— M e s t l e s n a dag b l a ð á Í s l a n d i * —

232. tölublað 16. árgangur

LAUGARDAGUR

1. október 2016

Atlagan að

fréttaljósmyndinni
Gunnar V. Andrésson ljósmyndari, sem
hefur starfað á dagblöðum í hálfa öld,
gagnrýnir harðlega mikla öfugþróun
sem hann segir felast í skertum aðgangi
fjölmiðla að vettvangi frétta. ➛ 38

Fréttablaðið/GVA

Bragð
af villtri
náttúru
➛44
Brjóta
staðalmyndir ➛46

Þúsundir kvenna
krefjast réttinda ➛12
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

ÞORSTEINN BACHMANN
ELMA STEFANÍA ÁGÚSTSDÓTTIR
HILMAR GUÐJÓNSSON
KRISTÍN ÞÓRA HARALDSDÓTTIR
ÁRNI ARNARSON

RIT Í
NÝTT ÍSLENSKT LEIK
TURPORT
S A M S TA R F I V I Ð V E S

BROT ÚR
HJÓNABANDI
UNNUR ÖSP STEFÁNSDÓTTIR
BJÖRN THORS

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR
AÐ TRYGGJA SÉR ÁSKRIFTARKORT BORGARLEIKHÚSSINS

Einfaldast og ódýrast að tryggja
sér kort á borgarleikhus.is

Opið til 18
í dag
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L AU G ARDA G UR

Fimmtíu ára ferli lokið

Hæg norðaustlæg eða breytileg átt
og stöku skúrir, en suðaustan kaldi
og rigning suðvestan- og vestanlands
þegar líður á daginn. Hiti 2 til 10 stig,
hlýjast syðst. sjá síðu 62

Fleiri gefa sjálfir
út bækur
DANMÖRK Útgáfa bóka í flokki fag
urbókmennta í Danmörku hefur
aukist um 50 prósent frá 2009 eða
í 1503 titla, að því er danskir fjöl
miðlar greina frá.
Aukin útgáfa þýðir þó ekki að
Danir séu farnir að lesa meira.
Höfundar skýrslu um bókmenntir
benda á að aukin útgáfa sé að miklu
leyti vegna þess hversu auðvelt það
er orðið fyrir þá sem ganga með rit
höfundinn í maganum að gefa sjálfir
út bækur sínar.
Formaður nefndarinnar sem
gerði skýrsluna segir ekki leika vafa
á að mjög margir vilji láta drauma
sína rætast. – ibs

Segir Machado
viðbjóðslega
Bandaríkin Donald Trump, for
setaframbjóðandi Repúblikana
í Bandaríkjunum, sagði í gær að
fegurðardrottningin Alicia Mac
hado væri viðbjóðsleg. Mac
hado hefur undanfarna daga,
í samstarfi við forsetaframboð
Demókratans Hillary Clinton,
gagnrýnt Trump fyrir að hafa
haft um sig niðrandi ummæli í
kjölfar sigurs hennar í Miss Uni
verse árið 1996, keppni sem var
þá í eigu Trumps.
Vísaði Trump þar til fortíðar
Machado og þess er hún sængaði
hjá stjórnanda raunveruleika
þáttarins The Farm fyrir framan
myndavél. Þá hefur venesúelski
dómarinn Maximiliano Fuenma
yor einnig sakað Machado um að
hafa hótað sér lífláti árið 1998.
Clinton brást við og
sagði ummælin til marks um að
Trump væri genginn af göflunum
– þea

Donald Trump,
forsetaframbjóðandi Repúblikana

Starfsfólk Landhelgisgæslunnar hyllir Benóný Ásgrímsson flugstjóra. Benóný lét af störfum í gær en hann hafði starfað í fimmtíu ár hjá Gæslunni.
Benóný er sagður reynslumesti flugstjóri landsins í leitar- og björgunarflugi. Til viðbótar við að hafa stýrt þyrlum og flugvélum fyrir Gæsluna hefur
hann siglt sem stýrimaður á varðskipum auk þess að hafa sinnt ýmsum stjórnunar- og trúnaðarstörfum innan Gæslunnar. Fréttablaðið/GVA

Bréfin hríðféllu
eftir sölu Olgu
Viðskipti Gengi hlutabréfa í Ice
landair Group lækkaði um 4,89
prósent í kjölfar þess að Katrín
Olga Jóhannesdóttir, athafna
kona og stjórnarmaður Icelandair
Group, seldi 400 þúsund hluti
í félaginu.
Katrín Olga seldi bréf fyrir 9,6
milljónir króna. Hún sagði í samtali
við Viðskiptablaðið að salan væri
til að fjármagna byggingu sumar
húss.
Föstudagurinn var síðasti dagur
þriðja ársfjórðungs. Gengi hlutabréfa
í Icelandair Group hafa lækkað um
fjörutíu prósent frá því að ná hæstu
hæðum í apríl.
Gengi allra hlutabréfa í Kauphöll
Íslands lækkaði á föstudag, og hefur
úrvalsvísitalan lækkað um 3,05 pró
sent. Fréttir af hækkandi olíuverði
og hærri verðbólga sökum villu Hag
stofunnar hafa dregið úr væntingum
fjárfesta til þess að Seðlabankinn
lækki stýrivexti í næstu viku. – sg

Segja íslenskt viskí
betra en það skoska
Eimverk Distillery hlaut Íslenska matarsprotann, sem veittur var í fyrsta sinn.
Bruggverksmiðjan, sem bruggar íslenskt viskí og gin, hefur hlotið mörg verðlaun á síðustu árum og selur nú til þrettán landa. Taðreykt viskí er væntanlegt.
Viðskipti Íslenski matarsprotinn
var afhentur í fyrsta sinn á fimmtu
dag af Íslenska sjávarklasanum, í
samstarfi við Landbúnaðarklasann
og Matvælalandið Ísland og hlaut
bruggverksmiðjan Eimverk verð
launin.
Eimverk er fjölskyldufyrirtæki
sem framleiðir Flóka viskí, Vor
gin, og Víti ákavíti. Lagt er upp úr
notkun íslenskra hráefna við fram
leiðsluna og hefur fyrirtækið hlotið
fjölda verðlauna á síðustu árum,
meðal annars Vaxtarsprotann 2016
eftir að velta fyrirtækisins jókst um
333,3 prósent milli ára.
Haraldur Þorkelsson, stofnandi
og framkvæmdastjóri Eimverks,
segir að meðal annars megi rekja
velgengni félagsins til þess að kjör
aðstæður séu til framleiðslu viskís á
Íslandi. „Okkar viskí er enn þá betra
en í Skotlandi, það er ekki bara
vatnið, bygg sem vex á norðlægum
slóðum hentar mjög vel í viskígerð.
Við erum alveg á jaðrinum með að
geta ræktað bygg á Íslandi og fáum
fyrir vikið mjög kryddað og kraft
mikið bygg sem vex á stuttu sumri.
Skilyrðin á Íslandi fyrir viský eru
afar góð, og við erum bæði með
gott hráefni og góða sambandsaðila
hjá íslenskum bændum. Við getum
framleitt mikið magn af úrvalsvis
kíi,“ segir Haraldur.
Sem fyrr segir er Eimverk fjöl
skyldufyrirtæki, en Haraldur kemur
úr tæknigeiranum, hann starfaði hjá
hugbúnaðarfyrirtækinu OZ frá 1996
þangað til félagið var selt til Nokia
og starfaði hjá Nokia til ársins 2010.
„Við erum hérna nokkur saman með
fjölbreytta reynslu, við komum
saman með vöruþekkingu og tölu

Teymið í Eimverk: Egill Gauti Þorkelsson, Eva María Sigurbjörnsdóttir og Craig Tlapcott. Fréttablaðið/Stefán

það er ekki bara
vatnið, bygg sem
vex á norðlægum slóðum
hentar mjög vel
í viskígerð.
Haraldur Þorkelsson, framkvæmdastjóri Eimverks

verða reynslu úr sprotastarfi. Við
höfum verið áður í tæknisprotum
sem er reynsla sem nýtist vel í mat
arsprotum,“ segir Haraldur.
Eimverk var stofnað árið 2011, en

vöruþróunin tók töluverðan tíma
að sögn Haraldar. „Við gerðum 165
mismunandi uppskriftatilraunir
við að þróa íslenskt viskí. Samhliða
þessu þróuðum við ákavíti og gin.
Ginið okkar kom á markað í byrjun
2014, viskíið í lok árs 2014, og áka
víti kom á markað 2015.“
Vörurnar eru nú seldar til þret
tán landa og fara níutíu prósent af
framleiðslunni til útlanda. Fleiri
tegundir eru svo í bígerð. „Við erum
með þessar þrjár aðaltegundir en
það breikkar í þessum flokkum,
við erum núna komin með fjórar
útfærslur af þessu gini og erum
að bæta við taðreyktu viskíi sem
kemur á markað í næstu viku,“ segir
Haraldur. saeunn@frettabladid.is

ÁRA

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana.
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40%

5,5 milljónir

vagnstjóra Strætó eru útlendingar.
Útlenskir vagnstjórar eru 114 en alls
eru vagnstjórar Strætó 295.

Þrjár í fréttum
Kerfisbreyting,
verkkvíði og
strætóakstur
Ólöf Ýrr Atladóttir

ferðamálastjóri
segir að kerfisbreytingu þurfi
í ferðaþjónustunni. Nóg
sé komið af
átaksverkefnum.
Hún segir kerfið
að mörgu leyti ekki
taka tillit til ferðaþjónustunnar.
Bregðast þurfi við ferðamannastraumnum með auknum fjárútlátum í samgöngur, löggæslu og
grunnstoðir samfélagsins. Hið
opinbera þurfi að vera ákveðnara
í ákvarðanatöku.

Vigdís Hauksdóttir

þingmaður Framsóknarflokksins
sagði Ögmund
Jónasson, formann stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar, verkkvíðinn
þar sem hann
boðaði ekki til
fundar um skýrslu
hennar sem hún kallar „Einkavæðing bankanna hin síðari“.
Ögmundur sagði að útilokað væri
tímans vegna að klára málið fyrir
þinglok.

Irin Trusevica

frá Riga í Lettlandi
er ein þeirra 114
útlendinga sem
keyra Strætó.
Hún segir farþegana taka
henni mjög vel
og almennt vera
kurteisa. Stöku
sinnum hitti hún þó fólk sem
sé dónalegt. Irina hefur búið á
Íslandi í átta ár og hefur keyrt
strætisvagn í þrjú ár. Það besta
við starfið segir hún vera að keyra
auk þess sem starfsfólkið sé mjög
gott.

króna var rekstrarkostnaður grunnskóla í Árneshreppi á hvern nemanda í
fyrra. Meðalrekstrarkostnaður á hvern
nema í grunnskólum
sem reknir eru
af sveitarfélögum var í fyrra
1,65 milljónir
króna.

af eldsneyti
á flugvélar
hérlendis voru
seld í fyrra.
Jókst salan
um 90 prósent milli
áranna
2009 og
2015.

19 af 69

föngum á Litla-Hrauni vilja ekki vinna
af ýmsum ástæðum. Vinnuframboð í
fangelsinu er sagt nokkuð gott.

50

milljónir króna

var kostnaður vegna utanlandsferða starfsmanna Orkuveitunnar í
fyrra. 121,3 milljónir greiddi borgin
fyrir ferðalög starfsmanna allra
fyrirtækja borgarinnar og sviða
hennar á árinu 2015.

Flokksþing Framsóknarflokksins hefst í dag í skugga mikilla innanflokksátaka. Formaðurinn er sakaður
um einræðistilburði. Framkvæmdastjóri flokksins setti Jóhannes Þór Skúlason, aðstoðarmann Sigmundar,
í starf tengiliðs flokksins við fjölmiðla vegna flokksþingsins. Mikil spenna einkennir formannsslaginn
Stj ó r n m á l M a r g i r f l o k k s bundnir Framsóknarmenn kvíða
fyrir flokksþingi Framsóknarflokksins sem hefst í dag í Háskólabíói. Á
því mun ráðast hver verður næsti
formaður flokksins næstu tvö árin
að minnsta kosti. Tvær fylkingar
takast á og virðast ekki geta unnið
saman.
Margir óttast að flokkurinn mæti
sundurtættur til leiks í kosningabaráttuna að loknu flokksþingi
hvernig sem fer. Aðeins fjórar vikur
eru til kosninga og því stuttur tími
til að sleikja sárin eftir hörð átök.
Formaðurinn reyndi þó að slá á létta
strengi og sagði flokksmenn hlakka
til þingsins eins og um ættarmót
væri að ræða í kvöldfréttum Stöðvar
2 í gær.
Hitafundur var haldinn í framkvæmdastjórn flokksins í gær. Þar
vildu menn ræða dagskrá flokksþingsins en í drögum að dagskrá
var ekki gert ráð fyrir ræðu forsætisráðherra. Formaður framkvæmdastjórnarinnar, Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson, vildi hins
vegar ekki ræða dagskrá þingsins
og samkvæmt heimildum blaðsins
var framkvæmdastjórn gerð grein
fyrir því að dagskrá flokksþings
væri í höndum formanns og framkvæmdastjóra flokksins.
Gekk mikið á á fundinum samkvæmt heimildamönnum Fréttablaðsins og á endanum sleit formaður fundi án niðurstöðu. Stuttu seinna
var ný dagskrá sett á vef flokksins en
í henni er gert ráð fyrir að allir ráðherrar haldi ræðu á þinginu. Sigurður Ingi Jóhannsson, forsætisráðherra
þjóðarinnar, fær því að halda fimmtán mínútna ræðu á fundinum, eftir
tillögu formanns flokksins.

Verð frá 489.900

kr.

og 12.500 Vildarpunktar

á mann m.v. 2 í klefa með glugga.
Verð án Vildarpunkta: 499.900 kr.
Fararstjóri er Þóra Valsteinsdóttir.

VITA | Skógarhlíð

| Sími

Sigurður Ingi Jóhannsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hafa unnið þétt saman síðustu ár í fremstu víglínu Framsóknarflokksins. Nú hinsvegar eru samskipti þeirra botnfrosin og hafa verið um nokkurt skeið. fréttabæaðið/ernir

Tvær, svo til jafnstórar, blokkir
bítast um völdin í Framsóknarflokknum þessa dagana, önnur
leidd af formanni flokksins en hin
af forsætisráðherra. Stuðningsmenn
Sigmundar Davíðs hafa gengið hart
fram síðustu daga og sakað andstæðinga hans innan flokksins um
launráð í garð Sigmundar og að
hanna leikrit sem eigi að sýna einræðistilburði hans í stjórn flokksins.

Í samtölum við Framsóknarmenn síðustu daga kemur fram
sú skoðun að óánægja með Sigmund Davíð eigi ekki uppruna
sinn í Wintris-málinu svokallaða,
þegar upp komst um eignir hans
í alræmdu skattaskjóli og ósannsögli hans í kjölfarið. Margir vilja
meina að stífni hans í garð annarra
í stjórnum flokksins hafi gert það
að verkum að hann hafi orðið óvin-

sælli með tímanum meðal flokksmanna í fremstu víglínu. Hafi það
síðan komið í ljós á þriðjudeginum
í Wintris-vikunni svokölluðu að
hann taldi sig til að mynda ekki
þurfa að ræða við þingflokkinn
þegar hann ákvað að leggja leið
sína til Bessastaða í þeim tilgangi
að slíta ríkisstjórn og boða til
kosninga.
sveinn@frettabladid.is

Fall Deutsche hefði lítil áhrif á Íslandi

Sigling

Flogið með Icelandair

þúsund tonn

LAUGAR D AGUR

Sundraður Framsóknarflokkur
býr sig undir átök á flokksþingi

Hong Kong,
Víetnam,Taíland
og Singapúr

10.–25.
febrúar
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Efnahagsmál Ef allt fer á versta veg
hjá þýska bankarisanum Deutsche
Bank og bankinn fer á hausinn mun
það líklega hafa lítil efnahagsleg
áhrif á Íslandi, en einhver markaðsáhrif. Þetta er mat Guðjóns Á. Guðjónsson, forstöðumaður hlutabréfateymis Stefnis.
Eins og Fréttablaðið hefur greint
frá er mikil óvissa í kringum framtíð
Deutsche Bank. Gengi hlutabréfa í
bankanum hafa lækkað um helming
á árinu, í fyrstu vegna þess að fjárfestar óttuðust eiginfjárstöðu bankans og að bankinn væri of tengdur
orkufyrirtækjum. En síðustu tvær
vikur hefur ástæða lækkunar verið
14 milljarða dollara, 1.600 milljarða
króna, sekt bandarískra stjórnvalda
á hendur bankans.
Þrátt fyrir ágætis efnahagsreikning
gæti bankinn staðið frammi fyrir
hruni vegna áhlaupa, til að mynda
ef fjárfestar færa viðskipti sín annað,
eins og nokkrir vogunarsjóðir hafa
nú þegar gert, eða ef hann getur ekki
greitt sektina sem er ansi nálægt

Markaðsvirði Deutsche Bank hefur lækkað um helming það sem af er ári.
Fréttablaðið/Getty

markaðsvirði fyrirtækisins, sem nam
18 milljörðum dollara fyrir viku.
„Það er langt í að hrun gerist eins
og staðan er í dag, en ef það mun
gerast þá mun evran gefa eitthvað
eftir. Ef Deutsche Bank fer á hausinn þá verður titringur á mörkuðum
sem mun smita hingað heim. Það

mun hafa einhver áhrif á markaði
hér en ég held það muni ekki hafa
nein ofboðsleg efnahagsleg áhrif á
Íslandi,“ segir Guðjón. „Auk þess
myndi seðlabankinn í Evrópu, og
þýska ríkið, mjög líklega hlaupa
undir bagga áður en að þessu
kæmi.“ – sg

HÚSGAGNABÆKLINGURINN
OKKAR ER KOMINN ÚT!

Af því tilefni veitum við 20% kynningarafslátt af öllum
húsgögnum, rúmum, dýnum, sængum og koddum.
Ekki missa af þessu einstaka tilboði!
Athugið! Gildir aðeins 29. september til 5. október 2016
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www.rumfatalagerinn.is
Tilboðin gilda 29.09.16 - 5.10.16
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Frá kr.

74.900
Allt að

afsláttur á mann
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Leiðtogar í jarðarför

m/morgunmat

15.000 kr.
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Síðustu
sætin

Skelltu þér í

BORGARFERÐ
BÚDAPEST
Hotel
Promenade
Frá kr. 83.900

Netverð á mann m.v. 2 í
herbergi m/morgunmat.
20. október í 4 nætur.

Allt að 15.000 kr. afsláttur á mann

VERONA
Hotel
Mastino
 arack Obama og Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, fylgjast með ísraelskum hermönnum bera
B
blómsveiga að kistu Shimons Peres, fyrrverandi forseta Ísraels, í jarðarför hans í Jerúsalem.Nordicphotos/AFP

Frá kr. 93.900

Netverð á mann m.v. 2 í
herbergi m/morgunmat.
20. október í 4 nætur.

Allt að 15.000 kr. afsláttur á mann

RÓM
Hotel Eurostars
International
Palace
Frá kr. 113.900

Netverð á mann m.v. 2 í
herbergi með morgunmat.
28. október í 4 nætur.

Allt að 15.000 kr. afsláttur á mann

ENNEMM / SIA • NMNM77524

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

LISSABON
Turim
Europa
Frá kr. 86.900

Netverð á mann m.v.2 í
herbergi með morgunmat.
3. nóvember í 3 nætur.

Allt að 15.000 kr. afsláttur á mann

SEVILLA
Hotel Catalonia
Santa Justa
Frá kr. 74.900

Netverð á mann m.v. 2 í
herbergi með morgunmat.
11. nóvember í 3 nætur.

Allt að 15.000 kr. afsláttur á mann

Bjarni vildi breytingar
á lista á elleftu stundu

Kjörnefnd Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi hafði ákveðið að gera
tillögu um framboðslista með fjórum karlmönnum í efsta sæti. Skömmu fyrir
fundinn krafðist Bjarni Benediktsson þess að breytingar yrðu gerðar á listanum.
Stjórnmál Kjörnefnd Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi hafði
ákveðið á fundi á miðvikudaginn að
leggja til við kjördæmaráð að röð
efstu manna yrði óbreytt frá niðurstöðum prófkjörsins. Heimildir
Fréttablaðsins herma að vegna eindregins vilja Bjarna Benediktssonar,
formanns Sjálfstæðisflokksins, hafi
röð efstu manna hins vegar verið
breytt.
Eins og fram hefur komið var
ákveðið á fundi kjördæmisráðs Sjálfstæðisflokksins í fyrrakvöld að Bryndís Haraldsdóttir skipaði annað sæti
lista flokksins í Suðvesturkjördæmi.
Heimildarmenn Fréttablaðsins
segja að breyting í þessa veru hafi
verið rædd innan kjörnefndarinnar.
Vegna andstöðu þeirra sem voru
kjörnir í sæti fyrir ofan Bryndísi í
prófkjörinu ákvað nefndin að gera
ekki breytingu.
Skömmu áður en fundur kjördæmaráðsins hófst á fimmtudagskvöldið gerði Bjarni Benediktsson,
formaður flokksins, kjörnefndinni
síðan ljóst að hann teldi nauðsynlegt
að röð manna á listanum breyttist
og Bryndís yrði sett í annað sætið.
Heimildarmenn Fréttablaðsins segja
að Bjarni hafi rökstutt kröfu sína
með því að vísa í skoðanakannanir
og lýst ótta sínum yfir því að með
óbreyttum lista myndi fylgi flokksins

Kjördæmisráð Sjálfstæðisflokksins í Kraganum kom saman í Valhöll í fyrradag þar
sem endanleg ákvörðun um framboðslista var tekin. Fréttablaðið/Eyþór

meðal kvenna hrynja. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins munu
kjörnefndarmenn hafa litið svo á að
með því að hafna kröfu Bjarna væru
þeir að lýsa yfir vantrausti á formann
flokksins. Var því ákveðið að fara að
tillögunni.
Bryndís Haraldsdóttir sagði sjálf í
samtali við Vísi í gær að sú breyting
sem gerð var á listanum í gær hafi
verið mjög óvænt. Hú segist sjálf ekki
hafa gert kröfu um að vera færð ofar.
Bryndís neitar því ekki að það
hafi verið skiptar skoðanir um þá
breytingu sem var gerð. „Það var
mjög eindregin kosning með þessu
en auðvitað skiptist fólk á skoðunum

um málið. En formaður flokksins talaði líka mjög fyrir þessari breytingu.“
Sjálfstæðisflokkurinn fékk fimm
menn kjörna í Suðvesturkjördæmi í
kosningum 2013. Eftir breytingarnar
sem gerðar voru í fyrrakvöld er Vilhjálmur Bjarnason alþingismaður í
fimmta sæti listans, en náði fjórða
sætinu í prófkjöri. Hann var hvergi
banginn þegar Fréttablaðið náði
tali af honum í gær. „Ég ætla að fá
sex inn,“ sagði Vilhjálmur. Spurður
hvort breytingin hafi komið honum
á óvart, segist hann ekki hafa orðið
hissa. „Ég er aldrei hissa í lífinu
maður á aldrei að vera hissa,“ sagði
Vilhjálmur. jonhakon@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 81431 09/16

Verð frá: 3.380.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág

innborgun

Tryggt

framtíðarvirði

Fastar

mánaðargreiðslur

Mest seldi bíll í heimi!

Kynntu þér nýja Corollu nánar á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

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

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

S
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Við frumsýnum nýja Corollu, næsta skref í 50 ára sigurgöngu endingar og gæða. Sjáðu nýja hönnun með flæðandi
línum að utan. Njóttu þess að hafa aukið rými að innan, endurhannað mælaborð og margmiðlunartækni með
afþreyingu og meira öryggi í þægilegum akstri. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu mest selda bíl í heimi.
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Húsgögn keypt fyrir tugi milljóna króna

Sergei Lavrov á hægri hönd forsetans Vladimirs Pútín. Fréttablaðið/EPA

Varði árásirnar á Aleppo
Rússland Bandaríkin hlífa hryðjuverkasamtökunum Jabhat Fateh
al-Sham, áður þekkt sem al-Nusra
Front, í tilraunum sínum til að
steypa Bashar al-Assad Sýrlandsforseta af stóli. Þetta fullyrti Sergei
Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, í viðtali við BBC í gær.
Lavrov sagði enn fremur að
Bandaríkin hefðu brotið það loforð
sitt að aðskilja hryðjuverkasamtök

frá hófsamari uppreisnarmönnum.
„Þeir lofuðu því að hafa það sem forgangsatriði,“ sagði Lavrov.
Þá varði Lavrov einnig loftárásir
Rússa á borgina Aleppo. Sagði hann
Rússa eingöngu vera að hjálpa ríkisstjórnarher Sýrlands að berjast við
hryðjuverkamenn. Samkvæmt mati
Sameinuðu þjóðanna hafa um 400
almennir borgarar fallið í átökunum
um borgina undanfarnar vikur. – þea

Samfélag Kostnaður vegna framkvæmda í Ráðhúsinu frá 2012 er
tæpar 170 milljónir. Frá 2012 hefur
verið unnið að því að breyta innréttingum í Ráðhúsinu til að mæta
nýjum þörfum en engar framkvæmdir voru í húsinu frá 2004. Alls
hefur Reykjavíkurborg eytt um 200
milljónum króna í framkvæmdir við
Ráðhúsið frá 2001. Tæpar 40 milljónir hafa farið í húsasmíði, um 28,3
milljónir í húsgögn og 15,6 milljónir
í verkfræðinga og tæknifræðinga.
Aðrir einstakir kostnaðarliðir ná
ekki tíu milljónum. Á þessu ári hefur
borgin eytt 18 milljónum í húsasmíði og 12 milljónum í húsgögn.
Þetta kom fram á borgarráðsfundi á fimmtudag. Þar kemur
fram að húsið hafi upphaflega
verið innréttað sem einkaskrifstofur og afgreiðslusvæði með um
60 starfsstöðvar. Aðeins var eitt
fundarherbergi í skrifstofuhlutanum með mjög takmörkuðum

Þessir stólar reyndust vera falsaðir og þurfti að farga þeim. Fréttablaðið/Ernir

aðgangi. Eftir breytingarnar eru
nú 110 starfsstöðvar í skrifstofuhlutanum, auk 12 nýrra fundarherbergja fyrir 10-12 manns. Verði
af áætluðum framkvæmdum hefur
nýting skrifstofuhúsnæðisins tvöfaldast frá því sem upphaflega var.
Frá því að framkvæmdir hófust árið
2012 er áætlað að starfsmönnum hafi

fjölgað um 35-40. Dæmi um aukna
nýtingu húsnæðis er að 24 starfsmenn menningar- og ferðamálasviðs fluttu í skrifstofuhúsnæðið á
þessu ári, sem sparaði borginni um
24 milljónir í leigu á ári, og 16 starfsmenn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar eru nú í rými þar sem fyrir
breytingar unnu sjö manns. – bbh

ALÞINGISKOSNINGAR
29. OKTÓBER 2016
Auglýsing frá yfirkjörstjórnum Reykjavíkurkjördæma
norður og suður um móttöku framboðslista og aðsetur
yfirkjörstjórna á kjördag
Framboðsfrestur til alþingiskosninga rennur út
föstudaginn 14. október nk. kl. 12 á hádegi.
Yfirkjörstjórnir Reykjavíkurkjördæma norður og suður taka á móti
framboðslistum miðvikudaginn 12. október kl. 10-12 og aftur föstudaginn 14. október kl. 10-12 í fundarherbergi borgarráðs, Ráðhúsi Reykjavíkur við Tjarnargötu.
Á framboðslista skulu vera 22 nöfn frambjóðenda.
Hverjum framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem
á listanum eru um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann.
Framboðslista skal og fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá
kjósendum í hlutaðeigandi kjördæmi. Tilgreina skal nafn meðmælanda,
kennitölu hans og heimili. Fjöldi meðmælenda skal vera 330 að lágmarki
og 440 að hámarki.
Enginn kjósandi getur mælt með fleiri en einum framboðslista. Komi það
fyrir strikast nafn kjósandans út í báðum/öllum tilvikum. Loks skal fylgja
framboðslista skrifleg tilkynning frá frambjóðendum listans um hverjir
tveir menn séu umboðsmenn listans. Allar framangreindar yfirlýsingar
skulu ritaðar eigin hendi.
Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega nafn frambjóðanda,
kennitölu hans, stöðu eða starfsheiti og heimili til þess að enginn vafi
geti leikið á því hverjir eru í kjöri. Mælst er til að framboðslistum og
listum yfir meðmælendur verði einnig skilað á rafrænu formi. Bent er á
að meðmælendalista má slá inn á þar til gert vefsvæði á www.island.is.
Að öðru leyti er vísað til ákvæða laga um kosningar til Alþingis nr.
24/2000, með síðari breytingum.
Meðan kosning fer fram, laugardaginn 29. október nk., verður aðsetur
yfirkjörstjórnar Reykjavíkurkjördæmis norður í Ráðhúsi Reykjavíkur,
þar sem talning atkvæða mun fara fram að kjörfundi loknum. Aðsetur
yfirkjörstjórnar Reykjavíkurkjördæmis suður verður í Hagaskóla og að
kjörfundi loknum fer talning atkvæða fram í íþróttahúsinu við Hagaskóla.
Nánari upplýsingar má nálgast á www.kosning.is eða með því að hafa
samband við skrifstofu borgarstjórnar í s. 411-4700 eða með tölvupósti á
kosningar@reykjavik.is.
Reykjavík, 1. október 2016
Yfirkjörstjórn
Reykjavíkurkjördæmis norður
Erla S. Árnadóttir
Páll Halldórsson
Fanný Gunnarsdóttir
Katrín Helga Hallgrímsdóttir
Tómas Hrafn Sveinsson
Yfirkjörstjórn
Reykjavíkurkjördæmis suður
Sveinn Sveinsson
Sjöfn Ingólfsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
Heimir Örn Herbertsson
Þóra Hallgrímsdóttir

Greining Íslandsbanka veltir því fyrir sér hvort aukin samkeppni frá væntanlegum verslunarrisum muni ýta undir verðlækkanir. Fréttablaðið/Ernir

Fataverð ekki lækkað í
takt við afnám gjalda

Fata- og skóverð hefur lækkað mun minna en sem nemur afnámi tolla og styrkingu krónunnar á síðasta ári. Varaformaður Neytendasamtakanna segir þetta
vonbrigði. Hann segir afnám tolla ekki hafa átt að skila sér í vasa kaupmanna.
Viðskipti Á síðustu tólf mánuðum
hefur verð á fötum og skóm lækkað
um 4,5 prósent samkvæmt tölum
Hagstofunnar. Á sama tíma hafa
15 prósent tollar á föt og skó verið
afnumdir og gengi krónu hækkað
um nærri 13 prósent að jafnaði.
Teitur Atlason, varaformaður Neytendasamtakanna, segir þessa litlu
lækkun vera áfall fyrir neytendur.
„Ef rétt reynist eru þetta ekki
vonbrigði heldur áfall. Ef lögmál
markaðarins eru eitthvað öðruvísi
á Íslandi en annars staðar í veröldinni þá er það líka annað sérstakt
áhyggjuefni,“ segir Teitur.
Það er að mati greiningar Íslandsbanka með nokkrum ólíkindum
að slík lækkun á kostnaðarverði
hafi ekki skilað meiri verðlækkun
á fatnaði og skóm. Fróðlegt verði
að sjá hvort aukin samkeppni frá
væntanlegum verslunarrisum í
innlendri fataverslun muni ýta við
þeim búðum sem fyrir eru að bæta
úr þessu á komandi mánuðum.
„Frjáls samkeppni er veigamesti
þátturinn í viðskiptaumhverfi og

Allt bendir til þess
að þessi flotta
aðgerð ríkisins sé að renna í
vasa kaupmanna og þannig
var það ekki hugsað, þetta
átti að stærstum hluta að
skila sér til neytenda. Þetta
eru vonbrigði.
Teitur Atlason, varaformaður Neytendasamtakanna

svo skipta reglur samfélagsins um
viðskipti líka gríðarlega miklu máli
og hvernig þeim er hagað. Þegar
ríkisvaldið gengur fram með góðu
fordæmi og einfaldar reglurnar,
til dæmis með niðurfellingu vörugjalda og tolla, þá á það að sýna sig
í lækkuðu vöruverði strax,“ segir
Teitur.
„Allt bendir til þess að þessi flotta
aðgerð ríkisins sé að renna í vasa

kaupmanna og þannig var það ekki
hugsað, þetta átti að stærstum hluta
að skila sér til neytenda. Þetta eru
vonbrigði,“ segir Teitur.
Teitur segir að Neytendasamtökin muni ekki horfa þegjandi
fram hjá þessu. „Við munum hvetja
neytendur til að beina viðskiptum
sínum þangað sem verð er eðlilegt.
IKEA hefur til dæmis lækkað verð
að undanförnu, þeir sögðu einfaldlega að hagnaður þeirra væri
það góður að óeðlilegt væri að taka
meira. Þetta er dæmi um þetta fína
ástand þar sem báðir aðilar koma
sáttir frá borði, neytandinn og
kaupmaðurinn,“ segir Teitur.
Fram kemur í greiningu Íslandsbanka að föt og skór hækkuðu í
verði um ríflega 4,7 prósent milli
mánaða í september. Þegar horft
sé á þriðja ársfjórðung í heild nemi
lækkun þessara liða 0,5 prósentum.
Samtök verslunar og þjónustu
vildu ekki tjá sig um málið og
beindu fyrirspurnum til kaupmanna landsins.
saeunn@frettabladid.is

Tvö viðhaldsfrí ár á
notuðum Mercedes-Benz.
Þú færð tveggja ára ábyrgð og þjónustu innifalda hjá Öskju þegar þú kaupir sérvalinn
og viðurkenndan Mercedes-Benz. Þjónustuskoðanir eru framkvæmdar samkvæmt tilmælum
Mercedes–Benz um hvað skuli gera miðað við aldur og akstur, sem tryggir áframhaldandi
akstursánægju um ókomin ár.

