna*

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

Fæst í Heilsuhúsinu Kringlunni

NDS
Nutrient Delivery System

* Um er að ræða 9 tegundir af mismunandi gerla blöndum, leita má 
upplýsinga hjá söluaðila um gerla sem henta þínum þörfum

Loksins 
á íslandi

Hágæða frostþurrkaðir meltingagerlar 
fyrir góða þarmaflóru.

w
w
w
.vi
te
x.
is



Bókabúðin þín!

Tilboðsverð gilda til og með 10. nóvember.

KRISTÍN TÓMASDÓTTIR

stelpur
TÍU SKREF AÐ STERKARI SJÁLFSMYND

„Framúrskarandi höfundur.“ 
Boston Globe

Verð: 2.999 kr.
Verð áður: 3.699 kr.

Verð: 5.499 kr.
Verð áður: 6.999 kr.

Verð: 3.999 kr.
Verð áður: 4.990 kr.

Verð: 3.999 kr.
Verð áður: 4.990 kr.

„Bráðskemmtileg … djúp  
… einstök … bráðsnjöll.“
Wall Street Journal

„Þjóðþrifaverk.“
Páll Baldvin Baldvinsson

í Fréttablaðinu um Stelpur frá A-Ö

„Óvæntasti smellur í heimi.“
The Times
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SKODA Octavia combi ambition 1.6 
tdi. Árgerð 2014, ekinn 58 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.350.000. 
Rnr.114995.

TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 2010, ekinn 
103 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.750.000. Rnr.211008.

MMC Outlander. Árgerð 2015, ekinn 
38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.650.000. Rnr.211016.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Peugeot 108 active, 5/2015, ek 34 þús 
km, beinsk, beinsk, ásett verð 1890 
þús, er á staðnum raðnr 152178.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 

á laugard.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

FyRIR LAGheNtA
Dodge Grand Caravan 2001, V6 3,8L, 
4WD. Ekinn tæplega 160þ. mílur, 
rafmagn, leður, dráttarbeisli. Verð: 
360.000.- S. 664 3104

Renault Modus ‘06 til sölu. Ekinn 
aðeins 80Þ, sparneytinn. Sumar og 
vetrardekk fylgja. Fæst á spot prís, 
aðeins 600þ staðgreitt. Upplýsingar í 
síma 8961540

Suzuki Mini Bus 5g. 4x4 árg.2013 ekin 
1300km. (nýr bíll) skráður 6 manna en 
með belti fyrir 8 (hægt að fá breytingu 
á skráningu) Ný vetradekk fylgja. 
Tilboð 1.990þús. Uppl. í s. 6995595

Mitsubishi Lancer árg.’08 ek 150þús 
sk.’15, sjálfsk. TILBOÐ 1.690 þús. Uppl. 
í s. 899 9066

BeNz 413 CDI SPRINteR
Ek. aðeins 110þ. km. 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. Skoða skipti. Uppl. í 
S. 866-6642

Chrysler Concorde árg. 2000 ekinn 108 
þ.m. Góður bíll í ágætu standi. Verð 
350.000,- Uppl. í s. 897-3536

 500-999 þús.

LÍtIÐ KeyRÐUR - LeÐUR - 
SJÁLFSKIPtUR - tILBOÐ!

VW BORA árg 2003 ek.102 þús, 
sjálfskiptur, leður, álfelgur, heilsársdekk, 
búið að skipta um tímareim, einn 
eigandi ásett verð 950 þús,TILBOÐ 
690 ÞÚS möguleiki á 100% vísaláni 
s.841 8955

AyGO SPARIBAUKUR - 
tILBOÐ

TOYOTA AYGO árg 2006 ek.163 þús, 
sk.16, beinskiptur, mjög sparneytinn 
ásett verð 790 þús TILBOÐ 590 ÞÚS 
möguleiki á 100% vísaláni í 36 man 
s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL óSKASt Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 húsbílar

BluCamp 2016 Nýr, Lengd 7,35 mtr 2 
stór rúm + hjónarúm Sér sturta 130 
hestöfl 6 gíra Loftkæling Hraðastillir 
Samlæsingar Útvarp, Cd, Mp3 
Aðgerðastýri og mart fl. Verð 11,5 m. 
einnig fleiri stærðir í boði. Uppl. gefur 
Bóas Sími 777 5007 boas@b1.is

 Vélsleðar

 Vinnuvélar

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

CAT 422 árg 2005, notuð 5þ.vst, m/
snjótönn og 3 skóflum. V 6.500þ +vsk, 
Langendorf ‘06 V 2.500 +vsk. Sími 
894-8620

 Bátar

Net fyrir nálfellingu og net á pípum, 
flotteinar, blýtóg, garn, færató og 
margt. fl. Heimavík nú Höfðabakka 1, 
S. 892 8655 www.heimavik.is

 hjólbarðar

FRÁBæR DeKKJAtILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

FeLGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..



 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

RegnBogalitiR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

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

innanhúsMálun
Getum bætt við okkur verkum í vetur. 
Fagmenska. Guðmundur S:8622413 
Gummips@simnet.is

 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

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

 hljóðfæri

stilli og geRi við píanó 
og flygla.

Er á Íslandi 15.-22. nóvember. Gustavo 
Tomás. Netfang: alaniztomas@gmail.
com

 nudd

nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Trúnaður. Kristín s. 
8979002.

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

innRettingaR.is
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 viðgerðir

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta. 
Sækjum og skilum. Casa-Raf ehf S. 
845 5976

Er þvottavélin biluð? 8592928

KEYPT 
& SELT

 til sölu

állok á heitapottinn.
Framleiðum állok á heita potta eftir 
pöntunum. www.normex.is Sími 565-
8899

4 hvítar innihurðir til sölu. Uppl. í s. 
553 2171

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 25.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki og 
kennsluforrit. Gítarinn ehf Stórhöfða 
27, S:552 2125 www.gitarinn.is

 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.

staðgReiðuM og lánuM 
út á: gull, deManta, 

vönduð úR og MálveRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu!  
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 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
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | golflist@golflist.is | golflist@golflist.is www.golflist.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKAbb
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

rafeindir@internet.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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 Verslun

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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.

 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

HEIMILIÐ

 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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.LeIGUHeRbeRGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

tIL LeIGU Á AðeINS 1000 
kR FM!

129 - 5000 fm bil með allt að 9 
m lofthæð, stórar innkeyrsludyr, 

góð malbikuð lóð, og greið 
aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

RúV AUGLÝSIR
eftir flottum einbýlishúsum til 

afnota í áramótaskaup. Sanngjörn 
leiga í boði. Uppl. í s. 847 6892 

eða sveinnvidarhjartarson@gmail.
com

3herb. útsýnisíbúð í 108. 190þ á 
mánuði. 400þ í tryggingu. S: 7844638

Room for rent, herbergi til leigu á 
sv. 101 RVK. Uppl./ after. kl. 18:00 S. 
862 1846

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.

3herb. útsýnisíbúð í 108. 190þ á 
mánuði. 400þ í tryggingu. S: 7844638

 Húsnæði óskast

RúV AUGLÝSIR
eftir flottum einbýlishúsum til 

afnota í áramótaskaup. Sanngjörn 
leiga í boði. Uppl. í s. 847 6892 

eða sveinnvidarhjartarson@gmail.
com

Óska eftir stúdíó eða 2ja herb,.
íbúð til leigu frá áramótum, helst í 
Vesturbænum eða á Seltjarnarnesinu. 
Skilvísum greiðslum og reglusemi 
heitið. Hef mjög góð meðmæli. Uppl. í 
síma 845 2162

 Sumarbústaðir

tILb. 2.590.000 kR.
Glæsilegt sumarhús 25m2 (gestahús) 
í smíðum m/möguleikum á 
geymslulofti. Selst fokhelt og fullklætt 
að utan. Fullt verð 3.500.000. 
Upplýsingar í síma: 615 2500

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GeyMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

Tökum hjólhýsi og fellihýsi til geymslu 
í upphituðu húsnæði á Eyrarbakka. 
Verð kr. 5000 á fm. Uppl. í s. 859 0141

GeyMSLURtILLeIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, stærðir 
1,7-10 fm. Tilboð: Fyrsti mánuðurinn 
frír. Aðgangur 24 tíma sólarhrings, 
upphitað og vaktað. Smiðjuvegur 4 
Kópavogi. S: 4143000.

www.bUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Byggingafélagið Bogi óskar eftir 
laghentum starfsmanni til fjölbreyttra 
byggingarstarfa. Uppl. í s. 861 0003

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Föst laun og bónusar í boði. Uppl og 
fyrirspurnir sendist á umsoknir@tmi.is 
eða í 770-2277

eRtU Að LeItA Að 
VINNU?/ 

LookING FoR A job?
Ginger óskar eftir starfsfólki í 

hlutastarf, ca. 50% alla virka daga 
frá 10:30-15:00 Ef þú ert 18 ára 
eða eldri og reyklaus sendu þá 
ferilskrá á netfangið brynja@

ginger.is eða kíktu við í Ginger 
Síðumúla 17 milli kl. 14-16 alla 

virka daga.

 Atvinna óskast

VANtAR þIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA eðA 
jÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800

 Viðskiptatækifæri

NÝjUNG oG Gott 
VIðSkIptAtækIFæRI!

Láttu tölvuna þína búa til pening 
fyrir þig! Nánari upplýsingar fást 

á kynningarfundi okkar.
Til að komast á fundinn þarftu 

að skrá þig á: jaro.rjaby@
kairosplanet.com

TILKYNNINGAR

 einkamál

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

  

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 7. nóv
14:50 Man.United - W.Bromwich A.
17:20 Stoke City - Chelsea

sunnudaginn 8. nóv
13:20 Aston Villa - Man.City
15:50 Liverpool - Crystal Palace
15:50 Arsenal - Tottenham

BOLTINN Í B
EINNI

Allir velkomnir 

til sölu

skemmtanir

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR
PAKKI

FÁÐU ÞÉR

ÁSKRIFT
á 365.is

365.is
Sími 1817

Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar. 
Spennandi íslenskir og erlendir þættir, kvikmyndir 
og vandað talsett barnaefni. Að auki fá áskrifendur 
internet, heimasíma, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.*

SKEMMTIPAKKINN

Aðeins 310 kr. á dag

*20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma á 0 kr. Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald 
þegar hringt er úr heimasíma. Nánari upplýsingar á 365.is

Með því að greiða 1.990 kr. aukalega 
færðu endalaust tal og 1 GB í GSM.



Tryggðu þér miða á sibs.is eða í síma 560 4800

DREGNAR ÚT Í 
HVERJUM MÁNUÐI. 
TRYGGÐU ÞÉR VINANÚMER!
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Afgreiðsla vinninga hefst þann 20. nóvember 2015. Birt án ábyrgðar um prentvillur. 

SÍBS blaðið er komið út!
Meðal efnis í blaðinu:

Á ég að gæta bróður míns?
Guðmundur Löve framkvæmdastjóri 
SÍBS skrifar um samfélagsleg áhrif 
lífsstílsbreytinga.

Breyttar áherslur í mataræði 
Dr. Axel F. Sigurðsson hjartalæknir ræðir 
um breytta ráðgjöf um fitu, sykur, salt
og önnur næringarefni.

Eru fæðubótarefni nauðsynleg?
Fríða Rún Þórðardóttir næringar-
fræðingur skrifar um notkun 
fæðubótarefna.

Matur eða mauk – skiptir útlitið máli?
Dr. Bryndís Eva Birgisdóttir næringar-
fræðingur segir okkur hvað gerist þegar 
maturinn er settur í blandarann.

Með eigið markmið að leiðarljósi.
Viðtal við Ásdísi Hjálmsdóttur spjótkastara 
og ly�afræðing um hvernig hún notar 
næringu og bætiefni.

Þarf ég bætiefni?
Dr. Ingibjörg Gunnarsdóttir prófessor 
í næringarfræði skrifar um hvað þarf að hafa 
í  huga þegar gerðar eru breytingar á mataræði.
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Við viljum koma þeim 
skilaboðum á fram-
færi að þessir einstak-
lingar vilja ekki ein-
hverja vorkunn, þeir 
vilja fá að standa sig í 

lífinu en þeir þurfa tækifæri. Stundum 
þarf aðstoð við það og ef eitthvað 
gengur ekki vel þá er stuðningurinn 
hjá okkur,“ segir Elín Ebba Ásmunds-
dóttir, stofnandi Hlutverkasetursins, 
sem er virkni- og endurhæfingarmið-
stöð.

Þegar blaðamann ber að garði óma 
hlátrasköllin á annarri hæðinni í 
Borgartúni 1 þar sem Hlutverkasetrið 
er til húsa. Um 30 manns eru í húsinu 
við ýmsa iðju, sumir að sauma, aðrir í 
tölvunni og margir sitja við stórt borð 
að spjalla og borða súpu. „Það er sko 
mikið hlegið hérna,“ segir Elín Ebba. 

„Það koma svona 30-50 manns 
hingað daglega og sérstaða okkar er 
kannski sú að það er enginn að spyrja 
hvort það sé eitthvað að viðkomandi. 
Hér fær fólk bara að vera eins og það 
vill. Það geta verið alls konar ástæður 
fyrir því að fólk kemur hingað. Það 
getur verið vegna einangrunar, veik-
inda eða hvað sem er. Fólk kemur 
hingað á eigin forsendum og þú ert 
ekki píndur í neitt prógramm en 
getur búið til þitt eigið ef þú vilt og 
hér er margt í boði,“ segir Elín Ebba 
en boðið er upp á alls kyns námskeið 
og iðju.

Vilja komast á vinnumarkaðinn
Í Hlutverkasetrið kemur fólk sem 
einhverra hluta vegna hefur dottið 
út af vinnumarkaðnum eða skóla, 
til þess að halda sér virku og koma 
í veg fyrir félagslega einangrun. „Við 
höfum tekið eftir því hjá okkur að 
mikið af fólkinu sem hingað kemur 
vill komast aftur út á vinnumarkað-
inn en fær ekki tækifæri til þess. 
Atvinnuumsóknum er ekki svarað 
eða þá að það eru ekki í boði hluta-
störf sem myndu hjálpa mörgum 
við að komast aftur af stað en líka 
gagnast samfélaginu til langs tíma,“ 
segir Elín Ebba. 

Þess vegna ákvað hún ásamt Sylvi-
ane Lecoultre, sem starfar einnig hjá 
Hlutverkasetrinu, að setja af stað 
nýtt verkefni sem ber nafnið Útrás. 
Tilgangur verkefnisins er að auka 
þátttöku fólks með geðraskanir á 
vinnumarkaði, auka skilning og 
þekkingu á þörfum þeirra auk þess 
að vinna gegn fordómum og mis-
munun.

„Við erum með fullt af hæfileika-
fólki með alls konar menntun sem 
vill komast í vinnu,“ segir Sylviane 
sem heldur utan um verkefnið og 
styður fólkið.

 „Oft vantar þennan stuðning upp 
á þegar fólk fer út á vinnumarkað-
inn. Við erum boðnar og búnar með 
alla aðstoð en okkur vantar að fá 
atvinnurekendur til þess að taka þátt 
í þessu með okkur,“ segir hún. 

„Við höfum líka hugsað þetta 
þannig að fyrirtæki gætu til dæmis 
prófað núna í stað þess að gefa pen-
ing í alls konar safnanir þegar þær 
eiga sér stað að gefa frekar tækifæri. 
Það eru engar skuldbindingar, þau fá 
allan þann stuðning sem þau þurfa 
hjá okkur,“ segir Elín Ebba.

Þær segja atvinnurekendur oft 
hrædda við að ráða einstaklinga sem 
glímt hafa við andleg veikindi. „Það 
er eins og það sé einhver hræðsla, 
hvað ef viðkomandi sýnir einhver 
einkenni og svo framvegis. En við 
segjum bara veit það eitthvað um 
hitt fólkið sem það ræður inn, það 
er engin ástæða til að hræðast neitt,“ 
segir Elín Ebba. 

Þurfa tækifæri, ekki vorkunn
Elín Ebba og Sylviane segja mikilvægt að gefa fólki sem glímt hefur við geðraskanir eða dottið út af vinnu markaði 
möguleika á að komast aftur á vinnumarkaðinn á sínum forsendum. Reynsla þeirra sé dýrmæt og nýtist vel í starfi. 

Elín Ebba og Sylviane starfa í Hlutverkasetrinu en þangað kemur fólk sem meðal annars hefur dottið úr námi eða vinnu af einhverjum ástæðum. Fréttablaðið/VilHElm 

„Það er svo oft þannig að ef fólk 
hefur dottið út af vinnumarkaði og 
ferilskráin sýnir þess merki, þá er 
eins og fólk sé stimplað á ákveðinn 
hátt,“ segir Sylviane.

allt sjúkdómsgert 
„Svo er annað sem fagfólk er búið að 
koma inn hjá fólki. Það er að fólk fær 
alls konar eðlilegar tilfinningar við 
að byrja í nýrri vinnu, það getur auð-
vitað verið erfitt fyrst meðan maður 
er að læra. Fólk heldur þá oft, bara af 
því það upplifir þessar eðlilegu til-
finningar, að það sé að veikjast aftur 
því það er búið að sjúkdómsgera allt,“ 
segir Sylviane.

Þær Elín Ebba og Sylviane unnu 
báðar lengi hjá Geðsviði Landspítal-
ans við endurhæfingu sjúklinga. „Ég 
ákvað að stofna Hlutverkasetrið því 
mér fannst vanta úrræði fyrir fólk 
eftir að það útskrifast af geðdeild. Við 
vorum alltaf að sjá dæmi um að fólk 
var komið á góðan stað hjá okkur 
en var svo að koma alltof fljótt aftur 
til okkar því það voru ekki nógu góð 
úrræði eftir að það kom út.“

alls konar hæfileikar 
Þær segjast leita eftir alls kyns störfum 
fyrir sitt fólk og nú þegar hafa nokkrir 
fengið vinnu. „Við erum með alla flór-
una af fólki sem getur gert alls konar 
hluti og er með dýrmæta reynslu sem 
nýtist vel í þeim störfum sem fólkið 
okkar hefur fengið,“ segir Elín Ebba.

„Atvinnurekendur þurfa að leyfa 
fólki að máta sig í störfin. Við viljum 
að það sé ekki alltaf verið að reyna að 
breyta fólki heldur þurfum við að læra 
að taka fólki eins og það er. Við erum 
að leita til atvinnurekenda um að gefa 
okkar fólki séns, það er alls konar en 
við sjáum að ef fólk fær tækifæri þá 
eru endalausir möguleikar en við 
erum alltaf svo fljót að dæma fólk úr 
leik.  Þetta er staður þar sem þú þarft 
ekki að panta tíma, þú kemur bara og 
þú nærð alltaf sambandi við einhvern 
hér auk þess sem fólkið styður hvert 
annað mikið,“ segir Sylviane.

 Hlutverkasetrið heldur fund þann 
11. nóvember þar sem verkefnið 
verður kynnt fyrir atvinnurekendum 
og bjóða þær alla velkomna á fundinn 
sem hefst klukkan 15 í Borgartúni 1.

Gott að vera kominn aftur af stað í vinnu 
Orri Karlsson byrjaði að koma í Hlutverkasetrið í janúar 

síðastliðnum. „Ég er búinn að vera í alls konar verk-
efnum hérna og undirbúningi til þess að fara út á vinnu-
markaðinn,“ segir hann. Verkefnin fólu meðal annars í sér 
tölvuvinnu auk þess sem Orri sá um uppvask nokkra daga 
í viku. Orri veiktist fyrir nokkrum árum og hefur lítið verið 
á vinnumarkaðnum síðan þá . „Ég tók pásu frá skólanum 
þegar ég veiktist. Fór svo aftur í skóla og er búinn með 
helming af BA-námi.“ segir Orri sem er ekki viss um að hann 
klári það nám sem hann hóf í frönsku og hagfræði. „Ég er 
ekkert sérstaklega spenntur fyrir því í augnablikinu.“

Orri er nýkominn með vinnu hjá Kötlu sem hann fékk 
í gegnum Hlutverkasetrið. Áður hafði hann sótt um tugi 
starfa en sjaldnast fengið svör við umsóknum sínum 
sem hann segir afar leiðinlegt að upplifa þegar maður sé 
tilbúinn til þess að fara aftur út á vinnumarkaðinn. „Ég er 
núna að dagsetja jólakökudeig og setja glassúr í öskjur. 
Þetta er önnur vikan mín og það er bara mjög fínt að fá eitt-
hvað að gera. Vakna á daginn og gera eitthvað.“ Orri byrjaði 

að vinna hálfan daginn en var fljótt boðið að vera allan 
daginn og þáði það. „Þetta er tímabundið starf þangað til í 
desember,“ segir hann en vonast til þess að fá kannski að 
starfa lengur eða aðra vinnu í framhaldinu. „Ég er allavega 
kominn af stað, ég er búinn að vera í einhverjum hluta-
störfum og búinn að fá vinnu inn á milli. Þetta er allavega 
byrjað að tikka hjá mér og ég er ánægður með það.“

Reynslan nýtist í starfi
Kremeena Demireva ólst upp í Búlgaríu en flutti til 

Íslands fyrir 23 árum. „Eftir ákveðna erfiðleika datt 
ég út af vinnumarkaði árið 2011. Þetta var áfall og það 
tók mig langan tíma að koma í Hlutverkasetrið. Ég var 
heppin að hitta góða iðjuþjálfara. Þetta er staður sem 
ætti að benda á fyrst, flestir byrja aftur að trúa á sig hér 
og fá vonina,“ segir Kremeena sem er þekkt í Hlutverka-
setrinu fyrir saumakunnáttu sína. Hún er núna komin 
aftur í vinnu og er í þrjátíu prósent starfi.  Reynsla hennar 
af eigin veikindum nýtist henni í starfinu. „Ég fékk tæki-
færi til að prófa vinna með verkefni hjá Geðteyminu í 
Breiðholti. Ég er að vinna með þremur konum sem búa 
við mikla einangrun. Þetta er stundum krefjandi starf 
andlega en það er gaman að sjá árangurinn og fá kærleika 
og traust til baka. Mín reynsla af þunglyndi, kvíða og alls 
konar hjálpar mér að nálgast fólk á annan hátt.“

Ég er kominn í starf núna sem ég er mjög ánægður 
með,“ segir Kári auðar Svansson sem starfar nú sem 

liðveitandi hjá samfélagsgeðteymi Landspítalans. 
„Starfið felst í því að heimsækja fólk sem er félags-
lega einangrað, halda því félagsskap og gera eitthvað 
sem það hefur áhuga á að gera,“ segir Kári. „Ég fékk 
námsleiða þegar ég var búinn með eitt ár í heim-
speki í háskólanum, ég var orðinn leiður á þessari 
endalausu skólagöngu og fór þá að vinna í staðinn. 
Ég var í 100 prósent starfi í tæplega ár en veiktist 
þá af geðklofa og hef ekki verið í fullu starfi síðan 
þá.“ Núna er hann í rúmlega 20 prósent starfi sem 
liðveitandi. „Þetta er rosalega gefandi vinna og mjög 
indælir drengir sem ég vinn með. Þeir eru með sama 
sjúkdóm og ég, geðklofa, og því nýtist mín reynsla 
vel,“ segir Kári.

Gefandi vinna 

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is
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Skósveinarnir
eru mættir aftur!

bananar!
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Hinir elskulegu og stórfrægu 
skósveinar úr AulAnum ég  
eru mættir í eigin bíómynd.  
Hér er rakin sagan af litlu,  
gulu bananaóðu sérvitringunum 
frá upphafi tímans.

Í gegnum tíðina hafa skó sveinarnir 
gengt mikilvægu hlutverki að þjón a 
metnaðarfyllstu skúrkum allra 
tíma, þar á meðal Genghis Khan, 
Drakúla, Napóleon o.fl. Dag einn 
eru skó sveinarnir all ir með tölu 
orðnir þreyttir á nýja stjóra sínum  
og ákveður einn að nafni Kevin 

að kominn sé tími á tilbreytingu.  
Við tekur litrík og kostuleg atburðarás 
og á vegi þeirra skósveina verða 
meðal annars nokkrir unglingar og 
þorpari sem ákveður í eitt skipti 
fyrir öll að losa heiminn við 
alla skósveina.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN Í NETTÓ GRANDA OG NETTÓ MJÓDD
Mjódd · Grandi · Salavegur · Búðakór · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
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Ég var rosalega reiður ungur 
maður. Í rauninni getur það 
verið jákvætt í sjálfu sér. Því 
reiði fyrir mig þegar ég var 
yngri var ákveðið bensín til 
framkvæmda,“ segir Mikael 

Torfason rithöfundur.
Nýútkomin bók hans, Týnd í Para-

dís, fjallar um fyrstu árin í lífi hans en 
Mikael var langveikt barn sem þurfti að 
mati lækna á blóðgjöf að halda. Mikael 
fullyrðir að þetta sé sönn saga, ekki 
skálduð ævisaga. Mikael gefur reyndar 
lítið fyrir það hugtak sem hann segir 
ómerkilegt bull. „Minningar eru auð-
vitað sannleikur.“

 Ungir foreldrar hans, sem voru í 
Vottum Jehóva, voru tilbúin að ganga 
svo langt að leyfa Mikael að deyja með 
því að neita honum um blóðgjöf. Bókin 
er uppgjör Mikaels við foreldra sína. 
Hulda Fríða Berndsen og Torfi Geir-
mundsson skildu þegar hann var um 
fimm ára aldur. Mikael ólst upp ásamt 
bróður sínum hjá föður þeirra en systir 
hans hjá móðurinni.

Sér ekki eftir að hafa verið reiður
Einhver gæti haldið að það sé ekki langt 
í þennan reiða Mikael því hann talar 
hratt og baðar út höndum þegar hann 
skilgreinir reiðina sem hann glímdi við 
langt fram eftir aldri.

„Svo brennir maður kertið í báða 
enda með reiði og það brennir mann 
upp. Það er til ein tegund reiði sem er 
versta reiði sem maður verður fyrir, 
það er réttlát reiði. Þá er í rauninni eng-
inn tilgangur með henni því þú getur 
aldrei fengið neina útrás fyrir hana. 
Það er eiginlega betra að vera reiður 
og hafa rangt fyrir sér og geta síðan 
sagt „ó, fyrirgefðu ég hafði rangt fyrir 
mér“. Ég sé samt ekkert eftir því að hafa 
verið reiður. Ég fékk mikla útrás fyrir 
mína reiði í að skrifa bækur og að vera 
umdeildur blaðamaður,“ segir hann og 
heldur áfram: 

„Það kemur svo að því að maður er 
orðinn fullorðinn og hættur að vera 
þessi reiði ungi maður. Ég held að þessi 
bók hafi líka verið partur af því ferli. Ég 
er til dæmis hættur að vera reiður út í 
móður mína en það hvíldi mjög á mér. 
Sú reiði var kannski að einhverju leyti 
ósanngjörn af minni hálfu en líka alveg 
fullkomlega réttlætanleg.“

Sársaukafullt uppgjör á köflum
Eins hallærisleg klisja og það nú er, 
segir Mikael, þá reyndust skrifin hreins-
un. Við bókarskrifin reyndi hann að 
skilja hvernig og af hvaða hvötum for-
eldrar hans tóku þær ákvarðanir sem 
þau tóku, sama hversu vitlausar þær 
voru. Hann reyndi að setja sig í þeirra 
spor og rýna í tíðarandann. „Þótt það 
hefði hentað mér betur að þau hefðu 
tekið aðra afstöðu í lífinu þá get ég 
séð hvaðan hver ákvörðun kom þó 
hún hafi verið vitlaus eftir á að hyggja. 
Það var oft mjög sársaukafullt að fara í 
gegnum þetta og tók á en ég náði líka 
að setja mig í þeirra spor. Foreldrar 
mínir eru alþýðufólk sem hafði verið 
kúgað af stofnunum samfélagsins. En, 
ég er ánægður með að vera sonur Torfa 
og Huldu Fríðu. Þau eru hispurslaus 
og settu sig aldrei gegn því að ég ritaði 
þessa bók. Fyrir það er ég þakklátur.“

Og Mikael virðist hafa erft hispurs-
leysið, hann talar ekkert rósamál. 

Varð hetja innan safnaðarins 
Hann segir að í Vottunum hafi for-
eldrar hans fundið ákveðinn tilgang og 
farið að fylgja reglum þeirra í einu og 
öllu. Faðir hans byrjaði í söfnuðinum 
á undan móður hans sem lét svo til-
leiðast og gekk í söfnuðinn líka þegar 
hún sá hvað maður hennar hafði breyst 
mikið til hins betra. 

Í söfnuðinum er gert mikið úr þeim 
sem neita blóðgjöf og deyja fyrir guð 
sinn. Faðir hans varð til að mynda 
mikil hetja fyrir að hafa staðið fast á því 
að Mikael fengi ekki blóðgjöf. „Þetta er 
söfnuður sem auglýsir píslavotta sína, 
þá sem hafa dáið píslardauða. Monta 
sig af því á plakötum og annað. Árið 
1994, þegar ég var tvítugur, var á for-
síðunni á Vaknið! sem er svona lífsstíls-
tímarit Vottanna, mynd af ungu fólki 
sem samkvæmt fyrirsögninni hafði 

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Stærðu sig af  
Mikael lagðist í mikla rannsóknarvinnu við skrif bókarinnar og tók meðal annars mörg hundruð klukkustundir af viðtölum við foreldra sína, fjölskyldumeðlimi og aðra 
sem tengdust fjölskyldunni á þessum árum.   Fréttablaðið/anton brink 

píslardauða barna
Fyrstu fimm æviár Mikaels Torfasonar og saga foreldra hans eru sögusvið nýrrar bókar 
hans. Mikael var langveikt barn sem þurfti á blóðgjöf að halda en ungir foreldrar hans voru 
í söfnuði Votta Jehóva og blóðgjöf stangaðist á við trúarsetningar trúfélagsins. Hann segir 
þau hafa verið tilbúin að ræna honum af spítalanum til þess að leyfa honum að deyja frekar 
en að fá blóð sem myndi menga líkama hans og hamla inngöngu hans í Paradís.

↣
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Nóa lakkrí stoppar
3 stk. eggjahvítur
200 g púðursykur
150 g Síríus rjómasúkkulaði
150 g Nóa lakkrískurl

Stífþeytið eggjahvítur og púðursykur. Saxið súkkulaðið smátt. 
Blandið lakkrískurli og súkkulaði varlega saman við
stífþeyttu eggjahvíturnar. Látið á plötu með teskeið. 

Bakið í miðjum ofni við 150°C í 15–20 mín.
Ath! Hiti og tími getur verið breytilegur eftir ofnum.

Hvern hefði grunað að Nóa lakkrís og Síríus súkkulaði, blandað saman, yrði grunnurinn að 
einni af vinsælustu smákökuuppskriftum á Íslandi? Vinsældir lakkrístoppanna aukast ár frá 
ári og eru þeir orðnir að órjúfanlegri hefð í kringum hátíðarnar á fjölmörgum heimilum. 
Viðhaltu hefðunum – eða skapaðu nýjar – með bökunarvörunum frá Nóa Síríusi.

VINSÆLASTA SMÁKAKAN?

Stífþeytið eggjahvítur og púðursykur. Saxið súkkulaðið smátt. 

������� ���������� ������������
Síríus súkkulaði er QPP framleitt. QPP (Quality Partner Program) gerir kakóræktendum kleift að 
rækta og framleiða kakóið á sjálfbæran og ábyrgan hátt. QPP ferlið tryggir fræðslu til kakóbænda 
varðandi ræktunaraðferðir sem og aðbúnað starfsfólks sem gerir þeim kleift að auka framleiðni 
sína á ábyrgan hátt. Auk þess kemur QPP að fræðslumálum, heilsugæslu og aðgengi að hreinu 
vatni í kakóræktarsamfélögum og stuðlar þannig að betri lífsskilyrðum þeirra sem þar búa. 



að ræna mér af spítalanum ef læknirinn 
færi ekki eftir þeirra vilja. Fara með mig 
til útlanda og leyfa mér að deyja þar,“ 
segir hann.

Við skrif bókarinnar lagðist Mikael 
í mikla rannsóknarvinnu sem fól í 
sér fjöldann allan af viðtölum við 
foreldra hans, ættingja og aðra sem 
tengdust fjölskyldunni á þessum 
tíma. „Svo eyddi ég einhverjum 
vikum á Þjóðarbókhlöðunni við 
að lesa allt efnið sem Vottar Jehóva 
höfðu gefið út á því tímabili sem 
bókin gerist á. Gömul blöð og tíma
rit á Íslandi líka. Ég lá yfir þessu og 
ýmsum skjölum, öllum mínum 
sjúkraskýrslum sem er bunki sem 
ég fékk á geisladiskum hjá Land
spítalanum og prentaði út. Þetta tók 
marga mánuði og þegar ég var búinn 
að þessu öllu þá settist ég niður og 
fór að reyna að búta þetta niður og 
skipuleggja. Vélrita upp öll þessi við
töl. Meðan ég var að vélrita þau þá 

gerðist einhver galdur og ég fór að sjá 
söguna fyrir mér.“

Blygðunarlaus vitleysa 
Hann segir það hafa verið talsverða 
opinberun að fara í gegnum rit Vott
anna og sjá hvurslags augljósa og 
blygðunarlausa vitleysu þar er verið að 
bera á borð. „Ég var búinn að gleyma 
því hvað biblían er ótrúlega vitlaust 
og mótsagnakennt rit. Og það er eins 
og Vottarnir hafi beinlínis leitað uppi 
mestu vitleysuna markvisst og gert 
að sinni. Og bara svona eftir því hvað 
hentaði hverju sinni. Ef þú vilt glaðan 
og góðan og kærleiksríkan Jesú í dag þá 
er hann þarna, en ef þér líður þannig á 
morgun þá er ekkert vandamál að finna 
hinn hefnigjarna og refsiglaða Jesú. Þú 
getur alveg búið til drekkingarhyl á 
Þingvöllum og haft orð hans fyrir því. 
Því Jesús var líka ofstopamaður og fana
tíkus. Það var einhver fataframleiðandi 
sem stofnaði Vottana á 19. öld og hann 

valið að deyja fyrir sjálfan drottin. 
Þetta voru bara einhverjir unglingar. 
Það hlýtur að vera æðsta takmark í 
svona öfgasinnuðum kristnum sam
félögum að deyja fyrir drottin, það 
þykir það allra fínasta,“ segir hann og 
hristir höfuðið. „Ég hefði líklega endað 
þarna á forsíðunni ef ekki hefði verið 
fyrir Guðmund Bjarnason barnaskurð
lækni,“ segir hann og vísar þar í lækn
inn sinn, þann sem hann telur að hafi 
bjargað lífi sínu. Mikael tileinkar ein
mitt Guðmundi bókina með orðunum: 
Takk fyrir allt.

Trúðu því að heimurinn færist
„Ég fæddist árið 1974 og þá var 
slagorð Vottanna „Stay alive until 
seventy five“, segir hann og vísar þar 
í Harmagedón Vottanna. Heimurinn 
ferst og þeir sem hlýða Jehóva eru 
þeir sem munu lifa að eilífu í Paradís. 
Þegar Mikael kom í heiminn töldu 
þeir heiminn farast 4. eða 6. október 
1975 með skekkjumörkum um tvö 
ár. „Og ef þau hefðu mengað líkama 
minn með sæmilegri læknisþjónustu 
þá hefði ég orðið mengaður og ekki 
komist inn í Paradís með þeim þar 
sem við hefðum lifað að eilífu saman 
að borða epli og appelsínur með 
tígrisdýrum og ljónum. Þau voru að 
reyna að halda mér frá því að það 
yrðu gerð einhver stórvægileg mistök 
sem myndu varða eilífðina. Þetta var 
þeim algjörlega raunverulegt. Þetta 
var að fara gerast og þau þurftu bara 
að þrauka þangað til,“ segir hann.

Faðir hans, Torfi Geirmundsson, 
kemur út sem hinn mesti þverhaus í 
bókinni. „Já, já, hann var og er fastur á 
sínu og hefur unun af því að rökræða 
og þrasa,“ segir Mikael. Pabbi hans 
reifst harkalega við barnalækninn sem 
reyndi að bjarga lífi Mikaels. Sá þurfti 
að standa í stanslausu stappi við að 
reyna að fá að sinna fárveiku barninu 
sem var oft milli heims og helju. „Þau 
ollu mér líka heilsufarstjóni í framhald
inu með því að ég fékk ekki alltaf strax 
þá þjónustu sem ég þurfti. Vegna deilna 
þurfti oft að fresta aðgerðum og ýmis
legt sem olli mér miklu tjóni þegar fram 
liðu stundir.“

Töluðu um að ræna honum 
Hann segir það einnig hafa komið til 
tals hjá foreldrunum að ræna honum af 
spítalanum og fara með hann úr landi 
þar sem heilbrigðisyfirvöld myndu 
ekki reyna að menga líkama hans með 
blóðgjöf. „Þau voru alveg tilbúin til að 
taka þátt í því sem er gert hjá Vottum 
Jehóva á ýmsum stöðum í heiminum, 

Torfi og Hulda Fríða með synina 
Ingva Reyni og Mikael.  

↣
Foreldrar Mikaels 

voru sannfærð um að 
heimurinn myndi farast 

og vildu ekki að líkami 
hans yrði mengaður 

með blóðgjöf. 
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Ég sÉ ekki svo mikinn mun á vottum Jehóva, 
vísindakirkJunni og ÞJóðkirkJunni. Þetta 
er allt sama tóbakið ef að er gáð.

Mikael var langveikt barn og þurfti af þeim 
sökum að dvelja mikið á spítala. 

Vottar Jehóva gera mikið úr þeim 
sem láta lífið vegna þess að þeir neita 
blóðgjöf líkt og þessi forsíða Vaknið, 
lífsstílstímarits Vottanna, frá árinu 
1994 sýnir en hana prýða myndir af 
unglingum sem dóu fyrir aldur fram. 

var alveg kexruglaður. Fyrstu árin eftir 
að hann dó þá stjórnaði hann söfnuð
inum að handan samkvæmt leiðtog
unum sem komu á eftir honum. Mikið 
af þessum reglum sem Vottar Jehóva 
fara eftir er bara bull upp úr klikkuðum 
körlum í Brooklyn,“ segir hann en þar 
eru rit safnaðarins rituð af svokölluðum 
Leifum sem setja þær reglur og viðmið 
sem safnaðarmeðlimir fylgja.

„Ég segi frá því í bókinni að þetta 
er á köflum eins og leikrit eftir Daríó 
Fó, farsakaflar um fáráðlinga. Ef þú 
hefur opin augun getur reynst ótrú
lega skemmtilegt að skoða þetta. Því 
þú heldur kannski að ýmsar stofnanir 
séu reistar á einhverjum viti bornum 
verum og pælingu en þetta er algjör 
steypa.“

Ógeðfelldur heilaþvottur
Hann segir margt ófagurt innan safnað
arins og erfitt sé fyrir fólk að koma út í 
lífið á ný ef það yfirgefur hann. Heila
þvotturinn sé svo mikill.

„Þetta er í rauninni miklu ógeð
felldara en maður vill leyfa sér að 
horfast í augu við. Fólkinu sem 
kemur úr þessum söfnuði líður 
miklu verr en við gerum okkur grein 
fyrir. Þú ert að einhverju leyti gerður 
meðsekur í því sem gerist innan safn
aðarins þar sem þú hefur verið virkur 
þátttakandi; tekið þátt í starfi, líka í 
því að fordæma fólk og útskúfa því. Ert 
kannski búinn að gera fullt af hlutum 
sem eru ekki fallegir. Niðurstaðan er 
ekki falleg. Auðvitað er fullt af Vottum 
sem lesa sögur fyrir börnin sín fyrir 
svefninn og búa þeim falleg og góð 
heimili en niðurstaðan er ógeðfelld. 
Og byggir á mikilli meðvirkni, en hún 
reyndar gegnsýrir samfélagið og þarf 
enga Votta til.“

Mikael segir að það ríki illskiljanlegt 
umburðarlyndi í samfélaginu gagnvart 
trúfélögunum, hvort sem það eru sér
trúarsöfnuðir eða þjóðkirkjan. Hann 
vísar þar í hvernig kirkjan hefur komið 
fram við samkynhneigða og nýlega 
umræðu um samviskufrelsi presta.

Ótrúlegt umburðarlyndi
„Við umberum atriði sem við myndum 
aldrei líða í íþróttafélaginu Val. Ef 
Valur kæmi svona fram við börnin eða 
hvetti foreldra innan stuðningsfélags 
Vals til þess þá myndum við setja Val 
stólinn fyrir dyrnar. En af því að þetta 
er fólk sem telur sig byggja skoðanir 
sínar á einhverjum biblíupælingum 
þá umberum við nánast hvað sem er. 
Við erum búin að lenda ótrúlega illa í 
þessum söfnuðum, við erum líka búin 

að lenda illa í kaþólsku kirkjunni. Við 
erum þjóð sem hefur lent illa í prestum 
og predatorum sem þar vilja leynast. 
Og eðlilega svo, þetta er kjörlendi fyrir 
slíka. Við eigum að ryðjast þarna inn 
og breyta þessu. Ekki er lengra síðan 
en í tíð Karls Sigurbjörnssonar að 
hann sagði að það að leyfa samkyn
hneigðum að giftast væri eins og að 
kasta hjónabandinu á haugana. Hann 
er í vanda, kirkjan byggir á þessari bók 
og þar liggur vandinn. Á hann að vera 
trúr bókinni eða kalli tímans? Núna 
er fólk að færa sig nær umburðarlyndi 
vegna háværrar gagnrýni. Vegna þess 
að samfélagið sjálft tók fram úr þessum 
söfnuðum. Og nú óttast hann um sinn 
hag. Sína hagsmuni. Gleymum því 
ekki að þegar Vottar Jehóva eru að hata 
homma og lesbíur þegar ég fæðist, þá er 
nær hver einasti prestur í þjóðkirkjunni 
alveg sammála þeim í megindráttum. 
Líka í því hvernig eigi að koma fram við 
konur.“

Vill ekki banna neitt 
Aðspurður hvort hann vilji láta banna 
sértrúarsöfnuði eins og Votta Jehóva 
segist Mikael ekki vilja banna neitt. „En, 
það má alveg spyrja sig hvers vegna í 
ósköpunum það er verið að styrkja 
fyrirbæri sem þessi. Og, ég sé ekki svo 
mikinn mun á Vottum Jehóva, Vísinda
kirkjunni og Þjóðkirkjunni. Þetta er allt 
sama tóbakið ef að er gáð. Gleymum því 
ekki að þó að Þjóðkirkjan sé núna eins 
og úlfur í sauðargæru, þá er þetta úlfur. 
Þetta er fyrirbæri sem hefur stórskaðað 
okkur í aldanna rás og valdið ómæld
um hörmungum. Þó þeir sýnist vilja 
bæta sig núna þá byggir þetta á trúar
brögðum sem eru ekki falleg. Og það 
er vandamálið. Já, það mætti stoppa 
ríkið af í því að fjármagna þetta. Og, jú. 
Ég held það eigi að taka börn af Vottum 
Jehóva ef þeir vilja drepa þau.“

Mikael segir ætlunina með bókinni 
ekki hafa verið þá að vekja umræðu um 
þessa söfnuði en geri bókin það, þá sé 
það af hinu góða.

Hann segir ferlið við skrifin hafa 
gefið sér mikið. Hann hafi kynnst for
eldrum sínum á annan hátt og þeirra 
sögu. „Það sem mér þótti áhugaverðast 
við að skrifa þessa bók og það sem ég 
er þakklátur fyrir þegar kemur að for
eldrum mínum er hversu óhrædd þau 
eru og ég er það líka vegna þeirra. En, 
það er í þessu eins og öðru; styrkur hvers 
og eins er oft veikleiki í senn. Líkast til 
hefur það einmitt verið sá eiginleiki, að 
vera opin og óhrædd, sem gerði að þau 
stukku á bólakaf út í þennan drullupoll 
sem Vottar Jehóva eru.“ 
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Sérlega vel skrifuð og áhugaverð frásögn, sem býr yfir sálfræðilegri 
dýpt og veitir nýja innsýn í þann flókna persónuleika sem duldist 
að baki goðsögninni. Bókin er sannkallaður happafengur fyrir 
alla skákunnendur, en hefur jafnframt mun víðari sammannlega 
skírskotun.

Gyrðir Elíasson

Mér fannst þetta góð bók og las hana í einum rykk. Það er eiginlega 
mesta hrós sem ég get gefið nokkru riti.

Benedikt Jóhannesson, Heimur 31. okt.

Sannkallaður yndislestur . . . Höfundur er í raun laus við þá áþján að 
líta á Fischer sem eitthvert átrúnaðargoð.

Stefán Bergsson, DV 6. nóv.

Ég er búinn að lesa bókina, og hún er stórmerkileg. Hún sýnir 
Fischer í alveg nýju ljósi: Mannlegan, nærgætinn og vinalegan. 
Órafjarri ímyndinni um sturlaða snillinginn eða heiftúðuga 
ofstækismanninn. Öðrum þræði er þetta líka saga um vináttu tveggja 
manna sem örlögin leiddu saman, eftir öllum kúnstarinnar reglum. 
-- Garðar er mjög flinkur höfundur og lesendur þurfa ekki að kunna 
mannganginn til að hrífast með.

Hrafn Jökulsson, Facebook 29. okt.

Í bókinni kynnumst við Bobby Fischer sem einlægum og 
örlátum vini, skapmiklum og skemmtilegum, íhugulum og 
hlédrægum. Við kynnumst bókaorminum, náttúruunnandanum, 
uppreisnarmanninum og mömmustráknum. 

Frederic Friedel, aðalritstjóri og stofnandi Chessbase. Chessbase 3. nóv.

Sannkallaðir gullmolar

Í þessari bók fjallar Dr. Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur 
um landnám Íslands, forsendur þess og aðdraganda. 

Í brennidepli er landnámsbýlið Hólmur í Nesjum sem 
rannsakað var árin 1997–2011, en þar voru rannsakaðar 

minjar um bæ og blót. 

Sögusviðið nær langt út fyrir landsteinana, allt frá 
Nýfundnalandi í vestri að Bulgar í Austri, frá Afríku í suðri 

til Svalbarða í norðri.

Í bókinni birtast á fjórða hundrað ljósmyndir, teikningar, 
uppdrættir og kort sem tengjast rannsóknunum.



Stórkostlegum áfanga var 
náð í júlí þegar New Hor
izons beindi linsum sínum 
og mælitækjum að Plútó og 
myndaði dvergplánetuna 
og ógnarstórt tungl hennar, 

Karon, í fyrsta sinn í allri sinni dýrð. 
Framhjáflug geimfarsins markaði á 
sama tíma önnur tímamót sem fæstir 
virtust taka eftir. Þegar New Hor izons 
kvaddi Plútó og hélt dýpra í Kuiper
beltið lauk fyrstu könnun okkar á 
himintunglum sólkerfisins. Þetta er 
mögnuð staðreynd, sérstaklega í ljósi 
þess að það tók manninn aðeins 48 ár 
að ná þessum áfanga.