Askja notaðir bílar

Klettháls 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · notadir.is
Viðurkenndur endursöluaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Opnunartímar
Virka daga 10–18, laugardaga 12–16

Þú finnur „Askja notaðir bílar“
á Facebook
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Vilja rannsaka strokufisk úr sjókvíum

Regnbogasilung er nú að finna í ám um stóran hluta Vestfjarða. Fiskistofa kannar hvort strokufiskur sé einnig í Ísafjarðardjúpi. Fiskurinn kemur úr sjóeldi á Vestfjörðum. Stofnuninni hafa ekki borist tilkynningar um slysasleppingar þó aðilum sé skylt að tilkynna slíkt.
Umhverfismál Landssamband
veiðifélaga krefst þess að stjórnvöld
láti fara fram óháða rannsókn á því
af hverju regnbogasilungur hefur
sloppið í svo miklu magni úr kvíum á
Vestfjörðum. Segja þeir það hafa leitt
til þess að regnbogasilungur hefur
veiðst um allt norðanvert og vestan
vert landið síðustu vikur og mánuði.
„Það sem ég hef mestar áhyggjur af
er að þetta er skýrt merki um hvers
er að vænta á næstu árum,“ segir Jón
Helgi Björnsson, formaður Lands
sambands veiðifélaga.
„Þeir sem eru í regnbogaeldi eru
flestir hverjir að hætta í því og færa sig
í laxeldi. Það eru engar líkur á að hann
sleppi eitthvað minna. Þegar frjór eld
islax sleppur getur það valdið erfða
mengun og að við töpum þessum
villtu stofnum. Skýr rannsóknardæmi
eru um að það er að gerast í nokkrum
ám í Noregi og að villtir stofnar eru að
hverfa úr þeim.“
Höskuldur Steinarsson, fram
kvæmdastjóri Landssambands fisk
eldisstöðva, gefur lítið fyrir kort sem
hefur verið gefið út af Landssambandi
veiðifélaga. „Það er á hreinu að þetta
kort er gefið út núna í áróðursskyni
til þess að hræða yfirvöld. Regnboga
silungur hefur sannarlega veiðst í ám
en hann getur ekki á nokkurn hátt
fjölgað sér og ég veit að veiðimenn

✿ Áfangaskýrsla

Tilkynningar um regnbogasilung í íslenskum
ám og fjörðum

4

2
3

l Hafrannsóknastofnun, Veiðimálastofnun og ábendingar
frá almenningi.
l Fiskistofa

5

1

7

3

Hrútafjarðará
Miðfjarðará
Vatnsdalsá
Laxá í Refasveit

1
Það sem ég hef
mestar áhyggjur af
er að þetta er skýrt merki um
hvers er að vænta
á næstu árum.

Einnig hefur Fiskistofa ekki verið sátt
við framsetningu kortsins og
talið hana villandi.

Jón Helgi Björnsson,
formaður Landssambands veiðifélaga

Höskuldur Steinarsson, formaður
Landssambands
fiskeldisstöðva

3

12

1

4

Miðá | Haffjarðará
Hítará | Laxá í Leirárvík
Elliðaár | Ytri-Rangá

14

4

6

Fljótá | Hólsá/Fjarðará
Eyjafjarðará
Laxá í Aðaldal
Litlaá | Brunná
Hafralónsá | Kverká

hafa haft gaman af því að veiða hann,“
segir Höskuldur. „Einnig hefur Fiski
stofa ekki verið sátt við framsetningu
kortsins og talið hana villandi.“
Í ár verða framleidd við Ísland um
fimmtán þúsund tonn af eldislaxi og
innan þriggja ára gæti slátrun eldis
fisks hér á landi orðið meiri en sam
anlögð kjötframleiðsla hér á landi.
Tveggja daga eftirlitsferð Fiski
stofu um daginn staðfesti að regn

22

2

17

Ósá | Sandá | Botnsá
Múlaá | Fossá | Mjólká
Lón í Álftafirði
Hestfjörður
Hvannadalsá
Kaldbaksá

8

5

4

Fjarðará | Breiðdalsá
Berufjarðará | Lón

bogasilung er nú að finna í ám í Pat
reksfirði, Tálknafirði, Arnarfirði og
Dýrafirði. Fiskistofa rannsakar nú
hvort regnbogasilung sé einnig að
finna í Ísafjarðardjúpi, en grunur er
um að svo geti verið. Fiskistofa hefur
ekki fengið tilkynningu um að slysa
slepping hafi orðið í fiskeldi á Vest
fjörðum, en rekstraraðilum í fiskeldi
er skylt að tilkynna um slys.
sveinn@frettabladid.is

Norsk börn fá ekki að
leita réttar síns hjá SÞ

Samfélagsstyrkir
Landsbankans
Landsbankinn veitir 15 milljónir króna í samfélagsstyrki árið 2016. Umsóknarfrestur er til og með
miðvikudeginum 5. október næstkomandi.

Verkefni sem einkum koma
til greina:

Veittir eru styrkir í þremur
þrepum:

 Verkefni á vegum mannúðarsamtaka og góðgerðarfélaga
 Verkefni á sviði menningar
og lista
 Menntamál, rannsóknir og vísindi
 Forvarna- og æskulýðsstarf
 Sértæk útgáfustarfsemi

 1.000.000 kr.
 500.000 kr.
 250.000 kr.

Umsóknarfrestur vegna samfélagsstyrkja er til og með miðvikudeginum 5. október 2016. Rafrænar umsóknir og nánari
upplýsingar á landsbankinn.is.
Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki til
verðugra verkefna. Meðal styrkveitinga úr sjóðnum eru námsstyrkir,
samfélagsstyrkir og umhverfisstyrkir.
Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

SAMFÉLAG Norsk stjórnvöld ætla
ekki að undirrita valkvæða bókun
við Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna, SÞ, sem veitir börnum
heimild til að leita réttar síns hjá
barnaréttarnefnd Sameinuðu
þjóðanna í Genf. Í frétt Aftenposten
segir að valkvæðu bókuninni hafi
verið bætt við sáttmálann árið 2011.
Alls hafa 29 lönd undirritað bókun
ina, þar á meðal Danmörk, Þýska
land, Spánn, Írland og Finnland, að
því er Aftenposten greinir frá.
Haft er eftir ráðgjafa hjá UNICEF í
Noregi að ákvörðun norskra stjórn
valda sé mikil vonbrigði. Undirrit
unin hefði verið liður í auknu réttar
öryggi barna í Noregi. Óskiljanlegt
sé að stjórnvöld sjái ekki til þess
að norsk börn hafi sama rétt til að
leita réttar síns og börn í Danmörku,
Finnlandi og Þýskalandi.
Í tilkynningu norskra stjórn
valda segir að mannréttinda sé
vel gætt í Noregi. Í tilkynningunni
segir meðal annars að hætta sé á að
barnaréttarnefnd SÞ taki síður en
norskir dómstólar mið af öðrum

Við vonum að
íslensk stjórnvöld
skoði þessa bókun út frá
sínum fyrri ákvörðunum,
meðal annars um lögfestingu.
Bergsteinn Jónsson,
framkvæmdastjóri
UNICEF á Íslandi

samfélagslegum sjónarmiðum
þegar taka eigi tillit til þess sem
barninu er fyrir bestu.
Bergsteinn Jónsson, fram
kvæmdastjóri UNICEF á Íslandi,
segir að undirritun bókunarinnar
hér yrði réttarbót fyrir íslensk börn.
„Við vonum að íslensk stjórnvöld
skoði þessa bókun út frá sínum fyrri
ákvörðunum, meðal annars um lög
festingu.“
Barnasáttmálinn var fullgiltur
fyrir Íslands hönd 1992. Hann var
lögfestur 2013. – ibs

Sáttur með Hitler-líkingu
Filippseyjar Mannréttindasamtök
hafa furðað sig á ummælum Rod
rigos Duterte, forseta Filippseyja,
sem stærir sig af því að láta drepa
fíkniefnaneytendur og hefur ekkert
á móti því að sér sé líkt við Hitler.
„Hitler myrti þrjár milljónir
gyðinga. Nú, hér eru þrjár milljónir
eiturlyfjasjúklinga. Ég myndi glaður
slátra þeim,“ sagði Duterte. Hann
var þarna að svara gagnrýnendum
sínum, sem höfðu líkt honum við
Hitler.
„Þið í Bandaríkjunum og Evrópu
sambandinu getið kallað mig hvað
sem ykkur sýnist,“ sagði hann svo.
„En ég var aldrei í hræsninni eins
og þið.“ Þarna vísaði hann til flótta
fólksins frá Mið-Austulöndum:
„Þið látið það rotna og svo hafið
þið áhyggjur af því að þúsund, tvö
þúsund eða þrjú þúsund deyi.“
Phil Robertson, yfirmaður hjá
mannréttindasamtökunum Human
Rights Watch, segir það í hæsta máta
undarlegt að nokkur skuli vilja láta

Rodrigo Duterte, forseti Filippseyja,
heldur áfram að vekja furðu með ummælum sínum. Nordicphotos/AFP

líkja sér við einn stórtækasta fjölda
morðingja sögunnar.
„Vill hann láta senda sig til
Alþjóðasakadómstólsins? Því þang
að stefnir hann,“ spyr Robertson.
Reyndar mun Hitler hafa látið
myrða meira en sex milljónir gyð
inga auk annarra hópa, þannig að
Duterte var ekki með tölurnar alveg
á hreinu. Auk þess munu fíkniefna
neytendur á Filippseyjum líklega
vera um það bil 1,8 milljónir. – gb

FRUMSÝNING Í DAG

IVECO BUS
Glæsileg rútubílasýning fyrir stóra og smáa aðila
í ferðaþjónustu í dag milli kl. 12-16 í húsnæði
Hyundai að Kauptúni 1 í Garðabæ. Komið og
reynsluakið nýju rútunum frá Iveco Bus.

SKÓLABÍLAR – ÁHAFNARRÚTUR – FERÐAMANNARÚTUR

IVECO DAILY MINIBUS
Fáanleg með 16–22 farþegasætum.
Algeng útfærsla er fyrir 19 farþega.

Frábærlega útfærð og hönnuð smárúta frá Iveco Bus. Ein öflugasta bifreiðin í flokki rúta með 6.500 kg
heildarþyngd státar af sterkum undirvagni, mjúkri og sterkri fjöðrun og einstökum aksturseiginleikum.
Öflug 3,0 líter dísilvél og 8 þrepa Hi-Matic sjálfskipting frá ZF. Þægindi farþega eru í fyrirrúmi og stórir gluggar
auka á það, góð loftræsting og þægileg hljóðvist. Hægt er að panta rútuna með fjölbreyttri sætaskipan og
breiðu úrvali aukahluta. Mikið er lagt upp úr öryggi farþega og uppfylla allar smárútur frá Iveco Bus ýtrustu
öryggiskröfur og Evrópustaðla svo sem ECE 66*.

IVECO DAILY TOURIST COACH

Fáanleg með 20-31 farþegasæti.
Algeng útfærsla er fyrir 27 farþega.

Afburða vel útfærð smárúta sem tekur allt að 31 farþega og er á einstöku verði. Undirvagninn er Iveco Daily
70C sem leyfir heildarþyngd allt að 7,2 tonnum. Yfirbygging er úr trefjaplasti og stoðgrind úr ryðfríu stáli.
Öflug 3,0 líter dísilvél og 8 þrepa Hi-Matic sjálfskipting frá ZF. Rúmgóðar farangursgeymslur, björt og rúmgóð
yfirbygging og fjölbreytt úrval afþreyingarkerfa einkenna þessa bíla. Mikið er lagt upp úr nýjustu tækni og góðri
aðstöðu fyrir ökumann. Daily Tourist Coach er fullbúin eftir ýtrustu öyggiskröfum og uppfyllir alla Evrópustaðla
svo sem ECE 66*.
*Öryggispróf

og staðall þar sem áhersla er lögð á styrk yfirbyggingar við veltu.

Allar nánari upplýsingar fást hjá sölufulltrúa í síma 575 1200 / sveinnm@bl.is

IVECO BUS - Kauptúni 1 - Sími 575 1200 - www.bl.is
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Úr skýrslunni
Skýrslan nefnist Boxed in, eða
Innilokaðar, og kom út í júlí í
sumar. Konurnar sem vitnað er
til í skýrslunni eru ekki nafngreindar vegna hryðjuverkalaga
landsins sem gera það refsivert
að koma óorði á Sádi-Arabíu.

Okkur er treyst
fyrir því að ala
upp næstu kynslóð en þið
getið ekki treyst okkur
fyrir okkur sjálfum. Það er
ekkert vit í þessu.
34 ára sádiarabísk kona

Umsjónarmannakerfið er alltaf
martröð. Ég vil ekki giftast
vegna þess að ég vil ekki
láta ókunnugan mann
ráða yfir mér. Í grunninn
er þetta þrælahald.
Sádiarabísk kona á þrítugsaldri

Maður hefur ekki
yfirráð yfir eigin
líkama. Það gerir mann
taugaóstyrkan við hvert
einasta fótmál í lífinu. Allt
sem maður hefur lagt svo
mikla vinnu og tíma í að
ná fram getur orðið að
engu á svipstundu ef
umsjónarmaðurinn svo
ákveður.
36 ára gömul sádiarabísk kona

Þetta getur ruglað
mann í hausnum
og brenglað sjálfsmyndina. Hvernig á maður að
bera virðingu fyrir sjálfum
sér eða hvernig á fjölskyldan að bera virðingu
fyrir manni ef hann er
lögráðamaður þinn?
44 ára sádiarabísk kona

Sádiarabískar
konur í bænum
Al-Thamama,
skammt norður
af borginni Ríad.

Reyna að hrófla

við rótgrónu

kerfi misréttis
Konur í Sádi-Arabíu krefjast þess nú
þúsundum saman að umsjónarvald karla
yfir konum verði aflagt. Þær mega ekki
taka neinar mikilvægar ákvarðanir án
þess að fá leyfi hjá karlmanni.

Fyrstu heyrnartækin
sem taka eðlilegri heyrn
fram í háværu umhverfi
Siemens Pure binax eru fyrstu heyrnartæki
veraldar sem gera þér kleift að heyra betur
en fólk með eðlilega heyrn. Þessi nýju tæki
nota háþróaða binaural tækni sem dregur
sjálfvirkt fram einmitt það sem þú vilt
heyra en síar jafnframt burt eða
dempar þau óþarfa hljóð sem
þú vilt ekki heyra. Þú getur
einnig stefnumiðað
hlustunarsviði
tækjanna

og þannig beint hlustun þinni að einmitt
þeirri manneskju sem þú ræðir við hverju
sinni. Þannig gera tækin þér auðveldara
að halda uppi samræðum í háværu fjölmenni.
Rannsóknir sýna ennfremur að binax
tækin greina tal betur í hávaða en fólk
með eðlilega heyrn getur. Binax tækin
tengjast einnig snjallsímanum þínum
svo þú getur stjórnað styrk, hlustunarkerfum og fleiru í gegnum símann.

Komið
prófið ,
sannf og
ærist !

www.bestsound-technology.is
Siemens heyrnartækin
Söluaðili á Íslandi: Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Háaleitisbraut 1, s:5813855, www.hti.is

Á síðasta ári
fengu sádiarabískar konur
í fyrsta sinn að
kjósa í sveitarstjórnarkosningum.
Nordic
photos/AFP

Guðsteinn
Bjarnason

gudsteinn@frettabladid.is

Sádi-Arabía Þúsundir kvenna í SádiArabíu hafa undirritað áskorun til
stjórnvalda landsins um að afnema
hið svokallaða umsjónarmannakerfi, sem bundið er í lög og tryggir
að konur þar í landi njóti ekki fullra
mannréttinda.
Undirskriftaherferðin fór af stað
í sumar á netinu, einkum á Twitter,
eftir að mannréttindasamtökin
Human Rights Watch birtu skýrslu
um þetta kerfi og upplifun
kvenna af því.
Nú í vikunni höfðu
n æ r r i 1 5 þ ú su n d
manns undirritað þessa
áskorun, en engar
fréttir hafa borist af
viðbrögðum stjórnvalda. Á síðustu
árum hefur ítrekað
verið óskað eftir
því að þetta kerfi
verði lagt niður,
en viðbrögðin hafa
jafnan verið dræm.
Það var Aziza alYousef, einn helsti
leiðtogi kvenréttindabaráttunnar í
Sádi-Arabíu, sem
á mánudaginn

afhenti sádiarabískum stjórnvöldum
áskorunina með undirskriftalistanum. Hún hefur barist fyrir afnámi
umsjónarmannakerfisins í fimm ár.
Hún vakti meðal annars athygli
árið 2013 þegar hún í mótmælaskyni settist undir stýri á bifreið og
ók henni sjálf, sem var skýrt brot á
banni við því að konur keyri bíl.
„Við höfum aldrei átt í erfiðleikum
með að standa í þessari baráttu, en
vandamálið er að það berst aldrei
neitt svar,“ sagði hún í viðtali við
BBC. „En við höfum alltaf von. Án
vonarinnar er ekki hægt að gera
neitt.“
Sumir háttsettir klerkar í SádiArabíu hafa jafnan tekið afar illa
í kröfur um breytingar. Þeir segja
þetta fyrirkomulag reist á trúarlegum grunni. Þannig sagði Abdulaziz
al-Sheikh, stórmúfti Sádi-Arabíu, að
Twitter-herferðin hafi verið glæpur
gegn íslam. Þetta er hins vegar
umdeilt og margir íslamskir fræðimenn segja umsjónarmannakerfið í
Sádi-Arabíu byggt á grundvallarmisskilningi.
Yousef segir að meira að segja
sádiarabískir klerkar, sumir áhrifamiklir, hafi undirritað áskorunina.
„Allir sögðu þeir að þetta snúist
ekkert um trúarbrögðin, þetta séu
bara stjórnvaldsreglur og þeim eigi
að breyta,“ segir hún.
gudsteinn@frettabladid.is

Umsjónarvald karla yfir konum
Konur í Arabíu hafa ekki full réttindi
sem sjálfstæðir einstaklingar, því
þær þurfa jafnan leyfi frá karlmanni
úr nánustu fjölskyldu sinni til að
ferðast til útlanda, giftast eða til
að verða látnar lausar úr fangelsi.
Þær þurfa líka stundum samþykki
frá karlmanni úr fjölskyldunni til
að stunda atvinnu eða fá læknisþjónustu.
Mannréttindasamtökin Human
Rights Watch segja þetta fyrirkomulag vera stærstu hindrun í vegi þess
að konur í Sádi-Arabíu njóti mannréttinda.
„Við þurfum allar að halda okkur
innan þeirra marka sem feður okkar
eða eiginmenn setja okkur,“ segir
25 ára gömul sádiarabísk kona, sem
Human Rights Watch vitna til í frétt
frá í sumar, þegar samtökin birtu
viðamikla skýrslu um þetta umsjónarvald karla yfir konum sem
tíðkast enn þar í landi.
Þetta þurfa konur í Sádi-Arabíu
að búa við alla ævi. Reglan er sú að
fyrst sé það faðir konunnar, sem

Í Sádi-Arabíu er konum enn bannað að
aka bifreiðum. Fréttablaðið/EPA

hefur umsjónarvaldið, en hann
afhendi það eiginmanni hennar
þegar hún giftist.
Stundum verður útfærslan þó
eitthvað flóknari, eins og konur missa eiginmann sinn eða
dætur missa föður sinn áður en þær
giftast. Eins flækir það málin þegar
konur komast á efri ár án þess að
giftast. Stundum gerist það að synir
eða bræður taka að sér umsjónarvald yfir móður sinni eða systrum.
Konurnar hafa verið misjafnlega

sáttar við þetta fyrirkomulag, sem
tíðkast reyndar víðar meðal múslima í einhverri mynd en er fest í lög
í Sádi-Arabíu með strangari hætti
en annars staðar þekkist.
„Sonur minn er umsjónarmaður
minn, hvort sem þið trúið því eða
ekki, og það er virkilega niðurlægjandi,“ er haft eftir 62 ára konu
í skýrslu Human Rights Watch frá í
sumar. „Minn eigin sonur, sá sem ég
ól í heiminn, sá sem ég ól upp, hann
er umsjónarmaður minn.“
Árið 2009 féllust stjórnvöld í
Sádi-Arabíu reyndar á að leggja
niður þetta kerfi. Það gerðist eftir
að Mannréttindaráð Sameinuðu
þjóðanna gerði athugasemdir. SádiArabíustjórn féllst aftur á þetta árið
2013.
Baráttukonur í Sádi-Arabíu hafa
sömuleiðis ítrekað reynt að fá
stjórnina til að leggja þetta kerfi
niður. Lítið hefur þó verið hróflað
við þessu, þótt smávægileg skref
hafi reyndar verið stigin í áttina að
auknum réttindum kvenna.

tilboð
TILBOÐ

Orkidea í potti
(2 stönglar)

2.990kr

TILBOÐ

4stk Callunur/Erikur
að eigin vali 1.290kr.
Haustlaukar & verkfæri
25% afsláttur

pottar

790kr

TILBOÐ

Friðarlilja
og Aspas

990kr

TILBOÐ

litlir Kaktusar og
þykkblöðungar

TILBOÐ

450kr

Monstera

2.490kr

Körfur, luktir,
kerti og seríur

25% afsláttur

Glæsilegir

haustvendir í vasa

4.980kr

TILBOÐ

Túlipanabúnt

1.980kr

Velkomin í afmælisgleði Garðheima!
25 ára fjölskyldufyrirtæki - síðan 1. október 1991
Laugardagurinn 1. október

sunnudagurinn 2. október

Garðyrkjuspjall á laugardegi
Komið og hlustið á sannkallaða frumkvöðla og ævintýramenn í garðyrkju á
Íslandi og takið þátt í umræðum um framtíð og tækifæri íslenskrar garðyrkju.
12:00 Hafberg Þórisson

13:00 Bjarni Óskarsson

garðyrkjubóndi að Lambhaga
ræðir um tækifæri í íslenskri
garðyrkju og framtíðarsýn

garðyrkjubóndi að Berjabúinu
Vellir, ræðir um lífræna berjarækt
og ýmis tilraunaverkefni í garðyrkju

14:00 - 16:00 Afmæliskaka og kaffi í boði Garðheima

frá 14:00 til 16:00
Sprellarar frá Sirkus Ísland
skemmta gestum og gangandi.
Candy Floss fyrir börnin
í boði Garðheima

Fullt af frábærum tilboðum og afsláttur í hverju horni

Belcando fóður
mottur, bæli og búr
25% afsláttur

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

SKOÐUN
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LAUGARDAGUR

Gunnar

E

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Evrópa hefur
brennt sig illa
á slíku og
brýnast er að
halda daðri
við hvers
kyns öfgaöfl í
skefjum.

vrópusambandið á sér fáa málsvara sem
brenna í skinninu. Að minnsta kosti heyrist lítið í þeim þótt stutt sé í kosningar.
Jón Baldvin Hannibalsson, hinn skorinorði hugmyndafræðingur sambandssinna,
sem engum hefur tekist að leysa af hólmi
í meira en þrjá áratugi, hefur vent kvæði sínu í kross.
Hann líkir ESB við brennandi hús og telur okkur ekki
eiga erindi þangað fyrr en eldar hafi verið slökktir.
Andstæðingar grípa orð hans auðvitað á lofti til marks
um endanlega uppgjöf aðildarsinna.
Ekki má gera lítið úr fjölþættum vanda ESB. En gamli
krataleiðtoginn gerir úlfalda úr mýflugu. Ástandið í
þessari álfu stórra styrjalda hlýtur að teljast býsna gott
í sögulegum samanburði. Evran reynir vissulega á þolrifin. Brexit er nýtt, risastórt úrlausnarefni, sem bætist
við umræðu um lýðræðishalla, háværa gagnrýni á
skriffinnskubákn í Brussel og væringar vegna innflytjenda og flóttafólks.
Lýðskrumarar nýta sér stöðuna til að ýta undir þjóðrembu. Evrópa hefur brennt sig illa á slíku og brýnast
er að halda daðri við hvers kyns öfgaöfl í skefjum. Opin
umræða, til dæmis um glæpi og ofbeldi, er besta ráðið.
Um hvort tveggja eru á sveimi bábiljur, sem eiga sér
enga stoð. Alvarlegum glæpum fækkar ár frá ári og
þrátt fyrir voðaverkin í París, Brussel og Nice er hryðjuverkahætta minni nú en í lok aldarinnar sem leið.
Brexit knýr fram endurmat. Fólk rifjar upp ástandið
sem ríkti fyrir daga samrunans. Álfunni var skipt með
víggirðingum. Enda hefur fylgi við sambandið víða
vaxið í kjölfar Brexit, meira að segja í Bretlandi þar sem
margir naga sig í handarbökin eftir að hafa kosið með
útgöngu.
Grikkir, Spánverjar og Portúgalar bjuggu við
stjórnarfar sem helst átti sér hliðstæður í þriðja
heiminum fyrir daga Evrópusamstarfsins. Fátækt
var útbreidd og lýðræði fjarlægur draumur. Í sumum
Austur-Evrópuríkjum var þjóðskipulagið að hrynja.
Fólk í blóma lífsins man þá tíma. Erfið úrlausnarefni í
hagstjórn vegna evrunnar eru léttvæg við hlið vandamálanna, sem það kynntist í uppvextinum.
Herlögregla var grá fyrir járnum á hverju götuhorni.
Á landamærum voru þungvopnaðir verðir. Engum
var hleypt í gegn án vegabréfsáritunar. Atvinnuleyfi
kostuðu langa bið og mikla skriffinnsku, jafnvel fyrir
listafólk til að halda litla sýningu. Stakkaskiptin eru
lyginni líkust.
Álfan er einn vinnumarkaður og vinnufúsar hendur
sækja þangað sem þeirra er þörf. Lífskjör fara batnandi.
Straumur flóttafólks til álfunnar er að stórum hluta
afleiðing hryggilegra stríðsátaka í öðrum álfum. En
fólksflutningarnir eru líka til marks um velmegun
og umburðarlyndi sem skapast þegar friður ríkir, en
friður er meginmarkmið Evrópusamvinnunnar og forsenda allra framfara.
Hér er ekkert fullyrt um hvort Íslandi sé best borgið
í ESB. Til þess þarf samningur að liggja á borðinu. Hvað
sem því líður er samstarfið í Evrópu býsna gott þrátt
fyrir snúin viðfangsefni. Það hefur staðið af sér alla
storma hingað til.

30. OKTÓBER Í HÖRPU
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Mín skoðun Logi Bergmann

Frelsið er yndislegt

É

g er nú ekki svo gamall. En samt man ég eftir ýmsu
sem okkur finnst fáránlegt í dag. Svo fáránlegt að
við erum jafnvel farin að hlæja að því og spyrjum
okkur: Hvernig var þetta hægt?
Ég var minntur á þetta um daginn þegar ég fór með
bílinn í skoðun. Það er býsna notalegt. Ég fékk kaffi og
svo spjallaði ég við viðkunnanlegan skoðunarmanninn
og við rifjuðum upp þegar Bifreiðaeftirlitið sá um þessa
hluti.

Hálfguðir í sloppum
Í minningunni, og ég held að hún sé ekki að blekkja,
tók þetta bróðurpartinn af deginum. Skoðunarmenn
höfðu alræðisvald og mættu, þegar röðin kom loksins
að manni, eins og hálfguðir í sloppum, sem réðu því
hvort maður ók heim eða þyrfti að leita að strætóleið
frá Bíldshöfðanum. Myndi eitt smáatriði svipta mann
frelsinu til þess að fá að keyra á Cortinunni? Það þótti
í alvöru fullkomlega eðlilegt og skynsamlegt að senda
huggulega stelpu með bílinn í skoðun, enda lá það alveg
ljóst fyrir að duttlungar skoðunarmannsins réðu miklu.
Ég man líka eftir að hafa unnið á Gauk á Stöng, þar
sem menn drukku bjórlíki. Bjórlíki! Það þarf sennilega
að útskýra það hugtak fyrir einhverjum kynslóðum.
Jú, það var þegar barir blönduðu pilsner saman við
einhverjar óskilgreindar tegundir af sterkum drykkjum
til að drykkurinn smakkaðist eins og bjór. Sem tókst
náttúrlega ekki. Útkoman var hroðaleg og þeir sem
drukku urðu yfirleitt á rassgatinu, en okkur fannst þetta
meiriháttar. Við vorum bara nánast eins og venjuleg
þjóð!
Höfum líka í huga að það eru ekki nema 30 ár síðan
Íslendingar fengu að horfa á eitthvað annað en Ríkissjónvarpið. Það gekk ekki baráttulaust, undir heimsendaspám um örlög íslenskrar tungu.
Þetta þrennt var eitthvað sem við höfðum vanist.
Sumum fannst það jafnvel eðlilegt. Svo eðlilegt að
þegar rætt var um að breyta því þá risu margir upp og
börðust af miklum krafti gegn því. Þegar ég segi miklum
krafti, þá meina ég að þeir voru algjörlega á því að ef við
breyttum þessu færi allt meira eða minna til helvítis. En

þeir töpuðu. Getið þið ímyndað ykkur hvernig væri ef
þetta hefði ekki breyst? Kannski eigum við samt bara
að vera þakklát. Það er í raun merkilegt að ríkið skuli
hafa leyft einkareknar hárgreiðslu- og snyrtistofur. Að
engum skuli hafa dottið í hug að segja: „Við getum ekkert látið þetta viðgangast eftirlitslaust. Hvað ef allt fyllist
hér af illa klipptu, ljótu fólki?“
Og er ekki nóg komið af þessum stjórnmálaflokkum?
Þetta lið getur ekki komið sér saman um neitt og rífst
endalaust. Væri ríkisflokkurinn ekki lausnin?

Lifum á brúninni
Við erum enn í sömu stöðu. Við höfum fólk sem segir
okkur að allt mögulegt sé stórhættulegt. Hér fari allt í
rugl ef við látum okkur dreyma um að taka með eina
rauðvín úr Melabúðinni. Svona eins og það að kaupa í
vínbúð sé trygging fyrir huggulegri og passlegri drykkju.
Bara ef við gerum það ekki á sunnudögum og ekki á
kvöldin. En þetta virkar ekki lengur. Við erum ekki
lengur á níunda áratugnum. Við höfum farið til útlanda,
Meira að segja útlanda sem selja vín í búðum og þar
virðist bara allt í lagi.
Reyndar virðist Keflavík ekki vera á Íslandi. Í Leifsstöð
er varla metri á milli vodkaflöskunnar og Hello Kitty. Og
það er í lagi!
En það er alltaf þannig að annar hópurinn talar miklu
hærra. Ekki af því að hann hafi endilega meira að segja
eða hafi rétt fyrir sér, heldur af því að hann hefur talið
sig þurfa að hafa vit fyrir okkur. Við þurfum að hafa
sérstakt ríkiseftirlit með bílum til að þeir detti ekki bara
í sundur á þjóðveginum. Við þurfum að hafa bara eina
ríkisrás í sjónvarpi og útvarpi, því annars verða bara
allir að bulla á útlensku eftir nokkur ár. Við þurfum að
banna bjór því annars rúlla útúrdrukkin ungmenni um
göturnar. Og við þurfum að banna búðum að selja vín.
Annars fer allt til andskotans og almenningur ræður
ekki við svona mikið frelsi.
Ég segi: Tökum sjensinn. Það hefur gengið bærilega
hingað til. Treystið okkur til að gera það sem við viljum.
Við skulum reyna að fara varlega. Frelsið getur nefnilega
verið svo skemmtilegt.
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Ólöglega staðið
að ábyrgðum hjá LÍN

1. október 2016

Spilling er skiljanleg

Bjarni Þór
Sigurbjörnsson
héraðsdóms
lögmaður

V

Vanræksla LÍN leiðir til ógildingar
ábyrgða
Skemmst er frá því að segja að LÍN
brást ekki réttilega við tilkomu
ábyrgðarmannalaganna og þeim
nýju skyldum sem þeim fylgdu. LÍN
tók þannig ekki upp neitt eiginlegt

Þrátt fyrir vel rökstuddar
niðurstöður dómstóla hefur
stjórn LÍN haldið sig við
eigin túlkun á ábyrgðarmannalögunum sem er nú
í andstöðu við þrjá dóma
héraðsdóms.
greiðslumat á lántökum heldur fól
hið almenna verklag LÍN eingöngu
í sér að fletta lántökum upp í vanskilaskrá og senda ábyrgðarmönnum
útprent úr skránni. Meira að segja
það virðist þó hafa farist fyrir í einhverjum tilfellum.
Með vísan til þessarar vanrækslu
LÍN á því að láta fara fram greiðslumat á lántaka og kynna það fyrir
ábyrgðarmanni hefur héraðsdómur
nú ógilt slíkar ábyrgðir þegar skilyrði
samningalaga um ógildingu eru uppfyllt. Það sama hefur málskotsnefnd
LÍN einnig gert en málskotsnefndin
er sjálfstæð kærunefnd sem endurskoðað getur ákvarðanir stjórnar LÍN.