Þar með er ekki sagt að NASA 
og aðrar geimvísindastofnanir geti 
pakkað saman og snúið sér að öðru. 
Það sem tekur við núna er tímabil ítar
legri rannsókna, þar sem líffræðilegar 
athuganir eru í forgrunni.

Leyndarmál Enkeladusar
Það eru nokkrir staðir í sólkerfinu sem 
þykja sérstaklega vænlegir þegar líf er 
annars vegar. Þar á meðal eru tunglin 
Títan, sem er á sporbraut um Satúrnus, 
og Evrópa sem hringar Júpíter, ásamt 
rauðu plánetunni Mars.

Allra augu beinast þó að 502 kíló
metra breiðu tungli á sporbraut um 
Satúrnus (þvermál Íslands er í kringum 
500 km). Við fyrstu sýn virðist Enkel
adus vera einkar óspennandi fyrirbæri. 
Dauðhreinsuð ísveröld, sem þó veitir 
tignarlegt útsýni yfir hringi Satúrn
usar. Þessar hugmyndir manna um 
Enkeladus breyttust árið 2005 þegar 
könnunarfarið Cassini náði einstökum 
myndum af gríðarmiklum gossúlum á 
suðurpól tunglsins. Cassini, sem hefur 
reynst eitt afkastamesta tól vísinda
sögunnar, náði sýnum úr gosstrók
unum og við vitum nú að þeir inni
halda vatnsís og lífræn efnasambönd. 
Skyndilega varð Enkeladus sá staður í 
sólkerfinu þar sem vænlegastar líkur 
eru á að líf þrífist.

Núna telja vísindamenn að hnatt
rænt haf sé að finna undir íshellu 
tunglsins. „Það verða flóðkraftar milli 
tunglanna og Satúrnusar. Kraftur sem 
togar og teygir og myndar núning í 
iðrum Enkeladusar sem jafnframt 
knýr jarðhitavirkni tunglsins og heldur 
hafinu mikla fljótandi,“ segir Sævar 
Helgi Bragason, formaður Stjörnu
skoðunarfélags Seltjarnaness. „Núna 
eru menn að leita að merkjum um 
jarðhitavirkni á botni hafsins. Sé hún 
til staðar getur það þýtt að aðstæð
ur á Enkeladusi séu lífvænlegar.“ 
Rann sóknir Cassini sýna að hið hnatt
ræna haf sem umlykur Enkeladus 
er áþekkt því sem gengur og gerist á 
Jörðinni. Rannsókn bandaríska jarð
efnafræðingsins Christopher Glein hjá 
Carnegieháskóla leiddi í ljós að hafið á 
Enkeladusi er basískt. Sýrustig þess er 
11 til 12. Meðalsýrustig hafa á Jörðinni 
er 8,1, en það eru basísk stöðuvötn hér 
þar sem fjölbreytt örverulíf er að finna.

Cassini sækir Enkeladus heim
Í síðustu viku þaut Cassini í gegnum 
gossúlurnar á 13 þúsund kílómetra 

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@365.is

Cassini 
tekur dýfu
Einn lífvænlegasti staðurinn í sólkerfinu er 
lítið, ísilagt tungl á sporbraut um Satúrnus. 
Geimfarið Cassini þaut í gegnum miklar gos-
súlur tunglsins í leit að vísbendingum um 
jarðhitavirkni og framandi lif.

Eftir að Cassini þaut fram hjá Enkeladus náði geimfarið þessari mynd af tunglinu og hringum Satúrnusar. MYNDir/NASA

Cassini náði þessari mynd af yfirborði Enkeladusar þegar það flaug yfir suðurhvel tunglsins. 

CASSiNi Geimfarið safnaði sýnum úr gosstrókunum miklu á suðurhveli tunglsins. Svona sér listamaður NASA heimsóknina fyrir sér.

EnkEladus Er bara 
Enn Eitt púslið í þEssu 
mikla púsluspili sEm 
við Erum að sEtja 
saman.
Sævar Helgi Bragason,  
formaður Stjörnuskoðunarfélags  
Seltjarnaness

hraða og í 48 kílómetra hæð yfir yfir
borði Enkeladusar. Geimfarið náði 
nýjum myndum af tunglinu og gos
súlunum og vísindamenn NASA 
fara nú í gegnum sýni sem farið tók. 
Cassini var ekki hannað með leit að 
framandi lífi í huga, markmið geim
farsins var að kanna Satúrnus, hrika
lega hringi hans og tunglin sem eru á 
sporbraut um reikistjörnuna. „Cassini 
getur ekki skorið úr um hvort líf er að 
finna á Enkeladusi eða ekki, en geim
farið getur fundið út hvort þetta er líf
vænlegur staður og það er tilgangur 
framhjáflugsins,“ segir Sævar Helgi.

Þannig vona vísindamenn að Cass
ini hafi fundið sameindavetni (H2) í 
gosstrókunum sem staðfestir jarðefna
fræðilega ferla sem mynda serpentín, 
sem er afar basískt djúpberg, á hafs
botninum og varpa ljósi á ástæður 
þess að haf Enkeladusar er jafn basískt 
og raun ber vitni.

„Það gætu verið hverir eða hvera
strýtur á botni hafsins,“ segir Sævar 
Helgi. „Þá ertu kominn með orku 
sem lífverur þurfa. Við þekkjum það 
á Jörðinni að þar sem orka er og vatn, 
þar þrífst líf.“

Hvergi lífvænlegri aðstæður
Það er því ekki óhugsandi að lífverur 
þrífist á Enkeladusi sem ekki eru 
ósvipaðar þeim sem halda til djúpt í 
jarðneskum höfum í grennd við gos
strýtur. En, eins og Sævar Helgi bendir 
á, þá verður það ekki Cassini sem færir 
okkur þau tíðindi. Sé það markmiðið 
að staðfesta það að framandi líf sé að 
finna undir íshellunni á Enkeladusi, þá 
þurfum við að fara þangað.

„Það þyrfti að senda annað geimfar 
á staðinn til að staðfesta að líf sé þarna 
að finna. Það er því miður framtíðar
stef en ef það kemur eitthvað áhuga
vert út úr þessu framhjáflugi þá er 
ég viss um að þeir setja aðra ferð til 
tunglsins hátt á forgangslistann.“

Þetta er hin nöturlega staðreynd 
sem blasir við þeim sem „elta vatnið“, 
eins og vísindamenn NASA orða það. 
Leitin að lífi handan Jarðarinnar felur 
í sér stórfellda fjárfestingu í nýrri tækni 
og ferðalög þvers og kruss um sólkerf
ið. Það gæti farið svo að ekkert gerist á 
næstu 50 árum. Hvað gerum við þegar 
heil öld af geimkönnun hefur ekki fært 
okkur svör?

„Enkeladus er bara enn eitt púslið í 
þessu mikla púsluspili sem við erum 
að setja saman,“ segir Sævar Helgi.
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Leynist merkilegur vinningur í pakkanum?
Aldís er mætt í heimilispakkningum. Stútfull af ljúffengum, lífrænum ávöxtum. 
Ef spýta með mynstri leynist í pakkanum færð þú glaðning. Ef hún er merkt  
færð þú ísveislu — en Óskaskrín fullt af snyrtingu og dekri ef hún er með     .



Illugi Jökulsson kannar hvort 
rétt sé að Jesú hafi alltaf tekið 
pól umburðar-
lyndis og góð-
vilja í hæðina.

Flækjusaga

Um daginn voru menn 
farnir að rífast um 
Jesú frá Nasaret eina 
ferðina enn. Raunar 
snerist rifrildið ekki 
um Jesú sjálfan, heldur 

um miðil sem telur sig ná sambandi 
við dáið fólk og allt undir merkjum 
kærleikans, og þá var nánast óhjá-
kvæmilegt að Jesú skyti upp kollinum 
í umræðunum. Það fór líka svo því 
einn aðili að deilunum sakaði á end-
anum annan um að sýna ekki nægi-
legt kærleiksþel og þó einkum mildi í 
rifrildinu, og spurði: „Hvað hefði Jesú 
gert?“ Meiningin með þessari spurn-
ingu – þegar henni er varpað fram í 
rökræðum – er alltaf sú að vekja þá 
hugmynd að Jesú, kærleikshöfðing-
inn mikli, myndi aldrei hafa sýnt þá 
hörku og óbilgirni sem spyrjandinn 
telur sig nú hafa orðið varan við hjá 
mótstöðumanni sínum í þrætunni. 
Og spurningin, yfirleitt borin fram í 
armæðutón, er líka í fullu samræmi 
við þann „milda Jesú“ sem við erum 
vönust að sjá á myndum eða heyra 
um hjá prestunum, mildin er hans 
helsta einkenni, hann er þolinmæðin 
og góðsemin uppmáluð, hægur og hlý-

legur, já, alltaf svo hlýlegur, augun stór 
og blíðleg, skeggið alltaf svo vel greitt.

En á þessi mynd af Jesú endilega við 
rök að styðjast? Er víst að hann hafi 
endilega og ævinlega verið svo mjúkur 
og þýður og góðgjarn í framgöngu sem 
hin klassíska mynd af honum sýnir? 
Þessari spurningu er auðvitað illmögu-
legt að svara í alvöru. Þótt heimildir 
um upphafsmann kristindómsins séu 
ýmsar er ógjörningur að segja til um að 
hve miklu leyti þær snúast um mann-
inn Jesú frá Nasaret, sem vissulega var 
á dögum, eða að hve miklu leyti þær 
segja frekar seinnitímasögu um Krist 
þann sem fylgismenn trúðu þá að 
hefði sjálfur verið guð. En til að freista 
þess að gefa þó ekki væri nema þoku-
drungað svar, er skynsamlegast að leita 
til elstu heimildarinnar sem við þekkj-
um en það er Markúsarguðspjall sem 
skrifað var um eða laust fyrir árið 70, 
það er að segja 35-40 árum eftir dauða 
Jesú. Bréf Páls postula eru að vísu eldri 
en Páll hafði lítinn sem engan áhuga á 
persónu Jesú eða framferði hans í líf-
inu, Páll hafði aðeins áhuga á dauða 
hans eða öllu heldur upprisu.

En hvaða sögu segir Markús?
Jú, sá Jesú frá Nasaret sem hann lýsir 
er karl í krapinu, mótsagnakenndur 
maður sem læknar fólk og boðar guðs-
ríki milli þess sem hann rífst við farísea 
af heilmikilli þrætubókarlist, skammar 
lærisveinana (stundum að ósekju sýn-
ist manni), kallar Pétur postula Satan 
fyrir að vilja spyrja hann út í eitthvað 
og hótar vantrúuðum handarmissi 
og helvítisvist í hinum „óslökkvandi 
eldi … þar sem ormarnir deyja ekki“. 
Og hann bannar hjónaskilnaði. Það 
er ætíð sláttur á honum, hann hefur 
húmor og virðist hafa mikla per-
sónutöfra en sá skaplitli mildisveinn 
sem alltaf tekur pól umburðarlyndis 
og góðvilja í hæðina, hann er ekki að 
finna hjá Markúsi.

Hvað hefði 
Jesú gert?

Er eðlilegt að berja þræla?
Sumt hljómar ekki vel. Eins og oft 
hefur verið bent á – þá fordæmir Jesú 
aldrei þrælahald sem þá var við lýði í 
öllum hinum heimi fornaldar og var 
auðvitað viðurstyggð hin mesta. Jafn-
vel þegar þrælar koma fyrir í dæmi-
sögum hans (yfirleitt kallaðir „þjónar“ 
í íslenskum Biblíuþýðingum) notar 
hann aldrei tækifærið til að benda 
áheyrendum sínum á hver svívirða 
það sé að hneppa aðra manneskju í 
þrældóm. Þrælahaldið var náttúrlega 
svo rótgróið í samfélaginu að fyrirgefa 
mátti mönnum fyrir að ganga ekki á 
hólm við það, en að Jesú skyldi ekki 
ráðast gegn því sýnir betur en flest 
annað að hann var að ýmsu leyti bara 
barn síns tíma. Í Lúkasarguðspjalli 
talar hann meira að segja um það í 
einni dæmisögu sem eðlilegan hlut að 
lúskrað sé á þræli sem ekki geri vilja 
eiganda síns. En þótt þeir sem telji Jesú 
guðlegan eigi núorðið erfitt með að 
skýra samþykki hans á þrælahaldi, þá 
sýnir það okkur hinum bara að hann 
var mannlegur, ó svo mannlegur, og í 
því fólst til dæmis að vera blindur á þá 
illsku sem í þrælahaldinu fólst.

Fleira mætti tína til sem gengur 
í berhögg við hina alltumlykjandi 
mildi. Jesú sýndi móður sinni og 
bræðrum fyrirlitningu þegar þau 
komu að vitja hans og það er kannski 
vert að taka fram að þótt seinni guð-
spjallamenn gefi til kynna að síðar 
hafi Jesú sæst við fjölskyldu sína, eða 
hún við hann, þá kemur ekkert slíkt 
fram hjá Markúsi. Sættirnar gætu því 
verið seinni tíma viðbót höfunda sem 
kunnu illa við að sýna Jesú í stríði við 
fjölskyldu sína.

Mestöll lýsing Markúsar sýnir ein-
faldlega mótsagnakenndan og býsna 

stórskorinn mann. Hann getur verið 
hranalegur og höstugur í fasi en á 
vissulega líka til mildi og nærgætni í 
viðmóti við sumt fólk, og dugar þá að 
nefna konuna sem hafði haft blæðing-
ar í tólf ár samfleytt og svo litlu dóttur 
Jaírusar.

Hvað höfðu svínin gert honum?
Einna óviðkunnanlegast við þann 
Jesú sem Markús greinir frá er svo hins 
vegar hvernig hann bregst við nátt-
úrunni og nágrönnum okkar mann-
anna. Í 5ta kapítula segir frá því að Jesú 
rak hóp af illum öndum úr veikum 
manni. Brottreknir smádjöflarnir 
biðja um leyfi til að fara í svínahjörð 
sem þar var á beit nærri og Jesú leyfði 
þeim það. Veslings svínin sem ekkert 
höfðu til saka unnið urðu nú fyrir inn-
rás hinna illu anda og svínahjörðin 
steypti sér því næst öll út í nálægt 
stöðuvatn. Þar drukknuðu tvö þúsund 
svín og ef Jesú teldist ekki sjálfur vera 
guð, þá mætti jafnvel halda því fram 
að þessi hundraðasta og ellefta með-
ferð á blessuðum dýrum bæri vott um 
grimmt og guðlaust hjarta. Hún er að 
minnsta kosti í litlu samræmi við hinn 
eilíflega milda og góða Jesú á Biblíu-
myndum sunnudagaskólanna. Jafnvel 
enn skrýtnari er þó frásögn Markúsar 
af því þegar Jesú ætlar að næla sér í 
fíkju af tré en finnur enga, einfaldlega 
vegna þess að þá var ekki réttur árs-
tími. Samt bregst Jesú ofsareiður við 
og formælir fíkjutrénu svo það visnar 
í einni svipan. Og þegar lærisveinarnir 
undrast þetta bregst Jesú hróðugur við 
og telur til marks um að treysti menn á 
guð geri guð allan þeirra vilja.

Eftir því sem tíminn leið og hin nýja 
trú þróaðist, þá sjást þess merki í guð-
spjöllunum þremur sem skrifuð voru 
á eftir Markúsi að lýsingarnar á Jesú 
verða æ guðlegri. Hann er látinn taka 
æ stærra upp í sig um hlutverk sitt, 
samanber hinar frægu ræður Jóhann-
esarguðspjalls sem var sett saman 
um 100-110 e.Kr. Þar fullyrðir Jesú 
að hann sé vegurinn, sannleikurinn, 
lífið, lifandi brauð, ljós heimsins, hinn 
sanni vínviður og svo framvegis. Og 
hann fullyrðir beinlínis að allir sem á 
undan honum hafi komið séu „þjófar 
og ræningjar“. Og geta fullyrðingar af 
því tagi líklega hvorki talist auðmjúk-
legar né umburðarlyndar, og þaðan 
af síður vottar í þeim fyrir virðingu í 
garð annarra sem reynt höfðu að boða 
guðsríki á undan Jesú. En það sem enn 
má lesa úr seinni guðspjöllunum um 
persónu Jesú er þó í stærstu dráttum 
ámóta og hjá Markúsi – Jesú er afar 
mótsagnakenndur, stundum ósann-
gjarnt hörkutól, stundum mjúklyndur, 
viðkvæmur og elskulegur. Matteus og 
Lúkas segja báðir söguna um fíkjutréð 
sem Jesú bölvaði, það sýnir í fyrsta lagi 
að sú saga hefur verið flestum kunn í 
hópi hinna frumkristnu, og í öðru lagi 
að hún hefur ekki verið talin í neinu 
ósamræmi við það sem fólk vissi eða 
taldi sig vita um Jesú.

Mathákur og vínsvelgur
Og Lúkas missir upp úr sér skemmti-
legt smáatriði. Í sjöunda kapítula 
heldur Jesú innblásna montræðu þar 
sem hann er í raun að hreykja sér yfir 
Jóhannes skírara, og þá kemur fram 
að menn hafi gagnrýnt hann sjálfan 
fyrir að vera „mathákur og vínsvelgur“. 
Og þá kviknar hugmyndin: Var Jesú 
kannski akfeitur og sífullur? Auðvitað 
er engan veginn þar með sagt. En þessi 
athugasemd sannar þó að myndin af 
Jesú sem hinir frumkristnu höfðu í 
hausnum var ekki endilega af spökum 
og hófsömum hæglætismanni, enda 
kemur víðar fram að hann var mjög 
veisluglaður og félagslyndur, og lét sig 
að minnsta kosti einu sinni hafa það 
að nota guðlega gáfu sína til að „redda 
búsi“ eins og það hefði heitið í mínu 
ungdæmi.

Það er kannski best að taka fram 
til að fyrirbyggja misskilning að hér 
hefur ekki verið skrifað Jesú frá Nas-
aret til hnjóðs. Enginn maður er alltaf 
sanngjarn og óaðfinnanlegur, og að 
mínum dómi er það frekar álitsauki 
en hitt fyrir Jesú frá Nasaret að hann 
hafi verið skapstór og jafnvel svo-
lítið brogaður. Og skemmtilegast er 
að maður þarf ekki annað en líta í 
sjálf guðspjöllin til að sjá að Jesú frá 
Nasaret var kannski guð en heilagur 
maður var hann ekki.

Var Jesú eins umburðarlyndur og hin klassíska mynd af honum sýnir?

Þar drukknuðu tvö 
Þúsund svín og ef Jesú 
teldIst ekkI sJálfur 
vera guð, Þá mættI 
Jafnvel halda Því fram 
að ÞessI hundraðasta 
og ellefta meðferð á 
blessuðum dýrum bærI 
vott um grImmt og guð-
laust hJarta.

Untitled-2   1 6.11.2015   09:03:35
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gilda til og með 8. nóvember eða meðan birgðir endast

Kubbakerti
Hvítt, 18x7 cm

375
kr. stk.

VINSÆLASTA 
JÓLAGJÖFIN Í BÓNUS

Gjöf sem kemur að góðum notum fyrir alla
Gjafakort Bónus 
Gjafakortið fæst til afgreiðslu í öllum verslunum Bónus

SPARAÐU MEÐ BÓNUS!
Mackintosh 

Konfekt, 2 kg
Nóa Pralín molar

Konfektmolar með mjúkri fyllingu, 630 g

2.998
kr. 2 kg

1.998
kr. 630 g

Kubbakerti
Hvítt, 12x7 cm

275
kr. stk.

Euro Shopper 
Sykur, 1 kg

Euro Shopper 
Hunang, 450 g

129
kr. 1 kg

298
kr. 450 g

Euro Shopper 
Hveiti, 1 kg

95
kr. 1 kg

Euro Shopper 
Bökunarpappír, 24 arkir

139
kr. 24 stk.

BÓNUSVERÐ

Ali Rifið Grísakjöt 
Pulled Pork í BBQ sósu

Fulleldað, 500 g

Ali Rifið Grísakjöt
Pulled Pork í BBQ sósu

Fulleldað, 500 g

1.298
kr. 500 g

Fulleldað
Aðeins að hita

Aromatic Crispy Duck
Önd, 24 vefjur og sósa

2.459
kr. pk.

MÁLTÍÐ 
FYRIR 4-5

Boneless Roast Duck
Beinlaus önd, 625 g

1.998
kr. 625 g

Fulleldað
Aðeins að hita

Fulleldað
Aðeins að hita



Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,
Sigurður Bjarnason

frá Hlemmiskeiði,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 

miðvikudaginn 4. nóvember. Útförin 
verður auglýst síðar.

  Jóhann Stefánsson
Bjarni Sigurðsson Hanna Björk Hálfdánardóttir
Björn Sigurðsson Jóhanna Björk Helgadóttir
Yngvi Sigurðsson Sigríður Bergsdóttir
Þráinn Sigurðsson Ingibjörg M. Guðmundsdóttir 
 og afabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Helga Margrét 
Sigurjónsdóttir

Hríseyjargötu 17, Akureyri, 
 

lést á dvalarheimilinu Hlíð 4. nóvember.

Sigríður Jóna Þorvaldsdóttir Eyjólfur Einarsson
Sigurjón Þorvaldsson Daníela Guðmundsdóttir
Ellen Margrét Þorvaldsdóttir Ármann Þórir Björnsson

og ömmubörnin.

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á 
okkur að halda

MEÐ VIRÐINGU
OG KÆRLEIK Í 66 ÁR

Útfarar- og lögfræðiþjónusta 
www.útför.is

Elsku fallegi engillinn okkar,
Jenný Lilja Gunnarsdóttir

Ásakór 5,Kópavogi,
lést af slysförum  

24. október síðastliðinn.  
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.  

Til minningar um Jenný Lilju hefur fjölskyldan 
stofnað minningarsjóð sem mun verða nýttur 
til að styrkja þá viðbragðsaðila sem komu að 

slysinu. 0101-15-381975, kt. 210383-3879.

Gunnar Lúðvík Gunnarsson Rebekka Ingadóttir
Júlía Klara og Dagmar Lilja

Ingi Örn Geirsson Soffía S. Sigurðardóttir
Gunnar L. Björnsson.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við fráfall og útför föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Tómasar Grétars Ólasonar
verktaka, 

Borgarholtsbraut 73, 
Kópavogi,

sem var jarðsettur frá Hvalsneskirkju þann 17. október 
síðastliðinn. Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 

Sunnuhlíðar í Kópavogi fyrir frábæra umönnun, vinsemd 
og hlýhug í gegnum árin.

Margrét Tómasdóttir Matthías G. Pétursson
Anna Guðrún Tómasdóttir Matthías Kjartansson
Guðlaug Þóra Tómasdóttir Daníel Þór Ólason
Magnea Tómasdóttir Pétur Gauti Valgeirsson

afabörn og langafastrákarnir. 

Elskuleg móðursystir mín, 

Vilborg Ólafsdóttir

lést á Landspítalanum í Fossvogi  
22. október. Útför hefur farið fram  

í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,

Jóhanna Ottesen

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs föður míns,

Jóns Leifs Magnússonar 
frá Akbraut.

Fyrir hönd aðstandenda,

Linda Ósk Jónsdóttir

Delta Kappa Gamma eru alþjóðleg sam
tök kvenna í fræðslustörfum og þau voru 
stofnuð í Texas árið 1929 til að berjast 
fyrir auknum réttindum kvenna innan 
menntakerfisins.

„Við hér á Íslandi höfum alltaf lagað 
starfsemina eftir okkar veruleika og 
aðstæðum í stað þess að einblína á ein
hverja uppskrift frá þeim í Ameríku. 
Þannig uppfyllir félagsskapurinn bæði 
félagslega og fræðilega þörf kvenna,“ segir 
Eygló Björnsdóttir forseti íslenska lands
sambandsins sem heldur upp á það í dag 
að 40 ár eru frá stofnun fyrstu íslensku 
deildarinnar. Nú eru félagsmenn 332 
á landinu í 12 deildum og tæpur þriðj
ungur er búinn að skrá sig í afmælisfjörið.

Dagskráin hefst með málþingi í Þjóðar
bókhlöðunni þar sem yfirskriftin er Unga 
nútímakonan. Fjórar kjarnakonur úr 
ýmsum geirum segja þar frá sýn sinni á 
framtíðina. Móttaka verður í boði Illuga 
Gunnarssonar menntamálaráðherra í 
Tjarnargötunni og síðan hátíðarkvöld
verður með skemmti atriðum í Rúg
brauðsgerðinni. Eygló segir félagskonur 
borga allt sjálfar, bæði ferðir og annað, 
þannig að ljóst sé að áhuginn sé fyrir 
hendi.

Íslensku samtökin eru þau fjölmenn
ustu í Evrópu að sögn Eyglóar. „Svíar 
voru lengi með vinninginn en nú erum 
við komnar upp fyrir þá,“ segir hún og 
tekur fram að íslenskar konur séu trygg
ar félagsskapnum, þó auðvitað séu þær 
misjafnlega virkar. En um hvað er talað 
á fundum?

„Við fáum yfirleitt fyrirlesara eða 
förum eitthvert til að kynna okkur efni 
sem tengist fræðslumálum. Á fundum 
fjöllum við um það sem efst er á baugi, 
ef nýjar námskrár koma fram förum við 
yfir þær og sendum jafnvel inn ábend
ingar meðan þær eru í mótun. Ekkert er 

okkur óviðkomandi sem tengist skóla
málum og fræðslugeiranum í víðum 
skilningi.“

Spurð hvort mikið sé um að alþjóða
samband Delta Kappa Gamma styrki 
íslenskar konur svarar Eygló: „Auðvitað 
styrkir það ekki allar sem sækja um en 
við eigum ekkert síður möguleika en 
aðrar. Það er gaman að segja frá því að 
í höfuðstöðvunum er mjög mjög litið 
til íslensku landssamtakanna af því að 
okkur hefur gengið vel að eflast. Ég hitti 
alþjóðaforsetann á þingi í sumar og hún 
sagði að við værum í uppáhaldi!“

gun@frettabladid.is

Höfum lagað starfsemina 
að okkar aðstæðum
Konur í samtökunum Delta Kappa Gamma gleðjast í dag yfir 40 ára afmæli félagsskapar-
ins á Íslandi. Þær geta líka fagnað því að eiga fjölmennasta landssambandið í Evrópu.

Eygló brá sér suður yfir heiðar í gær til að geta tekið þátt í stuðinu hér syðra í dag. Ljósmyndarinn tók á móti henni á flugvellinum.  
FréttabLaðið/ViLhELm

Framtíðarkonurnar 
 
Fríða Rós Valdimarsdóttir, formaður 
Kvenréttindafélags Íslands, Auður 
Magndís Auðardóttir, framkvæmda-
stjóri Samtakanna 78, Kristín Vala 
Matthíasdóttir, framkvæmdastjóri Auð-
lindagarðs og formaður Jarðhitafélags 
Íslands, og Kristín Halla Einarsdóttir 
kvikmyndaleikstjóri. Slóðin á síðu sam-
takanna er: http://dkg.muna.is.

Það er gaman að segja 
frá því að í höfuðstöðv-

unum er mjög mjög litið til 
íslensku landssamtakanna af 
því að okkur hefur gengið vel að 
eflast. Ég hitti alþjóðaforsetann 
á þingi í sumar og hún sagði að 
við værum í uppáhaldi!

7 .  n ó v e m b e r  2 0 1 5   L A U G A r D A G U r54 t í m A m ó t   ∙   F r É t t A b L A ð i ð 7 .  n ó v e m b e r  2 0 1 5   L A U G A r D A G U r

tímamót



Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

– fyrst og   fremst
ódýr!– fyrst og
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Kjötveisla
30%

afsláttur

KjötveislaKjötveislaKjötveislaKjötveislaKjötveislaKjötveisla
1399
Verð áður 2280 kr. kg
Danskar lúxus grísakótilettur, 
úrbeinaðar
Danskar lúxus grísakótilettur, Danskar lúxus grísakótilettur, 
úrbeinaðarúrbeinaðar

2499kr.
kg

Verð áður 3619 kr. kg
Danskt ungnauta 
roast beef

38%
afsláttur

Danskt ungnauta Danskt ungnauta Danskt ungnauta 
roast beefroast beef

33%
afsláttur

3999kr.
kg

Verð áður 5999 kr. kg
Nýsjálensk ungnautalund 

Danskt ungnauta 
roast beef

New York 
marinering

3699kr.
kg

Verð áður 4666 kr. kg
Íslenskt lambafile með fiturönd

20%
afsláttur15%

afsláttur

699kr.
kg

Verð áður 828 kr. kg
ÍM kjúklingur, heill

699699
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roast beef
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KjötveislaKjötveisla
Krónunnar er hafin!

1199kr.
kg

Verð áður 1554 kr. kg
Íslenskt grísasnitsel

ÍS
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VERÐ
3499kr.

pk.
Playmobil jóladagatal

4869kr.
stk.
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*Fæst eingöngu í Krónunni Bíldshöfða, Granda, Lindum, Mosfellsbæ og Selfossi



Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Guðrún Jóhannesdóttir 
Michelsen  

andaðist 4. nóvember á Hrafnistu í 
Reykjavík.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Anna Sigrún og Jóhanna Björnsdætur

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Jóhann Sigurðsson
rafvélavirki, 

Akurgerði 40, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 2. nóvember. Útför hans fer fram 
frá Grensáskirkju þriðjudaginn 10. nóvember kl. 15. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Minningarsjóð Landspítalans.

Margrét Valdimarsdóttir
Einar Jóhannsson Sigrún Jónsdóttir
Hekla Jóhannsdóttir Ágúst Sigurmundsson

Hjartans þakkir fyrir hlýhug og 
samúðarkveðjur vegna andláts föður 

okkar, tengdaföður, afa og langafa,  

Guðmundar Jónassonar
skipasmiðs og verkstjóra.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Sóltúni, 
hjúkrunarheimili,  fyrir þá mannvirðingu, hlýju og 

umhyggju sem einkennir framkomu þeirra og starf. 

Guðjón Guðmundsson Karen Christensen
Margrét Guðmundsdóttir Þórarinn Hjartarson

barnabörn og barnabarnabörn.

Mín yndislega eiginkona og bestasti 
besti vinur minn,

Vilhelmína Nielsen
Lyngmóum 2, 

Garðabæ,

varð bráðkvödd á heimili sínu aðfaranótt  
sunnudagsins 1. nóvember.  

Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Guðmundur Hallur Jóhannesson

Okkar ástkæri,
Steingrímur Bjarni 

Björnsson
lést þann 24. október síðastliðinn  

og hefur útförin farið fram í kyrrþey.
Ragnhildur Björgvinsdóttir,

börn hins látna og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Guðrún Birna 
Þorsteinsdóttir

Skildinganesi 58, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 2. nóvember sl. 
Útförin fer fram frá Neskirkju miðvikudaginn  

11. nóvember 2015 kl. 15.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Gunnar I. Hafsteinsson
Sigrún M. Gunnarsdóttir Benedikt S. Magnússon

Bergljót Soffía, Inga Birna, Freyja Dís og Lóa Mjöll

Þökkum af öllu hjarta auðsýnda 
samúð, hlýhug og vináttu,

vegna andláts og útfarar okkar 
ástkæra eiginmanns, föður, 

tengdaföður, sonar og bróður,
Haraldar R. Gunnarssonar

	 Ragna	Ársælsdóttir
Þorsteinn	Andri	Haraldsson										Olivia	Lohmeyer
Inga	Björk	Haraldsdóttir																			Sverrir	Ólafur	Georgsson
Ragna	Björg	Haraldsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og útför 

Sigurbjörns Sveinssonar
Brekatúni 18, Akureyri,

sem lést 31. ágúst síðastliðinn.

Karen, Ívar og Sveinn Sigurbjörnsbörn
Sveinn Sigurbjörnsson
Svala Haraldsdóttir
Una, Þórhildur og Benedikt Sveinsbörn
Arna Ívarsdóttir og aðrir aðstandendur.

Elskulegi faðir, tengdafaðir og afi, 
Magnús Fjalldal 

er látinn.

Aðstandendur

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.

„Helga er ömmusystir mín. Hún er 
alþýðukona sem hefur farið í gegnum 
lífið af æðruleysi og lífsgleði. Ég tel að saga 
hennar eigi erindi til okkar allra,“ segir 
Dagbjört Brynja Harðardóttir mynd-
listarkona og höfundur sýningarinnar Í 
heimsókn hjá Helgu sem opnuð verður 
í Minjasafninu á Akureyri klukkan 14 í 
dag. Hver skyldi hafa verið kveikjan að 
henni?

„Ég var svo heppin að alast upp með 
ömmum mínum báðum, þær voru hluti 
af lífi mínu. Þær höfðu upplifað tímana 
tvenna og þegar ég fullorðnaðist sá ég 
eftir að hafa ekki skráð eitthvað niður 
eftir þeim. Það vakti mig til umhugsunar 
um hversu mikilvægt væri að við héldum 
sögum til haga.“

Þegar kosningaafmæli kvenna nálgað-
ist í sumar varð Dagbjörtu Brynju hugsað 
til Helgu frænku sinnar í Syðstabæ í Hrís-

ey, sem er 94 ára. Hún ákvað að fagna 19. 
júní með því að heimsækja hana.

„Ég brá mér með ferjunni til Hrís-
eyjar og varði kvenréttindadeginum 
með Helgu. Við töluðum saman í marga 
klukkutíma, ég tók allt upp og myndaði 
líka en vissi ekkert á þeirri stundu hvað 
ég ætlaðist fyrir með efnið. Aðalatriðið 
var að fá að heyra sögu þessarar frænku 
minnar og fræðast í leiðinni um æsku 
föðurömmu minnar. Við Helga áttum 
frábæran dag, veðrið var eins og best 
varð á kosið, það var eldaður rúgbrauðs-
grautur og hamingjuóskum rigndi yfir 
okkur í tilefni dagsins. Við Helga kynnt-

umst heilmikið. Samtalið byrjaði svo-
lítið þvingað en svo losnaði um allt slíkt 
og hún lýsti sínu daglega lífi gegnum árin 
og upplifunum sem voru ekkert endilega 
allar skemmtilegar.“

Með sýningunni í Minjasafninu kveðst 
Dagbjört Brynja vilja heiðra baráttu 
kvenna fyrir samfélagsréttindum. „Mér 
finnst ég hafa ákveðna skyldu til að nýta 
þau tækifæri sem konur fyrri kynslóða 
börðust fyrir og við nútímakonur njót-
um og ég vil ég sýna ömmum mínum og 
öðrum konum af þeirra kynslóð heiður 
og þökk. Helga er góður fulltrúi þeirra, 
hún er þvílík hvunndagshetja að það 
hálfa væri nóg. Mér finnst líka frábært að 
geta vottað henni virðingu meðan hún 
er enn á lífi. Þó hennar sögur hafi sumar 
gerst fyrir mörgum áratugum þá er svo 
ótrúlega stutt síðan og við megum ekki 
gleyma þessum sögum.“ gun@frettabladid.is

Við megum ekki gleyma 
þessum gömlu sögum
Í heimsókn hjá Helgu nefnist ljósmynda- og sögusýning sem opnuð verður í Minjasafninu 
á Akureyri í dag. Hún fjallar um líf og tilveru hinnar 94 ára Helgu Jónsdóttur í Hrísey. 

Helga og Dagbjört Brynja vörðu kvenréttindadeginum 19. júní 2015 saman úti í Hrísey, elduðu rúgbrauðsgraut og nutu þess að kynnast.

Ég var svo heppin að 
alast upp með ömmum 

mínum báðum, þær voru hluti 
af lífi mínu.
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LG 49/55/65UF800
Smart IPS LED sjónvarp með Ultra HD 4K 3840 x 2160p upplausn og 1500Hz PMI. Tru ULTRA HD Engine - 4K uppskölun. Triple XD Engine / Ultra Clarity Index. ULTRA Luminance / Tru Black Control. 
Real Cinema 24p. Quad-Core örgjörvi. webOS 2.0 - opinn netvafri. Þráðlaus Wi-Fi móttakari. LG Cloud, Miracast, Wi-Fi Direct. apt-X Bluetooth. Sound Sync Wireless. 4K HEVC þjöppun. 
Stafrænn DVB-C/T2/S2 móttakari. Gerfihnattamóttakari. 2 x USB 2.0 og USB 3.0. 3 x HDMI tengi. App fyrir Apple og Android síma / spjaldtölvur. Magic Remote fjarstýring fylgir.

ULTRA HD 
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FULLT VERÐ 499.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ 249.990

199.990
TILBOÐ

FULLT VERÐ 299.990

239.990
TILBOÐ

369.990

1500Hz PMI
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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.

þrautir
Skák  Gunnar BjörnssonBridge Ísak Örn Sigurðsson

Sjaldgæf samlega
4-3 samlega getur verið góð ef öll há-
spilin eru fyrir hendi. Það getur verið 
erfitt að ná þeirri samlegu í sögnum. 
Gunnlaugur Karlsson er einn þeirra 
sem fer ekki sömu leiðir og flestir 
aðrir bridgespilarar. Honum tókst 
að finna þessa sjaldgæfu samlegu í 
ágætum sögnum. Spilið kom fyrir í 
sveitakeppnisleik í Frakklandi. Á öðru 
borðanna enduðu Stefán Stefánsson 
og Guðjón Sigurjónsson í 6 gröndum 
á AV hendurnar og bjuggust alveg 
eins við því að græða á spilinu, því 
hjartaútspil kom ekki og þá einfalt að 
búa til tólfta slaginn á fimmta spað-
ann. Á hinu borðinu sátu Gunnlaugur 
og undirritaður í AV:

Norður
8 5 4
8 7 3
10 5 3
9 6 5 2

Vestur 
D
Á G 10 5 2
K 7 5
K D 8 4

Austur 
Á K 6 3 2
4
Á D G 2
Á 10 3

Suður
G 9 8 7
K D 9 6  
9 8 4
G 7

Vestur Norður Austur Suður
1 hjarta pass 2 lauf* pass
2 tíglar* pass 2 hjörtu* pass
3 lauf pass 3 tíglar* pass
4 tíglar* pass 7 tíglar  p/h

Tvö lauf hjá Gunnlaugi var óskilgreind 
geimkrafa, tveir tíglar sýndu 15 eða fleiri 
punkta. Tvö hjörtu var frekari spurning 
og 3 lauf sýndu lauflit. Þrír tíglar var frek-
ari spurning og fjórir tíglar sýndu 1534 
skiptingu. Gunnlaugur sá að hægt var að 
trompa spaða á stuttlitinn og lét vaða í 
sjö. Þeir voru einfaldir til vinnings þegar 
spaðinn lá 4-3 hjá andstöðunni, en til 
vara var að laufliturinn gæfi fjóra slagi.

6 2 9 7 3 1 8 4 5

8 5 3 4 9 2 6 1 7

4 7 1 8 5 6 9 2 3

7 8 5 2 4 3 1 9 6

9 1 4 5 6 8 7 3 2

2 3 6 9 1 7 4 5 8

5 4 2 6 8 9 3 7 1

3 9 8 1 7 5 2 6 4

1 6 7 3 2 4 5 8 9

6 7 4 8 3 5 1 2 9

8 9 5 7 1 2 3 4 6

1 2 3 4 6 9 5 7 8

9 3 6 1 2 8 4 5 7

7 4 8 5 9 3 2 6 1

5 1 2 6 4 7 8 9 3

2 5 7 9 8 1 6 3 4

3 6 1 2 7 4 9 8 5

4 8 9 3 5 6 7 1 2

7 9 3 8 2 1 5 6 4

1 8 5 9 4 6 2 7 3

2 4 6 3 7 5 8 9 1

5 2 7 6 8 4 1 3 9

8 1 4 5 9 3 6 2 7

6 3 9 7 1 2 4 5 8

9 5 2 1 3 8 7 4 6

3 6 1 4 5 7 9 8 2

4 7 8 2 6 9 3 1 5

6 2 9 7 3 1 8 4 5

8 5 3 4 9 2 6 1 7

4 7 1 8 5 6 9 2 3

7 8 5 2 4 3 1 9 6

9 1 4 5 6 8 7 3 2

2 3 6 9 1 7 4 5 8

5 4 2 6 8 9 3 7 1

3 9 8 1 7 5 2 6 4

1 6 7 3 2 4 5 8 9

6 7 4 8 3 5 1 2 9

8 9 5 7 1 2 3 4 6

1 2 3 4 6 9 5 7 8

9 3 6 1 2 8 4 5 7

7 4 8 5 9 3 2 6 1

5 1 2 6 4 7 8 9 3

2 5 7 9 8 1 6 3 4

3 6 1 2 7 4 9 8 5

4 8 9 3 5 6 7 1 2

7 9 3 8 2 1 5 6 4

1 8 5 9 4 6 2 7 3

2 4 6 3 7 5 8 9 1

5 2 7 6 8 4 1 3 9

8 1 4 5 9 3 6 2 7

6 3 9 7 1 2 4 5 8

9 5 2 1 3 8 7 4 6

3 6 1 4 5 7 9 8 2

4 7 8 2 6 9 3 1 5

KroSSgáta

VegLeg VerðLaun
Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist starfsheiti. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 11. nóvember næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is merkt „7. nóvember“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af þúsund og einn  hnífur eftir 
Hassan Blasim frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var  
margrét ísdal, reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
s k a r t g r i p a s k r í n

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

Lárétt
1 Sýður niður tár af hungurgoggi (11)
11 Æ mun ástvin gleðin gera þakknæman 

(10) 
12 Neysluhæf fyrir tudda smárra spræna? En 

það fjölskyldudrama (11) 
13 Döndull er byrði bjargfugla (10)
14 Þú ert sú eina sem spreðar á Steina (7) 
15 Sérðu afkomanda afkomendanna? (14)
17 Rym lengi því ringlaðir muna fátt (8)
18 Svefnleysið er svipað og yfirsetan hjá 

hinum dauðu (8)
23 Svartnætti tilverunnar og djammsins (12) 
29 Hvað skal gera með jarðneskar leifar sorp-

tæknis? (9)
30 Sakna mansöngva um þá sem brennur af 

þrá (8)
31 Grískir stafir sveimuðu með vargi (7)
33 Þetta fell gæti samt verið órofið (8)
34 Varanleiki krana ræðst af því hve langt 

hann nær (9)
38 Í þessum erindum segir frá suðrænum (6)
39 Vitið ver allt í þennan Netmiðil (8)
41 Nota deiga pála til að rekja vefi (9)
43 Hugarfar fyrir hinar vísar til þeirrar sem 

búið er að vökva (7)
45 Af stílum og götóttum vettlingum (8)
46 Einn titt fyrir hvern Nonna (5)
47 Bíð hátíðar ljóss og lestrar (8)
48 Endalaust snatt og snúðar (9)
49 Skulda þér ekkert eftir þessa kjaftasögu (5)
50 Meinarðu peningadútl eða sparigrís? (8) 

Lóðrétt
1 Tel eyrnahlíf góða fyrir þau soðnu en þau steiktu standa 

fyrir sínu (9)
2 Lífsglatt hérað heldur uppi skemmtilegri tónlistargrúppu (9)
3 Ýmir, sá argi melur, var fyrstur jötna og þeirra ruglaðastur (9)
4 Lést þá samborgari minn þar sem hann var að slæpast (7)
5 Vínið varð innkulsa í ísskápnum (6)
6 Eftir slíkan flýti tel ég mig óbundinn og frían við stress (9) 
7 Útbía bolla einn mikinn kenndan við purkur (8) 
8 Þríf upp og skil frá (8)
9 Spotta nef við hólaröð (8) 
10 Óhljóð andfugla (8)
16 Á mér drauma um heila eilífð framundan (10)
19 Stutt í raup og gort ef við vælum svona (6)
20 Árvakur sér bæði gat og gæru (6)
21 Hin kyrjandi sveit og skútinn góði (6)
22 Skynja ungs manns ákafa um leið og varan selst (6) 
24 Flippaði Flæminginn hittir fjörkálfinn (12)
25 Siglingunni má lýsa sem reisu inn á við í öruggu skjóli (12) 
26 Þekki þessa tírutegund, hún er björt (7)
27 Kíki í vík inn af vík? (8)
28 Vil ekki slúður um uppskáldað fóstur (8)
32 Fangar þar sem fingur enda (5)
35 Nær vesturbrúninni (4)
36 Æsir Persa með léttu rugli (5)
37 Set hyggju framar hroka að vild (8)
40 Er Luigi fimmtugur ruglaður Rómverji og meistari flækju-

sögunnar? (6)
42 Frostskemmdir ofna verða þegar heita vatnið fer allt í að 

hreinsa skinn (6)
43 Leir frá Búrma getur villst af leið (5)
44 Klassískar umbúðir um klassískt steikhús (5)
46 Nei, ég sagði ekki takk, heldur hyski! (4)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12
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15 16
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23 24 25 26 27 28

29

30

31 32

33 34 35 36 37

38

39 40 41 42
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45 46
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# L A U S N
N E F J A B L Æ R S S G Ó E
Á A F A Ó H L U T B U N D I N N
T Ö S K U B U R Ð É E L Ö D
T T R S R Ó T F Y L L I N G A R
K V A R Ð A N N A T A P H N V
Í G A A R A U Ð U K U S U N E S
K V E N V A R G S Ú V M Ð G
I S E M K O L F E L L D U G

 N I T U R B A S I F R A S S
U I Ð N P R A K K A R A S K A P
M O R K I N N A Y A G F O A

R A O F K O S T A G R I P U R
S K Ó L P R Æ S U M T L Á P I

U K Ð L A U R A E L S K A F
Á S T L A U S A U U G I R Ö

K E R P R A P P T Ó N L I S T
O R Ð A L E P P A R K Ú P
R J Ö A N E Ð A N J A R Ð A R

Ú T V A T N A Ð A N D Ö Ð Ð
I N D A A N D A B R A U Ð I Ð

S K A R T G R I P A S K R Í N

Græðir og ver viðkvæma húð

Montosis hafði hvítt gegn Timos í 
Júgóslavíu árið 1990.
Hvítur á leik
1. Hxe6! Svartur gafst upp þar sem 
honum eru allar bjargir bannaðar. 
Það styttist í EM landsliða þar sem 
150 stórmeistarar taka þátt.
www.skak.is Íslandsmót eldri 
skákmanna í dag.
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ÚTSENDING HEFST
Á GEGTTV KL. 11:30

TWITCH.TV/GEGTTV

PIZZUVEISLA
KL. 14:00 - 15:00 

 FYLGSTU MEð
 Á SNAPCHAT

TOLVULISTINN

KOMDU Í PIZZASVEISLU OG FYLGSTU MEð Á

 84“ RISASKJÁ 

ÚRSLITALEIKUR
HEFST KL. 15:00

"BEST OF THREE"

ÚRSLITALEIKUR

BRJÁLUð ESPORTS TILBOð Á                    OG                BARA Í DAG !BRJÁLUð ESPORTS TILBOð Á                    OG                BBRJÁLUð ESPORTS TILBOð Á                    OG                BBRJÁLUð ESPORTS TILBOð Á                    OG                B

EINN HEPPINN VINNUR

 4GB MSI GTX 970

   LEIKJASKJÁKORT !
EINN HEPPINN VINNUR

 4GB MSI GTX 970

   LEIKJASKJÁKORT !