Víðtækt fordæmisgildi
Staðfesti Hæstiréttur þessa niðurstöðu um túlkun á ábyrgðarmanna-

lögunum og skyldum LÍN samkvæmt
þeim er ljóst að það getur haft víðtækt fordæmisgildi. Um verulega
hagsmuni er því að tefla bæði fyrir
LÍN og þá ábyrgðarmenn sem hér
gætu átt í hlut.
Einungis á tímabilinu 1. ágúst 2009
til ársloka 2014 stofnaði LÍN til alls
1.110 lána með ábyrgðum og svöruðu
þessi lán til a.m.k. 2,7 milljarða króna
í heild. Þó atvik geti verið með mismunandi hætti í hverju máli fyrir sig
og ekki sé sjálfgefið að sérhver þessara ábyrgða sé ógildanleg blasir engu
að síður við að möguleg ógildingartilvik gætu orðið fjölmörg.

Hvaða úrræði hafa ábyrgðarmenn?
Þrátt fyrir vel rökstuddar niðurstöður
dómstóla hefur stjórn LÍN haldið
sig við eigin túlkun á ábyrgðarmannalögunum sem er nú í andstöðu við þrjá dóma héraðsdóms.
Á þeim grundvelli hefur LÍN synjað
ábyrgðarmönnum um niðurfellingu
ábyrgða.
Slíkum ákvörðunum stjórnar
LÍN geta ábyrgðarmenn sem betur
fer skotið til fyrrnefndrar málskotsnefndar eða til dómstóla sem leiða
ágreininginn þá endanlega til lykta.
Vafalítið munu margir ábyrgðarmenn vilja kanna rétt sinn að þessu
leyti.

Sérhagsmunir eru ofan á
l Markaðsráðandi fyrirtæki misnota aðstöðu sína gegn smærri
fyrirtækjum og stunda verðsamráð gegn neytendum. Smærri
fyrirtækin eiga á hættu að verða
gjaldþrota áður en brot gegn þeim
eru stöðvuð og neytendur borga
sekt lögbrjótanna með hærra
vöruverði.
l Yfirstjórnendur fá launahækkanir
upp á marga tugi prósenta ofan á
þegar há laun sem réttlætt eru
með mikilli ábyrgð. Flest annað
launafólk fær hækkun upp á
nokkur prósent og verkföll þeirra
eru ítrekað stöðvuð með lögum.
l Stórútgerðir fá kvóta á verði sem

„1-1-2 Get ég aðstoðað?
Já takk. Í dag er versti
dagur lífs míns“
Hjördís
Garðarsdóttir
aðstoðarvarð
stjóri 1-1-2

A

uðvitað hefjast símtöl til
Neyðarlínu ekki svona en
þetta er samt staðreyndin á
bak við fjölmörg símtöl sem þangað
berast. Neyðarverðir tala á hverjum
degi við fólk á versta degi lífs þess.
Greina ástand og alvarleika og
senda viðbragðsaðila á vettvang.
Á sama tíma eru neyðarverðir að
hugga þá sem eiga bágt og hughreysta þá sem hræddir eru.
Í hvert sinn sem einhver veikist
eða slasast, í hvert sinn sem hús
brennur og í hvert sinn sem jörð
skelfur þá hefst aðkoma viðbragðsaðila á símtali til Neyðarlínu. Biðin
eftir því að einhver mæti á staðinn
er löng og á meðan beðið er, er
neyðarvörðurinn á línunni eina
haldreipi þess sem hringir. Þó að
neyðarverðir komi aldrei á slysavettvang eru þeir á staðnum. Þó
að neyðarvörður taki ekki líkamlega þátt í endurlífgun telur hann
samt hnoð. Góður neyðarvörður

staðsetur sig í huganum á vettvangi og vinnur mál sín þannig. En
slík vinnubrögð eru andlega erfið.
Ímyndunaraflið er ekkert endilega
vinur neyðarvarðar. Það er erfitt að
vera fjarlægur og geta ekki haldið í
höndina á barninu sem grætur. Það
er erfitt að þurfa að kveðja þegar
aðrir viðbragðsaðilar mæta á vettvang og vita aldrei hvernig málinu
lauk. Lifði viðkomandi eða dó?

Andlega krefjandi
Starf neyðarvarða er andlega krefjandi og því mikilvægt að hugað sé
vel að andlegri heilsu þeirra. Ein
helsta orsök brotthvarfs neyðarvarða úr starfi er kulnun vegna
andlegs álags. Neyðarvörður má
ekki taka málin inn á sig, en á sama
tíma verður hann að geta sett sig í
aðstæður þess sem hringir. Neyðarlínan hefur á undanförnum árum
lagt vinnu í að skapa vinnuumhverfi
þar sem andlegri heilsu er sinnt til
jafns við líkamlega meðal annars í
gegnum handleiðslu, með aðgangi
neyðarvarða að sálfræðiþjónustu
og námskeiðum í sálrænni skyndihjálp. En það má alltaf gera betur.
Það er því með stolti sem Neyðarlínan kemur að því að halda ráðstefnuna „Sálrænn stuðningur
við viðbragðsaðila í neyðarþjónustu“ sem haldin verður á Hilton

Jón Þór Ólafsson
fyrrum þingmaður
og frambjóðandi
Pírata í Suðvestur
kjördæmi

elmegun Norðurlanda var
aðalumfjöllun tímaritsins
The Economist skömmu
fyrir síðustu kosningar. Þar sagði að
tvennt þurfi til að hægt sé að byggja
norrænt velferðarsamfélag sem
verndar samkeppni á markaði. 1. Að
uppræta spillingu og sérhagsmuni.
2. Að sleppa hægri/vinstri fókusnum
til að sjá góðar lausnir hvar sem þær
finnast. Stjórnmálafókusinn veltur
á menningu flokka, en spillingin er
falin í leikreglum stjórnmálanna.
Þeim er breytt með lögum.
Spilling er skiljanleg því að
stjórnmálaflokkar sem notað hafa
almannavald í þágu sérhagsmuna
– sem er skilgreiningin á pólitískri
spillingu – hafa í staðinn fengið
aðstoð við atkvæðaveiðar og orðið
ofan á. Stjórnmálaflokkar hafa alltaf
sótt stuðning til ólíkra hópa með
ólíka hagsmuni. Þeir hafa keypt
þann stuðning með því að setja sérhagsmuni mikilvægustu hópa sinna
í forgang. Og hvaða sérhagsmuni
stjórnmál hér á landi hafa sett í forgang er ljóst.

M

eð dómi Héraðsdóms
Reykjavíkur þann 14.
september sl. var sjálfskuldarábyrgð ábyrgðarmanns á
láni hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna ógilt vegna brota á lögum
um ábyrgðarmenn. Dómurinn er sá
þriðji í röð héraðsdóma sem staðfesta
að almennt verklag LÍN við stofnun
ábyrgða hefur verið andstætt lögunum.
Forsaga þessa er sú að þann 4. apríl
2009 tóku gildi ný ábyrgðarmannalög
sem lögðu þá skyldu á lánveitendur
að meta hæfi lántaka til að standa
í skilum með lán og ráða ábyrgðarmanni frá ábyrgð ef greiðslumat benti
til að lántaki gæti ekki efnt skuldbindingar sínar. Með sama hætti
skyldi ráða ábyrgðarmanni frá því
að undirgangast ábyrgð ef aðstæður
hans sjálfs gæfu tilefni til.
Þann 1. nóvember 2013 tók gildi
reglugerð sem þaðan í frá var ætlað
að undanskilja LÍN frá skyldu til
greiðslumats. Færa má rök fyrir því
að sú undanþága standist ekki lög
en úr því hefur ekki verið skorið. Í
öllu falli liggur þó fyrir að á tímabilinu 4. apríl 2009 til 1. nóvember
2013 giltu ákvæði ábyrgðarmannalaga fyrirvaralaust og án undanþágu
um LÍN. Skyldur LÍN voru því skýrar
vegna ábyrgða sem gengist var í á
þessu langa tímabili.

Neyðarlínan hefur á undanförnum árum lagt vinnu í að
skapa vinnuumhverfi þar
sem andlegri heilsu er sinnt
til jafns við líkamlega.
2.-4. nóvember næstkomandi. Að
ráðstefnunni standa ásamt Neyðar
línu, Landssamband lögreglumanna, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna,
Rauði kross Íslands, Landhelgisgæsla Íslands, Slysavarnafélagið
Landsbjörg, Háskólinn í Reykjavík
og Sálfræðingarnir Lynghálsi. Á ráðstefnunni verða færustu sérfræðingar á sviði sálræns stuðnings við
viðbragðsaðila. Er það von þeirra
sem að ráðstefnunni standa að hún
verði upphaf nýrrar vitundavakningar er varðar sálrænan stuðning
við íslenska viðbragðsaðila. Enginn
viðbragðsaðili ætti að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara.
„Í dag er versti dagur lífs þíns.“
Ég skal gera mitt allra besta til
að hjálpa þér og vegna þjálfunar
minnar og þess sálræna stuðnings
sem ég fæ ætla ég að vera í standi til
að svara næsta símtali líka.

LAUGARDAGUR

stjórnmálamenn ákveða og hafa
lækkað mikið síðustu ár. Nýliðar
kaupa kvóta af stærri útgerðum á
fullu markaðsverði en landsmenn
fá ekki markaðsverð fyrir nýtingu
á auðlindum sem þeir eiga.
l Álfyrirtækin fá rafmagn á lágu
verði sem haldið hefur verið
leyndu og koma sér undan tekjuskatti með bókhaldsbrellu sem
önnur ríki hafa bannað. Heimilin
og smærri aðilar borga hærra verð
og hærri skatta.
l Eigendur aflandsfélaga eru ekki
undir virku eftirliti skattrannsókna og komast hjá því að greiða
fullan skatt á Íslandi. Flestir aðrir
eru undir vel skipulögðu skattaeftirliti og greiða fulla skatta til að
borga fyrir þjónustuna sem allir
sækja til ríkis og sveitarfélaga.

Spilling er sóun
Spilling, eins og skattar, hefur neikvæð áhrif á verðmætasköpun.
Skattar eru nauðsynlegir fyrir samtryggingu norræns velferðarsamfélags sem verndar samkeppni á
markaði, eins og mikill meirihluti
landsmanna vill. Spilling er hins
vegar aðeins nauðsynleg fyrir áframhaldandi samtryggingu stjórnmálamanna og sérhagsmunaaðila. Skattar geta skilað velmegun fyrir alla.
Spilling getur bara skilað velmegun
fyrir mjög fáa, og þá á kostnað okkar
allra.
Mikið er til af alþjóðlega viðurkenndum og sannreyndum lausnum
til að minnka spillingu. Með aðild
að samningi Sameinuðu þjóðanna
gegn spillingu samþykkti Alþingi
fyrir 6 árum að slíkar lausnir skyldi
setja í lög. Starfsfólk Sameinuðu
þjóðanna vill aðstoða okkur. Það
eina sem vantar eru kjörnir fulltrúar sem hafa pólitíska getu til að
minnka sérhagsmunagæslu stjórnmálanna. Til þess þurfa þeir að vera
óháðir sérhagsmunum.
Ef þú vilt að leikreglur stjórnmálanna tryggi minni sérhagsmunagæslu. Ef þú vilt að leikreglur markaðarins tryggi virka samkeppni. Ef
þú vilt öflugar varnir gegn spillingu
leiddar í lög sem fyrst. Göngum þá
í málið.

Afleitar almenningssamgöngur á Álftanesi
Eygló Ingadóttir
íbúi á Álftanesi

O

pið bréf til Gunnars Einarssonar, bæjarstjóra Garðabæjar.
Ágæti bæjarstjóri.
Nú eru tæp fjögur ár liðin frá því að
Álftanes og Garðabær sameinuðust í
eitt sveitarfélag. Fyrir okkur Álftnesinga hefur þetta að mörgu leyti haft
marga kosti í för með sér enda geta
stærri sveitarfélög veitt íbúum sínum
betri og fjölbreyttari þjónustu en lítil
og fámenn.
Þrátt fyrir að Álftnesingar sæki í
auknum mæli þjónustu inn í Garðabæ, þá hefur eitt ekki breyst og það
eru almenningssamgöngur út á
Álftanes. Við búum enn þá við það að
strætó sé ekki raunhæfur samgöngumáti þar sem fáar sem engar strætóferðir eru út á Álftanes á kvöldin og
á helgi- og sunnudögum. Á Álftanesi búa 2.500 manns sem eru ekki í
göngufæri við stofnleiðir strætó. Það
þarf betri þjónustu við íbúa í slíkum
hverfum.
Almenningssamgöngur eru í sókn
um þessar mundir. Sú kynslóð sem
nú vex úr grasi telur ekki eftir sér að
ferðast með strætó. Tæknin hefur líka
auðveldað notkun á almenningsvögnum og gert ferðir ánægjulegri.

Með svokölluðu strætóappi má sjá
hvenær von er á vagninum og því
þurfa farþegar ekki lengur að bíða á
biðstöðinni í öllum veðrum. Einnig er
hægt að nýta sér netið meðan á ferð
stendur. Í ársskýrslu Strætó bs. segir
að farþegum fjölgi jafnt og þétt og að
sveitarfélögin hafi sett sér það markmið að auka hlutfall þeirra sem nota
strætó enn frekar eða úr 4% í 12% árið
2040. Þetta er frábært markmið, en
því verður ekki náð meðan takmarkaðar og jafnvel engar ferðir eru í boði
um kvöld og helgar.

Hagkvæmara að flytja í burtu
Þess eru mörg dæmi að Álftnesingar
flytji burtu þegar börnin stálpast og
fara að sækja skóla utan nessins, enda
þá tvennt í boði; endalaus keyrsla um
langan veg eða að kaupa aukabíl á
heimilið. Þá er hagkvæmara að flytja
í burtu og komast í tengsl við góðar
almenningssamgöngur. Þessi þróun
getur hvorki verið jákvæð né hagkvæm fyrir sveitarfélagið.
Okkur Álftnesingum er það gríðarlega mikilvægt hagsmunamál að
almenningssamgöngur batni sem
allra fyrst. Lágmarkskrafan er að
strætó gangi á 30 mínútna fresti allan
daginn og að vagninn gangi á minnst
klukkustundarfresti á kvöldin og á
sunnu- og helgidögum. Mér er kunnugt um að það standi ekki á Strætó
bs. að koma til móts við okkur Álftnesinga, hins vegar dragi bæjarstjórn
Garðabæjar lappirnar. Því spyr ég
fyrir hönd okkar „vesturbæinga“:
hvenær hyggst bæjarstjórnin bæta
almenningssamgöngur á Álftanesi?
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320.000 KR.

KAUPAUKI
HEILSÁRSDEKK OG
DRÁTTARBEISLI
FYLGJA NÝJUM X-TRAIL

NISSAN X-TRAIL
VERÐ FRÁ: 5.190.000 KR.

260.000 KR.

KAUPAUKI
VETRARDEKK OG/EÐA AUKAHLUTIR
AÐ EIGIN VALI AÐ ANDVIRÐI 260.000
KR. FYLGJA NÝJUM NISSAN PULSAR

NISSAN PULSAR
VERÐ FRÁ: 3.290.000 KR.

SUBARU LEVORG

RENAULT MEGANE
Komdu og fáðu upplýsingar hjá sölumönnum
um TILBOÐSVERÐ á völdum nýjum
RENAULT MEGANE sýningar- og
reynsluakstursbílum.

Komdu og fáðu upplýsingar hjá sölumönnum
um TILBOÐSVERÐ á völdum nýjum
DACIA DUSTER sýningar- og
reynsluakstursbílum.

280.000 KR.

KAUPAUKI

ISUZU D-MAX
Heitklæðning á pall
og dráttarbeisli.
Einnig er aukaafsláttur
af sýningarbílum.

ENNEMM / SÍA /

NM77551 BL blandaðir 5x38 okt2016 A

DACIA DUSTER

Komdu og fáðu upplýsingar hjá sölumönnum
um TILBOÐSVERÐ á völdum nýjum SUBARU
LEVORG sýningar- og reynsluakstursbílum.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ROMANCE

2,5 sæta sófi. Dökkgrátt
slitsterkt áklæði.
Stærð: 170 x 82 x 87 cm.

ROMANCE

ASTRO

Hægindastóll.
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 88 x 82 x 87 cm.

149.990 kr.
179.990 kr.

Slitsterkt dökkgrátt, kakí eða dökk
rautt slitsterkt áklæði.

84.990 kr.
99.990 kr.

44.990 kr. 59.990 kr.

1.
2.

FRIDAY

Nettur sjónvarpssófi með kósíhorni.
Hægri eða vinstri.
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 325 × 185 × 90 cm

3.

219.990 kr. 279.990 kr.
HAVANA

5.

Fæst einnig í
rauðu, hvítu, gráu
og svörtu leðri.

89.990 kr.
119.990 kr.
4.

HAVANA
1. Bloomingville ananas 4.990 kr. 2. Poul Pava glös fjögur saman í setti,
26 cl 4.990 kr. 3. Vinsælu Sentiments kertin frá Yankee Candle eru á 25%
afslætti í október 4. Iittala Moomin bollar 3.290 kr. 3.890 kr. 5. Broste
Sally bambuslukt, 36x40 cm 11.990 kr.

Nettir og þægilegir stólar
með snúningi. Slitsterkt áklæði.
Litir: Bleikur, ljós og dökkgrár,
rauður, ólívugrænn, orange, rauður.

59.990 kr. 79.990 kr.

CAMEO

Hornsófi með tungu.
Hægri eða vinstri.
Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 295 × 232 × 87 cm

259.990 kr. 329.990 kr.

Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

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

VIVALDI

MORRISON

Borðstofustóll,
eik og ekta leður.

Borðstofuborð úr
hvíttaðri olíuborinni gegnheilli eik.
Er fáanlegt í mörgum viðartegundum.

69.990 kr.

MORRISON borðstofuborðið er 100 cm breitt,
200 cm langt og hæðin er 73 cm. Það er
stækkanlegt í 358 cm með þremur stækkunum
sem fylgja. Hægt er að kaupa viðbótarstæk
kanir sem gera það mögulegt að stækka
borðið í 512 cm. Hvíttuð eða olíuborin eik.

299.990 kr. 399.990 kr.

Vertu eins og heima hjá þér
Skoðaðu úrvalið í blaðinu okkar
Vertu eins og
heima hjá þér

ALBERTA

OAKVILLE

Borðstofuborð úr
hvíttaðri
eða olíuborinni eik.
Stærð: 240 x 95
x 74 cm.
Stækkanlegt í 340
cm
með tveimur 50
cm
stækkunum sem
seldar eru
sér.

Borðstofustóll,
svart eða grátt PVC áklæði.

6.990 kr. 8.990 kr.

Borð

319.990 kr.
379.990 kr.

50 cm stækkun

23.790 kr. 27.99
0 kr.

Reykjavík | Akur
eyri | Ísafjörður
| www.husgagna
hollin.is

Þú finnur nýja bæklinginn okkar
á husgagnahollin.is

OTTAWA

Borðstofustóll,
brúnt, grátt eða svart PVC áklæði.

9.990 kr. 11.990 kr.

ONTARIO

Borðstofustóll,
dökkgrátt slitsterkt áklæði.

11.990 kr. 14.990 kr.

MANGÓ, MANGÓ, MANGÓ!
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Liðveisla
Skúli Steinar
Pétursson
sendiherra
Samnings Sameinuðu þjóðanna
um réttindi
fatlaðs fólks

É

g er sendiherra Samnings
Sameinuðu þjóðanna um
réttindi fatlaðs fólks. Hlutverk mitt er að fræða fólk um
samninginn og réttindi fatlaðs
fólks. Ég hef mikinn áhuga á
mannréttindum og að fatlað fólk
fái þann stuðning sem það á rétt
á í lífinu. Það er mikilvægt að
sá stuðningur sé eins og fólkið
sjálft vill hafa hann. Samkvæmt
Samningi Sameinuðu þjóðanna
á fatlað fólk rétt á þeirri aðstoð
sem það þarf til þess að geta tekið
fullan þátt í samfélaginu.
Ég hef verið að kanna þær leiðir
sem fatlað fólk hefur rétt á að nýta
sér til þess að geta tekið þátt í öllu
því sem samfélagið hefur upp á
að bjóða. Liðveisla er eitt af því.
Ég hef því kynnt mér liðveislu og
út á hvað hún gengur en félagsleg liðveisla er þjónusta sem allir
fatlaðir einstaklingar eiga rétt á ef
þeir þurfa á henni að halda og um
hana er fjallað í lögum um málefni
fatlaðs fólks.

Vantar starfsfólk
Ég tók viðtal við Ilmi Kristjánsdóttur, Stefán Eiríksson og Sigurbjörgu
Fjölnisdóttur hjá velferðarsviði
Reykjavíkurborgar og komst að
ýmsu um liðveislu. Það er til dæmis
langur biðlisti eftir að fá liðveislu
vegna þess að það vantar starfsfólk.
Það er því mikilvægt að fólk viti
af því að liðveisla er skemmtilegt,

LAUGARDAGUR

Liðveisla getur
komið í veg
fyrir að fólk
verði einmana. Það er
mikilvægt fyrir alla að taka
þátt í samfélaginu, fara á
djammið og taka þátt í öllu
því sem lífið hefur upp á að
bjóða. Þess vegna hvet ég alla
til þess að kynna sér þetta
starf á heimasíðum sveitarfélaganna því það gæti verið
fyrir þig.

áhugavert og fjölbreytt starf sem
felur í sér alls konar skemmtilegheit.
Þegar ég var yngri þá var ég með
liðveislu sem var ungur maður
sem var alveg frábær. Það var mjög
mikilvægt fyrir mig þá að vera með
liðveislu svo ég einangraðist ekki
frá samfélaginu. Við gerðum margt
skemmtilegt saman, eins og að fara í
bíó, í keilu og út að borða. Ég kynntist líka fjölskyldunni hans og eignaðist vini í gegnum hann. Í dag er ég
orðinn fullorðinn og er sjálfstæður
og þarf ekki lengur á því að halda
að vera með liðveislu. En það er
fullt af fullorðnu fötluðu fólki sem
þarf aðstoð við að fara á djammið, í
leikhús, út að borða og fleira og liðveisla er mjög mikilvægur þáttur í
þeirra lífi. Liðveisla getur komið í
veg fyrir að fólk verði einmana. Það
er mikilvægt fyrir alla að taka þátt
í samfélaginu, fara á djammið og
taka þátt í öllu því sem lífið hefur
upp á að bjóða. Þess vegna hvet ég
alla til þess að kynna sér þetta starf
á heimasíðum sveitarfélaganna því
það gæti verið fyrir þig.

Rétta liðið?
Sigurjón Vídalín
Guðmundsson
sjálfstætt starfandi

Þ

NÝTT BRAGÐ

Heimilisjógúrt með mangóbragði

að er stundum talað um að
stjórnmálaflokkar eigi ákveðið kjarnafylgi. Mér hefur
alltaf þótt það svoldið óþægileg tilhugsun að slíkt skuli yfirhöfuð vera
til og það sem er kannski enn verra
að hjá sumum stjórnmálaöflum
hefur þetta kjarnafylgi verið talið á
bilinu 10-20%!
En hvað er kjarnafylgi? Jú, það er
það fylgi sem stjórnmálaafl getur
gengið að sem vísu sama hvað bjátar
á. Svona svipað og að halda með
íþróttaliði. Ég t.d. held með Liverpool, það er ekki alltaf búið að vera
auðvelt, en ég held samt með þeim
og mun alltaf gera. Það kannski gerir
mér ekki alltaf gott, sérstaklega ekki
þegar illa gengur, en það hefur bara
áhrif á mig og mig einan.
Að „halda“ með stjórnmálaflokki
er hins vegar aldrei gott. Það færir
þeim sem eru í forystu á hverjum
tíma völd sem hægt er að misnota
án þess að þurfa að taka afleiðingum
gjörða sinna. Flokkurinn fær alltaf
sinn skerf af atkvæðum frá dyggum
stuðningsmönnum og aðhaldið sem
hverjum stjórnmálamanni og flokki
er nauðsynlegt minnkar og jafnvel
hverfur. Þar af leiðandi höfum við
verið að horfa upp á það undanfarin
ár og áratugi að stjórnmálamenn
sækja umboð sitt til almennings
með loforðaflaumi rétt á meðan
á kosningabaráttunni stendur til
þess eins að svíkja þau jafnharðan
og halda áfram að verja hagsmuni
fárra á kostnað heildarinnar á komandi kjörtímabili.

Stjórnmálaflokkar eiga
ekki að eiga
fylgi. Það er hættulegt
lýðræðinu og gerir sérhagsmunahópum kleift að ná
völdum í gegnum forystu
flokka sem „eiga“ mikið
kjarnafylgi.

Slæmt fyrir samfélagið
Stundum fæ ég það á tilfinninguna
að sumt af þessu fólki sem myndar
þetta svokallaða kjarnafylgi geri
það á þeim forsendum að það sé
að styðja „liðið“ sitt. Það er stolt af
því að halda hollustu við flokkinn
sinn sama hvaða stefnu forysta hans
tekur. Jafnvel þó þessi stefna samrýmist á engan hátt hagsmunum
viðkomandi þá heldur hann samt
áfram að styðja „liðið“ sitt. Það segir
sig sjálft að það er ekki bara slæmt
fyrir hag viðkomandi heldur getur
það líka verið slæmt fyrir hag samfélagsins í heild og það er verst af
öllu.
Stjórnmálaflokkar eiga ekki að
eiga fylgi. Það er hættulegt lýðræðinu og gerir sérhagsmunahópum kleift að ná völdum í gegnum
forystu flokka sem „eiga“ mikið
kjarnafylgi. Það hefur gerst, það er
að gerast og mun halda áfram að
gerast ef kjarnafylgisfólkið breytir
ekki um hugafar. Eina „liðið“ sem á
að skipta máli í kosningum er samfélagið okkar og hvernig við, fólkið
í landinu, viljum hafa það þannig að
það þjóni okkur sem best og tryggi
velferð okkar allra, ekki bara sumra.

LAUGARDAGUR
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Maríusystur – leyniregla með 7500 félaga
Hanna Kristín
Guðmundsdóttir
forseti Maríustúkunnar á Íslandi

F

yrsta lokaða reglan sem eingöngu var ætluð konum,
Maríureglan, var stofnuð í
Noregi fyrir eitt hundrað árum,
nánar tiltekið 27. september 1916.
Nærri öld síðar, eða árið 2008, var
stofnuð Maríustúka hér á landi. Sex
íslenskar konur höfðu frumkvæði
að stofnun stúkunnar en stofnfélagar voru 36 talsins. Stúkunni
hefur vaxið hratt fiskur um hrygg og
í dag eru 85 konur í íslensku Maríustúkunni.
Stofnandi Maríureglunnar í
Noregi og fyrsti forseti hét Dagny
Kristensen. Dagny var sterkur persónuleiki og átti sér þann draum
að stofna lokaða reglu fyrir konur.
Slíkar reglur, aðeins ætlaðar karlmönnum, voru vel þekktar í Noregi
og víðar um heim en Dagny lagði
áherslu á að Maríureglan yrði eingöngu fyrir konur, starfaði sjálfstætt
og á eigin forsendum. Og draumur
Dagnyar varð að veruleika. Konur
sýndu reglunni strax mikinn áhuga
og voru fljótlega stofnaðar nýjar
stúkur víða í Noregi. Nú eru sextíu
og sex stúkur innan Maríureglunnar. Flestar eru þær í Noregi en einnig í Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi
og Þýskalandi auk íslensku Maríustúkunnar. Félagar í Maríureglunni
nú á afmælisárinu eru 7.500 talsins.
Þrjár Maríusystur eru í æðstu stjórn
reglunnar sem fer með öll helstu
mál hennar og hefur aðsetur í Ósló. Í
hverri stúku er sérstakt embættisráð
undir stjórn forseta. Fyrsti forseti
Maríustúkunnar á Íslandi var Marta
Ragnarsdóttir en núverandi forseti
er Hanna Kristín Guðmundsdóttir.
Maríureglan byggir á kristnum
gildum og hafa konur í reglunni
frá upphafi komið víða að í þeim
samfélögum þar sem Maríustúkur
starfa. Skilyrði fyrir inngöngu í
Maríustúku er að umsækjandi hafi
náð 25 ára aldri, aðhyllist kristin
gildi og gangist undir ýmsa siði og
athafnir sem tíðkast innan Maríureglunnar. Eins og í flestum hliðstæðum lokuðum reglum byggist
starfið innan reglunnar á stigum
sem þátttakendur taka og fundir
fara fram eftir ákveðnum reglum og
hefðum. Fundir reglunnar eru lokaðir og leynilegir öðrum en Maríusystrum. Sumir kunna að spyrja
hvaða tilgangi slík leynd þjóni. Hver
og ein Maríusystir upplifir starfsemina á sinn einstaka hátt þannig
að svörin við tilgangi leyndarinnar
eru jafn ólík og fjölbreytt og hópur
Maríusystra er. Fundir eru haldnir
hálfsmánaðarlega. Þar sem Maríusystur eiga ekki eigið húsnæði hafa
þær víða notið velvildar Frímúrarareglunnar og fengið afnot af húsum
hennar sem henta mjög vel fyrir
fundi Maríusystra. Þannig háttar
einnig til hér á landi og fara fundir
Maríustúkunnar á Íslandi fram í Frímúrarahúsinu í Reykjavík.

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

Læri að styrkja sjálfar sig
Eitt af markmiðum Maríureglunnar
er að gefa félögum kost á að öðlast
ró og innri frið sem er kannski aldrei
mikilvægara en á okkar tímum þegar
erill, ys og þys einkennir líf flestra. Á
stúkufundum gefst konum kostur á
að hlusta, staldra við og skoða hug
sinn. Markmiðið er ekki að reglan
breyti þeim sem í henni eru en innihald fundanna og starfsemi reglunnar getur hjálpað þeim konum, sem
það kjósa, að þekkja sjálfar sig og

verða ögn betri manneskjur í dag en
í gær. Einkunnarorð reglunnar eru:
Þekktu sjálfa þig! Maríureglan veitir
konum ákveðinn vegvísi að fara eftir
en það er á valdi hverrar og einnar
Maríusystur að nota þann vegvísi til
að bæta sjálfa sig og verða öðrum til
góðs utan reglunnar.
Eins og vænta má höfðar starfsemi Maríureglunnar ekki til allra
en markmiðið er að konum líði vel á
fundum og hafi áhuga á starfseminni.
Þegar nýjar systur sækja um inn-

göngu í Maríustúku er talið heppilegt
að einhver innan stúkunnar þekki
til þeirra og reyni að meta hvort viðkomandi á erindi í slíka lokaða reglu.
Ef nýjar systur eru í leit að veraldlegum framgangi er regla Maríusystra ekki réttur vettvangur þar
sem markmiðið er fyrst og fremst
að konur læri að styrkja sjálfar sig
sem manneskjur og þekkja sinn
innri mann. Ef konur hafa áhuga
á að ganga í stúku Maríusystra en
þekkja ekki konur sem eru félagar í

stúkunni geta þær leitað til forsvarsmanna stúkunnar og kannað málið.
Forseti Maríustúkunnar hér á landi
hefur netfangið forseti@mariur.is
og veitir fúslega upplýsingar þegar
þannig háttar til. Maríureglan sinnir
góðgerðarmálum – í kyrrþey – en
hver stúka fyrir sig sinnir góðgerðarmálum að eigin frumkvæði eftir því
sem við á á hverjum stað og tíma.
Í tilefni afmælisársins hafa allar
Maríustúkurnar 66 að tölu sameinast um að styrkja SOS Barnaþorpin.

Opið söluferli
á Miðlandi ehf.
Byggingarréttur á allt að 485 íbúðum í Reykjanesbæ
Hömlur ehf., dótturfélag Landsbankans
hf., býður til sölu allt útgefið hlutafé í
Miðlandi ehf., kt. 430579-0109.
Miðland er fjárfestinga- og fasteignafélag sem
stofnað var árið 1979 og hefur fjárfest í landi
á Neðra-Nikel svæðinu í Reykjanesbæ. Eign
félagsins er tvíþætt, annars vegar eignarland sem
samtals er um 34 hektarar og er skipulagt undir
byggingu á allt að 485 íbúðum ásamt atvinnuhúsnæði (1,4 hektarar) og hins vegar samningur við
Reykjanesbæ um að Miðland annist gatnagerð á
svæðinu og hljóti tekjur af.
Deiliskipulag fyrir hluta byggingarlandsins er
þegar samþykkt og gerir ráð fyrir byggingu á
samtals 300 íbúðum. Gatna- og holræsagerð hefur
verið unnin að hluta til á svæðinu og hægt er
að hefja framkvæmdir á hluta lóðanna nú þegar.
Samkvæmt gildandi Aðalskipulagi Reykjanesbæjar er gert ráð fyrir byggingu allt að 185 íbúða
til viðbótar.
Söluferlið fer fram í samræmi við stefnu Landsbankans um sölu eigna í eigu bankans. Áhuga-

samir fjárfestar geta haft samband við Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans sem er umsjónaraðili söluferlisins með því að senda tölvupóst á netfangið
midland@landsbankinn.is. Fjárfestar geta
óskað eftir því að fá afhenta trúnaðaryfirlýsingu,
upplýsingar um hugsanlega hagsmunaárekstra
og eyðublað vegna hæfismats. Söluferlið er öllum
opið sem uppfylla hæfismat og geta sýnt fram á
fjárfestingargetu að fjárhæð 300 milljónir króna.
Þeir fjárfestar sem skila inn trúnaðaryfirlýsingu
og eyðublaði vegna hæfismats og uppfylla hæfismat fyrir þátttöku í söluferlinu fá afhent kynningargögn um Miðland þann 10. október og gera
tilboð á grundvelli þeirra gagna. Einungis verður
hægt að gera tilboð í allt hlutafé í Miðlandi og
tilboð sem hljóða upp á minni eignarhluta verða
metin ógild.
Fjárfestum er bent á að frestur til að skila tilboðum í 100% af hlutafé í Miðlandi ehf. rennur
út kl. 12:00 miðvikudaginn 26. október 2016.
Fyrir hönd Hamla ehf. sem seljanda, Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf.

Eignarland Miðlands ehf.
Svæði á mynd

Hektarar

Reitur A
Reitur C
Reitur D
Reitur E (hluti Miðlands)

1,04
22,44
9,74
0,68

Samtals eignarland

33,89
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Þakkir til Listasafns ASÍ
Eiríkur
Þorláksson
listfræðingur.

Gefum þeim
raunverulegt
val um nám

Þ

Sara Dögg
Svanhildardóttir
skipar 15. sæti
Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi

egar ungmenni velja nám að
loknum grunnskóla liggur
beinast við að fara hina hefðbundnu bóknámsleið. Ekki endilega
vegna þess að áhugi flestra liggi á því
sviði né heldur vegna þess að það eigi
svo afskaplega vel við flesta, heldur
vegna þess að þar hafa allar áherslur
samfélagsins legið. Virðingin fyrir
bóknámi er mikil og ekkert nema gott
um það að segja. Sú virðing hefur hins
vegar varpað skugga á aðra kosti, eins
og starfsnám. Starfsnámið hefur því
átt undir högg að sækja og námsframboð dregist saman.

Hlutverk grunnskólans
Í grunnskóla er meginhluti náms
bóknám, þar sem kennsluformið
er einfalt og beinn kostnaður liggur
helst í námsbókunum sjálfum. Það
er dýrara og flóknara að halda uppi
verkgreinum. En grunnskólinn
ætti að vera sá vettvangur sem ýtir
undir fjölbreyttar leiðir í námi og
tekur þannig mið af fjölbreytileika
atvinnulífsins. Reyndin er að ungmenni finna sér ekki farveg, þau fá
ekki stuðning í skólaumhverfinu
til að efla sig innan síns áhugasviðs
nema að mjög takmörkuðu leyti og
skólarnir eru ekki allir í stakk búnir
til að bregðast við. Viljann skortir
ekki, heldur fjármagnið til að hrinda
hugmyndum í framkvæmd.
Hvernig má gera betur?
Stjórnvöld í nánum tengslum við
atvinnulífið hafa gullið tækifæri til að
taka á þessum vanda og styðja betur
við menntastofnanir til framkvæmda
og fjölbreytileika í námsframboði.
Það skiptir öllu að við lok grunnskóla hafi ungmenni raunveruleg
tækifæri til að velja þær námsbrautir
sem styðja við áhugasvið og löngun
til menntunar. Við þurfum að breyta
núverandi kerfi, því aðeins þannig
getum við vonast til að stemma stigu
við brottfalli framhaldsskólanema.
Allt of margir fara af stað í nám án
þess að vita í raun hvert stefnir, því
námið snertir ekki á þeirra áhugasviði og sterku hliðum.

Við verðum að gera starfsmenntun hærra undir höfði
og leita leiða til að ungmenni
geti valið sig inn á áhugasviðið sitt við upphaf framhaldsskólagöngu. Strax, en
ekki eftir eins til tveggja ára
bóknámstímabil sem hefur
þær afleiðingar að hópur
ungmenna gefst upp vegna
þess að þeim er ekki mætt út
frá þeirra eigin styrkleikum.

Ein lausnin gæti verið sú að strax
við fyrsta námsár í framhaldsskóla
fari ungmenni að stunda nám á þeim
vettvangi sem hugur þeirra leitar til
hvað varðar starfsval. Starfsnámið
væri því raunverulegur kostur strax
við upphaf framhaldsskólagöngu.
Þessi ungmenni gætu sett sér framtíðarsýn sem byggir á getu og áhuga
á að taka virkan þátt í samfélaginu út
frá eigin styrkleikum og hæfni. Það
falla ekki allir inn í bóknámsformið
– og þurfa alls ekki að gera það.

Tími til framkvæmda
Umræðan hefur verið mikil og gagnleg en nú er komið að því að framkvæma og endurskapa. Við verðum
að gera starfsmenntun hærra undir
höfði og leita leiða til að ungmenni
geti valið sig inn á áhugasviðið sitt
við upphaf framhaldsskólagöngu.
Strax, en ekki eftir eins til tveggja
ára bóknámstímabil sem hefur þær
afleiðingar að hópur ungmenna gefst
upp vegna þess að þeim er ekki mætt
út frá þeirra eigin styrkleikum. Þau
fyllast vonleysi og uppgjöf.
Ávinningur af breyttum áherslum
er mikill fyrir einstaklingana, en ekki
síður fyrir atvinnulífið og þær starfsgreinar sem við byggjum samfélag
okkar á.
Þegar skrefið er tekið til fulls og
kerfið fær þann kjark sem þarf til
breytinga þá fyrst getum við talað
um að starfsnám fái þá viðurkenningu sem við viljum að allt nám njóti.

S

íðasta sýningin sem haldin
verður í sýningarsölum Listasafns ASÍ í Ásmundarsal við
Freyjugötu stendur nú yfir. Listasafn ASÍ hefur verið öflugur vettvangur myndlistar hér á landi
frá því á sjöunda áratug síðustu
aldar, en það var stofnað 1961.
Fyrstu sýningarnar voru haldnar í
þröngum húsakosti að Laugavegi
18 og síðar Laugavegi 31, þar sem
þá var húsnæði Alþýðubankans
en nú er Biskupsstofa. Byltingin í
starfsemi Listasafns ASÍ hófst hins
vegar 1980, þegar það komst í eigið
sýningarhúsnæði að Grensásvegi
16. Þar fór fram öflugt sýningarhald
um langt árabil, og önnur starfsemi
blómstraði einnig, og bar þar hæst
brautryðjendastarf í bókaútgáfu á
sviði myndlistar, sem varð öðrum
söfnum til eftirbreytni. Þarna var
heimili safnsins þar til það flutti
í Ásmundarsal árið 1996 þar sem
það hefur verið síðan, og þar sem
listunnendur hafa notið stöðugra
og margra minnisstæðra sýninga
síðustu tuttugu ár.
Þegar Listasafn ASÍ hóf sýningarstarf sitt við Grensásveg árið 1980

var myndlistarvettvangur á höfuðborgarsvæðinu fátæklegur í samanburði síðari tíma; þar var nær eingöngu um að ræða Kjarvalsstaði,
Norræna húsið og Nýlistasafnið,
auk þess sem Bogasalur Þjóðminjasafnsins og menningarmiðstöðin
Mokka-kaffi voru mikilvægir sýningarstaðir; sýningarsalurinn á
Grensásvegi var því kærkomin viðbót.
Nú þegar Listasafn ASÍ hverfur
af þessum vettvangi er umhverfið
hins vegar orðið mun ríkulegra; má
nefna opnun Hafnarborgar (1983),
Ásmundarsafns (1983), Listasafns
Sigurjóns Ólafssonar (1984), Listasafns Íslands (1987), Listasafns
Kópavogs – Gerðarsafns (1994) og
Listasafns Reykjavíkur – Hafnarhúsi (2000), auk þess sem öflug listasöfn hafa verið opnuð á Akureyri, í
Hveragerði, Reykjanesbæ, Hornafirði og víðar; þá hafa sprottið upp
bæði listamannarekin og atvinnugallerí, sem starfa mörg af miklum
krafti. Það geta því margir orðið
til að taka upp mögulegan slaka af
því að Listasafn ASÍ hætti að reka
sýningarsal.

Mikilvægir fjármunir
Það er ljóst að félagsmenn verkalýðsfélaga landsins hafa lagt fram
mikla og mikilvæga fjármuni í gegnum tíðina til að tryggja starfsemi
Listasafns ASÍ. Það ber að þakka. Þá
hefur það verið ein gæfa safnsins að
hafa notið starfskrafta dugmikilla
safnstjóra í gegnum tíðina – þeirra

Það er ljóst að félagsmenn
verkalýðsfélaga landsins hafa
lagt fram mikla og mikilvæga
fjármuni í gegnum tíðina til
að tryggja starfsemi Listasafns ASÍ. Það ber að þakka.

Hjörleifs Sigurðssonar, Þorsteins
Jónssonar, Sólveigar Georgsdóttur,
Ólafs Jónssonar og nú síðast Kristínar G. Guðnadóttur. Það ber einnig
að þakka. Þrátt fyrir undarleg viðbrögð samtaka listamanna á liðnu
vori þegar fregnir bárust af þeim
breytingum á starfsemi safnsins sem
nú eru að verða að veruleika tel ég
fullvíst að þeir fjölmörgu listamenn
sem hafa notið þess að sýna í sölum
safnsins í 36 ár hugsi með hlýhug og
þakklæti til Listasafns ASÍ.
Þeir listunnendur sem hafa notið
sýninga safnsins í gegnum árin held
ég að beri einnig mikinn hlýhug til
safnsins. Sem einn slíkur vil ég hér
með þakka Listasafni ASÍ kærlega
fyrir mig, og óska safninu velfarnaðar í starfi sínu til framtíðar.

Táknmál – Er það ekki málið?
Sigurveig
Víðisdóttir
hjúkrunarfræðingur, MHA

Í

slenskt táknmál hefur verið viðurkennt sem fyrsta mál heyrnarlausra á Íslandi og ekki þarf að
efast um gildi þess að hefja máltöku
heyrnarlausra eins fljótt og hægt er,
rétt eins og hjá heyrandi börnum.
Máltaka og að ná málþekkingu
krefst örvunar og fjölbreytileika
og því er mikilvægt að máltaka fari
fram í málumhverfi sem uppalandi
eða kennari eru leiknir í, hvort sem
það er talmál eða táknmál. Þeir
sem nota táknmál nota síðan hið
skrifaða mál sem sitt annað mál,
lesa, skrifa, læra á því, rétt eins og
við sem erum heyrandi, en til þess
verða þeir að öðlast málþekkingu
og færni fyrst, rétt eins og þeir sem
heyra.
Fullgilding Samnings Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
felur í sér ákvæði um aðgengi og
jöfn tækifæri. Fram undan liggur
mikil vinna við stefnumótun og
hvernig framfylgja skuli megininntaki hans. Þetta er stórt skref fyrir

Eigum við ekki bara að
bretta upp ermarnar og
henda okkur í verkefnið sem
stuðlar að því að Samningi
Sameinuðu þjóðanna verði
fylgt eftir, fötluðum og
ófötluðum til ævarandi framdráttar?

heyrnarlausa sem og aðra og mun
styðja þá í eins einfaldri og sanngjarnri baráttu og því að hefja máltöku sem ungbörn, ná málskilningi
og að geta beitt málinu við samskipti í starfi og leik. Þessu fylgir
augljóslega þjóðhagslegur ávinningur. Er þetta ekki málið spyr ég?

Úrvalsnemendur
Hillary Clinton fjallaði nýlega um
það í ræðu sem hún hélt í Orlando
að hún ætlaði sem forseti að gera
fatlaða sýnilegri og stuðla að frekari þátttöku þeirra í bandarísku
samfélagi. Hún benti sérstaklega á
Leuh Katz-Hernandes sem starfar

sem móttökuritari Barack Obama í
Hvíta húsinu. Leah gekk í Maryland
School for the deaf (MSD) í Fredrick í Maryland-ríki ásamt dóttur
minni. Nemendur í MSD fengu
menntun sína í táknmálsumhverfi
í skóla sem fór eftir námskrá Fredrick-sýslu. Nemendur og kennarar
voru jafn víg á táknmáli og því fór
sem fór, þetta voru úrvalsnemendur
sem síðar fóru í háskóla og eru nú
að skila sér í störf úti í samfélaginu.
Í sama skóla stundaði Nyle Di
Marco nám. Hann tók fyrir nokkrum árum þátt í módelsamkeppni
sem hann vann og síðan í keppninni
Dancing with the stars sem hann
einnig sigraði í, en þessi þáttur er
vinsæll á sjónvarpsstöðinni ABC.
Nyle hefur í kjölfar velgengni sinnar
stofnað sjóð, hvers helsta markmið
er að stuðla að því að heyrnarlaus
börn geti hafið máltöku frá fyrstu
tíð og byggja upp sjálfsímynd
heyrnarlausra. Eigum við ekki bara
að bretta upp ermarnar og henda
okkur í verkefnið sem stuðlar að því
að Samningi Sameinuðu þjóðanna
verði fylgt eftir, fötluðum og ófötluðum til ævarandi framdráttar?
Ísland er fjölmenningarsamfélag
og er það til hins betra. Stuðlum
að því að styrkja okkar góða samfélag með því að viðurkenna þá
fjölbreytni sem við njótum. Það er
málið.

Pálmaolía, ódýr og góð olía eða olía á eldinn?
Þórhildur Fjóla
Kristjánsdóttir
verkfræðingur

U

ndanfarin ár hefur verið
mikil vitundarvakning í
Noregi meðal neytenda
varðandi notkun á pálmaolíu í
matvælum. Þessi vitundarvakning
hefur meðal annars leitt til þess
að einn stærsti aðilinn á norskum
matvörumarkaði, REMA1000,

hefur hætt alfarið að nota pálmaolíu í sínum matvælum. Nú eru matvæli sem áður innihéldu pálmaolíu
merkt með stolti og stórum stöfum
„Pálmaolíufrítt“. En pálmaolía er
mikið notuð í allskyns matvælum,
t.d eins og kexi, ís, frönskum kartöflum og fjölmörgu fleiru.
Af hverju er REMA1000 hætt að
nota pálmaolíu? Er hún ekki bara
ódýr og meinlaus olía? Hið lága
verð á pálmaolíunni, en hún er ein
ódýrasta olían á heimsmarkaði,
skýrir um margt hina miklu notkun
á henni. Pálmaolía er ræktuð í hitabeltislöndum eins og Indónesíu,
Malasíu og Kólumbíu. En pálmaolíuplantan vex hratt og gefur fljótt

Með því að skipta pálmaolíunni út, til dæmis fyrir
repjuolíu eða aðrar olíur sem
eru ekki ræktaðar á þessum
svæðum, er hægt að stuðla að
verndun regnskóganna.
af sér afurð. Stór regnskógasvæði
eru einmitt í hitabeltislöndunum.
Regnskógunum er í dag eytt til að
koma pálmaolíuökrum fyrir. En

þessi eyðing regnskóganna er eitt
helsta umhverfisvandamál jarðarinnar. Með eyðingu regnskóganna
dregst kolefnislager jarðarinnar
saman og kolefni sem annars myndi
vera tekið upp í regnskógunum fer
út í andrúmsloftið. Einnig er náttúru- og dýralíf í regnskógunum það
fjölbreyttasta á jörðinni og þar lifa
nú fjölmargar dýrategundir í útrýmingarhættu.
Þar af leiðandi er það afar brýnt
að stöðva eyðingu regnskóganna til
að stemma stigu við loftslagsbreytingum og vernda lífríkið á jörðinni.
Með því að skipta pálmaolíunni út,
til dæmis fyrir repjuolíu eða aðrar
olíur sem eru ekki ræktaðar á þess-

um svæðum, er hægt að stuðla að
verndun regnskóganna. Pálmaolían
er ekki einungis slæm fyrir umhverfið, heldur er hún einnig slæm heilsu
manna. Rannsóknir sýna að hún er
ekki góð fyrir hjartað þar sem hún
eykur kólesteról. Það er því til
margs að vinna bæði umhverfisog heilsufarlega séð þegar hætt er
að nota og borða pálmaolíu. Þess
vegna er REMA1000 hætt að setja
pálmaolíu í sínar matvörur, vegna
samfélagslegrar ábyrgðar og ósk um
að taka þátt í verndun umhverfisins.
Þú getur byrjað með því að kanna
innihaldið á matvælunum þínum
og reynt að forðast þær matvörur
sem innihalda pálmaolíu.

NÝR FORD EDGE AWD

Veitir þér frelsi til að fara lengra

Þú nýtur þess að ferðast í nýjum Ford Edge. Hann er gríðarlega rúmgóður enda er
hann stærsti jeppinn í sínum flokki, rúmir 4,8 m. Dráttargetan er mikil eða 2.000 kg
og veghæðin er rúmir 20 cm undir lægsta punkt.
Hann er jafnframt hlaðinn búnaði og notendavænni tækni sem eykur bæði þægindi
og akstursánægju. Meðal staðalbúnaðar er:
• SYNC samskiptakerfi með
Bluetooth og neyðarhringingu í 112

• Bakkmyndavél

• Upphitanleg Quickclear framrúða

• Veglínuskynjari

• Leðurklætt upphitanlegt stýrishjól

• 8'' snertiskjár

• Umferðaskiltalesari

• Ford MyKey

• Íslenskt leiðsögukerfi

• Rafdrifinn afturhleri með skynjara

• Lyklalaust aðgengi

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

FORD EDGE AWD
SJÁLFSKIPTUR 210 HÖ DÍSIL
FRÁ

Ford Edge hefur framúrskarandi aksturseiginleika, kraftmikið útlit og fyrsta
flokks tækni sem setur hann fremstan í sínum flokki. Ford Edge er fjórhjóladrifinn, búinn 210 hestafla dísilvél og kemur á 19'' álfelgum.

8.090.000

KR.

Komdu og prófaðu hljóðláta
dísiljeppann Ford Edge AWD

ford.is

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

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Edge er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar við ofantalið er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: hraðastillir með hraðatakmarkara, tvöföld tölvustýrð miðstöð, vandað hljómkerfi
með 9 hátölurum, nálægðarskynjarar að framan og aftan, starthnappur, sólarvörn í framrúðu og regnskynjari í framrúðu. Ford Edge er fáanlegur í þremur útfærslum: Titanium, Titanium S og Sport. Ford Edge AWD
2,0 TDCi dísil 210 hö. 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9 l/100 km. CO2 losun 149 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.
Ford_Edge_frelsi_5x38_20160920_END.indd 1

22.9.2016 13:38:27

7 GB á mánuði í 7 má

iPhone 7 32 GB

124.990 kr. stgr.
128 GB 134.990 kr.

6 GB netnotkun
á mánuði í
6 mán. fylgir!

6 GB netnotkun
á mánuði í
6 mán. fylgir!

3 GB netnotkun
á mánuði í
6 mán. fylgir!

iPhone 6S Plus 16 GB

iPhone 6S 32 GB

iPhone SE 16 GB

109.990 kr. stgr.

99.990 kr. stgr.

69.990 kr. stgr.

64 GB 129.990 kr.

16 GB 89.990 kr.
64 GB 109.990 kr.

64 GB 89.990 kr.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri | Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is

ánuði fylgja
Sjöfulsins snilld!

sport
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Nýjast

Pepsi-deild kvenna

Stjarnan - FH

4-0

Valur - Breiðablik

1-0

Fylkir - Selfoss

0-0

ÍA - KR

2-3

ÍBV - Þór/KA

3-3

Efri
Stjarnan
44
Breiðablik39
Valur39
Þór/KA33
ÍBV31

Neðri
FH17
KR15
Fylkir14
Selfoss13
ÍA8

Katrín Ásbjörnsdóttir 2, Lára Kristín
Pedersen, Ásgerður S. Baldursdóttir.

Dóra María Lárusdóttir.

Cathrine Dyngvold, Rachel Owens – Jordan
O’Brien, Ásdís Karen Halldórsdóttir,
Fernanda Vieira Baptista.

Cloe Lacasse 2, Natasha Moraa Anasi – Anna
Rakel Pétursdóttir, Sandra Stephany Mayor
Gutierrez, Zaneta Wyne.

Harpa Þorsteinsdóttir vann
gullskóinn en hún skoraði 20 mörk
í 16 leikjum. Hún var einnig valinn
besti leikmaður deildarinnar af leikmönnnum. Lillý Rut Hlynsdóttir,
Þór/KA, var valin efnilegust.
Enska úrvalsdeildin

Everton

Ásgerður Stefanía Baldursdóttir lyftir Íslandsmeistarabikarnum á loft á Samsung-vellinum í gærkvöldi. Fréttablaðið/Eyþór

Stjörnurnar í
Garðabænum
Stjarnan úr Garðabæ varð í gær Íslandsmeistari í
knattspyrnu kvenna í fjórða sinn á síðustu sex tímabilum. Stjarnan vann öruggan sigur á FH í gær, 4-0.
Fótbolti Eftir stutt stopp í Kópavoginum er Íslandsbikarinn kominn aftur í Garðabæinn.
Stjarnan náði í mikilvægt stig gegn
Breiðabliki í 16. umferð og eftir það
voru Garðbæingar með örlögin í eigin
höndum og þurftu bara að vinna KR
og FH í síðustu tveimur umferðunum til að tryggja sér titilinn. Og það
hafðist, Stjarnan kláraði sína leiki
með stæl, vann KR 0-3 í næstsíðustu
umferðinni og FH 4-0 í gær.
„Þetta er alltaf jafn geggjað og
ég er gríðarlega stolt af stelpunum
eftir leikinn í dag,“ sagði Harpa
Þorsteinsdóttir, markahæsti og
besti leikmaður Pepsídeildarinnar
2016, í samtali við Fréttablaðið í
gær. Hún lék ekki með Stjörnunni í
síðustu tveimur leikjunum þar sem
hún er barnshafandi eins og frægt
er orðið. Harpa var þó búin að gera
sitt en hún skoraði 20 mörk í fyrstu
16 leikjum tímabilsins.
Margar hetjur
Hetjurnar í Stjörnuliðinu eru
fleiri. Hin tvítuga Berglind Hrund
Jónasdóttir fyllti skarðið sem
Sandra Sigurðardóttir skildi eftir
sig í markinu með glæsibrag; fékk
aðeins 10 mörk á sig í 17 leikjum og
hélt marki sínu níu sinnum hreinu.
Ólafur Þór Guðbjörnsson, þjálfari
Stjörnunnar, segir að Berglind hafi
sannað að hún var traustsins verð.
„Berglind stóð sig vel í vorleikjunum og sýndi að hún ætlaði sér
að taka stöðuna. Það var engin
spurning að hún fengi traustið og
hún stóð sig frábærlega í sumar,“
sagði Ólafur sem tókst að fylla fleiri
skörð í liði Stjörnunnar en talsverðar breytingar urðu á liðinu í vetur.
Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir, Agla

María Albertsdóttir, Donna Kay
Henry og Katrín Ásbjörnsdóttir
komu allar fyrir tímabilið og léttu
undir með Hörpu í sóknarleiknum.
Katrín var t.a.m. frábær í leiknum
gegn FH þar sem hún skoraði tvö
mörk og lagði hin tvö upp.
Fyrirliðinn Ásgerður Stefanía
Baldursdóttir lyfti Íslandsbikarnum í leikslok en þessi mikli sigurvegari hefur átt risastóran þátt í
uppgangi Stjörnunnar á undanförnum árum og er hjartað í liði
Garðbæinga.
„Við settum okkur þetta markmið 13. september í fyrra, eftir að
Breiðablik hafði tryggt sér titilinn.
Karakterinn sem við sýndum á
köflum í sumar hefur verið með
ólíkindum. Ég er bara ótrúlega stolt
og ég get varla lýst því hvernig er
að vera fyrirliði í svona liði,“ sagði
Ásgerður í leikslok í gær.
Selfoss fór niður
Það var einnig barist á hinum
enda töflunnar í lokaumferðinni í
gær. KR var í verstu stöðunni fyrir
umferðina en tryggði sér áframhaldandi sæti í Pepsídeildinni með
ævintýralegum 2-3 sigri á botnliði
ÍA. Á sama tíma gerðu Fylkir og Selfoss markalaust jafntefli en það var
hlutskipti síðarnefnda liðsins að
fylgja Skagakonum niður í 1. deild.
Þetta er mikið áfall fyrir Selfoss sem
endaði í 3. sæti Pepsídeildarinnar
í fyrra og komst í bikarúrslit 2014
og 2015.
Þá gerðu ÍBV og Þór/KA 3-3 jafntefli í miklum markaleik og Valur
vann 1-0 sigur á Breiðabliki. Þetta
var fyrsta tap Blika í deildarleik frá
22. júlí 2014.
ingvithor@365.is

1 – 1 Crystal Palace

1-0 Romelu Lukaku (35.), 1-1 Christian Benteke (50.).

Efst
Man. City
Tottenham
Everton
Arsenal
Liverpool

18
14
14
13
13

Neðst
M’brough
Swansea
West Ham
Stoke
Sunderland

5
4
3
2
1

Í dag

19.00 Arsenal - Liverpool Sport 2
20.00 Stjarnan - BreiðablikSport 3
21.00 Messan
Sport 2
18.00 Valur - FylkirLaugard.v.
18.00 Leiknir R. - FHLeiknisv.
18.00 ÍA - FjölnirNorðurálsv.
Laugardagur:
05.55 Formúla 1: Æfing Sport
08.50 Formúla 1: Tímataka Sport
11.20 Swansea - Liverpool Sport
12.30 Ryder-bikarinn  Golfstöðin
13.00 Pepsi-d.: upphitun Sport
13.50 Hull - Chelsea 
Sport 2
13.55 Stjarnan - Víkingur Ó  Sport 4
13.55 Breiðablik - Fjölnir  Sport 5

Sport
14.00 KR - Fylkir 
14.00 FH - ÍBV 
Sport 3
16.25 Wolves - Norwich 
Sport 2
16.25 Leverkusen - Dortm.  Sport 3
17.00 Pepsi-m.: Lokaþáttur Sport
Sunnudagur:
06.30 Formúla 1: Malasía Sport
10.50 Man. Utd. - Stoke Sport
12.55 Enski: Upphitun Sport
13.10 Tottenham - Man. City 
 Sport
15.05 Enski boltinn: Uppgjör Sport
15.20 Burnley - Arsenal Sport
16.00 Ryder-bikarinn  Golfstöðin
18.40 Celta - Barcelona Sport
20.20 NFL: Chargers - SaintsSport 2
Pepsi-deild karla:
L 14.00 Þróttur - Víkingur Þróttarv.
L 14.00 KR - Fylkir 

Alvogenv.
L 14.00 FH - ÍBV Kaplakrikav.
L 14.00 Valur - ÍA Valsvöllur
L 14.00 Stjarnan - Vík. Ó.Sams.-v.
L 14.00 Breiðablik - Fjölnir 
 Kópav.
Olís-deild karla:
L 15.00 Selfoss - Akureyri Selfoss
L 16.00 Grótta - Valur Hertz-h.
Olís-deild kvenna:
L 13.30 ÍBV - Selfoss Vestmanney.
L 14.00 Grótta - Haukar Hertz-h.
S 18.00 Valur - Stjarnan Valshöll

ÁRNASYNIR

einn jakki fyrir allar aðstæður
Hin byltingarkennda
Thermoball einangrun er
aðeins í North Face fötum.

Léttur og lipur. Fáanlegur
bæði með og án hettu.

Thermoball einangrun sem
veitir einangrun sambærilega náttúrulegum dúni.

Fáanlegur með bæði herraog dömusniði.

Pakkast saman í eigin vasa.
Þú trúir því ekki hversu
fyrirferðarlítill hann verður
fyrr en þú sérð það.

Helst hlýr þótt hann blotni,
þökk sé Thermoball
einangruninni.

Tilboðsverð til mánudags

24.990.fullt verð 29.900.-

never stop exploring

North Face heitir eftir köldustu hlið fjalls og segir það sitt um gæði fatnaðarins,
sem er hannaður til að verja þig fyrir hvers kyns veðri.

*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is
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Það ræðst í dag hvaða lið næla sér í Evrópugullpottinn í Pepsi-deild karla og
hvaða lið fer niður með Þrótturum. Lokaumferðin spiluð öll á sama tíma.
Fótbolti Það ræðst í dag, laugardag, hvaða lið fara í Evrópukeppni á
næsta ári og hvaða lið kveðja Pepsideildina þegar lokaumferðin verður
spiluð í heild sinni. Þrír risastórir
leikir eru á dagskrá auk bikarlyftingar í Hafnarfirði og verða allir fjórir
í beinni útsendingu á sportrásum
Stöðvar 2. Það er bæting á meti frá
því í síðustu umferð þegar þrír leikir
voru í beinni á sama tíma.
Hart er barist um Evrópusætin
þar sem fjögur lið eygja von um að
komast að enda regnbogans og finna
26 milljóna króna gullpottinn sem
í boði er fyrir að taka þátt í fyrstu
umferð forkeppni Evrópudeildarinnar á næsta ári.
Fylkismenn eru í verstu stöðunni
í fallbaráttunni en þrjú lið eiga tölfræðilega möguleika á að falla. Ólsarar eru ekki í góðri stöðu en Eyjamenn fóru langt með að bjarga sér í
síðustu umferð þó ÍBV geti enn tölfræðilega fallið.

Stig er dauðadómur í Kópavogi
Breiðablik og Fjölnir eru einu liðin
sem mætast innbyrðis í Evrópubaráttunni. Fjölnir er að kasta frá
sér fyrsta Evrópusætinu í sögu félagsins en liðið er búið að tapa tveimur
leikjum í röð og þarf á sigri að halda
í Kópavoginum til að komast í Evrópukeppni á næsta ári.
Það hjálpar Fjölnismönnum að
Blikar eru ekkert sérstakir á heimavelli. Þar eru þeir aðeins búnir að
vinna fjóra af tíu leikjum sínum og
ekki skora nema níu mörk. Aftur á
móti eru Blikar aðeins búnir að tapa
þremur leikjum á Kópavogsvelli.
Bæði lið þurfa að sækja til sigurs því eitt stig á kjaft gæti orðið
dauðadómur. Geri liðin jafntefli og
Stjarnan og KR vinna sína leiki gegn
liðum í fallbaráttunni ganga bæði
lið svekkt af velli í Kópavogi í dag á
meðan fagnað verður í Garðabæ og
í vesturbæ Reykjavíkur.
Breiðablik vann fyrri leik liðanna,
3-0, en Fjölnismönnum hefur gengið
illa í stórum leikjum á tímabilinu og
tapað síðustu tveimur.

Hvað getur gerst í
fallbaráttunni?
Fylkir heldur sér uppi með því að
l Vinna KR
l Treysta á að Ólsarar fái ekki
meira en eitt stig gegn Stjörnunni
Ólsarar halda sér uppi
með því að
l Vinna Stjörnuna
l Gera jafntefli við Stjörnuna og
treysta á að KR vinni Fylki
ÍBV heldur sér uppi með því að

l Vinna eða gera jafntefli við FH
l Tapa fyrir FH og treysta á að

Ólsarar eða Fylkismenn tapi
stigum

Fjölnir er eini nýliðinn í
Evrópubaráttunni en liðið
hefur aldrei komist í Evrópukeppni.

Hvað getur gerst í
Evrópubaráttunni?