LEIKJAVIÐBURÐUR ÁRSINS Í TÖLVULISTANUM Á SUÐURLANDSBRAUT ! 

Í CS:GO & LOL

Settu þitt

   nafn í 

          
pottinn !

ÚRSLITALEIKUR
HEFST KL. 12:00

"BEST OF THREE"
PIZZUVEISLAPIZZUVEISLA

KL. 14:00 - 15:00 

KOMDU Í PIZZASVEISLU OG FYLGSTU MEð Á

 84“ RISASKJÁ 

ÚRSLITALEIKURÚRSLITALEIKUR
HEFST KL. 12:00

"BEST OF THREE"



Bragi Halldórsson

173

„Þetta finnst mér gaman, eldspýtnaþraut!“ sagði Lísaloppa og ljómaði öll. 
Ekki var Kata jafn ánægð. „Þú og þínar eldspýtnaþrautir,“ sagði hún önug. 
„Þér finnst þær bara skemmtilegar af því að þú ert betri í þeim en við,“ bætti 
hún við. „Sko,“ sagði Lísaloppa. „Hérna eru þrír jafn stórir ferhyrningar, getur 
þú fært til aðeins tvær eldspýtur svo úr verði klukkan 30 mínútur yfir fjögur?“ 
Róbert horfði vantrúaður á eldspýtnaþrautina. „Það er ekkert hægt að leysa þessa 
þraut,“ sagði hann fúll. „Svona nú,“ sagði Lísaloppa. „Þið getið nú reynt að leysa 
þessa þraut.“ „Nei,“ sagði Kata önug. „Ég neita að leysa fleiri eldspýtnaþrautir.“ 
„Þér gekk nú ekkert svo illa með þá síðustu var það nokkuð?“ sagði Lísaloppa. 
Kata hugsaði sig um smá stund. „Allt í lagi,“ sagði hún stundarhátt og það mátti 
heyra að keppnisskapið var komið í hana. „Upp með ermarnar, við leysum þetta.“

Getur þú leyst þessa eldspýtnaþraut? Það má aðeins færa tvær eldspýtur til að 
mynda klukkuna 30 mínútur yfir fjögur. Ekki má brjóta né beygja neina eldspýtu.

Svar: Takið efstu eldspýtuna á fyrsta kassanum og færið hana fyrir neðan hægri eldspýtuna, þá eru þið komin með töluna fjóra. 
Færið svo eldspýtuna sem er vinstra megin í miðkassanum og setjið hana þvert inn í kassann, þá eru þið komin með töluna þrjá. 

Gátur

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

Hvað ertu gömul, Brynhildur 
Fía, og í hvaða skóla ertu? Ég 
er átta ára og er í Hlíðaskóla.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera? Að leika við vinkonur 
mínar í alls konar leikjum og 
best er ef það eru dýraleikir. Mér 
finnst gaman að teikna, í heim
ilisfræði og svo er ég að æfa dans. 
En allra skemmtilegast var að 
fara á reiðnámskeið í sumar.

Fórstu í eitthvert ferðalag? 
Já, ég fór með mömmu, pabba 
og litlu systur sem heitir Þórey 
í sumarbústað í Aðaldal. Við 
skoðuðum Dimmuborgir, Náma
skarð, Víti, Ásbyrgi og fleira. En 
skemmtilegast var að hitta vini 

mína á Húsavík og leika með 
þeim.

Hvaða tónlist finnst þér best? 
Mér finnst Ariana Grande frábær 
söngkona. Næst á eftir er Katy 
Perry.

En tölvuleikur? Allir stelputölvu
leikir sem eru inni á girl games.
com eru í uppáhaldi því þar 
getur maður til dæmis bakað og 
líka snyrt og málað persónurnar.

Lest þú bækur þér til skemmt-
unar? Ég las Huldu Völu dýravin 
í sumar og núna er ég að lesa 
Fíusól, þær eru báðar fínar. 
Bækurnar um Skyggni einhyrn
ing sem mamma og pabbi lásu 

fyrir mig þegar ég var yngri eru 
líka alltaf uppáhalds og þegar ég 
var lítil dýrkaði ég líka bæk
urnar um litla skrímslið og stóra 
skrímslið,  við lásum þær svo 
mikið að ein datt alveg í sundur 
og mamma þurfti að kaupa nýja. 
Núna les ég þær stundum fyrir 
litlu systur mína á kvöldin. 

Ég var því spennt að koma á 
sýninguna í Gerðubergi og ganga 
inn í heim skrímslanna, kíkja inn 
til stóra skrímslisins og heim
sækja litla, fara um skrímsla
skóginn og inn í MJÖG drauga
legt hús. 

Maður getur lært margt 
af skrímslunum og svo eru þau 
líka skemmtileg og fyndin.

Gaman  að ganga inn  
í heim  skrímslanna
Brynhildur Fía Jónsdóttir var á sýningunni Skrímslin 
bjóða heim í Gerðubergi og fór þar í mjög draugalegt hús.

Brynhildur Fía, Vala Ruther, Óðinn Breki Árnason og Þórey Hrund Jónsdóttir una sér vel í heimsókn hjá litla skrímslinu og stóra 
skrímslinu í Gerðubergi. FRéttaBlaðið/GVa

Sú kona sem fann upp orðið 
geislavirkni hét Marie Sklo
dowska Curie. Það var þó ekki 
þess vegna sem hún fékk Nóbels
verðlaun fyrst kvenna en það 
var í eðlisfræði árið 1903 og hún 
hlaut þau ásamt manni sínum, 
Pierre Curie. Þau höfðu upp
götvað að frumefnið radín gæti 
komið að gagni við að vinna á 
æxlum. Árið 1911 fékk Marie 
aftur Nóbelsverðlaun, nú í efna
fræði er henni hafði tekist að ein
angra hreint sýnishorn radíns.

Marie fæddist í Varsjá árið 
1867. Þá laut Pólland stjórn 
Rússa og konum var ekki leyft 
að afla sér æðri menntunar. Hún 
hjálpaði systur sinni að komast 
til Parísar í læknisnám og flutti 
þangað síðan sjálf til að leggja 
stund á stærðfræði, eðlisfræði 
og efnafræði. Þar giftist hún 

starfsbróður sínum, Pierre Curie, 
en hann varð undir hestvagni 
og lést á besta aldri. Marie þáði 
prófessorsstöðu hans við Parísar

háskóla og var fyrst kvenna til að 
gegna því embætti.
Heimild: Vísindabókin –  
Mál og menning 2015.

Fyrsta konan í heiminum sem fékk Nóbelinn

Marie Curie við rannsóknarstörf sín í vinnuskúrnum sem hún hafði til afnota.

1. Hverju getur þú kastað 
upp í loftið án þess að það 
komi niður?
2. Hvað er það sem sólin 
getur ekki skinið á?
3. Ég hreyfi mig þeim mun 
meira sem fleiri gestir 
koma. Hver er ég?

4. Hver er það sem sér 
sólina, en aldrei sumarið?
5. Manneskja kom til okkar 
og var þar um kyrrt. Hún 
kom hvorki inn um dyrnar, 
né í gegnum glugga. Hver 
er það?

Svör:

1. Lifandi fuglum. 2. Skugginn 3. Hurðin 4. Ísinn 
5. Lítið systkini sem fæddist heima.
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Tilboðin gilda 5. – 15. nóvember 2015

HAMBORGARHRYGGUR
VERÐ ÁÐUR 
 1.798 KR/KG

1.097
39%
AFSLÁTTUR

FERSKT LAMBA PRIME
VERÐ ÁÐUR 
 3.998 KR/KG

KR
KG2.999

25%
AFSLÁTTUR

KIMS SNAKK
10%AFSLÁTTUR KR

STK99
JOLLY COLA
33 CL

Dansk Smørrebrød

SMURBRAUÐ 2 STK

KR
PK898

KJÚKLINGALÆRI
M/BEINI

KR
PK1.249

KJÚKLINGAPOPP

KR
PK1.798

KJÚKLINGABORGARAR 
1 KG

KR
PK2.298

KJÚKLINGANAGGAR
1 KG

KR
PK1.698

PURUSTEIK
VERÐ ÁÐUR 
 1.798 KR/KG

1.079 KR
KG

40%
AFSLÁTTUR

KJÚKLINGABRINGUR
Í DANSKRI PIPARMARINERINGU
VERÐ ÁÐUR 
 2.384 KR/KG

KR
KG2.098



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

03.48
3,17m
15.59
3,28m

09.56
1,10m
22.16
0,93m

07.53
1,24m
20.03
1,18m

01.24
0,53m
14.06
0,59m

05.56
1,76m
17.50
1,85m

11.56
0,69m
00.22
0,57m

Flóð Fjara

Vaxandi 

21%

Sólarupprás:

09.28
Sólarlag: 

16.52

veðurspá Laugardagur

Í dag er útlit fyrir suðvestanstrekkingsvind með rigningu eða jafnvel slyddu 
öðru hvoru, en skúrum fyrir austan. Hiti 2 til 7 stig.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Jaa …jú …
auðvitað.

Sjomli 
on fleek!

Fórstu á 
tón-
leikana 
hjá Kött 
Grá Pjé?

Ég er nátt-
úrulega með 

ofnæmi 
fyrir köttum 

en annars 
hefði ég …

Svo þín 
hugmynd um 
helvíti snýst 
ekki lengur 
um eld og 
brennistein?

Bara alls ekki. 
Ég veit fyrir víst 
að helvíti finnst 
á rúntinum með 

unglingum með of 
stór bassabox.

Hvaða skvísa var 
þetta sem þú varst 

að spjalla við?

Steffý.

Nú?

Ég veit ekki … 
mér fannst 

hún bara sæt 
og þú veist...

Þú átt ekkert með 
að búa til einhverjar 

rómantískar fantasíur 
um ástarsamband milli 
mín og hverrar einustu 

stelpu sem ég 
tala við!!

Ókei! Ókei! 
Sorrý Stína!

Það er í mínum 
verkahring að 
hugsa svona.

Mamma! 
Getum við 

vaknað extra 
snemma á 
morgun og 
farið út í 
bröns?

Ég get bara 
græjað fyrir 
okkur hérna, 
hvað viltu?

Brosandi 
pönnuköku-

stafla!

Já, ég get 
gert það! Með beikoni og 

jarðarberjum!
Ekki vanda-

málið!
Borið fram af 

mega skvísu sem 
segir brandara 

og brosir!

Já einmitt. 
Hvert 

langar þig?

Í BOTN 
MEÐ-

ÞETTA!

MAMMA! 

Hei sjomli, finnst 
þér ekki líka betra 
þegar rapp er 
spilað mjög hátt?

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á
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VÍN - umhverfis jörðina 
á 110 flöskum 
Verð: 6.999.-

BJÓR - umhverfis jörðina 
á 120 tegundum 
Verð ef þú kaupir VÍN: ÓKEYPIS MEÐAN BIRGÐIR ENDAST!
Verð: 4.499.-

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. BJÓR fylgir með kaupum á VÍN 7. nóvember, til og með 8. nóvember eða á meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

HAPPY HOUR!

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
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Allir sem kaupa VÍN fá BJÓR frítt með!



TónlisT 
John Grant kom fram með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands ásamt 
rytmasveit. Stjórnandi Christopher 
George. 
 
HHH�HH 
 
Ég var einu sinni á rokkfestívali í 
Belgíu þar sem Marilyn Manson 
kom fram. Þegar hann steig fram 
á sviðið var leikin byrjunin úr 
hæga kaflanum í Es-dúr tríóinu 
eftir Schubert. Af hverju var ekki 
ljóst. Þetta er „íkonísk“ tónlist, 
hún hefur heyrst í mörgum bíó-
myndum, t.d. í vampírumyndinni 
Hunger. Manson hefur gefið sig út 
fyrir að vera djöfladýrkandi, svo 
kannski var það tengingin.

Ekki er heldur á hreinu hvers 
vegna John Grant notaði prelúdíu í 
cís-moll opus 3 nr. 2 eftir Rakman-
ínoff sem inngang að einu laginu 
sínu. Hann kom fram með rytma-
sveit og Sinfóníuhljómsveit Íslands 
á fimmtudagskvöldið á Airwaves. 
Rétt eins og með Schubert þá er pre-
lúdían mjög þekkt. Hún er drunga-
leg, jafnvel spúkí. Þetta er einhver 
þunglyndislegasta tónlist sem er til.

En drunginn var í skemmtilegri 
mótsögn við teknókenndan hama-
ganginn sem tók við. Fram að þessu 
höfðu tónleikarnir verið býsna 
rólegir, en nú kvað við annan tón. 
Þetta var líflegur gerningur. Teknóið 
var grípandi og tilfinningastigið 
magnaðist upp úr öllu valdi með 
aðkomu sinfóníuhljómsveitarinnar.

Tónlist Grants var falleg. Laglín-
urnar voru einlægar og blátt áfram, 
þær komu greinilega frá hjartanu. 
Ýmislegt í textanum var nokkuð 
groddalegt, og það var í sérkenni-
legri andstöðu við hjartnæmar 

melódíurnar, sem voru allsráðandi 
á undan Rakmanínoff. En að öðru 
leyti voru lögin fremur hefðbundin, 
það var ekkert frumlegt eða óvana-
legt við þau.

Það sem „gerði“ tónleikana var 
hversu vel tónlistin var flutt. Mjúk 
baritonrödd Grants var ákaflega 
fögur, og hún var alltaf tandurhrein. 

Rytmasveitin var líka pottþétt, og 
leikur Sinfóníunnar var stórbrotinn. 
Útsetningarnar voru hóflegar, aðal-
lega liggjandi hljómar sem juku á 
ástríðukennda stemninguna. Sumt 
minnti jafnvel á kvikmyndatónlist 
John Barry heitins. Það var eitt-
hvað mjög sjarmerandi við það allt. 
Grant sjálfur, sem hefur búið á 

Íslandi í nokkrun tíma, virðist vera 
viðkunnanlegur náungi. Hann er 
HIV-smitaður og hefur háð baráttu 
við Bakkus og haft betur. Það er 
eitthvað brothætt og mannlegt  
við hann sem gerir bæði hann  
og tónlist hans aðlaðandi. Við-
tökurnar á tónleikunum í Eldborg  
voru í samræmi við það. Fólk 

bókstaflega æpti af hrifningu og 
undirritaður var þar á meðal.  
Jónas Sen

 
niðursTaða Stórgóðir tónleikar 
Johns Grant og Sinfóníuhljómsveit-
ar Íslands. Tónlistin var heillandi, 
flutningurinn framúrskarandi.

Stórbrotinn og ástríðukenndur

Bækur

Gildran 
 
HHH�HH
Höfundur Lilja Sigurðardóttir
JPV  
Oddi 
Kápuhönnun Halla Sigga K 
344 bls.  

Íslenskir spennusagnahöfundar 
hafa notið töluverðrar velgengni 
á erlendri grund undanfarin ár og 
þessi velgengni hefur orðið til þess 
að fleiri og fleiri rithöfundar hafa 
árætt að leggja fyrir sig spennu-
sagnaskrif sem þóttu varla teljast 
til alvöru ritstarfa hérlendis lengi 
framanaf. Þeir og þær hafa fengið 
tækifæri til að þjálfa sig í þessari 
listgrein sem er ansi harður hús-
bóndi þar sem kröfuharðir les-
endur krefjast að minnsta kosti 
einnar bókar á ári og gamalla og 
gróinna hugmynda í stöðugt nýjum 
búningum.

Lilja Sigurðardóttir er einn þeirra 
íslensku höfunda sem hefur fengið 
útgáfusamninga við erlend fyrir-
tæki en þriðja bók hennar, Gildran, 
kom út á dögunum. Sagan gerist 
eldgosaveturinn 2010-2011 og 
fjallar um Sonju, sem eftir erfiðan 
skilnað stendur uppi eignalaus og 
án forræðis yfir syni sínum. Hún 
skuldar stórfé sem aðeins býðst 
að greiða á einn veg: með því að 
smygla kókaíni til landsins. Hún 
lítur á þessa iðju sem neyðarúr-
ræði rétt á meðan hún kemur undir 
sig fótunum en smyglhringurinn 
sem hefur leitt hana í þessa gildru 
hefur annað í huga. Inn í þessa sögu 

fléttast svo ástarsamband Sonju 
við bankakonuna Öglu, sem milli 
stormasamra ástarfunda situr í yfir-
heyrslum hjá sérstökum saksókn-
ara, og saga tollvarðarins Braga sem 
þrjóskast við að fara á eftirlaun þar 
sem konan hans er komin á elli-
heimili og hann hefur að engu að 
hverfa þegar hann kemur heim.

Sagan er spennandi og söguþráð-
urinn vel ofinn, persónusköpun er 
skýr og vel tekst að byggja upp og 
halda spennu. Einkalíf persóna 
er oft miðlægt í glæpasögum og 
í þessu tilfelli er skemmtileg til-
breyting að fá að skyggnast inn í 
ástarsamband lesbískra elskenda, 
einkum þar sem önnur er hikandi 
við að gangast við tilfinningum 
sínum og er því sífellt að biðja hina 
um að segja sér „lesbíuleyndarmál“ 
sem eru ýmist fyndnar klisjur eða 
staðreyndir sem ýmist koma þeirri 
forvitnu á óvart eða setja hana úr 
jafnvægi.

Helsti galli bókarinnar (og það 
má vissulega deila um hvort það er 
galli) er að hún klárast ekki alveg 
eins og formúlan segir til um. Les-
andinn býr sig undir að allir þræðir 
sögunnar komi saman í lokin þar 
sem lausn á einu vandamáli hrindir 
af stað keðjuverkun sem leysir öll 
hin eins og á vanda til að gerast í 
glæpasögum af því tagi þar sem 
sjónarhornið er ekki hjá lögregl-
unni (það er ein lögga nafngreind 
í sögunni og hún kemur tvisvar 
við sögu í stutta stund) heldur hjá 
glæpamanninum sem hefur samúð 
lesandans óskipta. Endirinn er 
að mörgu leyti ófullnægjandi og 
þræðirnir koma ekki saman eins 
og á þann hátt sem lesandinn óskar 

sér. Í sögu þar sem ótrúlegar en 
vissulega haganlega fléttaðar tilvilj-
anir ráða stundum framvindunni 
er næstum eins og ekki hafi gefist 
nægur tími til að ganga frá lausum 
endum og hnýta þá saman. En svo 
má aftur hrósa höfundi fyrir að 
leika sér með hefðina og láta ekki 
kröfur fastsetts forms og ímynd-
aðra lesenda stjórna sköpun sinni 
og skrifum.

Og þetta truflar auðvitað ekki 
ánægjuna af því að lesa góða glæpa-
sögu. Brynhildur Björnsdóttir

 

niðursTaða Skemmtileg og 
spennandi glæpasaga og endirinn 
kemur á óvart.

Kókaínsmygl og lesbíuleyndarmál

Bæjarlistamaður 
Seltjarnarness 2016

Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir eftir umsóknum frá 
listamönnum búsettum á Seltjarnarnesi og/eða rökstuddum 
ábendingum um nafnbótina Bæjarlistamaður Seltjarnarness 
2016. 

Bæjarlistamaður Seltjarnarness skal vera reiðubúinn að vinna 
með menningarsviði bæjarins að því að efla áhuga á list og 
listsköpun á Seltjarnarnesi og taka þátt í viðburðum bæjarins 
með það að leiðarljósi. 

Í umsókninni skulu koma fram ítarlegar upplýsingar um 
náms- og starfsferil viðkomandi og hugmyndir um á hvern 
hátt nýta eigi styrkinn við listsköpun. 

Nafnbótinni fylgir starfsstyrkur að upphæð einni milljón króna. 
Umsækjendur eru beðnir um að haga umsóknum í samræmi 
við reglur um Bæjarlistamann sem finna má á heimasíðu 
bæjarins www.seltjarnarnes.is. 

Umsóknum og/eða ábendingum skal skilað á Bæjarskrifstofur 
Seltjarnarness, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi merkt: 
„Bæjarlistamaður 2016“ eða á netfangið 
soffia.karlsdottir@seltjarnarnes.is fyrir 25. nóvember. 

Menningarnefnd Seltjarnarness 

www.seltjarnarnes.is

„Tónlist Grants var falleg. Laglínurnar voru einlægar og blátt 
áfram og þær komu greinilega frá hjartanu,“ segir í dómnum. 

Mynd/ALexAnder MATuKnO
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Skemmtilegasta 
ævisaga ársins

SSkemmtilegasta SSkemmtilegasta Skemmtilegasta 
ævisaga ársins

Skemmtilegasta SSkemmtilegasta 
ævisaga ársins

Skemmtilegasta 
ævisaga ársins

„En þrátt fyrir að fræðilegum kröfum sé fylgt hefur 
höfundurinn einsett sér að skrifa sögu sem er læsileg, forvitnileg,  

og ennfremur spennandi, og það tekst honum vel …“
E F I / M O RG U N B L A Ð I Ð  ( U M  S N O R R A )

Eldheitar hugsjónir, leiftrandi 
framkvæmdagleði, óbilandi áhugi 
á pólitík og þjóðlegri menningu

Óskar Guðmundsson skráði

www.forlagid.is   |   Bókabúð Forlagsins  |   F iskislóð 39



Eiríkur Smith listmálari varð 
níræður á árinu. Hann tók þá 
ákvörðun að leggja penslana á 

hilluna árið 2008, í kjölfar veikinda 
en eftir hann liggur gríðarlegur 
fjöldi verka og rúmlega 400 þeirra 
eru varðveitt í Hafnarborg, menn-
ingar-og listamiðstöð Hafnarfjarðar.

„Ég var fyrst í  landslags-
málun, fór svo yfir í abstrakt en 
sótti í landslagið aftur,“ sagði 
hann á níræðisafmælinu í ágúst. 
Sýningin Á eintali við tilveruna sem 
opnuð er í dag klukkan 15 er sam-
sett úr myndum Eiríks frá tímabil-
inu 1983 til 2008 og er lokasýningin 
í fimm sýninga röð. Ólöf Sigurðar-
dóttir sýningarstjóri segir þá röð 
hafa verið vissan kjarna í starfsemi 
Hafnarborgar frá árinu 2010.

„Ég hef ánægju af að fá að fylgja 
þessu verkefni úr hlaði og ekki síður 
bókinni sem Hafnarborg gefur út í 
dag um hann Eirík,“ segir hún og 
lýsir bókinni nánar.

 „Þetta er 200 síðna bók og henni 
er skipt upp í kafla eftir sýningunum 
fimm og myndefnið tengist þeim 
eins og þeim var raðað upp. Textar 
um hvert tímabil fyrir sig eru eftir 
mig og einnig er grein eftir Aðal-
stein Ingólfsson listfræðing. Síðan 
er æviágrip Eiríks  sem starfaði að 

list sinni allan seinni hluta 20. aldar 
og fram á þá 21. Æviágripið er unnið 
af tveimur ungum listfræðingum, 
Aldísi Arnardóttur og Heiðari 
Kára Rannverssyni, og er jafn-
framt skemmtilegt innlit í íslenska 
listasögu því auk þess að lýsa ævi 

Eiríks kemur fram hverjir voru með 
honum í skóla, með hverjum hann 
var að sýna og svo framvegis.“

Á morgun, sunnudag, klukkan 15 
verður boðið upp á sýningarstjóra-
spjall í Hafnarborg í tengslum við 
sýninguna. 

Afrakstur af starfsemi síðustu ára í Hafnarborg
Sýning sem nefnist Á eintali við tilveruna verður opnuð í Hafnarborg í Hafnarfirði í dag. Þar eru verk 
Eiríks Smith frá 1983 til 2008, unnin bæði með vatnslitum og olíulitum. Einnig kemur út bók um feril hans.

Eiríkur á langan feril að baki og breytti um stíl í takt við tíðarandann. 
Fréttablaðið/arnþór birgisson

„ég er afar ánægð að fá að fylgja þessu verkefni úr hlaði,“ segir ólöf.
Fréttablaðið/anton brink

BÆKUR
Mórún – í skugga skrattakolls
Höfundur Davíð þór Jónsson 
Mynd á kápu ingi Jensson 
194 bls. 
Útgefandi kaldá 
Prentun Ísafoldarprentsmiðja

HHHHH

Undanfarin ár hefur 
komið út hafsjór af 
fantasíubókmennt-
um og hefur Ísland 
ekki farið varhluta 
af því flóði. Þetta 
sagnaform hefur 
sótt þvílíkt í sig 
veðrið, samfara 
ýmiss konar hlut-
v e r k a l e i k j u m , 
að krakkar eru 
almennt töluvert 
betur að sér um 
drýsla og hrím-
þursa en eðlilegt 
getur talist.

Þessar fantasí-
ur eru misgóðar. 
Undirrituð er 
alltaf dálítið 
e f i n s  þ e g a r 
hún hefur lestur, því þótt sögu-
þráður geti verið spennandi er oft 
eins og innihaldið vanti og bókin 
skilur lítið eftir sig. Þetta á þó ekki 
við um nýjustu bók Davíðs Þórs 
Jónssonar, sem ber titilinn Mórún 
í skugga Skrattakolls.

Sagan segir frá álfinum Mó-
rúnu og baráttu hennar við ill öfl í 
Sviðnadal. Hætta er á að drekaegg 
sem komið var fyrir á botni vatns í 
dalnum klekist út, ef einhver huguð 
hetja skerst ekki í leikinn. Inn-
byggð forsaga er viðloðandi allan 
tímann, heimurinn er særður eftir 
stríðsátök og persónurnar eru að 
jafna sig og byggja traust hver til 
annarrar. Þessi hliðarsaga er áhuga-
verð og vel unnin.

Nokkrum hlutum er nauðsynlegt 
að hæla. Byrjum á því allra mikil-
vægasta: Kynjahlutverk, -hlutföll 
og persónusköpun. Sagan myndi 
standast Bechdel-prófið með sóma, 

enda flestar persónurnar kvenkyns. 
Þær eiga það allar sameiginlegt að 
vera miklir naglar. Stundum er eins 
og höfundur leiki sér að því að snúa 
kynjahlutverkum á hvolf, ef miðað 
er við „dæmigerðar“ sögur. Karl-
mönnum er hér oftar en ekki lýst 
af útlitinu – og þá gjarnan lagt mat 

á fegurð þeirra – en 
lítið talað 
u m  ú t l i t 
kvenpersóna. 
A ð a l p e r s -
ónan Mórún 
e r  ó f o r -
s k ö m m u ð , 
framhleypin 
og virðist ekki 
óttast neitt.

Textinn ein-
kennist fyrst 
og fremst af 
auðugu mál-
fari og frjóum 
orðaforða. Þess 
utan er leiftrandi 
fyndni gegnum-
gangandi. Ljóst 
er að höfundur er 
vel að sér í brag-
fræði, því galdra-
þulur eru ortar 
undir formlegum 

háttum og til dæmis má finna fim-
lega ort dróttkvæði á síðum bókar-
innar.

Höfundur veltir vöngum um 
stjórnmál, ber saman lýðræði 
og einræði, skoðar kosti þess og 
galla. Fer jafnvel út í samanburð 
á kapítalisma og sósíalisma, ef vel 
er að gáð. Samtöl eru vönduð og 
lesandinn sveiflast stöðugt á milli 
þess að vera sammála hinum og 
þessum – allir virðast hafa eitthvað 
til síns máls.

Sagan er bæði skemmtileg og 
spennandi og að lestri loknum má 
vænta að lesendur bíði í ofvæni 
eftir að lesa meira um töffaraálfinn 
Mórúnu. Halla þórlaug óskarsdóttir

NiðURstaða: Skemmtileg og spenn-
andi fantasía þar sem sérstaklega er 
vandað til verka á sviði persónusköp-
unar, kynjahlutfalla og málfars.

Fantagóð fantasía fyrir krakka

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

æviÁgripið Er unnið af tvEimur ungum 
liStfræðingum, aldíSi arnardóttur og 

HEiðari KÁra rannvErSSyni, og Er jafnframt 
SKEmmtilEgt innlit í íSlEnSKa liStaSögu.
Ólöf K. Sigurðardóttir, safnstjóri Listasafns Íslands
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www.harpa.is/svanavatnid

Ein vinsælasta ballettsýning allra tíma

Svanavatnið
St. Petersburg Festival Ballet
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands           
Hátíðarballettinn frá Pétursborg sló í gegn fyrir tveimur árum með  
glæsilegri uppfærslu í Hörpu á einni fegurstu perlu dansbókmenntanna.  
Nú snúa rússnesku dansararnir aftur og flytja verkið ásamt Sinfóníu -
hljómsveit Íslands í sérstökum viðhafnarbúningi í Eldborg.

Eldborg 
14. nóvember kl. 15:00 & 19:30
15. nóvember kl. 15:00 & 19:30 
 Börn 12 ára og yngri fá 50% afslátt af miðaverði í miðasölu Hörpu

Miðasala í síma 528 5050, á tix.is og harpa.is



Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

- MBL

- DAILY MIRROR

- TELEGRAPH

- GUARDIAN

- THE TIMES

KVIKMYND EFTIR

JACQUES AUDIARD
LEIKSTJÓRA RUST AND BONE OG A PROPHET

DHEEPAN
GULLPÁLMINN

SIGURVEGARI CANNES 2015

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

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 2D   KL. 2:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 3 - 5:30

SCOUTS GUIDE   KL. 5:50 - 8 - 10:10
SCOUTS GUIDE VIP       KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 8 - 10:20
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 1 - 3:30 - 5:40
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 3 - 5:30
LEGEND   KL. 10:30
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

SPECTRE     KL. (1:30 (SUN)) - 3 - 4:30 - 6 - 7:30 - 9:15 - 10:35
SCOUTS GUIDE   KL. 5:50 - 8 - 10:10
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 8 - 10:20
PAN ÍSLTAL 2D   KL. (1 (SUN)) - 3 - 5:30
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. (1 (SUN)) - 3:20

SPECTRE                    KL. 1:40 - 4:50 - 6:50 - 8 - 10 - 11:10
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 10:30
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 3 - 5:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 1:50 - 4:20
THE INTERN   KL. 8

SPECTRE   KL. 4:50 - 8 - 11:10
SCOUTS GUIDE   KL. 8 - 10:10
JEM AND THE HOLOGRAMS KL. 5:30
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 3
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D KL. 3

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
SÝND Í 2D OG 3D

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

Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum   18:00
Hvað er svona merkilegt við það?(kitchen sink revolution)   18:00
The show of shows    20:00
Sparrows / Þrestir   20:00
Hamlet – national theatre live    20:00
Macbeth IS SUB   22:00
Glænýja testamentið IS SUB   22:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-20

SPECTRE 2, 5, 6, 8, 9, 11(P)
JEM AND THE HOLOGRAMS 5
CRIMSON PEAK 10:30
SICARIO 8
HOTEL TRANSYLVANIA 2 2, 4
PAN 2D 2

LAUGARçSBêî S�ningart’mar

Miðasala og nánari upplýsingar

-The Times -The Gaussian -Telegraph

SÝND Í 4K!

� � � �� �� � �� �
� �����

Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur 
Sunnudagur

7 nóvember 2015
Tónlist
Hvað?  Utandagskrá Iceland Airwaves 
Hvenær?  10.00 
Hvar?  Víðsvegar um borgina
Fjölbreytt off-venue dagskrá í tilefni 
af tónlistarhátíðinni Iceland Air-
waves er í boði víðsvegar um borgina 
í dag og á morgun. Dagskrána er hægt 
að kynna sér á vefsíðunni iceland-
airwaves.is.

Hvað?  Sniglabandið
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn
Hljómsveitin heldur upp á þrjátíu 
ára afmæli á árinu og spilar á tón-
leikum á Græna hattinum í kvöld. 
Farið verður yfir tónlistarsögu hljóm-
sveitarinnar og nýtt efni kynnt. Miða-
verð er 3.000 krónur.

Hvað?  Pallaball
Hvenær?  23.00
Hvar?  Höllin, Vestmannaeyjum
Páll Óskar efnir til Pallaballs í Vest-
mannaeyjum í kvöld.

Markaðir
Hvað?  Háskólaport 2015
Hvenær?  12.00
Hvar?  Háskólatorg
Flóamarkaður á Háskólatorgi þar 
sem nemendum háskólans gefst færi 
á að selja gersemar og leyfa öðrum að 
njóta góðs af.

Uppákomur
Hvað?  Rabarbari, karlmennska og 
dvergar
Hvenær?  14.00
Hvar?  Menningarhús Gerðubergi
Auður Ava Ólafsdóttir situr fyrir svör-
um á Ritþingi Gerðubergs. Stjórnandi 
þingsins er Guðni Tómasson og 
spyrlar eru Auður Aðalsteinsdóttir og 
Hallgrímur Helgason. Hljómsveitin 
Milkywhale flytur tónlist við texta 
eftir Auði Övu. Aðgangur 
ókeypis og allir velkomnir.

8. nóvember 2015
Fyrir börn
Hvað?  Dönsk sögu-
stund
Hvenær?  14.00
Hvar?  Norræna 
húsið
Hlustað 
verður á 
söguna Pigen 
der fik rigtig 
mange søs-
kende eftir Kim 
Fupz Aakeson og 
horft á stutta mynd um 
hvernig það er að flytja. 
Að sögustund lokinni 
geta foreldrar og börn 
heimsótt sýninguna um 
Línu Langsokk.

Uppákomur
Hvað?  Minningarstund
Hvenær?  10.45
Hvar?  Fossvogskirkjugarður
Breska sendiráðið boðar til 
minningar stundar við hermanna-
grafreitinn í Fossvogskirkjugarði. 
Eftir athöfnina verður haldin önnur 
minningarstund við þýska her-
mannagrafreitinn. Allir velkomnir.

Hvað?  Bókmenntaspjall - Davíðsljóð
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hannesarholt
Valgerður H. Bjarnadóttir leiðir gesti 
í ferð um líf og ljóð Davíðs Stefáns-

sonar. Miðaverð er 1.500 krónur.

Hvað?  Viltu vita meira um 
geiminn?

Hvenær?  15.00
Hvar?  Ásmundarsafn

Fjölskyldudag-
skrá í tengslum við 
sýninguna Geimþrá. 
Umsjónarmaður 

stjörnuversins, Frímann 
Kjerúlf Björnsson, segir 

gestum frá hinum ýmsu 
fyrirbærum geimsins. 

Aðgangseyrir á sýninguna 
er kr. 1.400, ókeypis fyrir gesti 18 

ára og yngri og Menningarkorts-
hafa.

Páll Óskar verður með Palla-
ball í Vestmannaeyjum í kvöld.

Dönsk sögustund í Norræna húsinu á sunnudag. Fréttablaðið/SteFáN

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

Góða skemmtun í bíó

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2 SÝND KL. 2

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL
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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 .....9.995 
TILBOÐ ...........7.995

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 ... 16.995 
TILBOÐ ......... 13.595

VERÐ ÁÐUR ... 44.995 
TILBOÐ ......... 35.995

VERÐ ÁÐUR ... 99.995 
TILBOÐ ......... 79.995

VERÐ ÁÐUR ... 6.995 
TILBOÐ ......... 5.495

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

20%25%
Wilfa 

HRAÐSUÐU
KANNA 
1 LÍTER

MELISSA 
KAFFIKVÖRN

DANTAX ÖRBYLGJUOFN

SAECO
KAFFI  VÉL 

Intelia

20%

VERÐ ÁÐUR ...19.995 
TILBOÐ .........15.995

Pressa tærara og 
meira magn safa en 
aðrar sambærilegar 

pressur

HUROM 
SAFAPRESSA 

HB RED

25% 20%

MELISSA 
GUFUSTRAUJÁRN

VERÐ ÁÐUR ...11.995 
TILBOÐ ...........9.595

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
550W TÖFRASPROTI

MEÐ FYLGIHLUTUM

20%

PHILIPS
550W TÖFRASPROTI

MEÐ FYLGIHLUTUM

PHILIPS 
ÞRÁÐLAUS 
DECT SÍMI 

MEÐ 
AUKATÓLI

AEG
RYKSUGA

1400W

SEVERIN BRAUÐRIST

AEG
RYKSUGA

1400W

VERÐ ÁÐUR ... 8.995 
TILBOÐ ......... 4.495

VERÐ ÁÐUR ... 7.995 
TILBOÐ ......... 3.995

Soehnle 
ELDHÚSVOG

Soehnle 
BAÐVOG

50% 50%

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS
VERÐ ÁÐUR ... 7.995
TILBOÐ ......... 4.795

40%
BABYLISS 

HÁRBLÁSARI 
EXPERT 2100W

20%

Kenwood
MATVINNSLUVÉL 

750W

20%

Sanseraðir litir

Litir

20%
Princess
BLANDARI 

Pro 4 
800W

25%

20%
Ekta pizza
á örfáum 
mínútum!

ARIETE 
PIZZAOFN

20%

VERÐ ÁÐUR ... 6.995 
TILBOÐ ......... 4.995

29%

Cilio Smoothie 
Maker



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 Mamma Mu 
07:35 Kai Lan 
08:00 Waybuloo 
08:20 Víkingurinn Vic 
08:35 Tommi og Jenni 
09:00 Með afa 
09:10 Latibær 
09:20 Skoppa og Skrítla 
09:30 Stóri og Litli 
09:40 Elías 
09:50 Kalli á þakinu 
10:15 Mæja býfluga 
10:25 Lína langsokkur 
10:45 Loonatics Unleashed 
11:10 Xiaolin Showdown 
11:35 Victorious 
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 
13:50 Logi 
14:40 Hindurvitni 
15:15 Neyðarlínan 
15:40 Lóa Pind: Örir íslendingar 
16:25 Sigríður Elva á ferð og flugi 
16:45 The Big Bang Theory 
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 
20:30 The Face of Love 
22:10 Homesman 
Í þessum dramatíska vestra stendur 
maður frammi fyrir því að verða 
hengdur þegar kona kemur og 
bjargar honum. 
00:10 Only Lovers Left Alive 
02:10 World War Z 
04:00 Exam 
05:40 Fréttir

16:30 Ground Floor 
16:50 50 Ways to Kill Your Mammy 
17:35 Junior Masterchef Australia 
18:25 Glee 
19:15 The X Factor UK 
21:15 The X Factor UK 
22:10 Punkturinn 
22:40 Grimm 
23:25 Sons of Anarchy 
00:10 Bob’s Burgers 
00:30 American Dad 
00:55 South Park 
01:15 Wilfred 
01:40 Angry Boys 
02:10 Glee 
02:55 The X Factor UK 
04:45 The X Factor UK 
05:30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08:15 Eat Pray Love 
10:35 Gambit 
12:05 Silver Linings Playbook 
14:10 Blended 
16:10 Eat Pray Love 
18:30 Gambit 
20:00 Silver Linings Playbook  
22:00 Wild Card  
23:35 88 Minutes 
01:25 Robocop 
03:25 Wild Card

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Háværa ljónið Urri 
07.11 Ofurgroddi 
07.18 Pósturinn Páll 
07.33 Ólivía 
07.45 Eðlukrúttin 
07.56 Veistu hvað ég elska þig mikið? 
08.07 Músahús Mikka 
08.30 Úmízúmí 
08.53 Babar 
09.16 Kata og Mummi 
09.27 Kafteinn Karl 
09.40 Skrekkur íkorni 
10.02 Uss-Uss! 
10.14 Chaplin 
10.20 Krakkafréttir vikunnar 
10.45 Útsvar 
11.50 Menningin 
12.15 Vikan með Gísla Marteini 
13.00 Toppstöðin 
14.10 Frakkland - Ísland 
15.50 Kiljan 
16.30 Frímínútur 
16.40 Legokeppnin 2015 
17.10 Noregur - Danmörk 
18.45 Táknmálsfréttir 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Hraðfréttir 
20.40 Charlie St. Cloud 
22.20 Scoop 
Gamanmynd úr smiðju Woodys 
Allen. Scarlett Johansson leikur 
óreynda rannsóknarblaðakonu sem 
ætlar að slá í gegn með umfjöllun 
um þekktan piparsvein.  
23.55 Barnaby ræður gátuna 
01.25 Arne Dahl – Mikið vatn 
02.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
10.15 Dr. Phil 
10.56 Dr. Phil 
11.37 Dr. Phil 
12.21 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13.04 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13.50 Bundesliga Weekly 
14.20 Bayern München - Stuttgart 
16.25 The Muppets 
16.50 The Voice Ísland 
18.20 Parks & Recreation 
Gamanþáttaröð með Amy Poehler 
í aðalhlutverki. Hún leikur Leslie 
Knope sem nú hefur fengið nýtt og 
stærra hlutverk sem svæðisstjóri 
almenningsgarða og tekur það mjög 
alvarlega. 
18.45 The Biggest Loser 
19.30 The Biggest Loser 
20.15 The Break Up 
22.05 Mr. Brooks 
Magnaður spennutryllir með Kevin 
Costner, Demi Moore og William 
Hurt í aðalhlutverkum. Myndin 
fjallar um virtan kaupsýslumann 
sem lifir tvöföldu lífi. Myndin er frá 
2007. Stranglega bönnuð börnum. 
00.05 Half Nelson 
01.55 CSI 
02.40 The Late Late Show with 
James Corden 
03.20 The Late Late Show with 
James Corden 
04.00 Pepsi MAX tónlist

17:35 Two and a Half Men 
17:55 Friends 
18:20 New Girl 
18:45 Modern Family 
19:10 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
19:30 Stelpurnar 
19:55 Ástríður 
20:25 The Mentalist 
21:10 Mr. Selfridge 
22:00 The Americans 
22:45 Anna Pihl 
23:30 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
23:50 Stelpurnar 
00:15 Ástríður 
00:40 The Mentalist 
01:20 Mr. Selfridge 
02:10 The Americans 
02:55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09:25 Golfing World 2015 
10:15 HSBC Champions 
15:15 Samsung Unglingaeinvígið 2 
15:45 HSBC Champions 
20:45 Inside The PGA Tour 2015 
21:10 HSBC Champions 
02:10 Golfing World 2015 
03:00 HSBC Champions

9:20 Premier League World 
2015/2016 
09:50 Tottenham - Aston Villa 
11:35 PL Match Pack 2015/2016 
12:05 Premier League Preview 
2015/2016 
12:35 Bournemouth - Newcastle - 
Bein útsending 
14:50 Man. Utd. - WBA - Bein út-
sending 
17:00 Markasyrpa 
17:20 Stoke - Chelsea 
19:30 West Ham - Everton 
21:10 Norwich - Swansea 
22:50 Sunderland - Southampton 
00:30 Leicester - Watford

08:05 Valur - Haukar í körfubolta 
09:40 Evrópudeildarmörkin 
2015/2016 
10:30 Formúla E - Beijing 
11:50 Sacramento - Houston í NBA 
13:40 Höttur - KR 
15:20 Körfuboltakvöld 
16:55 Hellas Verona - Bologna 
19:10 NFL Gameday 
19:40 ÍAC Milan - Atalanta 
21:45 Keflavík - Grindavík í körfubolta 
23:15 UFC Now 2015 
00:05 Real Madrid - PSG 
01:50 Meistaradeildarmörkin 
02:20 Formúla E 2015/16

 |  21:10
RÉTTUR
Fjórði 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!

Fjórði 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.

 | 20:05
JONATHAN STRANGE AND
MR. NORRELL
Jonathan Strange og 
Mr. Norrell eru staðráðnir í að 
vekja aftur upp galdraiðkun í 
Bretlandi.

 | 19:40
NEYÐARLÍNAN
Þriggja barna móðir veikist 
lífshættulega á Hvammstanga 
og tólf ára sonur hennar 
kemur til bjargar með hjálp 
Neyðarlínunnar.

 | 22:00
HOMELAND
Við höldum áfram að fylgjast 
Með Carrie Mathieson, 
fyrrverandi starfsmanni 
bandarísku leyniþjónustunnar. 

 | 22:00
PARKLAND
Dramatísk mynd, byggð á 
sannsögulegum atburðum, um 
það sem gerðist á Parkland 
spítalanum í Dallas daginn sem 
forseti Bandaríkjanna, John F. 
Kennedy var ráðinn af dögum. 

 | 19:00
PROJECT RUNAWAY
Ofurfyrirsætan Heidi Klum 
stýrir hörkuspennandi 
tískuhönnunarkeppni þar 
sem ungir og upprennandi 
fatahönnuðir takast á.