Stjarnan fer í Evrópu ef
l Stjarnan vinnur Ólsara
l Stjarnan gerir jafntefli við Ólsara
og Breiðablik og Fjölnir gera
jafntefli
l Stjarnan tapar og Breiðablik og
KR tapa
Breiðablik fer í Evrópu ef

l Blikar vinna Fjölni
l Blikar gera jafntefli við Fjölni og

KR vinnur ekki Fylki

KR fer í Evrópu ef

l KR vinnur Fylki og Breiðablik

eða Stjarnan tapar stigum

Fjölnir fer í Evrópu ef

l Fjölnir vinnur Breiðablik og KR

og Stjarnan tapa stigum

Evrópu- og fallleikir
Stjarnan er í bestu stöðunni þegar
kemur að Evrópubaráttunni. Liðið
virtist ekki líklegt til neins fyrir
nokkrum vikum þegar allt var í volli
í Garðabænum en nú er liðið það
næstheitasta í deildinni; búið að
vinna þrjá leiki í röð á hárréttum
tíma. Stjarnan fær Ólsara í heimsókn sem eru að berjast fyrir lífi sínu
en Ólafsvíkingar verða án fjögurra
byrjunarliðsmanna í Garðabænum
í dag og munar um minna.
Ólsarar verða með hugann við
leikinn í Vesturbænum þar sem KR
tekur á móti Fylki. Þar þurfa Fylkismenn ekkert minna en sigur til að
halda sæti sínu í deildinni. Fylkir
er tveimur stigum á eftir Ólsurum í
baráttunni um áframhaldandi veru
í Pepsi-deildinni.
Fylkir gæti ekki óskað sér verri
mótherja en KR því lærisveinar Willums Þórs Þórssonar eru þeir heitustu
í deildinni. KR er búið að vinna
fjóra leiki í röð og stefnir hraðbyri
á Evrópusæti. Vesturbæjarliðið þarf
aðeins að treysta á að ein úrslit falli
með þeim úr annaðhvort leik Stjörnunnar og Ólsara eða Breiðabliks og
Fjölnis til að komast í Evrópu að því
gefnu að KR vinni sinn leik.
Eyjamenn geta andað rólega þó
að tölfræðilega geti liðið enn fallið.
ÍBV þarf að tapa fyrir FH í lokaumferðinni og Fylkir að vinna KR auk
þess sem Árbæingar þurfa níu marka
sveiflu til að senda ÍBV niður og það
gerist bara ef Ólsarar vinna.
Bikarlyfting í Hafnarfirði
FH er orðið meistari og lyftir nýjum
Íslandsbikar eftir leikinn gegn ÍBV í
Kaplakrika í dag. Búið er að skipta
út bikurunum sem notast var við frá
1997-2016.
Valur og ÍA mætast á Hlíðarenda
og fallnir Þróttarar fá Víkinga í heimsókn. Víkingar geta bætt stigamet
sitt með sigri ef þeir komast í 32 stig.
Metið er 30 stig en Víkingar komust
í Evrópu á þeim stigafjölda fyrir
tveimur árum. Nú verða 38 stig það
sem dugar væntanlega til að komast
í Evrópukeppni. tomas@365.is

Leikirnir í
lokaumferðinni

14.00 Þróttur - Víkingur
14.00 KR - Fylkir
14.00 FH - ÍBV
14.00 Valur - ÍA
14.00 Stjarnan - Víkingur Ó.
14.00 Breiðablik - Fjölnir
Upphitun fyrir leikina hefst
klukkan 13.30. Lokaþáttur Pepsimarkanna í beinni og í opinni
dagskrá milli 17.00-20.00. Einnig í
beinni á Vísi.
Árni Vilhjálmsson og Mario Tadejevic berjast í fyrri leik Breiðabliks og Fjölnis. Þau
mætast aftur í dag þar sem jafntefli gæti orðið dauðadómur beggja liða í Evrópubaráttunni í lokaumferð Pepsi-deildar karla. Fréttablaðið/Hanna

VERSLUNARHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Glæsilegt verslunarhúsnæði til leigu við
Mörkina 4 - 108 Reykjavík
Opið og bjart 463 m2 verslunarrými með góðum gluggafronti. Næg bílastæði og
mikill sýnileiki með góða merkingarmöguleika. Frábær staðsetning fyrir verslun
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu með góðri aðkomu. Rýmið getur einnig
hentar undir veitingarekstur eða aðra þjónustustarfsemi.
Nánari upplýsingar í síma 666 4000 eða leiga@reginn.is
reginn.is
reginn@reginn.is
sími 512 8900

Öll helstu tilþriﬁn og mörkin!

Skotheldur sportpakki sem þú færð bara í kvöldfréttum Stöðvar 2

EKKI LESA EKKI NEITT
1.

Metsölulisti
Eymundsson

Dalalíf Tæpar leiðir

Hjónin við hliðina
VILDARVERÐ: 3.499.Verð: 3.899.-

VILDARVERÐ: 3.499.Verð: 3.899.-

VILDARVERÐ:

3.119.Verð:

3.899.Vögguvísa

Sykurpúðar
í morgunverð

VILDARVERÐ: 3.499.Verð: 3.899.-

Fórnarlamb án andlits

VILDARVERÐ: 3.499.Verð: 3.899.-

MYND SEM
ER BYGGÐ Á

SAMNEFNDIR
METSÖLUBÓK

KYNNING OG SM
AKK

MEÐ HÖFUNDI
Í DAG KL 14:00

Í KRINGLUNNI
Maðurinn sem
heitir Ove (DVD)

Náttblinda
VILDARVERÐ: 3.499.Verð: 3.899.-

VILDARVERÐ: 1.999.Verð: 2.599.-

Bókin um Baltimore
fjölskylduna
VILDARVERÐ: 3.499.Verð: 3.899.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Lifðu til fulls
VILDARVERÐ: 5.599.Verð: 6.999.-

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er 29. september, til og með 3. október, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Cheick Bangoura (lengst til vinstri) ásamt þeim Alseny, Balaké, Francis og Mamady. Fréttablaðið/Stefán Karlsson

Afrískir menningarstraumar

C

Afríkuhátíð er í ár haldin í sjöunda sinn í Reykjavík. Fjölmargir viðburðir eru um helgina sem tengjast tónlistar- og matarmenningu
tíu Afríkulanda. Í kvöld verða veglegir tónleikar í Gamla bíói og á Lækjartorgi verður líflegur afrískur markaður.

heick
Bangouri,
trommuleikari og
dansari, flutti til Íslands
fyrir átján árum frá
Kónakríborg í Gíneu.
Hann setti á fót Afríkuhátíðina, Fest Afríka, sem nú er haldin
í Reykjavík í sjöunda sinn. Tilgangur
hátíðarinnar er að kynna afríska list og
menningu ýmissa landa Afríku.

„Við viljum kynna ótrúlega fjölbreytta menningarheima Afríkulanda fyrir Íslendingum. Hér býr fólk
frá ótalmörgum löndum Afríku og í ár
taka tíu lönd þátt,“ segir Cheick frá um
hátíðina. „Við viljum vekja athygli á
fjölmenningunni í íslensku samfélagi.
Á hátíðinni eru vinnusmiðjur, tónleikar, sýningar, kvikmyndir, námskeið og
matarkynningar,“ segir Cheick.

Cheick hefur margt fyrir stafni,
hann spilar í eigin bandi, Bangoura
Band, og með sveitinni Amabadama
og vinnur bæði í Kramhúsinu og á Te
og kaffi. „Ég hlakka alltaf til hátíðarinnar. Þetta er mikilvæg hátíð, bæði
fyrir íslensk samfélög og öll þau minni
afrísku samfélög sem eru hér á landi,“
segir hann og segir hátíðina færa
saman fólk frá mismunandi menn-

ingarheimum, af mismunandi uppruna og aldri.
Hátíðin var opnuð á miðvikudag
í Norræna húsinu og stendur fram á
sunnudag.
Í dag eru haldnir tónleikar í Gamla
bíói, þar sem fram koma stórsveit
Samúels Jóns Samúelssonar, Ivan
og Binhan frá Gíneu-Bissá, Dawda
Jobarteh frá Gambíu og Les Espoire

de Corothine frá Kónakríborg í Gíneu.
Á Lækjartorgi verður afrískur markaður, þar sem hægt verður að kaupa
ýmsan varning og horfa á skemmti
atriði.
Á morgun er svo lokahátíð í Iðnó.
Þar dansar Zobel Snak frá Kamerún
og Vakna Di-Afro og Dj Cliff frá Kenía
spilar. Hátíðin í Iðnó hefst klukkan 19.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Hvað á að gera um helgina?
Lestu …
… bókmenntir frá Nígeríu
Looking for Transwonderland

Rithöfundurinn Noo Saro-Wiwa var alin upp
í Englandi. Á hverju sumri fór hún og heimsótti föður sinn, aktívístann Ken Saro-Wiwa til
Nígeríu. Eftir að faðir hennar var drepinn fór
hún ekki í heimsókn til
ættlandsins um langa
hríð þar til mörgum
árum seinna. Um þá
ferð skrifaði hún einskonar ferðasögu sem
þykir bæði heiðarleg og
nútímaleg.

Death and the King´s
Horseman

Wole Soyinkas skrifaði
skáldsöguna „Death
and the Kings‘s Horseman“, en hann hlaut Nóbelsverðlaun í bókmenntum 1986. Hann hefur gefið út hundruð
verka; leikrit, skáldsögur, ritgerðir og ljóð.

Borðaðu …
Horfðu …

Hlustaðu …

á mynd frá Senegal

á Cesáriu
Évora frá
Grænhöfðaeyjum

Á dagskrá RIFF í ár
er myndin Wúlu
sem fjallar um hinn
tvítuga Ladji, í Malí
sem reynir að koma
systur sinni til bjargar
úr vændi.

Hlustaðu …

á Dawda
frá Gambíu

Fyrsta skífa Dawda
Jobarteh heitir North
ern Light Gambian
Night. Dawda spilar
á tónleikum í Gamla
bíó í kvöld.

… eþíópískan mat

Á veitingastaðnum Minilik á Flúðum er boðið
upp á eþíópískan mat. Þar má bragða á þjóðlegum réttum svo sem Doro Wat sem er
sítrónumarineraður kjúklingur í „berbera“ heitri
sósu. Þar er líka hægt að upplifa sérstakar kaffihefðir landsins, baunirnar eru ristaðar á staðnum.
Þeir sem vilja prófa að elda sjálfir eþíópískan
mat ættu að elda wat, þykka og bragðsterka
kássu sem er borin fram á injera, stóru flatbrauði.
Eþíópíubúar borða með höndunum og nota flatbrauðið til þess að skófla upp kássu og meðlæti.

Tregafull lög Cesáriu Évoru hafa sigrað
heiminn. Hún var
kölluð berfætta dívan
enda fræg fyrir að
vilja sleppa skótauinu
á tónleikum.

Horfðu …
… á mynd frá Kongó
Kvikmyndaiðnaðurinn blómstrar í Afríku, til
að mynda í Nígeríu og Gana. Nígeríski kvikmyndaiðnaðurinn er stundum
uppnefndur
Nollywood og sá
ganíski Ghallywood. Myndin Viva
Riva! eftir Djo
Tunda Wa Munga
gerist hins vegar
í Kongó og er
margverðlaunuð.
Myndin hlaut
verðlaun í Tor
onto árið 2010,
MTV og í Nígeríu
árið 2011. Söguþráðurinn er æsilegur. Það ríkir bensínskortur
í Kongó og smákrimmi kemst yfir magn af
eldsneyti sem hann ætlar sér að græða á. En
fleiri hafa áhuga á að taka þátt og gengjastríð
geisar um eldsneytið með hefndum,

STÓRSÝNING!

laugardaginn 1. október 2016 kl. 11-15
Á leiðinni á Suðurpólinn!

Forsýning!

á nýjum Arctic Trucks radíaldekkjum frá Nokian.

Forsýnum nýtt og byltingarkennt
44” Arctic Trucks radíaldekk
sem hannað er í samstarfi
við sérfræðinga hins
þekkta dekkjaframleiðanda
Nokian.

Frumsýnum Toyota Hilux AT44 6X6

Nýtt Arctic Trucks 44” radíaldekk!

Kemur í sölu
í byrjun árs 2017.

Fullt plan af glæsilegum Arctic Trucks bílum í ýmsum útfærslum!

Nissan Navara AT35

Toyota Hilux AT35

Iveco AT40

JEPPADEKK

Sprinter AT46
Ný og glæsileg tæki frá
Yamaha í sýningarsalnum.

Vönduð jeppadekk fyrir
flestar gerðir jeppa.

Viair 85p loftdæla
fylgir öllum seldum
dekkjagöngum
meðan birgðir
endast.

VERKSTÆÐIÐ OPIÐ

LAGERHREINSUN!

Bílar í breytingu á lyftum.
Sérfræðingar í jeppabreytingum
segja frá vinnuferli við
jeppabreytingar

Við tókum til á lagernum hjá okkur og seljum nú ýmsar vörur
fyrir eldri bíla á frábæru verði. Komdu og gerðu frábær kaup!
• Grillgrindur • Dekk
• Ljósahlífar
• Felgur
• Ljóskastarar • og margt, margt fleira

Pylsur á grillinu, gos og ís í boði!
Arctic Trucks Ísland ehf.
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

Sími
Netfang
Vefur

540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

®
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NÝ LÍNA AF TVÖFÖLDUM KÆLISKÁPUM

25% KYNNINGARAFSLÁTTUR

Holl
djúpsteiking!

TILBOÐ

Philips HD9220

Airfryer! Djúpsteikir á hollan
hátt með lofti án olíu.

24.995
VERÐ ÁÐUR 29.995

HUROM SAFAPRESSUR

Á 25% AFSLÆTTI

FÁGUN Í HVERJU ELDHÚSI

SLÉTTUJÁRN

HÁRBLÁSARAR

KRULLUJÁRN

ALLT AÐ
FJARLÆGIR 99.9%
AF OFNÆMISVÖLDUM
LG-FH4A8QDS2

Sparnýtin þvottavél frá LG með stafrænu
kerfisvali og hitastilli. Hljóðlátum Direct Drive
mótor með 10 ára ábyrgð. Vigtar þvottinn.

TILBOÐ

99.995
VERÐ ÁÐUR 149.995

Whirlpool ADPU360WH/IX

Rúmgóð uppþvottavél með LCD skjá, sótthreinsikerfi og 6th sense
tækni. Hljóðlát, aðeins 46 db. Tilvalin fyrir fjölskyldur. A++.
Fairy uppþvottaefni fylgir.
ADPU360 HVÍT

ADPU360 STÁL

TILBOÐ

TILBOÐ

49.995

54.995

FULLT VERÐ 64.995

FULLT VERÐ 69.995

50%
AFSLÁTTUR
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RTILBOÐ
OPIÐ ALLA HELGINA – LAU. 10-17 og SUN. 13-17 Á GLERÁRTORGI
Ný verslun!
LG UH650

Gæða Smart IPS LED sjónvarp frá LG á frábæru
tilboðsverði. UHD 4K 3840 x 2160 punkta upplausn
og 1700Hz PMI. 20W ULTRA Surround hátalarakerfi.
Hægt að tengjast í gegnum app í síma eða spjaldtölvu.

1700Hz PMI

43“

49“

55“

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

99.995

119.995

159.995

VERÐ ÁÐUR 139.995

VERÐ ÁÐUR 179.995

VERÐ ÁÐUR 229.995

55”

VIERA Direct

aðeins

aðeins

15

50

stykki

stykki

SMART LED
SMART
LED4K
4KUPPLAUSN
UPPLAUSN
TILBOÐ

Philips 55PFT5500

Smart LED sjónvarp með Full HD 1920 x 1080 punkta upplausn.
200Hz Perfect Motion Rate. Android 5.0. MyRemote Apple/
Android síma og spjaldtölvu app.

Frábær upplausn á ótrúlegu verði. Smart LED sjónvarp með
4K Ultra HD 3840 x 2160 punkta upplausn og VIERA direct.
iPhone eða Android síma og spjaldtölvu app

VERÐ ÁÐUR 149.995

STUDIO
MASTER COLOUR
QUAD CORE
PRO x4

TILBOÐ

Panasonic TX55CX670E

99.995

EASY
MIRRORING

139.995
VERÐ ÁÐUR 179.995

SOUNDBAR
Philips HR2170

600w Viva Collection blandari
með 1,5L glerkönnu. Stiglaus
hraðastilling og púls. Stainless
stál hnífar. Auðvelt að taka
hnífa frá til að hreinsa.

aðeins

MÁ FESTA
Á VEGG

10
stykki

Philips HTL3140B

TILBOÐ

9.995

FULLT VERÐ 17.995

200W RMS SoundBar heimabíókerfi
með þráðlausum bassahátalara. Dolby
Digital. Bluetooth með NFC. Virtual
Surround Sound. EasyLink. HDM, USB,
MP3 Link. Má festa á vegg.

TILBOÐ

34.995
VERÐ ÁÐUR 49.995

LG HLJÓMTÆKJASAMSTÆÐUR

20% AFSLÁTTUR
VERÐ FRÁ 15.996

ht.is
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-40%

FARTÖLVA Á 29.995!
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ÁÐUR 49.995
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00
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UN

Intel

NEX-NXW10QC32G

MINNI

ÁÐUR 99.995

1GB

32GB

10.1"

ACE-NXMPGED058

17,3" MEÐ
INTEL ÖRGJÖRVA
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MINNI
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0
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Intel

MINNI
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AMD A8
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ÁÐUR 59.995

4GB

1TB

15,6"

4GB

128GB

13,3"

ASU-E402SAWX013T

8
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0
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Intel

MINNI

2GB

32GB

14"

-13%

-8%

HVÍT 10"
MEÐ INTEL

-10.00
0

MINNI

14" Á 25%
AFSLÆTTI
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A8 OG 1TB

Intel i3
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STÓR 17,3" SKJÁR

-15.00
0
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00
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-21%

-19%

64.995

INT

INTEL i3 OG SSD

ACE-NTG8QED001

AÐEINS Í NOKKRA DAGA !
TILBOÐIN GILDA Í ÖLLUM 7 VERSLUNUM OKKAR UM LANDIÐ

8GB OG 1TB
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-5.00
0
Intel Atom

MINNI
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2GB

64GB
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13,3
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Intel
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1TB
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TEL i3 OG HD5500

i5 OG 512GB SSD
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139.995 -30.0
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Intel i3
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4GB

500GB

15,6"
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5
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Intel

MINNI

ÁÐUR 99.995
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1TB

15,6"
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Intel
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500GB

13,3"
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AMD A10
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ÁÐUR 99.995

ACE-NXGCEED042

15,6"

8GB

1TB
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15,6"
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-7%
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FHD OG SSD

-10.00
0

MINNI
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-20.0
00

00

ASU-F556UADM331T

-18%

HVÍT MEÐ
8GB OG 1TB
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Aðgangur bannaður
„Það er komin einhver ósýnileg hönd sem hefur þann mátt að setjast í ritstjórnarstól og hefur komið því
inn hjá fjölmiðlum að þeim komi hlutirnir ekkert við,“ segir fréttaljósmyndarinn Gunnar V. Andrésson.
Fjölmiðlamenn voru mættir í hlíðar Helgafells strax fyrsta dag Vestmannaeyjagossins sem hófst 23. janúar 1973. Þeir virða hér fyrir sér gossprunguna sem myndast hafði. Byggðin á myndinni hvarf undir hraunið. Myndir/GVA

Garðar Örn
Úlfarsson

G

gar@frettabladid.is

unnar V. Andrésson
ljósmyndari hefur
unnið á dagblöðum í
hálfa öld. Fyrsta forsíðumynd Gunnars
birtist í Tímanum
í júní 1966. Hann hefur starfað á
Fréttablaðinu síðustu tólf ár.
Er Gunnar hóf störf á Vísi 1978
ríkti hörð samkeppni milli síðdegisblaðanna tveggja, Dagblaðsins og
Vísis. Hann segir dagskipunina hafa
verið að segja sem gleggst frá öllu,
bæði í máli og myndum.
„Við gerðum allt í því að vera með
myndir með fréttum, sama hvað
það var, tala nú ekki um stóratburði
eða slys. Það er bara skylda og hin
hefðbundna fréttamennska að við
séum fulltrúar fólksins í að lýsa því
sem fyrir augu ber og koma því til
fólksins,“ segir Gunnar sem kveður
mikla breytingu hafa orðið á þessu.
„Það hefur vaxið upp eitthvert
stofnanaeftirlit, einhverjir sjálfskipaðir menn til að stýra og ritstýra
blöðum nú orðið. Lögreglufréttir
eru jafnvel ekki lengur lögreglufréttir heldur skýrslur úr dagbókum
lögreglu þar sem eins lítið er sagt og
hægt er,“ segir Gunnar.

Settur stóllinn fyrir dyrnar
Að sögn Gunnars hafa fjölmiðlamenn í seinni tíð upplifað mikla
erfiðleika við að komast á vettvang stórslysa. Það eigi til dæmis
við um snjóflóðið mikla á Flateyri
árið 1995. Þar hafi yfirvöld sett
fréttamönnum og ljósmyndurum
stólinn fyrir dyrnar.
„Því var borið við að við mættum
ekki vera nálægt vinnandi mönnum.
Það var löngu eftir að búið var að
finna alla hina látnu. Svo vorum við
svona á randi einhvers staðar á jaðrinum, með þeirri undantekningu að

í eitt skipti fyrsta kvöldið fékk einn
ljósmyndari að mynda fyrir alla
hina fjölmiðlana – og það með yfirsáta yfir sér á meðan,“ segir Gunnar.
Útkoman sé afar fátæklegt úrval af
ljósmyndum frá þessum vettvangi.
Síðar hafi verið lagt mikið upp úr því
að segja sögu snjóflóðanna í leikhúsi
og útvarpi en fréttaljósmyndarar geti
lítið styrkt frásögnina með myndum.
Gunnar segir Íslendinga áður
ávallt hafa getað farið á gosstöðvar
enda eðlilegur hluti af forvitni fólks
um náttúruhamfarir að sjá þær með
eigin augum.

Gisti í fangaklefa í Eyjum
„Ef fólk gat ekki farið sjálft gat það
alltaf stólað á fjölmiðla. En það er
ekki hægt í dag af því að það er einhver stýring frá einhverju apparati
og allt í einu orðin lögregluvakt
á gosstöðvum. Þrautþjálfuðustu
fréttamenn þurftu til dæmis að
berjast fyrir því að fá að vera í Holuhrauni,“ segir Gunnar sem spyr sig
hvernig það „apparat“ sem varið hafi
Holuhraun með kjafti og klóm tæki
á móti fjölmiðlum ef hamfarir eins
og Vestmannaeyjagosið 1973 yrðu í
dag. Þá hafi aðrar reglur gilt.
„Það var vel passað að við gætum
haft aðgang að eyjunni með þeim
tveimur skilyrðum að vera með
hjálm og að vera með gasgrímu.
Svo áttum við bara að bera ábyrgð á
okkur sjálfir,“ útskýrir Gunnar sem
hélt mikið til í Eyjum á meðan gaus
og tók fjölmargar stórbrotnar fréttaljósmyndir. „Þess var gætt að að við
gætum haft þessa frásögn sem skýrasta og líflegasta.“
Sem dæmi um liðlegheit opinberra aðila við fjölmiðlafólk í Vestmannaeyjagosinu rifjar Gunnar upp
eitt skipti er hann missti af flugvél
heim. „Þá fór ég niður á lögreglustöð og sagði þeim þessi vandræði
mín og þá var mér bara boðinn einn
fangaklefi til að gista í. Það voru allir
að vinna saman að öllu sem sneri að
þessu gosi.“

Meðlimir flugslysanefndar rannsaka
flak flugvélar er fórst í Ljósufjöllum í
apríl 1986. Fimm létust. Tveir sem lifðu
biðu björgunar i meira en tíu stundir.

Það er bara skylda
og hin hefðbundna
fréttamennska
að við séum
fulltrúar
fólksins í að
lýsa því sem fyrir
augu ber og koma því
til fólksins.

Alþingi hefur í áratugi verið
mikill vinnustaður fjölmiðlafólks.
Gunnar segir að þar hafi sigið rækilega á ógæfuhliðina.
„Í gamla daga var maður alltaf
mjög velkominn í þinghúsið og
maður gat sagt sögu þingsins og frá
því sem var á seyði á göngum og í
hliðarherbergjum. Nú er búið að
loka því öllu,“ segir Gunnar sem
kveður litlar skýringar í boði frá
starfsmönnum Alþingis.
„Þegar maður spyr hvers vegna
þá er svarið „af því bara“. Og niðri
í þingi eru engar skrifaðar reglur
sjáanlegar en þingverðir hirta mann
eins og krakka þegar maður kemur
þarna inn,“ útskýrir Gunnar.
↣

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 6 - 2 4 5 0
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Hjón frá Bandaríkjunum létust er einkaflugvél þeirra fórst á Eyjafjallajökli í 1975. Gunnar gekk með á jökulinn með hjálparsveitarmönnum og myndaði vettvanginn. „Það var einfaldlega heilög skylda, bæði til sjós
og lands, að menn reyndu að segja eins ítarlega frá og hægt var með ljósmyndum og texta,“ segir hann.

Forsætisráðherra Íslands ásamt eiginkonu sinni og dóttursyni lést er ráðherrabústaðurinn á
Þingvöllum brann í júlí 1970. „Við Kári Jónasson vorum komnir snemma morguns og þá blasti
við okkur þessi hroðalega sjón. Eftir því var tekið að lýsingar Kára í Tímanum af vettvangi þóttu
skilmerkilegar með þeim myndum sem ég tók þennan sorgardag,“ segir Gunnar.

Það þótti bara eðlilegt á þeim tíma
að það væri lifandi og skýr frásögn af
þeim hlutum sem snertu land og þjóð.
↣ Flugslysum hérlendis voru árum
saman gerð ítarleg skil í máli og myndum.
„En í dag eru öll sund lokuð. Við höfum
engar myndar haft af síðustu flugslysum
sem hafa verið hér á Íslandi,“ segir Gunnar.
Sjálfur tók hann margar fréttamyndir þar
sem flugslys urðu. Til dæmis í Ljósufjöllum
á Snæfellsnesi þar sem fjölmiðlamenn
voru fluttir ásamt flugslysanefnd með
þyrlu Landhelgisgæslunnar frá Stykkishólmi. Fimm menn fórust í því slysi.
„Pétur Einarsson flugmálastjóri tók þá
ákvörðun að flytja fjölmiðlamenn þarna
upp eftir, að þarna væri skylda að sjá og
sýna og upplýsa. Það var með því skilyrði
að við létum slysarannsóknarnefnd eftir
vettvang þannig að við trufluðum engan.

Það þótti bara eðlilegt á þeim tíma að
það væri lifandi og skýr frásögn af þeim
hlutum sem snertu land og þjóð,“ undirstrikar Gunnar.

Fjölmiðlamenn bera líka sína ábyrgð
Eitt skipti komu hingað til hafnar með
Laxfossi rúmenskir laumufarþegar sem
ekki fengu að fara frá borði og voru vaktaðir af lögreglunni.
„Ég heyrði í hádegisfréttum að svona væri
komið fyrir þessum mönnum. Ég keyrði
niður á höfn og gekk um borð og gerði
grein fyrir mér. Það var auðsótt mál að segja
þessa sögu í þessari ljósmynd. Þetta skaðaði
engan, var bara frásögn af veruleikanum
sem þarna var um borð,“ segir Gunnar ↣

Lögregluþjónn gætti þess að fjórir Rúmenar, sem laumuðust um borð í Laxfoss í Antwerpen, stigju ekki í
land í Reykjavík. Gunnar fékk þá fram í gættina til að sýna stöðuna. „Í dag yrði myndin með þessari frétt af
skipinu eða kannski skipstjóranum í hæsta lagi,“ segir hann.
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Rjúpnaskytta sem fannst látin við Vífilfellskróka eftir rúmlega sólarhringsleit í október 1986 var flutt til byggða af hjálparsveitarmönnum og lögreglu í vonskuveðri og slæmu færi. Með fylgdu byssa mannsins og
rjúpur í poka. „Mynd með þessari frétt í dag yrði sennilega hjálparsveitarmaður í fjarska eða þyrla Landhelgisgæslunnar,“ segir Gunnar sem gekk til móts við leitarmenn til að segja fréttina með ljósmynd.

Þingmenn stinga saman nefjum í anddyri Alþingis áður en gengið var til kirkju
við þingsetningu í september 2012. „Þetta var í síðasta skipti sem við höfðum
aðgang að þessum stað í þinghúsinu. Þarna gafst færi til að mynda æðstu menn
þjóðarinnar hittast eftir sumarfrí og spjalla saman glaða í sinni. Ef beðið er um
skýringar í þinginu er svarið einfaldlega „af því bara“,“ segir Gunnar.

Það er óþolandi fyrir stéttina að þurfa að og
lúta einhverju yfirvaldi sem ekki virðist skilja
Tuttugu manns fórust í snjóflóði á Flateyri 26. október 1995. Myndin sýnir björgunarmenn grafa í rústum húsa í þorpinu.
„Vegna afstöðu yfirvalda, bæði þá og þegar snjóflóðið féll í Súðavík, höfðum mjög takmarkaðan aðgang til að festa þessa
miklu atburði á mynd. Þetta hefur bitnað mjög á síðari tíma frásögn sem byggir mjög á söfnum fréttaljósmynda,“ segir Gunnar.

↣ sem kveður útilokað að slík mynd
yrði tekin í dag.
„Nú orðið eru allar hafnir víggirtar og það er séð til þess að fjölmiðlar
geti aldrei komist nálægt neinu
svona. Þetta er ekkert óalgengt. Yfirvaldið hefur komið því svo fyrir að
við getum varla nálgast flóttafólk í
dag,“ bendir Gunnar á.
Þó að Gunnar skelli skuldinni á
þróunina í þessum málum að miklu
leyti á yfirvöld af ýmsu tagi telur
hann fjölmiðlamenn sjálfa bera
nokkra ábyrgð. Þeir hafa beygt af
þeirri stefnu að vera á vettvangi.

„Fólk er ekki eins baráttuglatt og
það var að ná í fréttirnar heldur
lætur nægja að eitthvert yfirvald
fóðri fjölmiðilinn á öllu.“

Embættismenn í ritstjórastól
„Ég veit ekki hver djöfullinn þetta
er. Það er komin einhver ósýnileg
hönd, sem hefur þann mátt að setjast í ritstjórnarstól og hefur komið
því inn hjá fjölmiðlum að þeim
komi hlutirnir ekkert við.“
Gunnar telur að staldra þurfi við
og hugsa þessa hluti þannig að það
sé skylt að fjölmiðlar hafi aðgang

að vettvangi frétta enda geri menn
kröfu til fjölmiðla um nákvæma frásögn af atburðum.
„Við erum fulltrúar fólksins og
fólkið á heimtingu á að fá að fylgjast með glöggt með. Ég held að það
sé það sem blaðamennska gengur
út á. Það er óþolandi fyrir stéttina
að þurfa að lúta einhverju yfirvaldi
sem virðist ekki skilja þá upplýsingaskyldu sem fjölmiðlar þurfa
að standa vörð um. Fagmennskan
hlýtur að felast í því að við tökum
verk okkar alvarlega,“ segir Gunnar
V. Andrésson.

þá upplýsingaskyldu sem Fjölmiðlar þurfa að
standa vörð um fyrir hönd fólksins í landinu.
Forsíðumynd
Fréttablaðsins
í dag sýnir hóp
manna fylgjast
í návígi með því
þegar hraunið
úr gosinu í
Heimaey brýtur
hús undir sig. Á
þessari mynd er
Gunnar kominn
enn nær glóandi
straumnum sem
eirði engu sem
fyrir varð.

fólk
Kynningarblað

Femarelle skiptir Valgerði miklu máli.
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Selma Björk er mjög ánægð með áhrifin af Femarelle.

Eva Ólöf er hressari þegar hún notar Femarelle.

Betri stjórn – betra jafnvægi
Icecare kynnir Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Hormónalaus lausn fyrir mismunandi stig
tíðahvarfa. Tvær nýjar Femarelle vörur eru nú komnar á markað. Þær Selma, Valgerður og Eva mæla með Femarelle.
Virkni Femarelle hefur verið
staðfest með fjölda rannsókna
á undanförnum árum. Nú hefur
Femarelle verið gert enn betra
og bætt í það B6-vítamíni. Þrjár
vörur eru nú í Femarelle línunni,
Femarelle Rejuvenate sem hentar konum fyrir tíðahvörf, Femar
elle Recharge sem veitir stjórn
yfir tíðahvörfunum á öruggan
og áhrifaríkan hátt og Femarelle
Unstoppable sem hjálpar konum
eftir tíðahvörf að viðhalda eðlilegum lífsstíl og lífsþrótti eftir
því sem árin færast yfir.

Vertu þú sjálf á ný
Samsetning Femarelle Rejuven
ate hentar best til að mæta þörfum kvenna 40 ára og eldri til að
vinna á einkennum forstigs tíða
hvarfa. Það inniheldur hörfræja
extrakt sem stuðlar að eðlilegri
líðan þegar kemur að tíðahvörfum
og bíótín sem hjálpar konum að
halda eðlilegu andlegu jafnvægi.
B2-vítamín og bíótín (B7) stuðla
að viðhaldi eðlilegs hárs og húðar
og eðlilegum efnaskiptum ásamt
eðlilegri sálfræðilegri starfsemi
og minni þreytu og sleni.

Taktu stjórn á líkamanum
Femarelle Recharge hefur áhrif
á þau einkenni sem konur þjást
af á meðan á tíðahvörfum stendur. Femarelle Recharge er sama
vara og upprunalega Femarelle
að viðbættu B6-vítamíni en það
magnar þau áhrif sem Femarelle
hefur. Femarelle Recharge inniheldur hörfræjaextrakt sem hjálpar konum á aldrinum fimmtíu ára
og eldri til að taka stjórnina á einkennum tíðahvarfa á öruggan og
áhrifaríkan hátt.