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 Madagaskar
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 Madagaskar
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 Madagaskar
18.45 Doddi litli og Eyrnastór
18.55 Tommi & Jenni
19.00 Walking 
With Dinosaurs

18.00 
Könnuðurinn 
Dóra
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Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Strumparnir 
07.25 UKI 
07.30 Latibær 
07.55 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
08.40 Litlu Tommi og Jenni 
09.00 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu 
09.15 Zigby 
09.30 Með afa 
09.35 Rasmus Klumpur og félagar 
09.45 Ævintýraferðin 
09.55 Ninja-skjaldbökurnar 
11.00 iCarly 
11.25 Nágrannar 
11.45 Nágrannar 
12.05 Nágrannar 
12.25 Nágrannar 
12.45 Nágrannar 
13.05 The X Factor UK 
15.05 The X Factor UK 
15.55 Spilakvöld 
16.45 60 mínútur 
17.30 Eyjan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Næturvaktin 
19.40 Modern Family 
20.05 Neyðarlínan 
20.35 Human 
21.25 Réttur 
Þriðja þáttaröðin af Rétti er talsvert 
frábrugðin þeim fyrri en sögusviðið 
hefur nú færst úr réttarsalnum yfir 
í kolsvartan raunveruleikann sem 
býr í undirheimum Reykjavíkur. Í 
þáttunum finnst fjórtán ára stúlka 
látin á Stóra sviði Þjóðleikhússins. 
22.20 Homeland 
Fimmta sería þessara mögnuðu 
spennuþátta þar sem við höldum 
áfram að fylgjast Með Carrie Math-
ieson, nú fyrrverandi starfsmanni 
bandarísku leyniþjónustunnar. 
23.15 60 mínútur 
00.00 Jonathan Strange and Mr. 
Norrell 
01.00 Proof 
01.40 The Knick 
02.40 The Leftovers 
03.35 Romeo and Juliet 
05.30 The Mentalist 
06.15 Modern Family

15.55 Suburgatory 
16.15 Who Gets the Last Laugh 
16.40 Hollywood Hillbillies 
17.00 Lip Sync Battle 
17.25 Hell’s Kitchen 
18.10 My Dream Home 
18.55 Project Runway 
19.40 Bob’s Burgers 
20.10 American Dad 
20.35 South Park 
21.00 Brickleberry 
21.25 Wilfred 
21.50 Good Vibes 
22.10 Angry Boys 
22.40 The Mysteries of Laura 
23.25 Vampire Diaries 
00.10 Bob’s Burgers 
00.30 American Dad 
00.50 South Park 
01.15 Brickleberry 
01.35 Wilfred 
01.55 Good Vibes 
02.20 Angry Boys 
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.30 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið 
09.55 The Decoy Bride 
11.25 Hyde Park on Hudson 
13.00 The Amazing Spider-man 
15.15 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið 
16.40 The Decoy Bride 
18.10 Hyde Park on Hudson 
19.45 The Amazing Spider-man 
22.00 Parkland 
23.30 The Man with the Iron Fists 
01.05 Pain and Gain 
03.15 Parkland

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 Burma-leiðangurinn 
11.05 Legokeppnin 2015 
11.35 Þetta er bara Spaug… stofan 
12.10 Hraðfréttir 
12.20 Hellar hinna gleymdu drauma 
13.45 Dad 
15.40 Mótorsport 2015 
16.15 Siðareglur í Downton Abbey 
17.10 Táknmálsfréttir 
17.20 Kata og Mummi 
17.31 Tillý og vinir 
17.42 Ævintýri Berta og Árna 
17.47 Skúli skelfir 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Í leit að fullkomnun – Mataræði 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.15 Öldin hennar 
20.25 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni 
20.55 Downton Abbey (1.9)
22.05 Brekkukotsannáll 
23.20 Halldór um Brekkukotsannál 
23.45 Kynlífsfræðingarnir 
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06:00 Pepsi MAX tónlist 
11:00 Dr. Phil 
11:40 Dr. Phil 
12:20 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13:00 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13:40 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
14:20 Borussia Dortmund - Schalke 
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 with 
James Corden 
04:00 Pepsi MAX tónlist

18:00 Two and a Half Men 
18:25 Friends 
18:50 New Girl 
19:15 Modern Family 
19:40 Viltu vinna milljón? 
20:30 Anna Pihl 
21:15 Twenty Four 4 
22:00 The Americans 
22:55 Revolution 
23:40 Revolution 
00:20 The 100 
01:05 Sisters 
01:55 Viltu vinna milljón? 
02:40 Anna Pihl 
03:25 Twenty Four 4 
04:05 The Americans 
04:55 Revolution 
05:40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.15 Golfing World 2015 
10.05 HSBC Champions 
15.05 Inside The PGA Tour 2015 
15.30 Golfing World 2015 
16.20 HSBC Champions 
21.20 Frys. Com Open

09.30 Stoke - Chelsea 
11.10 Premier League World 
2015/2016 
11.40 Bournemouth - Newcastle 
Útsending frá leik Bournemouth og 
Newcastle í ensku úrvalsdeildinni. 
13.20 Aston Villa - Man. City - Bein 
útsending 
15.50 Liverpool - Crystal Palace - 
Bein útsending 
18.00 Man. Utd. - WBA 
19.40 Arsenal - Tottenham 
21.20 Aston Villa - Man. City 
23.00 Liverpool - Crystal Palace

07.40 Hellas Verona - Bologna 
09.20 Rubin Kazan - Liverpool 
11.00 Bayern München - Arsenal 
12.40 Meistaradeildarmörkin 
13.25 La Liga Report 
13.55 Roma - Lazio - Bein útsending 
16.00 Man. Utd. - CSKA Moskva 
17.45 Barcelona - Villarreal 
19.25 Sevilla - Real Madrid 
21.25 NFL - Indianapolis Colts - 
Denver Broncos 
00.25 MotoGP 2015 Valencia

GRÍN, HASAR OG RÓMANTÍK
Á BÍÓSTÖÐINNI
Bíóstöðin er hluti af Skemmtipakkanum þar sem boðið er upp á 
kvikmyndir allan sólarhringinn. Með því að greiða 1.990 kr.  
aukalega færðu endalaust tal og 1 GB í GSM. 

365.is  |  Sími 1817

BÍÓSTÖÐIN

ER Í SKEMMTI-

PAKKANUM

07.00 Ljóti andarunginn og ég
07.25 Latibær
07.47 Ævintýraferðin
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
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 Madagaskar
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 Madagaskar
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 Puss N’Boots

17.24 Svampur 
Sveinsson
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Munaðarleysinginn, örlagasaga Matthíasar Bergssonar eftir 

Sigmund Erni Rúnarsson er stórbrotin ævisaga um mann sem 

fór til heljar og aftur heim – til æskuástarinnar. Við sögu koma 

Marlene Dietrich, Alice Cooper, Axl Rose, Marlboro-maðurinn, 

morðingi Johns Lennon – og þrír Bandaríkjaforsetar, svo 

nokkur séu nefnd. Einhver óvenjulegasta ævisaga síðari ára!

„MÉR HEFUR
VERIÐ LÍKT VIÐ
FORREST GUMP“
Munaða

Sigmun

fór til he

Marlene

morðing

nokkur s
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795kr.

795kr.

7.995kr.

Ljósahringur með 
120 ljósum, 40 cm.

4.495kr.

88166910
Almennt verð: 5.995 kr.

Stjarna með perlum 
og 10 ljósum, 30 cm. 2.195kr.

88167391
Almennt verð: 2.995 kr.Almennt verð: 2.995 kr.

Stjarna með LED
ljósum, 40 cm. 4.495kr.

88167624
Almennt verð: 5.995 kr.

Píramídi 60 cm með 30 
hvítum ljósum eða 90 cm 
með 50 hvítum ljósum.

2.995kr.

51880600-1
Almennt verð: 3.995 kr.

Verð frá:

60 cm með 30 

Snjókorn, akrýl,
24 ljós, 40x40 cm.

2.795kr.

88167392
Almennt verð: 3.795 kr.

Stjarna 
ljósum, 40 cm.

Ljósatré, 
1,5 m 200 ljósa.

8.195kr.

88167387
Almennt verð: 10.995 kr.

Útisería, með 20 LED 
ljósum. Hvít, rauð 
eða mislit. 7.495kr.

88949280-2
Almennt verð: 9.995 kr.
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4.935kr.

7.995kr.

7.995kr.

8.995.

4.995kr.

41
DAGUR

TIL JÓLA!

byko.is
Nýtt BYKO-blað 

er komið út

Aðventuljós 7 arma, 
natural, rautt eða hvítt. 1.995kr.

51880370-2

Verð frá:Verð frá:

CURLY krans, 
30 eða 50 cm, 
80/136 LED ljós. 6.195kr.

51880439-40

GUSTAVO aðventu-
ljós, 7 perur, brass 
eða kopar. 10.995kr.

51880381-2

InniseríurInniseríur, 
10/20/35/50/100
eða 200 ljósa, glærar,
rauðar, bláar eða mislitar.

Verð frá:Verð frá:

365kr.

Snjóbolti, 12 cm, 
50 ljós, hvítar og 
glærar perur. 1.495kr.

 88165979 

gólflampi, 
3xE14, svartur.

11.995kr.

Almennt verð: 14.995 kr.

TRENTO gólflampi, 
3xE14, svartur.

11.99511.99511.99511.995
52237486
Almennt verð: 14.995 kr.

9.995kr.

52242101/352242101/352242101/352242101/352242101/352242101/352242101/352242101/352242101/352242101/352242101/352242101/352242101/3

FLUTER gólfljós, 
LED, 15W, 5W lesljós, 
svart eða hvítt.

4.995kr. 11.995kr. 17.995kr.

PALMAPALMA loftljós, 5x28W,  loftljós, 5x28W, 
G9, 46 cm, hvítt.

19.995kr.

Almennt verð: 29.995 kr.

9.995kr.

52237514-552237514-552237514-552237514-552237514-552237514-552237514-552237514-552237514-552237514-552237514-552237514-5

CADIZ gólflampi, 
135 cm, svartur 
eða hvítur, E27.

rauðar, bláar eða mislitar. 365kr.

88949550-9620

5.995kr.

5.995kr.

995kr.

5.995kr.

3.995kr.

án skerms

án skerms

2.495kr.

6.995kr. 6.995kr.

G9, 46 cm, hvítt.

19.99519.99519.99519.995
52237655
Almennt verð: 29.995 kr.

Lýsum upp jólin 47 DAGAR 
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MARKAÐS
DAGAR 30% 

auka afsláttur af öllum vörum 

System, 10 m, 98 ljós, tengjanlegt.
Hægt að tengja saman margar seríur.

Verð frá:

8.295kr.
51880401-3

Hægt að tengja

 saman margar seríur

Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar viðskipta vini í BYKO Breidd við val á ljósa-perum laugardaginn frá kl. 13:00 – 16:00.

Slönguljós,Slönguljós, glær, rauð glær, rauð
eða marglit, 11 mm.eða marglit, 11 mm. 395kr./lm.

88948640-45

Verð frá:

1.995kr.

88167077-8020

ÚtiseríaÚtisería með 40/80/120 
eða 240, LED perur, 
margir litir.



ANNE kúpull, 
25 cm, E27, 42W.

795kr.

52237039
Almennt verð: 1.495 kr.

795kr.

52252910
Almennt verð: 1.495 kr.

BRILONER kastari, 
gler og króm.  

7.995kr.

 52237956

ODENSE veggljós, 
rakaheld, IP44, 2xG9.

4.495kr.

2.195kr.4.495kr.

2.995kr.

2.795kr.

8.195kr. 7.495kr.

4.935kr.

 52246001

RANEX VERA 
loftljós, svart 
eða hvítt.

7.995kr.

52237953

TURSI veggljós, 
rakaheld, IP44, E14. 

7.995kr.

52237510-1

CADIZ loftljós 
35 cm E27 hvítt 
eða svart.

8.995.

52246000
Almennt verð: 14.995 kr.

JOAN standlampi,
180 cm, hvítur.

4.995kr.

 52237955

ODENSE veggljós, 
rakaheld, IP44, G9.

7.995

41
DAGUR

TIL JÓLA!

byko.is41
Nýtt BYKO-blað 

er komið út

1.995kr. 6.195kr.10.995kr.

365kr.

1.495kr.

11.995kr.

9.995kr. 4.995kr.

 52237965

LINZ kastari, E14.

11.995kr.

 52237966

LINZ kastari, 3xE14.

17.995kr.

 52237968

LINZ kastari, 4xE14.

19.995kr.

9.995kr.

5.995kr.
52238125-6

GITTER loftljós, svart eða kopar.

5.995kr.
52237516/8

RÓS eða CITY borðlampi með 
krómskermi, hæð 39 cm, 
þvermál 18 cm, E14, 40W.

Skrautperur,
E27/E14, 40W.

995kr.

52238032-3
Almennt verð: 1.295 kr.

5.995kr.

 52237182-3

SPEZIAeða LUCCA

borðlampi, E14, 42W, 
án skerms.

3.995kr.

 52237185

CAPRI borðlampi, 
E14, 42W, án skerms.

án skerms

án skerms

JANUS loftljós, 
2xG9.

2.495kr.

52238150
Almennt verð: 3.995 kr.

6.995kr.

52237752-3

MARS loftljós, rakahelt IP44 
29 cm, E27, 42W, hvítt eða króm.

6.995kr.

52237752

MARS loftljós, rakahelt IP44 
29 cm, E27, 42W, króm.

Lýsum upp jólin 47 DAGAR 
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MARKAÐS
DAGAR 30% 

auka afsláttur af öllum vörum 

8.295kr.

Hægt að tengja

 saman margar seríur

Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar viðskipta vini í BYKO Breidd við val á ljósa-perum laugardaginn frá kl. 13:00 – 16:00.

Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar 
Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar 
Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar 
Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar 
Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar 
Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar 
Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar 
Sérfræðingur frá OSRAM aðstoðar 

395kr./lm.

1.995kr.



Við Tim höfðum mælt 
okkur mót með nokkr-
um fyrirvara og hafði ég 
aðeins kynnt mér sögu 
hans. 

Óneitanlega er hann 
nokkuð óhefðbundinn í útliti, tæplega 
sextugur, með grátt sítt hár og þakinn 
húðflúri. „Ætli það megi ekki kalla mig 
hjólhýsahyski,“ er fyrsta svarið hans 
þegar ég bið hann að segja mér aðeins 
frá sér. Tim er fíngerður og virkar hálf-
partinn eins og persóna úr bíómynd. 
Hann er rólegur og hæglátur, hefur 
greinilega lifað tímana tvenna.

„Ég ólst upp í hjólhýsagörðum víða 
um Bandaríkin. Pabbi minn var ketil-
smiður og sá um viðgerðir á ýmsum 
hlutum. Við þurftum að flytja á um það 
bil hálfs árs fresti. Ég var því oft í tveimur 
mismunandi skólum ár hvert. Áður en 
ég útskrifaðist úr háskóla hafði ég búið 
í á annan tug fylkja, í Wales og á Spáni. 
Þannig að lengi vel átti ég engan stað í 
heiminum sem ég kallaði „heima“. Ég 
þurfti oft að tússa heimilisfangið mitt 
á kálfann, þannig að ef ég gleymdi hvar 
ég ætti heima gat ég alltaf togað aðra 
skálmina upp,“ útskýrir Tim.

Fyrstu ár Tims bjó fjölskyldan í hjól-
hýsi. „En þegar ég var sjö ára lentum við 
í því að lítill skýstrókur þeytti heimilinu 
okkar eitthvert út í buskann. Eftir það 
bjuggum við alltaf í húsum.“

Suðurríkin
Tim heldur áfram að rifja upp æsku 
sína og segir það auðvitað skiljanlegt að 
sumum finnist skrítið að alast upp í hjól-
hýsi. „Tímarnir voru öðruvísi í þá daga. 
Fólk fluttist á milli svæða, eftir því hvar 
það fékk vinnu. Hjólhýsamenningin var 
mjög sérstök, þetta voru að miklu leyti 
farandverkamenn.“

Tim eyddi miklum tíma hjá ömmu 
sinni og afa. Hann segir heimili þeirra 
í Tampa það sem komist næst því að 
hann geti kallað æskuheimili. Afi hans 
var hálfgerður kúreki. „Hann kenndi 
fólki á hesta. Hann kenndi mér að skjóta 
glerflöskur og veiða snáka. Ég var algjör 
suðurríkjastrákur og talaði með þykkum 
hreim. Þegar ég tala við skyldmenni mín 
í dag skil ég þau varla,“ segir hann og 
byrjar að tala með þessum fræga hreim. 
Tim virkar mjög alvörugefinn, en þegar 
hann hlær þá smitar hann út frá sér.

En í þessum suðurríkjarótum hans 
leynist væntanlega gildismat hans svo-
lítið. Tim er nefnilega nagli. Í þessum 
hörðu aðstæðum sem hann ólst upp í 
virðist hann hafa fundið þörfina fyrir 
að helga sig einhverju. Að gera eitthvað 
að sínu og það var tónlistin.

Átti ekki að geta gengið
„Þegar ég var ungur greindist ég með 
sjúkdóm í liðamótunum. Læknar sögðu 
að ég ætti líklega aldrei eftir að ganga 

aftur. Enginn skildi af hverju ég fór að 
ganga aftur. Ég held að það sé af því að 
ég er harður mannfjandi,“ segir Tim og 
hlær dátt. Hann segir að í veikindunum 
hafi hann farið að hugsa hvað hann gæti 
gert og fannst tónlistin hæfa vel.

„Að verða tónlistarmaður var líka leið 
fyrir mig til að takast á við hluti eins og 
að vera í mannmergð. Mér hefur aldrei 
liðið vel innan um marga, en að vera á 
sviði fyrir framan þúsundir finnst mér 
miklu þægilegra. Þá er ég með mitt 
pláss og hlutirnir svolítið á mínum for-
sendum.“

Tim spilar á fjölmörg hljóðfæri en 
uppeldið hafði áhrif á hvað hann lærði 
fyrst á. „Eins og svo margir sem alast upp 
í Suðurríkjunum lærði ég fyrst á banjó. 
Ég hef notað tæknina þaðan með mér í 
gítarleikinn,“ útskýrir Tim, en gítarinn 
er hans helsta vopn. Hann spilar á sér-
smíðaða tólf strengja gítara, með sér-
smíðuðum strengjum. „Yfirleitt tek ég 
þrjá til fjóra gítara með mér á tónleika.“

Verið lengi í bransanum
Tim hefur verið í tónlistarbransanum 
í um fjörutíu ár. Hann var í hljómsveit-
inni The Rockats, sem helgaði sig endur-
vakningu rockabilly-tónlistar. Með 
honum í hljómsveitinni var Smutty 
Smiff, sem er búsettur hér á landi og er 
meðal annars útvarpsmaður á X-inu. 
Þar kemur Íslandstenging Tims, sem 
hefur spilað þrisvar hér á landi, síðast á 
þriðjudagskvöld.

Á níunda áratugnum skrifaði Tim 
svo undir plötusamning og hóf sólóferil 
sinn. Hann gekk einnig í hljómsveitina 
Havalinas, sem var þekkt fyrir krimma-
legan klæðaburð og fyrir að fara á tón-
leikaferðalag með Bob Dylan. Smutty 
var einnig í þeirri sveit og gaf sveitin út 
lagið High Hopes, sem Bruce Spring-
steen endurgerði tvisvar. 

Glæpamenn faðma pabba
Þegar talið berst að fjölskyldunni skín 
pabbinn í Tim í gegn. Honum þykir 
greinilega mjög vænt um börnin sín 
fjögur. Yngstu tvö eru fjögurra og sjö ára. 
„Ég bý í Noregi út af því að börnin mín 
búa þar. Mér líkar lífið í Noregi, en það 
er alveg andskoti kalt þar!“

Tim segir börnin sín vera orðin vön 
lífsstílnum sem fylgir tónlistinni sem 
hann spilar. „Börnin eru orðin vön því 
að stórir menn sem líta kannski út eins 
og glæpamenn komi til pabba þeirra og 
faðmi hann.“

Tim sinnir öllum þeim skyldum 
sem við hin sinnum líka, við sem erum 
ekki búin að vera í rokkbransanum í 
fjörutíu ár. Hann segir það til dæmis 
stundum svolítið fyndið þegar hann fer 
með börnin í leikskólann eða skólann, 

uppáklæddur með svart naglalakk og 
kannski málningu undir augunum, eftir 
að hafa spilað á tónleikum kvöldið áður. 
Hann segist þó bara líta á þetta eins og 
þegar verkamenn mæta með hjálminn, 
eða í skítugum skóm, að sækja sín börn. 
Þetta er bara partur af starfinu hans.

Allir eru listamenn
Tim nálgast starf sitt af stolti. Hann 
leggur mikið upp úr því að hafa æft sig 
ótrúlega mikið í æsku. „Ég lagði 
mikið á mig til þess að komast 
á þann stað sem ég er á. Fyrir 
mér ættu allir að geta orðið 
listamenn í sínu fagi. Ef fólk 
nálgast starf sitt af ást og 
alúð, af virðingu og æfir sig 
mikið, þá á það að kallast 
listamenn.“

Tónlistin sem Tim 
leikur undir nafninu 
Ledfoot er gjarnan 
kölluð Gothic Blues 
og er hann talinn 
u p p h a f s m a ð u r 
stefnunnar. „Þegar 
ég var yngri sá 
ég menn eins og 
Johnny Cash 
og síðar David 
Bowie spila tón-
list sem var bara 
þeir. Þetta var 
eitthvað sem 
ég stefndi 
að. Ég hef 
gert mikið 
til þess að 
komast á 
þ e n n a n 
stað.“

börnin

Börnin eru orðin 
vön því að stórir 

menn sem líta kannski út 
eins og glæpamenn komi til 
paBBa þeirra og faðmi hann.

sækir
Við erum stödd í hjólhýsagarði í Flórída í kringum 1960. Þar spriklar 
ungur strákur, sem síðar átti eftir að ná langt í tónlistinni. Strákur 
sem gerði sér enga grein fyrir því að á fullorðinsaldri myndi hann búa 
í grennd við bæinn Moss í Noregi, þakinn húðflúrum, spilandi á tólf 
strengja gítar. Strákurinn litli er tim scott mcConnell, eða Ledfoot.

Óþreyjufullir  
aðdáendur KISS

Tim hefur spilað á skuggalegum knæpum 
og á stórum sviðum. Hann hefur spilað í 

fjölmörgum löndum, í fjölmörgum borgum. 
„Einu sinni brutust út slagsmál á stað sem ég 

spilaði á og ég lenti á milli mannanna, sem 
voru ansi harðir. Ég fótbrotnaði og þurfti 

að ganga með staf lengi á eftir.“ Hann segir 
erfiðustu reynsluna hafa verið að hita upp 
fyrir Kiss. „Við ferðuðumst eitthvað með 
sveitinni og komum fram á undan þeim. 

Aðdáendur Kiss voru afar óþreyjufullir að sjá 
sveitina sem þeir mættu til að sjá. Þeir höfðu 

litla þolinmæði fyrir upphitunarbandinu,“ 
útskýrir hann hlæjandi.

Mynd/JAnETTE BEcKMAn
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Lífið

Kjartan Atli 
Kjartansson
kjartanatli@frettabladid.is

Tim ScoTT  
mcconneLL

betur þekktur sem Ledfoot, 
hefur verið í tónlistarbransan-
um í 40 ár. Hann hefur samið 

lög fyrir stjörnur á borð við 
Bruce Springsteen. Ledfoot 

hefur spilað þrisvar á Íslandi 
og kann vel við  

land og þjóð.pabbi
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OUTLET
Í HOLTAGÖRÐUM

OPIÐ: HELGAR 13-17 | VIRKA DAGA 12-18

AFSLÁTTUR

Nýtt Apple TV
sjónvarp framtíðarinnar

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

Markmið sjóðsins eru eftirfarandi:
n Að veita afreksíþróttafólki í íþróttafélögum í Kópavogi 

fjárhagslegan styrk vegna æfinga og/eða keppni og þannig 
búa þeim sem besta aðstöðu til að stunda íþrótt sína.
n Að veita afreksíþróttafólki í hópíþróttum í íþróttafélögum 

í Kópavogi sem náð hefur afburðaárangri fjárhagslegan 
styrk og gera þeim kleift að búa sig enn betur undir áfram
haldandi keppni.
n Að veita afreksíþróttafólki með lögheimili í Kópavogi styrk.
n Að veita árlega styrki og viðurkenningar fyrir unnin

afrek í íþróttum jafnt kvenna sem karla.
Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum eyðu
blöðum fyrir 23. nóvember 2015.
Umsóknareyðublöð ásamt reglugerð fyrir sjóðinn fást
í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð.
Einnig er hægt að nálgast eyðublöðin ásamt reglugerð
á vef bæjarins, kopavogur.is.
Nánari upplýsingar veitir íþróttafulltrúi í síma 570 1500.

Afrekssjóður 
íþróttaráðs Kópavogs

kopavogur.is

Auglýst er eftir umsóknum um styrki
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Guðrún Sæmundsen 
ræðst ekki á garðinn 
þar sem hann er 
lægstur og stingur sér 
til sunds í svokölluðu 
jólabókaflóði með 

sína fyrstu bók. Skáldsöguna Hann 
kallar á mig, sem þó er sambland 
eigin upplifunar og skáldskapar í 
heimi þar sem einelti, fíkniefni og 
ofbeldi raðast saman. Guðrún hóf að 
hamra á lyklaborðið í kjölfar þess að 
hún missti vinnuna í lok síðasta árs 
og lét þar með langþráðan draum 
rætast. „Þetta kom mjög sterkt til mín, 
og mér fannst ég verða að gera þetta 
á þessum tímapunkti. Þannig að ég 
skrifaði á daginn og þjálfaði svo pole 
fitness-hópa á kvöldin, og þetta gekk 
allt saman ljómandi vel upp.“

„Ég segi tvær sögur, þeirra Heru og 
Beggu. Hera er 28 ára og árið er 2010. 
Hún stendur á tímamótum, verður 
fyrir áfalli en vill ekki gefast upp. Svo 
er það saga Beggu sem hefst árið er 
1991 þegar hún er 9 ára. Næstu tutt-
ugu árin verður lesandi vitni að því 
hvernig fíknin nær heljartökum á 
henni. Sögur þeirra tengjast síðan á 
áhugaverðan hátt,“ útskýrir Guðrún 
og heldur áfram: „Það má segja að 
rauði þráðurinn sé fíknin og hvern-
ig hún togar í fólk sem þarf að kljást 
við hana. Það sem einkennir söguna 
mína er að ég persónugeri Bakkus, 
til að gefa betri mynd af áhrifunum 
sem hann hefur á fíkilinn. Í gegnum 
bókina birtist hann sögupersónum 
í þeirri mynd sem ég hef gert mér af 
honum.“

Einelti einskorðast ekki við æskuna
Guðrún talar um einelti og hvernig 
slíkt helvíti einskorðist ekki við 
samfélag barna og gerir hún því góð 
skil í bókinni út frá upplifun þess 
sem fyrir því verður. „Það er áhuga-
vert að hugsa út í það að einelti 

viðgengst ekki einungis í skólum, 
á meðal barna og unglinga. Það er 
einnig til staðar á vinnustöðum. 
Sem barn, þegar maður upplifði 
einelti í kringum sig, þá hafði ég 
alltaf trú á því að þegar maður full-
orðnaðist þá yrði maður tiltölulega 
öruggur í umhverfinu. Ég hefði ekki 
getað ímyndað mér það þegar ég fór 
í háskólanám, að hluti af því sem ég 
þyrfti að kljást við í minni vinnu 
gæti verið einelti, hvað þá af hendi 
yfirmanns,“ útskýrir hún. „Það má 
eiginlega segja að það sem ég er 
að draga einnig fram í bókinni er 
grimmdin í fólki. Að einstaklingar 
skuli vera tilbúnir til að gera öðrum 
lífið leitt, notfæra sér sakleysi eða 
bága stöðu annarra.“

Gaf Bakkus upp á bátinn
Sjálf gaf Guðrún Bakkus, eða áfengi 
upp á bátinn fyrir rúmum fjórum 
árum og segir hún þá ákvörðun sína 
allra bestu. „Ég get sagt að smartasta 
ákvörðun sem ég hef tekið var að 

hætta að smakka 
áfengi. Það er í 
sjálfu sér ekkert 
merkilegt, þó svo 
að sjúkdómurinn 
alkóhólismi sem 
slíkur sé merki-
legt fyrirbæri. 
Ég held að mörg 
okkar geti á ein-
hvern hátt tengt 
við fíkn og alkó-
hólisma, hvort 
sem það er hjá 
okkur sjálfum 
eða aðstand-
anda,“ bendir 
hún á og heldur 
áfram: „Hvað 
aðra þætti  í 
sögunni varðar 
þá get ég sagt 

að vissulega eru til einstaklingar 
og aðstæður sem hafa haft áhrif á 
mann í gegnum tíðina, hvort sem 
það er á góðan eða slæman hátt. Að 
einhverju leyti er bókin samtíningur 
af því, ásamt skálduðum atburðum 
og persónum.“ Aðspurð um hvort 
hún vænti þess að einhver verði 
henni reiður eða finni sig í sögunni 
svarar hún því til að líkurnar á því 
séu litlar, og markmið skrifanna 
ekki að ná sér niður á neinum. „Vin-
konur mínar eiga þó eflaust eftir að 
geta tengt saman samtöl og aðstæð-
ur,“ segir Guðrún kímin.

Aðspurð hvort það sé yfirþyrm-
andi tilfinning að demba sér út í 
djúpu laugina og taka þátt í jóla-
bókaflóðinu með sína fyrstu bók 
segist Guðrún ekki stressuð. „Það 
er mikill heiður að fá að keppa við 
þessi stóru nöfn. Ég tel mig komna 
með eitthvað annað en hefur sést, 
sem getur ekki verið annað en gott 
fyrir flóruna,“ segir Guðrún að lokum. 
gudrun@frettabladid.is

Smartasta ákvörðunin  
að hætta að drekka
Guðrún Sæmundsen leiðir lesandann inn í heim neyslu, ofbeldis og 
eineltis í sinni fyrstu bók. Hún varpar ljósi á þá grimmd sem leynist í 
fólki og hve tilbúið það er til að notfæra sér sakleysi annarra.

Guðrún gefur út sína fyrstu bók og skellir sér beint í jólabókaflóðið. FréttaBlaðið/VilhElm

Kápan, er 
sannkallað 
fjölskylduverk-
efni en móðir 
Guðrúnar 
málaði mynd-
ina og frænka 
hennar sá svo 
um að sinna 
grafíska 
hlutanum.
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 Þetta kom 
mjöG Sterkt 

til mín, oG mér 
fannSt éG verða að 
Gera Þetta á ÞeSSum 
tímapunkti. ÞanniG 
að éG Skrifaði á 
daGinn oG Þjálfaði 
Svo pole fitneSS-hópa 
á kvöldin, oG Þetta 
Gekk allt Saman 
ljómandi vel upp.



DAKOTA leðurtungusófi
Stærð: 277X168cm
Verð: 334.000,-

JERSEY tungusófi
Stærð: 250X165cm
TILBOÐSVERÐ: 159.300,-

MALIBU tungusófi 
Hallanlegt bak á tungu og innbyggður skemill í endasæti
Stærð: 280X184cm
TILBOÐSVERÐ: 232.200,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

TILBOÐSVERÐ: 232.200,-

ERIC TV SKENKUR - 
HNOTA/SVART HÁGLANS
Breidd: 210cm
Verð: 159.900,-

ENZO ARMSTÓLL
Verð: 35.000,-

NÝ SENDING AF LÖMPUM

MILO STÓLL
Verð: 17.900,-

Hvítur lampi
Hæð: 55cm

Verð: 28.000,-

Lampi króm/svartur skermur
Hæð: 66cm

Verð: 29.900,-

Krómlitur lampi
Hæð: 71cm

Verð: 36.000,-

ENZO ARMSTÓLLMILO STÓLL
Krómlitur lampi

ERIC SKENKUR - HNOTA/SVART HÁGLANS
Breidd: 170cm   -Verð: 159.900,-
Breidd: 224cm   -Verð: 219.000,-
    

STÆKKANLEGT BORÐ Í HNOTU
Stærð: 160(248)X100cm   -Verð: 189.000,-
Stærð: 200(288)X110cm   -Verð: 209.000,-

MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM



FAXAFENI 10 - s. 578 7977
OPIÐ: MÁN - LAU 11 - 18,  SUNNUDAG 12 - 17  
   og

OPIÐ 
11-18

 

Kimono: 500.-

Buxur: 5.000.-

fleiri snið - margir litir

verð: 4.000.-
áður: 12.995.-

verð: 4.000.-
áður: 13.995.-

verð: 5.500.-
áður: 18.995.-

verð: 4.500.-
áður: 15.995.-

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: 9.000.-
ekta 

rúskinn

áður: 30.995.-

verð: 3.000.-
áður: 14.995.-

Búið að 

vera brjálað

að gera!

bómullarbuxur
1.500.-

verð: 4.000.-
áður: 9.995.-

fleiri snið - margir litir

verð: 4.000.-
áður: 9.995.-

verð: 4.000.-
áður: 9.995.-

60-90%AFSLÁTTUR

verð: 2.000.-
áður: 13.995.-

PRIVATE LABEL

verð: 2.000.-

Buxur: 3.000.-

verð: 2.000.-
áður: 13.995.-

PRIVATE LABELPRIVATE LABEL

áður: 7.995.-

verð: 2.000.-
áður: 12.995.-

verð: 500.-

verð: 2.000.-
áður: 12.995.-verð: 500.-

áður: 2.995.-
verð: 2.500.-

áður: 6.995.-

verð: 3.000.-
áður: 8.995.-

er í hámarki ...alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi

HRE I NSUN  NTCLAGER-

kjóll / mussa

margir litir - allar stærði til margir litir 

verð: 6.000.-
áður: 19.995.-

kápa

www.versdagsins.is

Heilindi  
og ráðvendni  
verndi mig  
því að á þig  
vona ég...
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Líkt og flestir hafa orðið varir við 
stendur tónlistarhátíðin Iceland 
Airwaves nú yfir. Fjölmargir inn
lendir og erlendir tónlistarmenn 
stíga á svið og skemmta tónleika
gestum. Fólkið á bak við tjöldin á 
hátíðinni sér til þess að allt fari vel 
fram og upplifun tónleikagesta af 
helginni sé sem best og einnig að 
vel fari um listamennina sem gefa 
allt sitt í flutninginn.

Ein af þeim sem standa vaktina 
á hátíðinni í ár er Sigríður Ólafs
dóttir, eða Sigga Ólafs líkt og hún 
er gjarnan kölluð. Sigga er öllum 
hnútum kunnug þegar kemur að 
hátíðinni en þetta er fimmta Air
waveshátíðin þar sem hún vinnur 
við skipulagninguna en einnig hefur 
hún starfað fyrir hátíðarnar Secret 
Solstice, Sónar og ATP auk þess sem 
hún er framkvæmdastjóri útgáfu
fyrirtækisins Les Fréres Stefson.

„Ég var alltaf að vinna fyrir Retro 
Stefson og svo hafði Unnsteinn ein
hverja trú á mér að ég gæti gert eitt
hvað meira. Ég ætlaði fyrst að vera 
bara í einhverjum miðaafhending
um en svo fór ég fljótt í þetta.“ 

Núna hefur hún með sér fjóra 
aðstoðarmenn sem hún segir vissu
lega létta undir.

Meðal verkefna er að fara með 
veitingar á alla tónleikastaðina 
fyrir hljóðprufur og gera búnings
herbergi listamanna tilbúin. Hún 
segir þó að verkefnin séu marg
breytileg því alltaf geti eitthvað 
óvænt komið upp á sem bregðast 
þurfi við. „Maður ákveður eitt og 
svo gerist eitthvað annað en þetta 
gengur nú alltaf einhvern veginn 
allt upp á endanum.“

„Ég sé um allt baksviðs á öllum 
tónleikastöðunum og tengsl 
íslensku listamannanna, svo sinni 
ég alls konar hlutum sem koma 
upp á,“ segir hún glöð í bragði en 
í nægu að snúast hjá henni um 
helgina þegar hátíðin nær hámarki 
sínu og hún hittir því velflesta lista
mennina.

Ein af þeim hljómsveitum sem 
margir hátíðargestir hlakka til að sjá 

Vinnudagurinn  
24 klukkustundir
Sigríður Ólafsdóttir er ein af þeim fjölmörgu sem 
starfa á bak við tjöldin á Iceland Airwaves.

Trendið
Klæddu þig í 
köflótt

Flíkur með alls konar köfl-
óttu mynstri voru áberandi 
á tískupöllunum fyrir haust 
og vetur 2015. Mynstrið 
hverfur þó sjaldnast alveg af 
tískupöllunum og borið 
hefur á því um áraraðir.

Þegar línurnar voru 
lagðar fyrir haustið 
og komandi vetur 
mátti sjá köflótt víða, 
hvort sem það var 
í jökkum, kápum, 
kjólum, buxum eða 
pilsum og líkt og 
áður í ýmsum út-
færslum og litum.

Carolina 
Herrera 

Altuzarra

Kaelen

Coach 



28. nóvember kl. 20.00
Hera Björk • Kr	tinn Sigmundsson • Eiríkur Hauksson • Kelly King • Aron Brink • Harmony
Karlakór Kjaln�inga og Kór Lindakirkju �amt hljómsveit undir stjórn Óskars Einarssonar

Mið�ala á miði.�

Hera BjörkHera BjörkHera Björk

Jólatónleikar í Grafarvogskirkju

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 155210
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Vinnudagurinn  
24 klukkustundir
Sigríður Ólafsdóttir er ein af þeim fjölmörgu sem 
starfa á bak við tjöldin á Iceland Airwaves.

er bandaríska sveitin Beach House. 
„Mér finnst skemmtilegt að Beach 
House komi aftur. Þau voru á fyrstu 
hátíðinni minni og ég hlakka til að 
hitta þau aftur. Á fyrstu hátíðinni 
var ég kannski pínu stressuð og það 
hjálpaði hjálpaði hvað þau voru 
almennileg.“

Sökum anna nær hún þó ekki 
að fara á marga af tónleikunum á 
hátíðinni enda nóg um að vera en 
það er þó eitt band sem hún lætur 
sig aldrei vanta á tónleika hjá. „Ég 
sá reyndar Retro Stefson á miðviku-
daginn, ég missi aldrei af þeim.“

Sigga hefur gaman af starfinu þó 
hún neiti því ekki að lítið sé um 
svefn yfir helgina. „Það er erfitt 
að segja hvað vinnudagurinn er 
langur, ég myndi nú segja að hann 
væri eiginlega tuttugu og fjórar 
klukkustundir,“ segir hún hlæjandi 
og bætir við: „Maður nær nú yfir-
leitt að sofa einhverja fjóra tíma en 
síminn hringir nú yfirleitt eitthvað.“ 
Hún kippir sér þó ekki mikið upp 
við það enda nægur tími til að slaka 
á eftir hátíðina. „Maður sefur bara 
í næstu viku, það er eiginlega bara 
svolítið svoleiðis. Maður er auð vitað 
pínu þreyttur en reynir bara að vera 
duglegur að fá sér sæti og hvíla sig 
örlítið þegar þegar það er hægt.“ 
gydaloa@frettabladid.is

Sigga hefur í nægu að snúast um helgina 
en þetta er fimmta Airwaves-hátíðin sem 
hún starfar á. FréttAblAðið/Vilhelm

Angel Schlesser Altuzarra miu miu 

Altuzarra
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Lífið í  
vikunni
1.11.15- 
7.11.15

COMFORT heilsurúm

• 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  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

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

MEIRA Á
dorma.is

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

Aðeins  19.900 kr.

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi
O&D dúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 
25.800 kr.

AFMÆLIS-

TILBOÐ

Þetta er klikkað. Þetta 
er svo gaman, en þetta 
er ógeðslega erfitt,“ 
segir Gaukur Grétu-
son, betur þekktur sem 
GKR. Gaukur er að spila 

í fyrsta sinn á Airwaves-tónlistarhá-
tíðinni. Hann hefur hreinlega gefið 
allt í tónleika sína, svo mikið að hann 
missti næstum því röddina í gær, 
eftir að hafa spilað á miðvikudag og 
fimmtudag. Hann bað um ráðlegg-
ingar á Twitter-síðu sinni og hefur 
fengið nokkrar. „Sturla Atlas 
sendi mér til dæmis skila-
boð. Hann benti mér 
á að drekka engiferte 
og humma mjög lágt. 
Hann sagði mér líka 
að tala sem minnst, 
einnig að ég ætti 
ekki að rembast 
með röddina heldur 
leiða hana í gegnum 
líkamann.“

Nóg að gera í dag
Nú eru góð ráð dýr, því GKR er 
að spila á þremur stöðum í dag. „Ég 
er að spila á Íslenska barnum hálf 
fjögur, Laundromat klukkan hálf 
fimm og svo eftir miðnætti á Prikinu.“ 
Hann segir upplifunina af sinni 
fyrstu Airwaves-hátíð vera algjör-
lega einstaka. „Ég hef aldrei haft 
svona mikið að gera. Þetta er 
rosalega gaman. Ég hef gjörsam-
lega gefið mig allan í „showin“ 
mín og vil geta gert það áfram.“ 

GKR vakti mikla athygli í síðasta 
mánuði með laginu Morgunmatur. 
Myndbandið við lagið hefur verið 
spilað rúmlega þrjátíu þúsund sinn-
um í gegnum YouTube, á tveimur 
vikum. Fjölmargir gestir sem Frétta-
blaðið hefur rætt við hafa lýst yfir 
ánægju sinni með frammistöðu 
Gauks á Airwaves og virðast menn 
sammála um að þarna sé ein af fram-
tíðarstjörnum íslensks rapps.

Allir geta misst 
röddina

Blaðamaður 
h a f ð i  s a m -

band við Erp 
Eyvindarson, alias 

Blaz Roca, einn af 
helstu reynsluboltum 

íslensks rapps og hrein-
lega íslenskrar tónlistar. 

Erpur hefur tvisvar lent í því að missa 
röddina og hefur því nokkur ráð fyrir 
Gauk. „Sko, svona gerist bara. Þetta 
hefur ekkert með reynslu eða neitt 
þannig að gera. Þetta er bara sam-
bland margra þátta og er auðvitað 
bara vinnuslys. Ég lenti fyrst í þessu 
fyrir útgáfutónleika Hæstu handar-
innar, en við gáfum út árið 2004. 
Þá fór ég upp á Landspítala og fékk 
mikla þjónustu,“ útskýrir Erpur. 

Hann segir að þegar hann leitaði 
þangað hafi honum verið komið í 
samband við lækni sem var greini-
lega sérfræðingur í svona málum. 
„Hann gaf mér einhverja stera og ég 
fékk einhverja þýska hóstasaft sem 
líktist einhverju sem Hitler hefur 
drukkið í neðanjarðarbyrginu 1945. 
Þetta mýkti vel. Svo fékk ég græju sem 
minnti helst á eitthvað úr Star Trek. Á 
því var einhver rani og ég setti endann 
á honum yfir andlitið. Hann blés svo 
einhvers konar gufu ofan í hálsinn. 
Þetta svínvirkaði alveg.“

Fylgir törnum
Erpur segir að raddleysið geti látið 
á sér kræla þegar tónlistarmenn 
þurfi að spila mikið í einu. „Ég lenti 
aftur í þessu 2012, þegar ég tók langa 
verslunarmannahelgi. Ég spilaði þá 
í Eyjum á fimmtudegi og föstudegi, 
á Ísafirði á laugardegi og endaði á 
Akureyri á sunnudagskvöldinu. Þá 
var röddin alveg búin. Eina í stöð-
unni var bara að þegja. Grjóthalda 
kjafti. Það er í raun helsta ráðið sem 
ég get veitt Gauki. Bara að skrifa 
allt sem hann þarf að segja. Spara 
sig algjörlega. En helst ráðlegg ég 
honum bara að leita á spítalann.“ 
Gaukur átti frídag í gær og verður 
spennandi sjá hvernig honum reiðir af. 
„Airwaves er mesta törn sem íslenskir 
tónlistarmenn taka. Maður er að spila 
mikið og hvílir sig lítið. Maður er alveg 
búinn að vera, eftir hátíðina. En þetta 
er algjörlega þess virði, þetta er svo 
gaman,“ segir Erpur. kjartanatli@365.is

Reynir að redda 
röddinni í miðri törn
Rapparinn GKR hefur slegið í gegn á Airwaves-hátíðinni. Svo vel 
að hann hefur nánast tapað röddinni. GKR leitaði til reynslubolta 
og fékk ráðleggingar, meðal annars frá Erpi Eyvindarsyni.

Erpur Eyvindarson eða 
Blaz Roca er reynslu-

bolti í rappinu.

Vöktu athygLi í  
aðhaLdsfatnaði
„Við höfum oft fengið mikla 
athygli út á fötin okkar, og 
mikill fókus er settur á 
hvernig við lítum út, en 
ekki það sem við erum að 
segja,“ segir Salka Vals-
dóttir, ein af meðlimum 
rapphljómsveitarinnar 
Reykjavíkurdætra, en þær 
vöktu mikla athygli þegar 
þær stigu á svið á Nasa í 
upphafi Airwaves-hátíðar-
innar í beige-lituðum nælonað-
haldsfatnaði.

safn af sögum um  
sambandið
Söngvarinn Friðrik Dór sendi frá 
sér lagið Skál fyrir þér síðastliðinn 
sunnudag en textinn í laginu er að 
sögn söngvarans safn af sögum um 
samband hans við Lísu Hafliðadótt-
ur, kærustu 
hans. Lagið 
hlaut góðar 
viðtökur 
og von er á 
meira efni 
frá söngvar-
anum.

tæknibReLLustjóRi  
eVeRest
Daði Einarsson var tæknibrellu-
stjóri í nýjustu kvikmynd Baltasars 
Kormáks, Everest, en brellurnar 
í myndinni voru að mestu unnar 
hér á landi. Vinna við 
myndina hófst 
árið 2012 og 
var Everest 
frumsýnd 
hér á 
landi þann 
sautjánda 
september 
síðastliðinn.

Ég hef 
aLdRei 

haft sVona mikið 
að geRa. Þetta eR 
RosaLega gaman. 
Ég hef gjöRsam-
Lega gefið mig 
aLLan í „showin“ 
mín og ViL geta 
geRt Það áfRam.
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1.699kr.

999 kr.

1.699.699

Bacon Quesadilla,
stökkt taco, nachos,
gos og Hraun

999

Mjúk tortilla, beikon,    
ostur, sósa og
kjúklingabringa
eða nautasteik
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Ef blaðið berst ekki 800 1177
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Pawels  
Bartoszek

Bakþankar

Einræðisherra í fjarlægu ríki, köllum 
það N-Kóreu, deyr. Margir vonast 
eftir umbótaskeiði. Kaupsýslumenn 
frá nágrannaríkinu, köllum það 
S-Kóreu, reyna að tryggja ítök sín í 
landinu í því skyni að efla viðskipti 
sín við það. Menn binda vonir við að 
erfinginn í þjóðhöfðingjaembættinu 
verði minna þver.

Fljótlega kemur þó annað á dag-
inn. Landið sekkur í nýtt hörmunga-
skeið vegna geðvonsku þjóðhöfð-
ingjans unga. Embættismenn og 
erlendir kaupsýslumenn freista þess 
að losna við einræðisherrann en 
það tekst ekki. Svikurum er komið 
fyrir kattarnef, viðskipti við S-Kóreu 
eru stöðvuð og fjölskylda einræðis-
herrans herðir tök sín í stjórnkerfi 
landsins. Með öðrum orðum „allt 
endar vel“. Eða þannig.

Þetta er reyndar ekki lýsing á 
alvöruatburðum á Kóreuskaga, held-
ur söguþráður teiknimyndarinnar 
Frozen. Ungi einræðisherrann er Elsa 
og vondi, suðurkóreski kaupsýslu-
maðurinn er hertoginn af Marabæ. 
Sem vissulega reynir að koma henni 
fyrir kattarnef, en ekki fyrr en allt 
landið er bókstaflega gaddfreðið 
sökum geðvonsku hennar.

Þetta er ekki eina Disney-myndin 
sem ber þann boðskap að sumir séu 
„fæddir til að stjórna“ og að ekk-
ert sé skítlegra en að vilja stjórna, 
bara til að stjórna, án þess að vera 
með blóðið í það. Öll þessi gömlu 
ævintýri eru morandi í einhverjum 
prinsessum og prinsum. Það skásta 
sem alþýðuhetja getur vonast eftir er 
að giftast til áhrifa. Aðrir skulu ekki 
halda að þeir geti stjórnað.

„Þekktu þinn stað væni. Völd 
eru fyrir hina útvöldu.“ Þetta er 
boðskapur miðalda. Kæra Disney. 
Gefið okkur, hinum ókonungbornu 
einhverja von. Ég vil fá mynd um 
úrillan en hnyttinn álf sem bloggar 
sig til valda. Er kosinn á þing. Í fjögur 
ár. Hættir svo.

Enga fædda 
stjórnendur!

www.gudjono.is · Sími 511 1234

FINGRAFÖRIN
OKKAR 

ERU
ALLS STAÐAR !

KYNNINGARVERÐ

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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