Sigraðu framtíðina
Femarelle Unstoppable h
 jálpar
konum að halda aftur af einkennum í kjölfar tíðahvarfa. Það
inniheldur kalk og D-vítamín

40+
Femarelle Rejuvenate
l Minnkar skapsveiflur
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku
l Eykur teygjanleika húðar
l Viðheldur eðlilegu hári

50+
Femarelle Recharge

60+
Femarelle Unstoppable

l Slær hratt á einkenni (hitakóf og nætur-

l Inniheldur kalsíum og D3-vítamín sem eru

sviti minnka)
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku
l Eykur kynhvöt
l Hefur engin áhrif á vef í brjóstum eða legi

200 krónur af
hverjum seldum
pakka af Femarelle í október
munu renna til
styrktar Bleiku
slaufunni 2016.

fyrir eðlilega starfsemi beina
og vöðva ásamt B2 og B7 fyrir
jafnvægi slímhúðar sem og að
minnka þreytu og slen. Femarelle
Unstoppable hjálpar konum á aldrinum sextíu ára og eldri að við-

halda kraftmiklum lífsstíl þegar
árin færast yfir.

Góð reynsla af Femarelle
Þær Eva Ólöf Hjaltadóttir, Selma
Björk Grétarsdóttir og Valgerður

nauðsynleg til að styrkja bein að innan

l Stuðlar að heilbrigðri slímhúð legganga
l Eykur liðleika
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku sem stuðlar að sálfræðilegu jafnvægi

Kummer Erlingsdóttir hafa allar
góða reynslu af Femarelle. „Ég
hef notað Femarelle um nokkurt
skeið og finn það núna hve miklu
máli það skipti fyrir mig að byrja
á þessari snilldarvöru,“ segir
Valgerður. Eva Ólöf tekur í sama
streng og segir: „Ég er svo ánægð
með Femarelle, ég er hressari af
þeim og ég mæli með þeim við
allar vinkonur mínar.“ Selmu
Björk líður líka betur eftir að hún
fór að nota Femarelle. „Ég er mjög
ánægð með áhrifin af Femarelle,
ég er í betra jafnvægi og er öruggari með sjálfa mig.“

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

2

F óF lókl k ∙ ∙ K K
yn
yn
nn
i ni n
ga
ga
rb
r la
b la
ð ð∙ X
∙ xxxxxxx
h e lg i n

1. október 2016

LAUGARDAGUR

Safna meistaratitlum
Haustsýningar Kynjakatta verða haldnar í Reiðhöllinni í Grindavík um helgina. 124 kettir af tíu tegundum eru skráðir til
leiks en þemað í ár er hrekkjavaka. Blaðamaður kynnti sér fyrirkomulagið og komst m.a. að því að hárlausu kettina þarf
ekki síður að snyrta en þá hárprúðu. Eins þykir það bera vott um góðan ræktanda ef kettlingur sigrar foreldra sína.
Vera
Einarsdóttir
vera@365.is

„Við erum með fjórar sýningar á
ári. Tvær að hausti og tvær að vori
en haustsýningarnar tvær verða
haldnar í dag og á morgun. Í hvert
sinni er valið þema og eru kattarbúrin skreytt eftir því. Við höfum
verið með fiskaþema, fuglaþema,
sjávarþema og glys og glamúr svo
dæmi séu nefnd en í nú verða búrin
skreytt í anda hrekkjavökunnar. Á
fyrri sýningunni í dag ganga dómarar um og velja það búr sem þeim
finnst skara fram úr og fær eigandi
þess farandbikar að launum,“ segir
Sigríður Rósa Snorradóttir, sýningarritari og auglýsingastjóri Kynjakatta.

Taka mikið mark á dómurm
Fyrirkomulagið báða keppnisdagana er eins en um er að ræða tvær
aðskildar keppnir og ganga dýrin
til ólíkra dómara hvorn dag fyrir
sig. Keppni hefst klukkan níu og
lýkur fjögur og liggja úrslit fyrir
um klukkan fimm. „Hver eigandi
kemur með köttinn sinn til dómara sem metur dýrið og gefur umsögn. Dómararnir eru þrír; Annette
Sjödin frá Svíþjóð, Stephe Bruin frá
Hollandi og Marteinn T. Tausen frá
Íslandi en þeir eru allir með lög-

Sigríður Rósa með Skessu Draupni af tegundinni Ragdoll. Hann er einn þeirra 124
katta sem tekur þátt í sýningunni um helgina og gæti orðið æðsti meistari ef allt
gengur að óskum. MYNDIR/STEFÁN

gildingu frá FIFe, sem er stærsta
kattaræktarfélag heims.
Félagið leggur þá skyldu á herðar
dómara að þeir rökstyðji einkunnagjöf sína vel. „Ræktendur taka
mikið mark á dómi þeirra. Þeir vilja
vera framúrskarandi og líta flestir
á athugasemdir sem tækifæri til
úrbóta,“ segir Sigríður. „Segjum
að þú sért með fallegt karldýr sem
þykir þó með aðeins of stutt nef til

að samsvara sér. Þá getur ræktandi
valið læðu með lengra nef á móti og
freistað þess að fá betri kettlinga,
en það þykir til marks um góðan
ræktanda ef kettlingur vinnur foreldra sína. Þá er hann að gera eitthvað rétt.“
Keppt er í nokkrum flokkum.
„Við erum með kettlingaflokk sem
er fyrir fjögurra til sjö mánaða,
ungdýraflokk sem er fyrir sjö til

Hér er Sigríður Rósa með Sólstafa Inferno sem er af tegundinni Maine Coon.

níu mánaða og fullorðinsflokk sem
er fyrir dýr sem eru tíu mánaða
og eldri. „Svo erum við með ógelta
fressketti og ógeltar læður og geld
fress og geldar læður ásamt sérstökum húskattaflokki en það eru einu
kettirnir sem eru ekki sérstaklega
ræktaðir. Húskattategundin á Íslandi þykir hins vegar mjög flott en
hún líkist Original European Shorthair tegundinni sem er hin upprunalega húskattategund,“ útskýrir Sigríður.

Ólíkir staðlar

SKVÍSAÐU ÞIGSTÆRÐIR
UPP
14-28 EÐA 42-56
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

Ólíkir staðlar gilda fyrir hverja
kattategund. Í sumum tegundum
skiptir litur á feldi miklu máli en
í öðrum augnlitur svo dæmi séu
nefnd. „Norski skógarkötturinn er
til dæmis mjög lágur í lit en hann
gefur bara fimm stig af hundrað á
meðan litur persakatta gefur um 20
stig af hundrað,“ upplýsir Sigríður.
Í dag verða veitt verðlaun fyrir
best snyrtu kettina en keppt er í
flokki síðhærðra, semísíðhærðra
og stutthærðra. Ólíkt því sem margur gætu haldið fer mikil vinna í að
snyrta hárlausu kettina. „Húðfitan
sest í feldinn og þegar hann er ekki
til staðar situr hún föst á húðinni.
Það þarf því að þvo þessum köttuum vel og reglulega. Það safnast til
að mynda mikil fita á milli tánna og
það er fátt sem fer meira í taugarnar á dómurunum en þegar kettirnir skilja eftir sig fituspor á dómaraborðinu. Á hinn bóginn verða þeir
mjög glaðir þegar þeir fá til sín vel
snyrta hárlausa ketti eins og Sphynx

og Cornnish Rex og enda þeir því oft
á verðlaunapalli.“

Gott í ættbækurnar
En hver er tilgangurinn með þessum keppnum? „Fullorðnu dýrin
geta safnað stigum og orðið meistarar, alþjóðlegir meistarar, alþjóðlegir stórmeistarar og æðsti meistari. Ef þú ert með gott eintak, mætir
á allar sýningar og færð alltaf stigin
þín, sem er þó ekki sjálfgefið, getur
það tekið sjö ár að ná æðsta meistara. Ef þú ferð með dýrið í keppnir erlendis tekur það þó skemmri
tíma enda fleiri keppnir í boði og
því hægt að safna stigunum hraðar,“ segir Sigríður. Aðspurð segir
hún meistaratitlunum ekki fylgja
peningaverðlaun en að það þyki
hins vegar eftirsóknarvert að hafa
þá í ættbókum. „Þá liggur fyrir að
þú sért með vel heppnað eintak sem
samsvarar staðlinum vel og hentar
vel til ræktunar.“
Keppnirnar um helgina eru
opnar almenningi, gegn vægu gjaldi
„Þetta er tilvalið tækifæri fyrir
áhugafólk um ketti til að koma að
skoða. Þetta eru að megninu til innikettir sem sjást ekki á götum úti og
gaman að virða þá fyrir sér. Þeir
sem eru að velta fyrir sér að fá sér
hreinræktaðan kött geta líka komið
og hitt ræktendur en þarna verða
flestir ræktendur landsins samankomnir.

Sýningarnar eru haldnar í Reiðhölllinni að Hólmsheiði 34 í Grindavík.
Nánari upplýsingar á kynjakettir.is

Sólstafa Inferno kann að sitja fyrir.
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is,
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433

á Lambhagaveg 6

Hýsi-Merkúr hf.

opnar að Lambhagavegi 6, 113 Reykjavík að morgni mánudags 3. október 2016.
Allt er snertir fyrirtækið er óbreytt nema heimilisfangið.

Hýsi-Merkúr hf. - Sími 534 6050 - merkur@merkur.is - www.merkur.is

Hönnun: ARTPRO ehf.

VIÐ FLYTJUM!
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Anna Þuríður segir að gamall draumur hafi ræst þegar hún fékk tækifæri til að syngja inn á plötu með Birni Thor gítarleikara.
Platan er nýkomin út. MYND/ANTON BRINK

draumur rætist
hjá sveitastelpu
Bolvíkinginn Önnu Þuríði Sigurðardóttur hefur dreymt um að syngja
opinberlega frá því að hún var barn. Sá draumur hefur ræst því Anna
syngur á nýrri plötu Björns Thoroddsen. Upptakan fór fram í Nashville.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

JEPPADEKK
STZ

ATZp3

DEEGAN

MTZ

BAJA CLAW

MICKEY THOMPSON

jeppadekkin hafa sannað sig á Íslandi
M/T merkið er þekkt um allan heim sem hágæða jeppadekk og felgur.

Stærðir 32” - 54”
Icetrack ehf. Sími 773 4334
netfang: mtdekk@mtdekk.is / www.mtdekk.is

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið
Fréttablaðið í heild
sinni á Vísi og í
Fréttablaðs-appinu
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft

Anna Þuríður sem er að stíga sín
fyrstu skref á ferlinum segir að
það hafi verið einstaklega ánægjulegt að vinna að plötunni. „Ég
kynntist Birni þegar hann kom til
Bolungarvíkur með Bítlatónleikana sína. Það var sumarið 2015 og
hann vantaði söngkonu með sér á
tónleikunum. Benni Sig sem heldur utan um tónleikahald á Bolungarvík benti á mig. Um haustið hafði Björn aftur samband og
spurði hvort ég væri til í að koma
í stúdíó í smá demó-upptöku. Ég
vissi ekkert fyrir hvað það var.
Síðan hringdi hann aftur og bauð
mér að vera með sér á plötunni.“

Allir þekkja alla
Anna Þuríður stundar nám í Háskóla Íslands í íþrótta- og heilsufræði. Hún býr í borginni meðan
á námi stendur. „Ég byrjaði að
syngja þegar ég var pínulítil, kem
úr mjög söngelskri fjölskyldu.
Við vorum alltaf að syngja þótt
það væri ekki opinberlega. Ég hef
líka sungið í kórum og æfði söng á
tímabili hjá Bjarneyju Ingibjörgu
Gunnlaugsdóttur. Stundum þegar
eitthvað var að gerast á Bolungar
vík var ég beðin að syngja en þetta
er lítill bær og allir þekkja alla,“
segir Anna Þuríður sem ólst upp á
sveitabæ í Önundarfirði en flutti
til Bolungarvíkur árið 2002 með
foreldrum sínum, þá fjórtán ára.
„Það var nokkuð mikil breyting að
flytja frá sveitabæ í þorp.“
Björn Thor hafði verið að leita
að söngkonu og sendi demó-upptökuna til Bandaríkjanna en hann

Hópurinn sem kom að plötunni í Nashville. Frá hægri Tammy King, Brian Allen,
Anna, Bjössi Thor, Robben Ford, Jerru Douglas, Rick Wheeler, Erlingur Óttar og
Wes Little.

var í samstarfi við Robben Ford
sem er vel þekkt nafn í tónlistarheiminum í Bandaríkjunum. Ford
hefur unnið með stórstjörnum á
borð við George Harrison, Joni
Mitchell og Miles Davis. Honum
leist vel á rödd þessarar ungu
söngkonu frá Bolungarvík. Það
varð því úr að Anna fór með Birni
til Nashville.

Draumur að rætast
„Þetta var draumur að rætast og
ég trúði þessu varla fyrst. Þetta
er það skemmtilegasta sem ég
hef gert,“ segir Anna. „Þetta eru
kántrírokklög sem voru tekin upp
í hjarta þessarar tónlistar. Ég
hafði aldrei komið til Nashville
eða Bandaríkjanna og maður fékk
alveg rétta andann yfir sig þarna.
Nashville er alveg eins og í bíómyndum, kúrekastígvél og hattar áberandi. Við unnum með þvílíkt flottum listamönnum þarna og
ég er búin að læra meira á þessu

eina ári sem liðið er heldur en alla
ævi fram að því,“ segir Anna Þuríður. Plata Björns þykir frábrugðin flestu því sem hann hefur áður
gert.
Nú þegar hafa Anna og Björn
haldið tvenna tónleika, fyrst á
Grenivík og síðan í Bolungarvík.
Næst á dagskrá eru útgáfutónleikar í Háskólabíói 22. október. Það
verður í fyrsta skipti sem Anna
Þuríður kemur fram á stóru sviði.
„Ég reyni að halda mér á jörðinni
en ég er mjög spennt fyrir þessu
kvöldi. Svo erum við að undirbúa
tónleikaferðalag. Ég vona innilega
að ég fái fleiri tækifæri í söngnum,“ segir hún. „Það væri algjör
draumur að starfa við þetta.“
Anna Þuríður segist vera mikill Eurovision-aðdáandi og hefur
alla tíð dreymt um að syngja í
keppninni. „Eurovision er heilagt í
mínum huga,“ segir hún en íþróttir
eru líka stórt áhugamál hjá henni
ásamt hestamennsku.

Heilsaðu hamingjunni
Solaray er hágæða vítamín– og bætiefnalína sem unnin er úr
jurtum. Á hverjum degi vinnum við með náttúruleg hráefni sem
geislar sólarinnar hafa skapað og fyllt orku. Þannig tryggjum
við þér hrein vítamín og bætiefni með mikla virkni.
Finndu þinn sólargeisla í næstu heilsuvöruverslun eða apóteki.
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„Segja má að hugmyndin hafi kviknað út frá því að okkur fannst lambakjöt eiga undir högg að sækja, sérstaklega hjá yngra
fólki,“ segir Ólafur Ágústsson matreiðslumaður sem er í forsvari fyrir viðburðinn Sláturtíð á KEX í dag. Mynd/stefán

BRAGÐGÓÐIR RÉTTIR
Á GÖTUMATARHÁTÍÐ
Í dag verður sláturtíðinni fagnað á KEX hosteli í Reykjavík. Boðið verður
upp á úrval ókeypis rétta úr heimi götumatar þar sem búið er að
nálgast hráefnið og eldunina á annan hátt en fólk er almennt vant.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

Sláturtíðinni verður fagnað með
glæsibrag á götumatarhátíð á
KEX hosteli í dag í samstarfi
við íslenska sauðfjárbændur.
Gestum verður boðið upp á fjöl
breytta rétti úr lambakjöti og
innmat sem sumir verða kunnug
legir á meðan aðrir verða fram
andi fyrir marga.
Ólafur Ágústsson matreiðslu
maður er í forsvari fyrir hátíð
inni sem er í raun samvinnuverk
efni DILL Restaurant, Sæmund
ar í sparifötunum á KEX hosteli
og pitsustaðarins á Hverfisgötu
12. „Segja má að hugmyndin hafi
kviknað út frá því að okkur fannst
lambakjöt eiga undir högg að
sækja, sérstaklega hjá yngra fólki.
Við vildum gera eitthvað til þess
að sýna fram á að lambakjöt og af
leiddar afurðir eigi fullt erindi á
matardiska yngra og eldra fólks.
Götumatur virðist vera eitthvað
sem margir tengja við í dag, sér
staklega yngra fólk, og sá hópur
sem sækir KEX hostel dagsdag
lega er auðvitað með puttann á
púlsinum.“

Fjölbreyttir réttir
Réttirnir verða bornir fram án
endurgjalds vítt og breitt um KEX
hostel. „Við bjóðum upp á þekkta
rétti úr heimi götumatar, svo sem
takkó, pylsu, smurbrauð og fleira.
Allt eru þetta þekktir réttir en
búið er að nálgast hráefnið og eld
unina á örlítið annan hátt en vant
er.“
Gestir fá m.a. að bragða á
steiktri rúllupylsu á súrdeigs
brauði, nýru og hjörtu í enskri
„Cornish pasty“ böku, frelsisborg
ara KEX með lambakjöti og slát
ur í pylsubrauði með rófu. „Einn
ig munum við bjóða upp á okkar
eigin útgáfu af „Rocky Moun
tain oysters“ sem eru snöggsteikt
hrútseistu með chili-mæjói. Auk
réttanna verða drykkir til sölu á
staðnum.“

Hugmyndaflugið virkjað
Þótt boðið sé upp á fjölbreytta rétti
og jafnvel framandi segir Ólafur

Gómsætar grillaðar lambakótelettur með nýju og spennandi sniði.

Þetta snýst um
hugarfarsbreytingu í framleiðslu, markaðssetningu og neyslu.
Við þurfum að vera miklu
stoltari af kindinni.
Ólafur Ágústsson

matreiðsluna fyrst og fremst snú
ast um að nota hugmyndaflug
ið og búa til vörur sem fólk vill
borða og sækist í. „Lambapylsur
þurfa t.d. ekki að vera brimsaltar
og reyktar til þess að hægt sé að
borða þær. Þetta snýst um hugar
farsbreytingu í framleiðslu, mark
aðssetningu og neyslu. Við þurfum
að vera miklu stoltari af kindinni,
gera meira fyrir vöruna og hvetja
til nýsköpunar.“
Þrátt fyrir allar nýjungar á þó
gamla góða tuggan alltaf við að
sögn Ólafs, að íslenskt lambakjöt
þurfi ekki að krydda þar sem það
kemur kryddað úr haga. „Hins
vegar er ekkert að því að prófa sig
áfram með framandi samsetning
ar, til að mynda er sterkkryddað
ur lambaframpartur í takkó með
kóríander og avókadó alveg magn
aður matur.“

Sláturtíð á KEX stendur yfir milli
kl. 13 og 17 í dag. Nánari upplýsingar má finna á Facebook-síðu
KEX hostels undir viðburðir.

Grilluð lambakóteletta,
með lauk og gremolada
Hér gefur Ólafur Ágústsson lesendum einfalda og bragðgóða
uppskrift af lambakótelettum
1 þykk lambakóteletta
1 búnt steinselja
Börkur og safi úr 1 sítrónu
100 ml olía
2 hvítlauksgeirar
1 hvítur laukur
Eplaedik
Salt

Stillið ofn á 170 C°. Takið eftir því
að kótelettan er þykkari en vant
er. Kjötborðið ykkar ætti að geta
sagað svona þykka kótelettu sem
er meira eins og steik á beini.

Lamb
Kryddið lambakótelettuna vel
og vandlega með salti. Grillið á snarkheitu grilli á öllum hliðum og bakið í ofni í 15-17 mínútur.
Látið hvíla í 10 mínútur.

Gremolada
Setjið steinselju, hvítlauk, olíu,
sítrónubörk og safa í matvinnsluvél og maukið í 1 mínútu. Kryddið
með örlitlu salti.

Laukur
Skrælið lauk og skerið í tvennt.
Setjið í eldfast mót með olíu,
eplaediki og salti. Bakið í ofni í 10
mínútur og losið laufin í sundur.

smáauglýsingar
atvinna

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
Sölufulltrúar
er opinn
alla virka
daga
frá 8-17
512
5426
Viðar Ingi Pétursson
vip@365.is
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

smaar@frettabladid.is / visir.is

Til þess að leysa erfiðustu vandamálin
þurfum við besta fólkið.

Intellecta var stofnað árið 2000.
Fyrirtækið hefur frá þeim tíma unnið með
stjórnendum við að bæta rekstur og auka
verðmæti fyrirtækja. Intellecta er sjálfstætt
þekkingarfyrirtæki sem starfar á þremur
megin sviðum sem eru: Rekstrarráðgjöf,
ráðningar og rannsóknir.

Við höfum sterkan faglegan bakgrunn og
víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn
notum við í samvinnu við viðskiptavini til að
móta hugmyndir sem skipta máli og þróa og
innleiða lausnir sem skila árangri.

Allar smáauglýsingar
vikunnar
á visir.is
Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Sérfræðingur í ráðningum
Vegna aukinna verkefna á sviði ráðninga í sérfræði- og stjórnunarstörf leitum við
að vel tengdum, sjálfstæðum og árangursdrifnum einstaklingum sem geta hraðað
vegferð viðskiptavina okkar að bættum árangri.
Við viljum að nýr ráðgjafi taki virkan þátt í:
Samskiptum við viðskiptavini, rýni og mati á umsóknum, undirbúningi viðtala og verkefna, öflun
verkefna, samningu greinargerða vegna ráðninga og sé fær í notkun upplýsingatæknikerfa.
Nýi ráðgjafinn þarf að:
Hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi, reynslu í mannauðsmálum, hafa þekkingu og reynslu af
þjónustu- og markaðsstörfum, vera jákvæður og nákvæmur, búa yfir frumkvæði og geta lokið
verkefnum innan settra tímamarka og að sjálfsögðu vera mjög góður í íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 10. október. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf.

16-2822 — HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

F L U G VA L L A R S TA R F S M E N N
Á K E F L AV Í K U R F L U G V E L L I
Helstu verkefni eru eftirlit með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum, eftirlit og
viðhald á vélbúnaði og tækjum, umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna,
björgunar- og slökkviþjónusta, viðhald flugvallar og umhverfis hans og ýmis
tækjavinna. Um vaktavinnu er að ræða.
Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi
• Stóra vinnuvélaprófið er kostur
• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur, t.d. bifvélavirki/vélvirki
eða önnur iðnmenntun
Umsækjendur þurfa að gangast undir læknisskoðun og þolpróf. Isavia mun
sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins.

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

STA R F S STÖ Ð :
K E F L AV ÍK U R FL U G VÖ L L U R

UMSÓKNAR FR ESTUR :
1 3. OKTÓBER 201 6

Maren hefur starfað við uppbyggingu
á Keflavíkurflugvelli í tvö ár. Hún er hluti
af góðu ferðalagi.

UMSÓKNIR
ISAVIA.IS/AT VINNA
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STÖRF HJÁ
VINNUEFTIRLITINU
• eftirlitsmaður við véla- og tækjaeftirlit á
Vesturlandi
• eftirlitsmaður við véla- og tækjaeftirlit á
Suðurnesjum
Nánari upplýsingar á vef Vinnueftirlitsins
www.vinnueftirlit.is

FRUMKVÆÐI • FORVARNIR • FAGMENNSKA
Bíldshöfða 16 • 110 Reykjavík • Sími 550 4600 • vinnueftirlit@ver.is

SECURITY AND DETECTION GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu
Security and Detection Guard lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2016.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

VILTU KOMA Í
LANDSPÍTALAHÓPINN?
Landspítali auglýsir m.a. eftirtalin störf laus til umsóknar:
•

Yfirlæknir barna- og unglingageðdeildar (BUGL)

•

Deildarlæknir á Barnaspítala Hringsins

•

Starfsnám deildarlækna í geðlækningum

•

Hjúkrunarfræðingar – nám í skurðhjúkrun

•

Hjúkrunarfræðingur á skilunardeild

•

Ljósmóðir – dagvinnustarf á göngudeild mæðraverndar og fósturgreiningar

•

Námsstaða ljósmóður á göngudeild mæðraverndar og fósturgreiningu

•

Launað starfsnám í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði

•

Skrifstofustjóri/sérgreinaritari í innkirtla - og efnaskiptalækningum

Ef þú hefur áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu
og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;
www.landspitali.is/mannaudur og Starfatorgi; www.starfatorg.is

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum
teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús
í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru
öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual
for the position of Security and Detection Guard.
The closing date for this postion is October 7, 2016.
Application forms and further information can be found on the
Embassy’s home page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Menntasvið

· Frístundaleiðbeinendur í frístundaklúbb
· Starfsfólk í ungmennahúsið Molann
Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára
· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór
· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol
· Leikskólakennari / sérkennari í leikskólann
Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Núp
· Leikskólakennari í leikskólann Núp
Grunnskólar

UMHYGGJA • FAGMENNSKA • ÖRYGGI • FRAMÞRÓUN

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla
· Sérkennari í sérdeild í Álfhólsskóla
· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla
· Matráður í Snælandsskóla
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

| Atvinna |

LAUGARDAGUR 1. október 2016

Samtök fjármálafyrirtækja

Framkvæmdastjóri
Samtök fjámálafyrirtækja óska eftir umsóknum í starf framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri er málsvari fjármálafyrirtækja
í hagsmunamálum þeirra, er talsmaður SFF við fjölmiðla og opinbera aðila og tekur þátt í að vinna að hagsmunamálum og
þróa starfskilyrði fjármálafyrirtækja. Á þennan hátt gefst viðkomandi tækifæri til að fá yfirsýn yfir íslenskt atvinnulíf og
samfélag.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Stefnumótun og innleiðingu stefnu í samvinnu við stjórn.
Ábyrgð á rekstri skrifstofu.
Skipulag stjórnarfunda í samvinnu við stjórnarformann.
Regluleg samskipti við hagaðila.

Hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi.
Þekking á íslensku atvinnulífi og hagfræðileg innsýn í
þjóðmálaumræðu.
Stefnumiðuð hugsun.
Drifkraftur og hæfni til að leiða verkefni og hópa.
Gildismat sem samrýmist siðferðisviðmiðum SFF.
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti.

10. október
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Samtök fjármálafyrirtækja er
málsvari fjármálafyrirtækja
í hagsmunamálum þeirra.
Markmið samtakanna er að
stuðla að samkeppnishæfum
starfsskilyrðum íslenskra
fjármálafyrirtækja. Að taka þátt
í erlendu hagsmunasamstarfi
fjármálafyrirtækja og
auka skilning á mikilvægi
fjármálafyrirtækja fyrir
íslenskan efnahag.
Eitt af megin verkefnum SFF
er að styðja aðildarfélög
sín í að byggja upp traust á
fjármálakerfinu.
SFF tekur virkan þátt
í hagsmunagæslu á
alþjóðavettvangi en samtökin
eiga aðild að bæði Evrópsku
bankasamtökunum (EBF)
og Samökum evrópskra
tryggingafélaga (CEA).

Capacent — leiðir til árangurs

Við mönnum stöðuna

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is

Ert þú besti sölumaður Íslands/Evrópu/heims?
Netgíró er ungt fjármálatæknifyrirtæki sem hefur það markmiði að bjóða neytendum á Íslandi einfaldan,
öruggan og þægilegan greiðslumáta sem hægt er að nota í verslunum og á netinu.

Netgíró óskar eftir að ráða sölumann á fyrirtækjasvið
Við leitum að besta sölumanni landsins sem er líka skemmtilegur, með góða útgeislun
og frábær í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði og hafa
öguð vinnubrögð. Sölumaður sinnir sölu og þjónustu til fyrirtækja ásamt ráðgjöf í
tengslum við sölu og markaðssetningu. Í boði er mjög gott starfsumhverfi á
metnaðarfullum vinnustað þar sem ríflega 30 manns mynda öflugt teymi og
einstaklega gott starfsmannafélag.

Hæfniskröfur
Miklir söluhæfileikar
Rík hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Reynsla af sambærilegu starfi kostur
Reynsla af sölustörfum kostur

Umsóknir óskast sendar á netfangið atvinna@netgiro.is
Frekari upplýsingar veitir Bryndís Gísladóttir sölustjóri bryndis@netgiro.is
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Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Þjónar þú með glæsibrag?
Gallery Restaurant leitar að aðstoðarfólki í sal og
faglærðum þjónum til að skapa ógleymanlegar minningar
fyrir gesti okkar. Nauðsynlegt er að umsækjendur séu með
reynslu af veitingastörfum og hlýlega framkomu.
Bæði fullt starf og hlutastarf í boði.
Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á
umsokn@holt.is

ENNEMM / SÍA / NM77557

> Full Stack Web Developer / Alhliða vefforritari

Gallery Restaurant – Hótel Holt.
www.holt.is

Samskip leita að lausnamiðuðum alhliða vefforritara til starfa í hugbúnaðardeild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér daglega þjónustu, viðhald og breytingar á hugbúnaðarkerfum fyrirtækisins ásamt
þróun á nýjum veflausnum.
Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólamenntun í tölvunarfræði eða
hugbúnaðarverkfræði
Þekking á og reynsla af eftirfarandi:
• C#, .NET
• HTML, CSS (LESS, SASS)
• JavaScript, Angular 1.x
• Git útgáfustýringu
• CI/CD útgáfuferlum
Reynsla af eftirfarandi er kostur:
• Vefþróunartólum á borð við npm og webpack
• Sjálfvirkum prófunum
• Oracle / SQL Server

Eiginleikar:
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til
að starfa í hóp
• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna
sjálfstætt
• Að eiga auðvelt með að tileinka sér nýjustu
strauma og stefnur í vefþróun
Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk.
Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa www.samskip.is og eru
umsækjendur beðnir um að skila þar inn ítarlegri ferilskrá ásamt
greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni
og eiginleika.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur Kristinsson,
forstöðumaður hugbúnaðardeildar Samskipa í
haukur.kristinsson@samskip.com

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

Dynjandi ehf., stofnað 1954, er brautryðjandi á sviði öryggismála á vinnustöðum og hefur
áratugareynsla og sérþekking aflað fyrirtækinu trausts meðal viðskiptavina og annars fagfólks.
Viðurkenndur öryggisbúnaður, persónuhlífar og vinnufatnaður fyrir starfsfólk í íslensku atvinnulífi
er meðal þess sem fyrirtækið hefur sérhæft sig í að bjóða.

Dynjandi óskar eftir að ráða
sölumann í verslun
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kynning, sala og almenn afgreiðslustörf
Símsvörun
Vöruáfylling
Söluuppgjör
Önnur tilfallandi verkefni

Lipurð í mannlegum samskiptum
Stundvísi, heiðarleiki, háttvísi og snyrtimennska
Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
Reynsla af sölu til fyrirtækja
Góð ensku- og tölvukunnátta

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 9. okt. nk.

Verslunin er opin frá kl. 8 til 17 virka daga.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

PIPAR\TBWA • SÍA

OLÍS ÓSKAR EFTIR
VERSLUNARSTJÓRA
Á DALVÍK
Helstu verkefni
• Daglegur rekstur stöðvarinnar
• Umsjón með Grill 66
• Innkaup og birgðahald
• Starfsmannahald
• Þjónusta við viðskiptavini
Hæfni og þekking
• Reynsla af verslunarstörfum
og stjórnun er æskileg

Frábær stjórnandi
óskast á Dalvík
Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning
til náms og heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum,
snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda
á shh@olis.is fyrir mánudaginn
10. október. Nánari upplýsingar
má nálgast á sama netfangi.

Aðstoðardeildarstjóri bókhalds- og
launadeildar og launafulltrúi
Viltu starfa hjá fjölskylduvænum vinnustað?
Hrafnista óskar eftir að ráða aðstoðardeildarstjóra bókhalds- og launadeildar ásamt launafulltrúa til
starfa. Í bókhalds- og launadeild starfa 9 starfsmenn. Ef þú ert orðin þreytt/ur á yfirvinnunni gæti
þetta verið rétta starfið fyrir þig. Starfsandinn er mjög góður og alltaf gaman í vinnunni.

Aðstoðardeildarstjóri
bókhalds- og launadeildar

Launafulltrúi

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hæfniskröfur:

Viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Minnst 5 ára reynslu af uppgjörsmálum
Góða reynsla af bókhalds- og launamálum
Mjög góð Excel kunnátta
Talnagleggni
Færni í mannlegum samskiptum
Sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi

Góð reynsla af launavinnslu
Góð Excel kunnátta
Nákvæmni og þolinmæði
Mjög góð samskiptahæfni

Vinnutíminn frá kl. 8/9 til kl. 16/17.
lind@talent.is

Umsókn óskast fyllt út á
www.talent.is og henni þarf
að fylgja starfsferilsskrá.

HEFUR ÞÚ
BRENNANDI
ÁHUGA Á
KAFFI?

Þekking á H-launum og Vinnustund mikill kostur

bryndis@talent.is

Upplýsingar um störfin veitir
Lind Einarsdóttir, lind@talent.is
hjá Talent í síma 552-1600.

www.talent.is | talent@talent.is

Umsóknarfrestur er til og
með 11. október nk.

ÍSLENSK A SI A .IS ITS 81492 09/16

Ölgerðin leitar að duglegum
og jákvæðum starfsmanni til
að sinna fyrirbyggjandi viðhaldi
og viðgerðum á kaffivélum.
Ölgerðin er einn af stærstu aðilum á markaðnum
í kaffi með vörumerki eins og illy, Gevalia, Piazza
Doro, Café Noir og fleira.
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:
• Viðhald og viðgerðir á kaffivélum
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:

ÖRYGGISSTJÓRI

• Sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund, laghenti og stundvísi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Icelandair Technical Services (ITS) leitar að öflugum liðsmanni með brennandi áhuga á
öryggismálum. Starfið felur í sér umsjón með því sem lýtur að öryggi starfsmanna á vinnustað
í viðhaldsskýli félagsins á Keflavíkurflugvelli.

• Tölvuþekking og bílpróf
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Um 100% starf er að ræða.
STARFSSVIÐ:
n

n

n

n

n

Leiðtogi öryggismála með ábyrgð á ferlum er
snúa að öryggi starfsmanna
Vinna að úrbótum og forvörnum varðandi öryggi
á vinnustað
Halda utan um starf öryggisnefndar og viðhalda
öryggishandbók
Gerð þjálfunar- og fræðsluefnis og miðlun
upplýsinga um öryggismál til starfsmanna
Halda utan um atvikaskráningu og hafa umsjón
með rannsóknum vegna atvika og slysa

n

Ábyrgð á áhættugreiningum og áhættustýringu

n

Viðhalda öflugri öryggismenningu hjá félaginu

n

Sjá um samskipti við eftirlitsaðila

Nánari upplýsingar veita:
Viktor J. Vigfússon I viktorv@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

HÆFNISKRÖFUR:
n
n

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun, gæðamálum og/eða
öryggismálum

n

Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

n

Faglegur metnaður og skipulagshæfni

n

n

Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að
tjá sig í ræðu og riti
Heiðarleiki og góð samskiptahæfni

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

+ Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út á vef
félagsins www.icelandair.is/umsokn eigi síðar
en 13. október 2016.

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk.
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar:
umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði.
Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur
matvæli og sérvöru af ýmsum toga.
Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta
flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að
hágæða þjónustu vísri.
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Þjónustustjóri
Optima óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að sinna starfi þjónustustjóra fyrirtækisins. Þjónustustjóri leiðir sterkan hóp 9
starfsmanna á tæknisviði Optima með fagmennsku og góða þjónustu að leiðarljósi.

Stofnað 1953

Í boði er krefjandi og skemmtilegt starf í síbreytilegu umhverfi þar sem tekist er á við fjölbreytt viðskiptatækifæri, flókin tæki og hugbúnað. Starfið felur í sér námskeið
bæði hér á landi sem og erlendis.
Starfssvið:
•

Yfirumsjón með þjónustu og samskiptum við viðskiptavini

•

Dagleg verkstjórn og skipulagning ferla

•

Eftirfylgni og umsjón þjónustusamninga

•

Stefnumótun og áætlunargerð

•

Önnur tilfallandi verkefni innan tæknisviðs

Menntunar- og hæfniskröfur:
•

Háskólamenntun, tæknimenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi

•

Stjórnunarreynsla

•

Þekking á rekstri í upplýsingatækni og þjónustu

•

Færni í samskiptum og góðir leiðtogahæfileikar

•

Reynsla, þekking og áhugi á hugbúnaði og tækni nauðsyn

•

Góð enskukunnátta

•

Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

•

Þjónustulund, reglusemi og jákvætt hugarfar

•

Microsoft, ITIL vottanir kostur

Umsóknarfrestur er til og með 16. október nk. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Umsjón með starfinu hefur Þorsteinn G.A.Guðnason, netfang: thag@optima.is

Framkvæmdastjóri
Orka náttúrunnar auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Leitað er að reyndum stjórnanda og leiðtoga sem
hefur eldmóð og áhuga á að leiða spennandi fyrirtæki inn í nýja tíma.
Starfssvið:
• Stýra daglegum rekstri fyrirtækisins og gæta jafnvægis milli
samfélagslegra, fjárhagslegra og umhverﬁslegra sjónarmiða.
• Hrinda í framkvæmd stefnu fyrirtækisins og framtíðarsýn.
• Ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni áætlana, áhættustýringu,
gæðastjórnun, fjármálastjórnun, og þekkingar- og
starfsmannastjórnun.
• Ábyrgð á framkvæmdum á vegum ON og öryggismálum
starfsmanna.
• Ábyrgð á góðum samskiptum við viðskiptavini, starfsmenn,
samstarfsfólk innan Orkuveitusamstæðunnar og aðra
hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starﬁ.
• Leiðtoga- og stjórnunarhæﬁleikar auk færni í að móta
og innleiða framtíðarsýn.
• Hæfni í að styðja öﬂugan hóp samstarfsmanna til ábyrgðar
og nýta hæﬁleika allra starfsmanna með samráði og
upplýsingaﬂæði.
• Samskipta- og tjáskiptahæﬁleikar, greiningarhæfni,
metnaður, frumkvæði og heilindi.
• Reynsla úr yﬁrstjórn í stóru fyrirtæki eða stofnun er mjög
æskileg.
• Þekking á umhverﬁsmálum og nýtingu náttúruauðlinda er
æskileg.

Umsóknum skal skilað á ráðningarvef ON, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri gegnum
netfangið starf@on.is.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.
ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Orka náttúrunnar er
dótturfyrirtæki Orkuveitu
Reykjavíkur og framleiðir
og selur rafmagn til allra
landsmanna sem og heitt
vatn fyrir höfuðborgarsvæðið.
Starfsmenn eru 65 talsins og
ársvelta er um 16 milljarðar
króna.
Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur:
Til og með 17. október 2016
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Starfsfólk óskast

Þróunarstjóri
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa þróunarstjóra. Meginmarkmið starfsins er að efla rannsóknir og þróunarstarf
innan Hafrannsóknastofnunar. Það verði gert með auknu samstarfi við innlendar og erlendar rannsóknastofnanir með sókn í
rannsóknasjóði. Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan heyrir undir forstjóra.
Helstu verkefni
• Kortlagning helstu rannsóknasjóða innanlands og utan á
rannsóknasviðum stofnunarinnar
• Miðlun upplýsinga um möguleika til aukinna rannsókna
til sérfræðinga stofnunarinnar
• Auka þátttöku stofnunarinnar í rannsóknum
• Samstarf við aðrar rannsóknastofnanir og háskóla
• Vinna með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun á háskólastigi á fagsviðum stofnunarinnar
• Reynsla af rannsóknum, þróunarverkefnum og öflun
rannsóknafjár
• Reynsla og þekking af sambærilegum verkefnum
• Færni í mannlegum samskiptum og góð framkoma
• Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Góð kunnátta í íslensku æskileg og mjög góð kunnátta í
ensku er nauðsynleg

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Ert þú brosmildi bókara-,
sölufulltrúa-, snillingurinn
Matreiðslumaður
og
sölufulltrúi
sem
við
leitum
að?
Vegna aukinna
umsvifa
óskar
Veislan
eftir
starfsfólki í hin
ýmsu störf.óskast

sem fyrst

Starfssvið er m.a:
Reikningagerð, innheimta, dagssöluyfirlit/sölupantanir, mikil
Okkur
samskipti
viðvantar
viðskiptavini og starfsfólk, og sala (tilboðsgerð
Veislan
veitingaeldhús
á Seltjarnarnesi
ásamt
símsvörun).í eldhús 100%
• Aðstoð
óskar
eftir
að
• Smurbrauð,
Leitað
er eftir manneskju/aukavinna
í 100% starf, ráða:
með góða reynslu af bókhaldskerfi,
tölvukunnáttu,
sölu, góða íslenskukunnáttu.
• Bílstjóra. 100%
• Matreiðslumann
sem fyrst í framtíðarstarf.
Unnið er í Tok bókhaldskerfi.

• Þjóna í aukavinnu.

Dagvinna og helgarvinna önnur hvor helgi eða jafnvel
Veislan
er veisluþjónusta selur veitingar úr eldhúsi, smurbrauðsdeild
þriðja hver.
inn bréf áásamt
andrea@veislan.is
í síma 8211030.
ogSendið
handverksbakarí
því að leigja saleða
og fleira.
• Sölufulltrúi /Skrifstofustarf.
Umsækjendur
eru vinsamlegast
senda
ferilskrá
100% starf dagvinna
frá 9-17. beðnir
Óskastaðsem
fyrst.
og
umsókn á arny@veislan.is
Framtíðarstarf

Veislan veitingaeldhús
óskar
Fáið eftir:
endilega upplýsingar

hjá okkur í síma 5612031
Starfsmann
í smurbrauð
Veislan
veisluþjónusta
Eða sendið póst á arny@veislan.is
Austurströnd
12/170
Seltjarnarnes
100% starf,
þarf
að hafa
sími
5612031 www.veislan.is
þekkingu
á smurbrauði

Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Umsókn óskast send á netfangið umsokn@hafogvatn.is. Merkt þróunarstjóri.
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is. og Sigurður Guðjónsson, forstjóri, sigurdur.gudjonsson@hafogvatn.is í síma 575 2000.

3UMARAÚEYSING

eða matseld, íslensku kunnátta nauðsynleg.

Einnig starfsmann í uppvask
100%OG
starf.
3KRIFSTOFU
BËKHALDSSTARF

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA ÎÚUGAN STARFSMANN Å FJÎLBREYTT ST

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Sendið tölvupóst á arny@veislan.is

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi
við erlendar rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

3TARFSVIÈ
6IÈSKIPTAMANNABËKHALD
!LMENN SÅMAVARSLA
-ËTTAKA VIÈSKIPTAVINA
5PPLÕSINGAGJÎF
®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI

(¾FNISKRÎFUR
(ALDGËÈ TÎLVUKUNN¹TTA
&RUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾È VINN
¶JËNUSTULUND

HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹ ARNY VEISLAN

&JÎLBREYTT STARF Å BAKARÅ

Sviðsstjóri á sviði fiskeldis
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa sviðsstjóra á svið fiskeldis. Meginmarkmið sviðsins er stefnumótun á möguleikum fiskeldis hér á landi, meta rannsóknaþörf, stunda rannsóknir, þróun og veita ráðgjöf á sviði fiskeldis í samræmi við lög um
stofnunina. Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan undir forstjóra.

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur og samræming starfa innan sviðsins
• Hámörkun afkasta sviðsins og tryggja gæði rannsókna
• Stefnumótun í fiskeldi á Íslandi, möguleikum þess og áskorunum
• Umsjón með rannsóknum á fiskeldi, möguleikum og þróun
• Vinna með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar
• Ábyrgð á útgáfu sviðsins s.s. skýrslum, ritverkum og mælingum
• Þátttaka í framkvæmdastjórn

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun á háskólastigi á fagsviðum stofnunarinnar
• Reynsla af stjórnun, tilraunum og rannsóknum
• Reynsla af sambærilegum verkefnum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Góð kunnátta í íslensku og ensku er nauðsynleg

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Umsókn óskast send á netfangið umsokn@hafogvatn.is merkt sviðstjóri fiskeldis.
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is og Sigurður Guðjónsson,
forstjóri, sigurdur.gudjonsson@hafogvatn.is í síma 575 2000.

OGEÈA FRAMTÅÈARSTARF
ERT ÞÚ3UMARAÚEYSING
SÁSTARFSMANN
SEM
VIÐ
6ANTAR
SEM FYRST
Å HANDVERKSBAKARÅ
¶ARF AÈ VERA STUNDVÅS OG SJ¹LFST¾ÈUR
LEITUM
AÐ?
HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹ ARNY VEISLAN

Við leitum að söludrifnum og hugmyndaríkum einstaklingi
í söludeildina okkar. Um fjölbreytt starf er að ræða þar sem
viðkomandi fær tækifæri á að takast á við ýmis verkefni.
HÆFNISKRÖFUR
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sölustörfum.
Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg.
Góð þekking á samfélagsmiðlum kostur.
Góð íslensku og enskukunnátta nauðsynleg.
Meiri tungumálakunnátta kostur.
Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.
Þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
HELSTU VERKEFNI
Almenn sölustörf.
Samskipti við viðskiptavini.
Uppfæra efni á samfélagsmiðlum.
Uppfæra efni á vefsíðum hótelana.
Önnur tilfallandi verkefni.
.

Frestur til að sækja um er til 7. október 2016 og
sendist umsóknir ásamt ferilsskrá á geir@hotelcabin.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi
við erlendar rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

| Atvinna |

LAUGARDAGUR 1. október 2016

Skóla- og frístundasvið
Ljósvirki ehf leitar að hressum og duglegum
einstaklingum, konum jafnt sem körlum, til vinnu sem
fyrst við ljósleiðarablástur, ljósleiðaratengingar og
raflagnaverkefni. Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum nauðsynleg. Góð laun í boði.
Áhugasamir sæki um með því að senda umsókn ásamt
ferilsskrá á netfangið kristjan@ljosvirki.is

Skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu
skóla- og frístundasviðs
Laus er staða skrifstofustjóra leikskólahluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar
Starfssvið skrifstofustjóra er m.a. að hafa forystu í fagmálum leikskóla, þ.e. þróun starfshátta og skólastarfs í samræmi við skólaog frístundastefnu Reykjavíkurborgar. Skrifstofustjóri stýrir leikskólahluta fagskrifstofu sviðsins, er næsti yfirmaður leikskólastjóra
leikskóla Reykjavíkur og situr í framkvæmdastjórn sviðsins.
Skóla- og frístundasvið annast rekstur 64 leikskóla, 36 grunnskóla og 5 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með
daggæslu í heimahúsum. Jafnframt heyrir rekstur Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita undir sviðið.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Stál og stansar, ehf. óska eftir að ráða
öflugan sölumann til starfa.
Stál og stansar er rótgróið fyrirtæki stofnað 1987 og er í
stöðugum vexti. Um er að ræða sölu á varahlutum í jeppa,
fólksbifreiðar og kerrur sem og bílalyftur og efnavörur.
Starfssvið:
•
Sölumennska og afgreiðsla í verslun
•
Vöruframsetning og áfylling
•
Ýmis lagerstörf
Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Reynsla af sölustörfum
Þekking á bifreiðum
Tölvu og enskukunnátta
Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
Góð samskiptahæfni
Frumkvæði
Hreint sakavottorð

Helstu verkefni skrifstofustjóra eru:
• Fagleg forysta skólastarfs í leikskólum, frumkvæði að þróun
þess, umbótum og innleiðingu nýrra hugmynda og úrræða.
• Stjórn og skipulag á starfsemi leikskólahluta fagskrifstofu og
faglegt samstarf við skrifstofustjóra grunnskóla- og
frístundamála.
• Þátttaka í stefnumótun í skóla- og frístundamálum í samvinnu
við skóla- og frístundaráð ásamt framkvæmd og eftirfylgni
með ákvörðunum ráðsins sem snúa að leikskólamálum.
• Þátttaka í starfs- og fjárhagsáætlunargerð sviðsins ásamt
annarri áætlanagerð.
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur.
• Samstarf við opinbera aðila í skóla- og frístundamálum innan
lands og utan.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
• Farsæl stjórnunarreynsla og reynsla af rekstri æskileg.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Góður árangur í að leiða breytingar í stofnun og/eða
menntakerfi.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og metnaður til að ná árangri
í starfi.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á ensku og kunnátta í
norrænu máli er kostur.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf leikskólakennara og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni
til þess að gegna starfinu ásamt framtíðarsýn varðandi mikilvægustu umbæturnar í leikskólamálum í borginni.
Umsóknarfrestur er til og með 22. október n.k.
Laun eru skv. ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is

Um framtíðarstarf er að ræða.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, sími 4111111 og 6637500
helgi.grimsson@reykjavik.is og Helga Jónsdóttir, helga.jonsdottir@capacent.is hjá Capacent.

Umsóknir ásamt ferilskrá og fyrirspurnir sendast á Jón
Hólm á netfangið jon@stalogstansar.is.

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

Stál og stansar ehf, Vagnhöfða 7, 110 Reykjavik, Sími 517 5000

Smiðir og verkamenn óskast
í okkar frábæra starfshóp!

Hafðu samband við okkur!

Allir smiðir í uppmælingu
Frábær starfsandi og starfsmannafélag
Fyrsta okks starfsmannaaðstaða

Mjög góð verkefnastaða næstu árin
Sendu inn umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið - Starfsumsókn
ÞG Verk - Lágmúla 7, 108 Reykjavík - S: 534 8400
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Rafvirkjar

Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja
eða rafvirkjanema til starfa.
Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið
straumvirki@simnet.is

Norlandair auglýsir
eftir flugmönnum
til starfa með aðsetur á Akureyri

Hollusta og heilbrigði í leikskóla
Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Matreiðslumaður

Gilt atvinnuflugmannsskírteini
Gild blindflugsáritun (IR)
Gild fjölhreyflaáritun (MEP)
Hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC)
Stúdentspróf eða sambærileg menntun

•
•
•
•
•
•

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 8. október 2016

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European
Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to
participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent of the States and
safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free
movement, fair competition and control of state aid. ESA's work helps remove barriers to trade and
open up new opportunities to over 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to
the international competitiveness of the States. The Authority is based in Brussels and operates
independently of the EFTA States. It currently employs 70 staff members of 16 nationalities. The
Authority is led by a College consisting of three members, each appointed for a period of four years
by the three participating EFTA States.

Legal & Executive Affairs Officer
Role Description
The Authority is recruiting a Legal & Executive
Affairs (LEA) Officer with particular coordinating
duties towards Iceland to join the LEA Department.

JOB REFERENCE 11/2016
Deadline for applications: 18 October 2016
Start date: March 2016 or earlier

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

Within the Authority, LEA is responsible for
providing legal advice and support with regard
to policy formulation, co-ordination and communication. The Department reviews all decisions
of the Authority and conducts litigation before
the EFTA Court and the Court of Justice of the
European Union. Day-to-day work covers all
aspects of EEA law including internal market,
competition and state aid law as well as the
implementation and application of EEA law in
Iceland, Liechtenstein and Norway.
For this post, we are looking for a lawyer who
will, in particular, be responsible for maintaining an overview over the Authority’s Icelandic
cases and relevant legal and political developments in Iceland. They will use their in-depth

knowledge of the legal order, economy and
national administration of Iceland to guide the
Authority’s stance, as well as allowing it to
proactively engage with national counterparts to
ensure effective application of EEA law.
The successful candidate will be fully involved
in the legal review and litigation roles common
to all the lawyers in the department, working in
close cooperation with case-handlers in other
departments of the Authority and with Members
of the College. The position presents a unique
opportunity to develop litigation skills with
challenging and varied cases at the European
level, as well as occasionally in front of the
Icelandic courts. It should appeal in particular
to eloquent, dynamic and self-motivated lawyers
who enjoy analysing legal problems and
embrace the responsibility of conducting
litigation while at the same time being interested in policy formulation and implementation at
both national and European level.

Mannverk – Byggingastjóri
Óskum eftir öflugum og reynslumiklum aðila
í byggingastjórn
Byggingastjóri byggingaframkvæmda
Mannverk óskar eftir að ráða reynslumikinn aðila í byggingastjórn sem er tilbúin að takast á við
krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild. Byggingastjóri er staðsettur á
verkstað og hefur yfirumsjón verkþátta innan verk girðingar.
Helstu verkefni
• Fagleg yfirumsjón með byggingaframkvæmdum
• Undirbúningur og stjórnun verkefna
• Áætlanagerð, eftirfylgni og skýrslugerð
• Hönnunarrýni og samræming
• Kostnaðareftirlit

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi
sem er tilbúinn að stýra eldhúsi í leikskólanum
Hjalla í Hafnarfirði. Í boði er áhugavert og
krefjandi starf fyrir einstakling með metnað
fyrir matargerð og heilbrigðum lífsstíl.
Í skólum Hjallastefnunnar er mikið lagt upp úr
gæðum og hollustu matar, heilbrigði og
vellíðan. Í skólanum eru um eitthundrað og
sextíu börn og rúmlega þrjátíu starfsmenn.
Ráðið verður í stöðuna sem fyrst.
Frekari upplýsingar fást hjá
skólastýru Gróu M. Finnsdóttur
í síma 565 3060 eða með því að
senda tölvupóst í netfangið
hjalli@hjalli.is.

Verkstjóri
Verkstjóri
Starfsmaður
í kjötborði
-ÎTUNEYTI
Ferskar kjötvörur
óska eftir að ráða verkstjóra
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til starfa
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Ferskar
kjötvörur
hf.deildum
óska
að ráða
&ERSKAR KJÎTVÎRUR HF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å
til starfa ítileinni
af deildum
fyritækisins.
starfsmann
starfa
í kjötborði
Ferskra
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Matreiðslumaður

heimsíðu WWWFERSKARIS
þess www.ferskar.is.
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aðfyritækisins.
ráða
verkstjóra
Ferskar
kjötvörur
hf.deildum
óska
að ráða
&ERSKAR KJÎTVÎRUR HF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å
Verkstjóri
Starfsmaður
í kjötborði
-ÎTUNEYTI
-ÎTUNEYTI
Ferskar kjötvörur
óska eftir að ráða verkstjóra

&ERSKAR KJÎTVÎRUR HF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å
til starfa
ítileinni
deildum
fyritækisins.
starfsmann
starfa
í kjötborði
Ferskra
MÎTUNEYTI
FYRIRT¾KISINS
AÈ af
3ÅÈUMÒLA
 VINNUTÅMI
FR¹

&ERSKAR
KJÎTVÎRUR
HF
ËSKA
EFTIR AÈ
STARFSMANN
MÎTUNEYTI
FYRIRT¾KISINS
AÈ EFTIR
3ÅÈUMÒLA
VINNUTÅMI
FR¹
&ERSKAR
KJÎTVÎRUR
HFDAGA
ËSKA
AÈ
R¹ÈA
STARFSMANN
Å
erR¹ÈA
til
25
júnífulltÅ starf
KLMÎTUNEYTI

Umsóknarfrestur
VIRKA
kjötvara
í Hagkaup
Garðabæ.
Um
FYRIRT¾KISINS
AÈ 3ÅÈUMÒLA
 VINNUTÅMI
FR¹
KL


VIRKA
DAGA
MÎTUNEYTI
FYRIRT¾KISINS
AÈ
3ÅÈUMÒLA

VINNUTÅMI
FR¹
Umsóknarfrestur
er
til
25
júní
er
að
ræða.
KL   VIRKA DAGA
KL 
 VIRKA DAGA
5MSËKNARFRESTUR
ER TIL  liggja
SEPT NK
Umsóknareyðublöð
frammi á skrifstofu
Umsóknareyðublöð
liggja
frammi
5MSËKNARFRESTUR
ER ER
TIL
Síðumúla
NK
5MSËKNARFRESTUR
SEPT
SEPT
NK
fyrirtækisins
aðTIL
34 í Reykjavík
Umsóknareyðublöð
liggja
frammi
á áskrifstofu
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
LIGGJA FRAMMIað
¹ SKRIFSTOFU
FYRIRT¾KISINS
skrifstofu
fyrirtækisins
Síðumúla
34
5MSËKNARFRESTUR
ER
TIL
NKumsóknir
einnig
hægt
aðSEPT
senda
á
fyrirtækisins
aðSíðumúla
34 í Reykjavík
AÈ
3ÅÈUMÒLA
er
Å 2EYKJAVÅK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
LIGGJA
FRAMMI
¹
SKRIFSTOFU
FYRIRT¾KISINS
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
LIGGJA
FRAMMI
¹
SKRIFSTOFU
FYRIRT¾KISINS
í
Reykjavík.
ingibjorn@ferskar.is.
einnig
er
hægt
að
senda
umsóknir
á
AÈ 3ÅÈUMÒLA
Å 2EYKJAVÅK
AÈ
3ÅÈUMÒLA
 Å
2EYKJAVÅK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
LIGGJA)NGIBJÎR
FRAMMI
¹ SKRIFSTOFU
.¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITIR
Å SÅMA
  FYRIRT¾KISINS
EÈA
ingibjorn@ferskar.is.
Nánari
upplýsingar
veitir
Ari
Arnarson í


FR¹
KLÅ 
TIL 
VIRKA
DAGA
AÈ 3ÅÈUMÒLA

2EYKJAVÅK
.¹NARI
UPPLÕSINGAR
VEITIR
)NGIBJÎR
Å SÅMA
  EÈA
Nánari
upplýsingar
veitir
Ingibjörn
.¹NARI
UPPLÕSINGAR
VEITIR
)NGIBJÎR
Å
SÅMA


síma
414-6300
fráTILíkl.
10:00
tilDAGA
14:00
virkaEÈA

FR¹ KL 

VIRKA
Sigurbergsson
síma
588-7580
eða
Nánari
upplýsingar
veitir
Ingibjörn
Menntunar- og hæfniskröfur: 

FR¹
KL

TIL

VIRKA
DAGA
FYRIRT¾KIÈ
AÈ ÙNNA
¹áHEIMSÅÈU
ÖESS
.¹NARI5PPLÕSINGAR
UPPLÕSINGAR
VEITIR
Å SÅMA


EÈA
daga
eðaUM
sendið
umsókn
og
netfangið
660-6320
frá
kl.)NGIBJÎR
9-í ER
17:00
alla
virka
daga.
Sigurbergsson
síma
588-7580
eða
• Menntun á sviði bygginga eða
annarra
mannvirkjaframkvæmda.
Kostur
en
ekki
krafa
um

FR¹ KL 
TIL 
VIRKA
5PPLÕSINGAR
UMWWWFERSKARIS
FYRIRT¾KIÈ
ER AÈ
ÙNNADAGA
¹ HEIMSÅÈU ÖESS
ari@ferskar.is
660-6320 frá kl. 9- 17:00 alla virka daga.
menntun í byggingaverkfræði eða tæknifræði
5PPLÕSINGAR
UMbyggingaframkvæmda
FYRIRT¾KIÈ
ER AÈ ÙNNA
¹ HEIMSÅÈU
WWWFERSKARIS
Upplýsingar
um fyrirtækið
er að
finna á ÖESS
• Mikil og farsæl starfsreynsla af byggingastjórnun
5PPLÕSINGAR
UM
FYRIRT¾KIÈ
ER
AÈ
ÙNNA
¹
HEIMSÅÈU
• Góð kunnátta á office pakkann og einnig
önnur
forritWWWFERSKARIS
við áætlanagerð
Upplýsingar
um
fyrirtækið er að finna á ÖESS
www.ferskar.is.
heimsíðu
þess

www.ferskar.is.

• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
heimsíðu WWWFERSKARIS
þess
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ragnhildur Helgadóttir mannauðsstjóri (ragnhildur@mannverk.is) í síma 771-1104. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið mannverk@mannverk.is.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsóknarfrestur er til og með 9. október 2016.
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Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingastjórnun
ásamt almennri
framkvæmdaráðgjöf.
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 FYRIRT¾KISINS
VIRKA DAGA AÈ 3ÅÈUMÒLA  VINNUTÅMI FR¹
Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og leggur áherslu á öfluga liðsheild. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess
www.mannverk.is
KL   VIRKA DAGA
Mannverk ehf | Hlíðasmári 12 201 Kópavogi | Sími 519 7100 | mannverk.is 5MSËKNARFRESTUR
ER TIL  SEPT NK

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  SEPT NK
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU FYRIRT¾KISINS
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Mannvit leitar
að öflugu fólki

B

Gatnahönnun og veitur

Vatnsafl

D

Hefur þú áhuga á að vinna við hönnun á götum og veitum og öðru sem snýr
að þéttbýlistækni? Ef svo er getur verið að við séum að leita að þér. Við
leitum eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi til að starfa með fjölmennum
og fjölbreyttum hópi sérfræðinga á sviði samgangna og veitna. Reynsla er
æskileg en ekki nauðsynleg.

Hefur þú áhuga á vatnsaflsvirkjunum, stíflumannvirkjum, straumfræði,
orkunýtingu, kostnaðargreiningu og sjálfbærni? Mannvit leitar að verkfræðingi, tæknifræðingi eða aðila sem hefur reynslu og áhuga á að vinna
að þróun og hönnun vatnsaflsvirkjana. MSc. gráða í verkfræði er æskileg.

Byggingareðlisfræði

Mannvit óskar eftir að ráða tækniteiknara til starfa. Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem unnið er þvert á fagsvið (lagnir, loftræsting, burðarþol,
rafmagn, vélbúnaður, jarðvarmi o.fl.). Viðkomandi þarf að hafa lokið námi í
tækniteiknun og hafa góða þekkingu á Revit og AutoCad. Þekking á Inventor
og MagiCad er einnig æskileg. Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg og iðnmenntun er kostur.

Tækniteiknun

Mannvit leitar eftir aðila sem hefur áhuga á öllu sem snýr að byggingareðlisfræði, svo sem varma- og rakaflæði í byggingum, orkusparnaði, loftskiptum og innivistfræði bygginga og byggingarfræðilegum lausnum vegna
þessa. Við leitum eftir verkfræðingi, tæknifræðingi, byggingarfræðingi eða
arkitekt með góðan menntunargrunn á þessu sviði og almenna reynslu af
hönnun, smíði eða eftirliti með framkvæmdum við húsbyggingar.

Raflagnahönnun

Ástandsskoðanir og framkvæmdaeftirlit

Mannvit leitar að rafmagnstæknifræðingi eða rafmagnsverkfræðingi til
að starfa við ráðgjöf, hönnun og eftirlit með uppsetningu raflagnakerfa
fyrir byggingar. Um er að ræða hönnun á lýsingarkerfum, 400V kerfum og
smáspennukerfi. Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg og menntun
í rafvirkjun er kostur.

Mannvit leitar að aðila til að annast úttektir, ástandsskoðanir húseigna
og almennt eftirlit með framkvæmdum. Við leitum að reyndum iðnaðarmanni, gjarnan húsasmið eða múrara en tæknifræðingar, iðnfræðingar,
byggingarfræðingar eða verkfræðingar koma einnig til greina. Góð þekking
á efnisfræði og almenn innsýn í byggingareðlisfræði er nauðsynleg ásamt
reynslu af fjölbreyttum húsagerðum og byggingartækni. Réttindi sem
byggingarstjóri eru æskileg ásamt hæfni til að setja upp vandaðar og læsilegar skýrslur á íslensku.

Lýsingarhönnun
Mannvit óskar eftir að ráða lýsingarhönnuð (rafmagnstæknifræðing
eða verkfræðing) til að sinna verkefnum á sviði hönnunar og ráðgjafar í
lýsingartækni. Viðkomandi veitir einnig ráðgjöf um val á lýsingarbúnaði,
ljósastýrikerfum og forritun ljósastýrikerfa. Reynsla af lýsingarverkefnum
og raflagnahönnun er áskilin.

Landmælingar
Mannvit leitar að reyndum mælingarmanni til útsetninga og almennra
landmælinga. Ekki er gerð krafa um að viðkomandi sé tæknimenntaður.
Þó er æskilegt að viðkomandi hafi sérfræðiþekkingu á öðru sviði en mælingum, sem nýst getur innan þekkingarfyrirtækis sem sinnir fjölbreyttum
verkefnum.

Sterkstraumshönnun
Mannvit leitar eftir rafmagnsverkfræðingi eða rafmagnstæknifræðingi
til að sinna ráðgjöf, hönnun og eftirliti með uppsetningu lágspennu- og
millispennukerfa í iðnaði og raforkugeiranum. Meðal annarra verkefna eru
kerfishönnun dreifikerfa, gerð útboðsgagna og innkaup. Reynsla er æskileg
en ekki nauðsynleg.

Rannsóknir
Mannvit rekur rannsóknarstofu sem sinnir fjölbreyttum þjónusturannsóknum fyrir byggingariðnaðinn. Við leitum eftir aðila með iðnmenntun, svo sem
á sviði múrverks, húsasmíði eða stálsmíði til að sinna fjölbreyttum störfum
á rannsóknarstofunni. Meðal annarra verkefna eru aðstoð við húsvörð og
vatnamælingateymi Mannvits ásamt aðstoð við mælingar og eftirlit. Meirapróf og lyftarapróf er æskilegt.

H

Burðarvirki

H

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, upplýsingatækni umhverfis, byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar og
heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki
landsins á sviði verkfræði og tækni og þar starfar öflugur hópur verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með fjölþætta reynslu á flestum
sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Mannvit leitar að reyndum burðarvirkjahönnuði til að styrkja hóp burðarvirkjahönnuða hjá fyrirtækinu. Á burðarþolssviði starfa um 25 starfsmenn
sem vinna að fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum, bæði innanlands
og utan. Óskað er eftir byggingarverkfræðingi með MSc. gráðu í hönnun
burðarvirkja og reynslu af hönnun og umsjón verkefna á sviði burðarvirkja
og burðarþols.
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Umsóknarfestur er til og með 10. október 2016.
Sótt er um á www.mannvit.is. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að láta ferilskrá
og kynningarbréf fylgja umsókn.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Indriðadóttir, mannauðsstjóri í síma 422 3338
eða á netfangið si@mannvit.is og á www.mannvit.is.
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Ritari
Laus er til umsóknar 60% staða ritara á geðheilsusviði Reykjalundar.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf um miðjan nóvember.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem áhersla
er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. Krafist
er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfileika og
góðrar hæfni í mannlegum samskiptum.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Reykjalundar við það stéttarfélag sem viðkomandi
starfsmaður mun falla undir.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Rósa María Guðmundsdóttir í
síma 585-2000, netfang; rosamaria@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á
heimasíðunni www.reykjalundur.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

SÁLFRÆÐINGUR
Staða sálfræðings við meðferðarheimilið Háholt í Skagafirði er laus til umsóknar. Um er að ræða hlutastarf er telur
50 tíma á mánuði.

GJALDKERI, INNHEIMTA
OG BÓKHALD
Lyf og heilsa leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa
í bókhaldsdeild fyrirtækisins.
Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið.
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

– Umsjón með samþykkt reikninga

– Haldbær reynsla og þekking á

– Greiðsla reikninga
– Viðhald og uppfærslur greiðsluáætlunar
– Útgáfa reikninga og greiðsluseðla
– Umsjón með daglegum uppgjörum
verslana og sjóðsstöðu
– Umsjón með reikningsviðskiptum
– Innheimta viðskiptakrafna
– Fleira tengt fjárreiðum, lánadrottnum
og viðskiptavinum

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af að vinnu
með ungu fólki með hegðunar- og vímuefnavanda og foreldrum þeirra, sé góður í samskiptum og geti verið skapandi
í starfi sínu. Laun eru samningsatriði.
Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf 1. desember
2016. Umsóknarfrestur til 21. október. Rekstraraðilar áskilja
sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Upplýsingar veitir forstöðumaður í síma 453-8302 /
863-6036. Netfang: hadrangar@simnet.is

gjaldkera- og/eða bókhaldsstarfi
– Menntun á sviði bókhalds, viðskiptafræði
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eða sambærileg menntun æskilegt
– Góð almenn tölvuþekking

1955-2015

– Hæfni í mannlegum samskiptum
– Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni

Vörumerkjastjóri

og markviss vinnubrögð
– Þekking og reynsla af Navision er
kostur en ekki skilyrði

Um 100% starf er að ræða. Umsókn merkt
„gjaldkeri“, ásamt ferilskrá, sendist á
starf@lyfogheilsa.is fyrir 8. október nk.

PIPAR\TBWA - SÍA

Starfið fellst m.a. í:
• Reglubundnu mati á stöðu skjólstæðinga heimilisins
og þátttöku í gerð meðferðaráætlana, m.a. á grundvelli
upplýsinga frá barnaverndarnefndum, Stuðlum og
öðrum fagaðilum.
• Handleiðslu starfsfólks, meðferðarfundum, einstaklingsviðtölum og fjölskyldumeðferð.
• Skýrslugerð og samskiptum við aðrar stofnanir og
fagaðila.

ára

Halldór Jónsson ehf óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra til
starfa í verslunardeild.
Starfið felur í sér stjórnun á þekktum vörumerkjum sem eru
til sölu í stórmörkuðum og apótekum.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með mikinn áhuga
á markaðsmálum og fjölbreyttum samskiptum við fólk.
Viðkomandi sinnir m.a. erlendum og innlendum viðskiptasamböndum, sér um áætlanagerð, eftirfylgni með þeim ofl.
Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í viðskiptafræði eða sambærileg gráða.
• Reynsla af markaðs og sölumálum

www.lyfogheilsa.is

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi
víðsvegar um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að
veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu á sviði
heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

• Góð íslensku og enskukunnátta
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, jákvæðni, heiðarleiki og
frumkvæði.
Umsókn ásamt ítarlegri ferilsskrá óskast send á netfangið
hj@hj.is fyrir föstudaginn 14. október.
Merkt: Umsókn vörumerkjastjóri
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

| Atvinna |

LAUGARDAGUR 1. október 2016

Starfsmaður
í blóðtöku

100%

100%

100%

ÁSTRÍÐA

FAGMENNSKA

ÖRYGGI
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Rannsóknasetrið í Mjódd óskar eftir að ráða vanan starfsmann í blóðtöku. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is fyrir n.k.
Upplýsingar í síma 535 7777.
Rannsóknasetrið í Mjódd ehf. • Þönglabakka 6, 109 Reykjavík

100% FAGMENNSKA
Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það
gerum við með því að hafa í okkar röðum öflugt fólk. Einstaklinga sem við
treystum fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsingatæknikerfum landsins. Það
eru ekki margir sem uppfylla þau skilyrði, ert þú einn af þeim?

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

Verslunarstjóri

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum fyrir áskoranir sem
felast í flóknum og krefjandi verkefnum.

Við hjá Jóni & Óskari erum að leita að leiðtoga í úra- og
skartgripaverslun okkar í Kringlunni.
Um er að ræða fullt starf í líflegu umhverfi með
skemmtilega vöru.
Verslunarstjóri ber ábyrgð á sölu og þjónustu við
viðskiptavini, stjórnun og þjálfun starfsmanna,
uppgjöri og öðrum spennandi verkefnum.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af stjórnun og/eða verslunarstjórn
• Þjónustulund
• Reynsla af sölustörfum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Mikill áhugi á skartgripum og úrum
Jón og Óskar er ein stærsta og glæsilegasta úra- og
skartgripaverslun landsins og rekur verslanir við
Laugaveg, í Smáralind og Kringlunni.
Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið
info@jonogoskar.is fyrir 10. október.

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.
Við leitum að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:

Oracle kerfisstjóri
Við leitum að Oracle snillingi til þess að sinna rekstri og framþróun á gagnagrunnskerfum fyrirtækisins. Kerfisstjórinn myndi
starfa í hópi sterkra sérfræðinga sem sinna Oracle og MS SQL gagnagrunnum. Mikilvægt er að vera sterkur liðsspilari og geta
unnið sjálfstætt þegar þörf er á.

HELSTU VERKEFNI:

HÆFNISKRÖFUR:

§ Daglegur rekstur á Oracle gagnagrunnum
§ Stuðningur við aðra hópa innan fyrirtækisins
§ Mikil aðkoma að þróun og uppbyggingu lausna

§ Þekking á Oracle gagnagrunnum er nauðsynleg ásamt reynslu
§
§
§
§

af rekstri í stærri umhverfum
Þekking á MS SQL gagnagrunnum er kostur
Þekking á AIX/Linux er kostur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki nauðsynleg
Mikil skipulagshæfni og samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður Tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877.

Við erum að styrkja Unix hópinn okkar og leitum að reynslumiklum einstaklingi til þess að takast á við krefjandi verkefni í
öflugu fyrirtæki.

HÆFNISKRÖFUR:

HELSTU VERKEFNI:
§ Daglegur rekstur og viðhald á RedHat og/eða AIX umhverfi
fyrirtækisins

§ Framþróun umhverfis og þátttaka í tæknistefnu
§ Villugreining og bestun á lausnum í tækniumhverfi fyrirtækisins

§
§
§
§
§
§

Góð hæfni á Red Hat Linux er nauðsynleg og kostur að þekkja til á AIX
Þekking á Chef eða öðrum sjálfvirknitólum er kostur
Reynsla af DevOps vinnubrögðum er kostur
Reynsla af forritun er kostur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða starfsreynsla í fagi
Mikil skipulagshæfni og samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður Tæknireksturs, kristjon@rb.is, sími 569 8877.

Vilt þú flakka
með okkur

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.
Hægt er að sækja um á www.rb.is til 9. október 2016.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Ferðahönnuður Iceland Rovers
Hæfni:

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu
fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru fjármálafyrirtæki
og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni fjármálaþjónustu á Íslandi.

Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum
einstaklingi sem er góður í mannlegum samskiptum.
Þarf að geta unnið vel undir álagi. Yfirgripsmikil
þekking á Íslandi er skilyrði. Starfsmaðurinn þarf
að vera framúrskarandi í ensku. Fleiri tungumál eru
kostur.

Helstu verkefni:
REIKNISTOFA BANKANNA | Höfðatorg | Katrínartúni 2 | 105 Reykjavík | Sími: 569 8877 | www.rb.is

• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við viðskiptavini og birgja.
• Framkvæmd ferða.
Allar frekari upplýsingar um starfið og starfskröfur má finna á
www.fjallaleidsogumenn.is eða hjá Moniku og Guðnýju í síma
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is. merktar
„Ferðahönnuður Iceland Rovers“.
Umsóknarfrestur til 19. október 2016.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
lind@talent.is

bryndis@talent.is

www.talent.is | talent@talent.is

ÁRNASYNIR

Linux eða UNIX sérfræðingur

14 | Atvinna |

1. október 2016 LAUGARDAGUR

Sviðsstjóri á sviði
upplýsinga og menntunar
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa sviðsstjóra á svið upplýsinga og menntunar. Meginmarkmið sviðsins er að
miðla upplýsingum um starfsemi stofnunarinnar og efla tengsl stofnunarinnar við háskóla innanlands og utan í samræmi við lög
um stofnunina. Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan heyrir undir forstjóra.

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur og samræming starfa innan sviðsins
• Hámörkun afkasta sviðsins og tryggja gæði starfseminnar
• Umsjón með útgáfu stofnunarinnar, kynningu á starfi hennar og
rannsóknum
• Efla tengsl stofnunarinnar við æðri menntastofnanir
• Vinna með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar
• Þátttaka í framkvæmdastjórn

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun, miðlun upplýsinga og starfsemi háskóla
• Reynsla af sambærilegum verkefnum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku er nauðsynleg

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Umsókn óskast send á netfangið umsokn@hafogvatn.is merkt sviðstjóri.
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is og Sigurður Guðjónsson,
forstjóri, sigurdur.gudjonsson@hafogvatn.is í síma 575 2000.

Bílstjórar óskast

Óskum eftir bílstjórum
í fullt starf til að sinna akstri

í akstursþjónustu fatlaðra og aldraðra

- 100% framtíðarstarf
- Vaktavinna 6-3-6
- Morgunvaktir og kvöldvaktir
Hæfniskröfur:
- D réttindi (rútupróf)
- Íslenskukunnátta
- Hreint sakavottorð

- Rík þjónustulund
- Góð mannleg samskipti

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:
Ágúst Haraldsson, gusti@hopbilar.is , s. 822-0073
Hildur Guðjónsdóttir, hildur@hopbilar.is, 822-0069
www.hopbilar.is - Melabraut 18 - Hafnarfirði

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi
við erlendar rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari

Félagsmiðstöðin Garðalundur
• Aðstoðarforstöðumaður

Ísafold

• 50% staða við umönnun í dagvinnu
• 60-80% staða við umönnun í
vaktavinnu

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

Haffræðingur
Veðurstofa Íslands auglýsir eftir haffræðingi
á Úrvinnslu- og rannsóknarsvið til að taka þátt
í uppbyggingu þjónustu fyrir haffræði, þ.m.t.
að annast rannsóknir, uppbyggingu og rekstur
reiknilíkana fyrir hafstrauma og breytingar
á sjávarstöðu umhverfis landið. Starfsmaðurinn mun vinna náið með Haffræðideild dönsku
veðurstofunnar DMI um þróun og rekstur
líkana fyrir strandsjó, sjávarhæð og hafís.
Í boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt
framtíðarstarf.
Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veður stofu
Íslands starfa um 40 manns við ýmis
spennandi þróunar- og rannsóknar verkefni er
tengjast m.a. veður- og loftslagsrannsóknum,
jökla-, vatna- og haffræði, hættumati
ofanflóða og annarrar náttúruvár, jarðskorpuhreyfingum og eldgosum.
Veðurstofan vaktar og varðveitir upplýsingar
um ýmsa eðlisþætti hafsins eins og hita, hafís,
ísingu á sjó, breytingar á sjárvarstöðu, s.s.
vegna loftlagsbreytinga og sjólags. Hún
sendir út viðvaranir vegna hættu á sjávarflóðum, hafíss á siglingaleiðum og ísingar á
skipum. Þróun, innleiðing og rekstur veður-,
vatnafræði- og haf- og hafíslíkana, er stór
hluti verkefna sviðsins. Veðurstofan er í nánu
samstarfi við alþjóðlegar og innlendar
stofnanir á öllum fagsviðum og hefur aðgang
að reikniafli til að keyra viðamikil tölvulíkön
sem aðili að Reiknimiðstöð evrópskra
veður stöðva og í gegnum náið samstarf við
dönsku veðurstofuna.

Helstu verkefni
Leiðandi hlutverk í þróun stofnunarinnar
á haflíkönum og þjónustu til almennings
og hagsmunaaðila. Þátttaka í úrvinnslu og
greiningu haffræðigagna, ásamt skýrslu- og
greinaskrifum. Sérfræðingurinn mun taka
þátt í samstarfi við innlenda aðila sem sinna
rannsóknum og eftirliti á ástandi sjávar á
íslenskum haf svæðum auk þess að vera virkur
í alþjóðlegu samstarfi á sviði haffræði, s.s.
samstarfi við dönsku veðurstofuna,
Copernicus áætlunarinnar, norður slóðarannsókna, fjarkönnun (s.s. EUMETSAT) og eftirliti
á útbreiðslu og vöktun hafíss. Verkefnisstjórn
tilgreindra verkefna. Leiðandi hlutverk í
mótun stefnu í haf - og hafísrannsóknum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Doktorspróf í haffræði, jarðeðlisfræði,
stærðfræði eða skyldum greinum sem
nýtist í starfi.
Farsæl reynsla í haffræðirannsóknum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í
teymisvinnu
Færni og geta til að miðla niðurstöðum
innan teymis og út á við
Farsæl reynsla í ritun vísindagreina
Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
Frumkvæði og faglegur metnaður
Góð tölvukunnátta, þ.á m.
forritunarkunnátta (Unix/Linux)
Góður bakgrunnur í eðlisfræði og
stærðfræðigreiningu
Góð færni í ensku nauðsynleg
Kunnátta í norðurlandamálum er kostur

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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Um er að ræða fullt starf og taka laun mið
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi
stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veita Halldór
Björnsson, hópstjóri veðurs og loftslags
(halldor@vedur.is), Jórunn Harðardóttir,
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is) og
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri
(borgar@vedur.is), í síma 522 6000.
Umsóknarfrestur er til og með
17. október nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin
á heimasíðu Veðurstofu Íslands undir
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða
á www.starfatorg.is.
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um
135 manns með fjölbreytta menntun og
starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið.
Auk þess starfa um 120 manns við athuganaog eftirlitsstörf víðsvegar um landið.
Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla
og úrvinnsla gagna, sem og miðlun
upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar,
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og
hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum:
Eftirlits - og spásviði, Fjármála - og
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði.
Nánari upplýsingar um stofnunina má
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Fulltrúi
Símsvörun

Ás styrktarfélag óskar eftir fulltrúa í 88% starf. Vinnutími er
frá 8.30-15.30 á virkum dögum. Félagið er
sjálfseignarstofnun og veitir um þrjú hundruð manns
þjónustu í formi búsetu, dagþjónustu, vinnu og virkni.
Skrifstofan er í Ögurhvarfi 6 í Kópavogi. Upplýsingar um
félagið finna á www.styrktarfelag.is.
Hæfniskröfur
•
Almenn tölvukunnátta
•
Þjónustulipurð og jákvæðni
•
Sjálfstæð vinnubrögð
•
Reynsla af símsvörun æskileg
Helstu verkefni
•
Símsvörun
•
Móttaka
•
Almenn tölvuvinna
Staðan er laus frá 17. október. Umsóknir skal senda á
netfangið erna@styrktarfelag.is fyrir 11.október 2016. Nánari
upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir mannauðsstjóri í síma
414-0500.

www.vedur.is
522 6000

Launakjör fara eftir gildandi kjarasamningum.
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SPORTS DIRECT LEITAR AÐ
STARFSFÓLKI Í FULLT STARF.
Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusarí boði fyrir öflugt fólk .
HÆFNISKRÖFUR:

Þjónustulund
stundvísi
skipulagni
samskiptahæfni
Reynsla í þjónustustörfum
mikill kostur

VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI
EN ER Í SAMRÆMI VIÐ OPNUNARTÍMA
VERSLUNARINNAR.
Mán - Mið: 10 - 19
Fim: 10 - 21
Fös: 10 - 20
Lau - Sun: 10 - 18

Frekari upplýsingar veitir Margrét Theodórsdóttir,mannauðsstjóri
(margret.theodorsdottir@sportsdirect.com) í síma: 571-3010

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS
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Ráðningarþjónusta

Launafulltrúi

Laust starf hjá Akraneskaupstað

Reykjalundur óskar eftir að ráða launafulltrúa til starfa. Um fullt starf er að ræða.

Hæfniskröfur

· Undirbúningur og skráning launa

· Almenn þekking á umhverfi launavinnslu

· Skil og frágangur launagagna

· Þekking og reynsla af H3 launa- og
mannauðskerfi er kostur

· Samskipti við lífeyrissjóði og stéttarfélög

Starf félagsráðgjafa í barnavernd
Nánari upplýsingar um ofangreind störf og
önnur laus störf er að finna á www.akranes.is

· Þekking á viðverukerfinu Bakvörður er kostur

· Upplýsingagjöf til launþega

www.akranes.is

· Góð almenn tölvukunnátta

· Útgáfa vottorða
· Aðkoma að gerð ráðningar- og starfslokasamninga

Jákvæðni, metnaður og víðsýni

· Nákvæmni og tölugleggni
· Sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
· Jákvæðni og frumkvæði
· Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 17. október n.k. Nánari upplýsingar um starfið er að finna
á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Reykjavíkurborg

Skrifstofa
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið
Framkvæmdaeignasvið

VerkefnastjóriReykjavíkurborgar
hjá útboðs- og áætlanadeild.
Umhverfis- og skipulagssvið
auglýsir eftir
Verkefnastjóri
hjá útboðsog áætlanadeild

starfsmanni í dráttarvéladeild á þjónustumiðstöð borgarlandsins

Vilt þú vinna í
skapandi, fjölbreyttu
og skemmtilegu
umhverfi?
Menningarfélag Akureyrar
leitar að verkefnastjóra
kynningarmála.
HELSTU VERKEFNI:

eftir
verkefnastjóra
til starfa
útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu.
Menntunarog hjá
hæfniskröfur
Óskað er eftir verkefnastjóra tilÓskað
starfaer
hjá
útboðs
• Móta
Skrifstofa
Gatnaog
eignaumsýslu
sér
um
rekstur
og viðhald
gatna, gangstíga,
ogog framkvæma áætlun vegna markaðs•
Tæknimenntun
eða
rekstrarmenntun.
og
áætlanadeild skrifstofu
Gatna- og
eignaumÞjónustumiðstöðin
sinnir margvíslegum
verkefnum
í borgarlandinu, hreinsun gatna og
gönguleiða,
vetrarþjónustu,
grasslætti, opinna svæða
og
kynningarmála
í samstarfi við sviðsstjóra.
• Þekking á bókhaldi
verkbókhaldi.
fasteigna
í sér
eiguum
Reykjavíkurborgar
og skiptist
m.a. í gatnadeild
og byggingadeild.
sýslu.
Skrifstofa
Gatnaog eignaumsýslu
uppsetningu
og viðhaldi
umferðarog gangbrautaljósa
og umferðamerkja,
útleigu
á /lokunarbúnaði
og fánaborgum,
umsjón og
• Vinna kynningar- og markaðsáætlanir fyrir
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
rekstur
viðhald
opinna veitustofnana.
svæða
viðhald og
hitakerfa
aukgatna,
eftirlitsgangstíga,
með framkvæmdum
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
einstök verkefni leiklistar- og tónlistarsviðs.
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
• Þekking
á borgarkerfinu
er æskileg.
• Byggja upp sölukerfi MAk og opna ný tengsl
Starfssvið
Menntunarog hæfniskröfur
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
• Snjóhreinsun og hálkueyðing göngu- og hjólaleiða
• Almenn ökuréttindi skilyrði
við viðskiptavini og gesti.
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
•
Grassláttur
opinna
svæða
•
Dráttarvélapróf
kostur
•
Skipuleggja heimsóknir skóla, leikskóla og
Starfssvið
x Taka þátt í stjórnun
verkefna
og eftirfylgni
þeirra.
geti hafið
störf sem
fyrst. Launakjör
eru samkvæmt kjara• Umhirða
borgarlandsins
•
Þekking
á
gatnaog
stígakerfi
Reykjavíkurborgar
annarra
hópa bæði í húsið og vegna kynninga á
• Taka
þátt í stjórnun
verkefna og eftirfylgni þeirra.
Reykjavíkurborgar
x Verkbókhald ogsamningi
samþykkt
reikninga. og hlutaðeigandi stéttarfélags.
• Hreinsun veggjakrots
• Ákveðni, frumkvæði og geta til að vinna undir álagi
• Verkbókhald
og samþykkt reikninga.
verkefnum MAk.
x Verkefnastjórn og
við
gerð
kostnaðargreiningu
vegna útseldrar vinnu. • Umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum.
• Önnur hreinsun
með vélum
• Verkefnastjórn
og vinnsla
við gerð kostnaðargreiningu
• vinnsla
Reynsla
af sambærilegum
störfum
er Guðlaugsson
kostur
Nánari
upplýsingar
um störfin veitir
Agnar
vegna útseldrar vinnu.
x Umsjón með samræmdri
skráningu
í verkbókhald vegna skrifstofunnar.
deildarstjóri
411-1111.
• Viðburðastjórn stærri og minni verkefna.
Um er að
ræða
framtíðarstarf
og æskilegt
er að starfsmaður
geti
hafið störfí síma
sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt
• Umsjón
með
samræmdri
skráningu
í verkbókhald
vegna
x
Gerð
kostnaðaráætlana
vegna
útboða.
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eflingar. Um er að ræða vaktavinnu vegna vetrarþjónustu frá nóvember til apríl, en
skrifstofunnar.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
Eftirfylgni
viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
dagvinnu
annars. Umsóknarfrestur
er tilx og með
sextándavinnuáætlunar
október
• Gerð
kostnaðaráætlana
vegna útboða.
Sótt 2016.
er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
• Eftirfylgni
vinnuáætlunar
viðhalds
varðandi
útboðsverk
o.fl.
Nánari upplýsingar
um starfið
veitir
Björn
deildarstjóri
Þjónustumiðstöðvar
borgarlandsins
(bjorn.ingvarsson@
• Menntun og reynsla sem hæfir starfinu.
x Ingvarsson,
Eftirlit einstakra
útboðsverka.
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
• Eftirlit
einstakraogútboðsverka.
reykjavik.is)
/ eða Sigurður Ingvar Geirsson
yfirverkstjóri
dráttarvéladeildar
(sigurdur.ingvar.geirsson@reykjavik.is)
• Þekking og reynsla af markaðs- og
hjá útboðs- og áætlanadeild.
x Vinna
við fasteignavef.
• Vinna
fasteignavef.
báðir við
í síma
411-1111.
kynningarmálum.
•
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
• Brennandi áhugi á leikhúsi og öðru
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
kynjaskiptingu
innanumstarfsgreina
og eruborgarinnar
karlar jafnt
sem konur
hvött
til að sem
sækja
um. að ná í.
4 11 11 11 færð
þú allar upplýsingar
þjónustu og starfsemi
og samband
við þá
starfsmenn
þú þarft
menningarlífi.
• Frumkvæði, mjög góð íslenskukunnátta og
x Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
sjálfstæði í vinnubrögðum.
x Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Skrifstofa borgarstjóra
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

x Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
x Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.
Borgarverkfræðingur
x Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

MAk getur boðið þér fjölbreyttan starfsvettvang
þar sem kraftar þínir fá að njóta sín. Þú kemur til
með að vinna með hæfileikaríku fólki alls staðar
að á landinu og móta framtíð og stefnu nýs
félags sem á sér djúpar rætur í hefð og sögu
klassískrar tónlistar
og leiklistar.
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör
eru

Stöðvarstjóri seiðaeldi,
framtíðarstarf í Ölfusi

samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Íslandsbleikja auglýsir eftir stöðvarstjóra í seiðaeldisstöð að Núpum í Ölfusi.
Viðkomandi þarf að hafa:
•
•
•
•
•

SKESSUHORN 2016

Starfssvið

Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á
netfangið umsoknir@mak.is. Umsóknarfrestur
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma 411-1111.
er til og með 8. október 2016.

Metnað fyrirBorgarverkfræðingur
framleiðslu hágæða matvæla
• Þarf að vera hugmyndaríkur
Umsóknarfrestur
framlengdur
til 29. sept.
2008. Sótt
er um starfið á heimasíðu
UM MAK:
Getu til að starfa sjálfstætt og brennandi
áhuga á líﬀræðihefur •verið
Menntun
á sviði ﬁskeldisfræði
eða sambærileg
er kostur
undir
„
Störf
í
boði”.
–
Verkefnastjóri
hjá útboðs- Menningarfélag
og
og stöðugum langtíma umbótum.Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
Akureyrar er fjölbreytt, skapandi og
• Tölvukunnátta er skilyrði
Starﬁð felst í daglegri stjórnun ogáætlanadeild.
verkstjórn í seiðaeldi
áræðið.
MAk vill rækta og auðga samfélag sitt með
• Reynsla af ﬁskeldi er skilyrði
framleiðslu listviðburða með sterka samfélagslega
Ber ábyrgð á rekstri seiðastöðvarinnar
• Viðkomandi er hluti af stjórnendateymi Íslandsbleikju
tengingu. MAk vill fóstra og næra listræna hæfileika
Ber ábyrgð á áætlangerð, skráningum og seiðaeldi

Hagdeild

Mikið þróunarstarf í bleikjueldi er unnið hjá Íslandsbleikju og þar eru möguleikar fyrir áhugasama að hafa áhrif á þróun bleikjueldis til langs tíma.
Nú standa yfir stækkunarframkvæmdir í tveimur strandeldisstöðvum félagsins sem munu skila umtalsverði aukningu á framleiðslu á næstu árum.
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur áhuga á að taka þátt í þessari uppbyggingu.
Nánari upplýsingar veitir Jón Kjartan Jónsson, framkvæmdastjóri í síma 560 9000.
Vinsamlega skilið skriﬂegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsmannastjóra Samherja hf, Glerárgötu 30, 600 Akureyri
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með
víðtæka starfsemi víðsvegar um heim. Samherji hefur á að
skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og stjórnendum,
öflugum skipaflota, miklum aflaheimildum og fullkomnum
verksmiðjum í landi.

Hagdeild

Íslandsbleikja er dótturfyrirtæki Samherja og er fiskeldisfyrirtæki sem rekur fimm eldisstöðvar, tvær á
Suðurnesjum, tvær í Ölfusi og eina í Öxarfirði. Að auki rekur félagið fullkomið sláturhús og fiskvinnslu í
Grindavík. Íslandsbleikja er sérhæfð í landeldi og vinnslu á bleikju. Félagið er stærsti bleikjuframleiðandi í
heimi og selur afurðir sínar ferskar og frosnar til kröfuhörðustu stórmarkaða og veitingahúsa víða um heim.
Gæði og áreiðanleiki eldisferils Íslandsbleikju er vottaður af óháðum aðila.

og metnað og vera þannig uppspretta nýrra og
krefjandi verkefna.
Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands
og Menningarhúsið Hof mynda Menningarfélag
Akureyrar.
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SÖLUMAÐUR
ÓSKUM EFTIR AÐ
RÁÐA SÖLUMANN
Leitum að kraftmiklum
sölumanni í fullt starf.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn
áhuga á raftækjum. Heiðarleiki,
góð tölvukunnátta og rík
þjónustulund skilyrði.

„Viltu vinna í einu
flottasta eldhúsi
landsins?”
Veitingasvið ISS Ísland óskar
eftir að ráða í eftirfarandi störf:
Matreiðslumann

BÍLSTJÓRI

•

undirbúningur matreiðslu dagsins

•

matreiðsla dagsins

•

frágangur til dreifingar

ÓSKUM EFTIR AÐ
RÁÐA BÍLSTJÓRA

•

undirbúningur næsta dags

Leitum að duglegum bílstjóra
í fullt starf sem felst m.a. í því að
sækja vörur á lager og keyra út til
viðskiptavina. Kostur að viðkomandi
hafi meirapróf en ekki skilyrði.
Heiðarleiki, góð aksturkunnátta
og rík þjónustulund skilyrði.
Sjónvarpsmiðstöðin er ein
rótgrónasta raftækjaverslun landsins
þar sem mikið er lagt upp úr góðri
og persónulegri þjónustu.
Áhugasamir vinsamlega fyllið
út umsóknareyðublað
á www.sm.is/job

Dreifingar- og móttökustjóra
•

yfirumsjón með vörumóttöku

•

umsjón með frágangi vara á lager

•

lagerstjórnun

•

tiltekt pantana og umsjón með dreifingu

•

ábyrgð á vörudreifingu til viðskiptavina

Matartæknir – umsjón sérframleiðslu
•

umsjón með afgreiðslu sérframleiðslu

•

merking pantana m.t.t. ofnæmis og óþolsvalda

•

frágangur pantana til dreifingar

Viðkomandi umsækjendur þurfa að
hafa þekkingu og reynslu af störfum úr
veitingageiranum, vera framúrskarandi
nákvæmir og hæfir til að eiga góð samskipti
við fólk. Hreint sakavottorð skilyrði. Skila þarf
inn ferilskrá og umsókn til starfsmannastjóra
veitingasviðs, Ólafar A. Þórðardóttur - olof@iss.is

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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F JÖLBREYTT OG SPENNANDI STARF Í BOÐI
NPA miðstöðin leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að taka
þátt í uppbyggingu og vexti fyrirtækis í þjónustu við fatlað fólk.
Við óskum eftir að ráða til okkar aðila til að sinna fjölbreyttum störfum á
skrifstofu NPA miðstöðvarinnar í Hátúni 12. Um er að ræða u.þ.b. 50%
starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur
verið sveigjanlegur. Horft verður sérstaklega til umsækjenda sem hafa
persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu.
Helstu verkefni:

 Ráðgjöf, samskipti og aðstoð til félagsmanna,
starfsfólks og annarra varðandi framkvæmd á NPA
og hugmyndafræðina um sjálfstætt líf.
 Umsjón með fræðslustarfsemi miðstöðvarinnar,
námskeiðahaldi og jafningjafræðslu
 Almenn skrifstofustörf, t.d. ljósritun, símsvörun og
vinna í tengslum við launauppgjör, innheimtu
og/eða bókhald.
 Þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins, þátttaka á
fundum og ráðstefnum
 Skipulagning viðburða o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í stafi æskileg
 Reynsla af sambærilegum störfum kostur
 Þekking og áhugi á málefnum um sjálfsætt líf og
notendastýrða persónulega aðstoð æskileg
 Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að fjölbreyttum
aðstæðum
 Jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 Góð almenn tölvukunnátta
 Lipurð í mannlegum samskiptum og færni í að tjá sig í
ræðu og á riti, bæði á íslensku og ensku

NPA miðstöðin er samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án hagnaðarsjónarmiða. Miðstöðin hefur það
hlutverk að hafa umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð eða, eftir
atvikum, beingreiðslusamningum þeirra (umsýsluaðili). NPA miðstöðin vinnur samkvæmt hugmyndafræðinni um
sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.
Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2016. Nánari
upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, skrifstofustjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum hjortur@npa.is.

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Stofnun

Lektor í klínískri barnasálfræði
Háskóli Íslands, sálfræðideild
Doktorsnemi í jarðfræði
Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun
Forstöðumaður Neytendaverndar Matvælastofnun
Starf við ræstingar
Þjóðminjasafn Íslands
Safnfræðslufulltrúi
Þjóðminjasafn Íslands
Sviðsstjóri á sviði fiskeldis
Hafrannsóknastofnun
Sviðsstjóri á sviði upplýsinga
Hafrannsóknastofnun
Þróunarstjóri
Hafrannsóknastofnun
Heilsugæsluritari
Heilsugæslan Mjódd
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Seltjarnarnes/Vesturbæ
Starfsnám hjúkr.-/ljósmóðurfræði Landspítali
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Aðjunkt í latínu og forn grísku
Háskóli Íslands, hugvísindasvið
Skrifstofustjóri/sérgreinaritari
Landspítali, innkirtla- og efnaskiptal.
Rannsóknam. v. vísindarannsókn. Landspítali, lungnalækningar
Yfirlæknir
Landspítali, barna- og unglingageðd.
Starf, smíða- og leikmunaverkst. Þjóðleikhúsið
Starfsnám deildarlækna, geðlækn. Landspítali, geðsvið
Námsstaða ljósmóður
Landspítali, mæðravernd og fósturgr.
Ljósmóðir
Landspítali, mæðravernd og fósturgr.
Doktorsnemi
Háskóli Íslands, menntavísindasvið
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, skilunardeild
Sjúkraliði
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoðarmaður í umönnun
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfr. nám í skurðhjúkrun Landspítali
Deildarlæknar
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Hjúkrunardeildarstjóri
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Snjóathuganamaður
Veðurstofa Íslands
Sérfræðingur
Velferðarráðuneytið

Áhugasamir sæki um með því að senda umsókn ásamt
ferilsskrá á netfangið kristjan@ljosvirki.is

Sö lumaður

Verkfærasalan ó skar eftir að rá ða
sö lumann ı́ framtıð́arstarf
Starfslýsing

Ÿ Sala og afgreiðsla ı́ verslun
Ÿ Rá ðgjö f og tilboðsgerð
Ÿ O� nnur tilfallandi stö rf
Hæfniskröfur

Ÿ Reynsla af sö lustö rfum
Ÿ Frumkvæði, á reiðanleiki og ö guð
vinnubrö gð

A� hugasamir sendið umsó kn eða
fyrirspurnir á umsokn@vfs.is.
Umsó knarfrestur er til 7. októ ber.

Starfatorg.is
Starf

Ljósvirki ehf leitar að hressum og duglegum
einstaklingum, konum jafnt sem körlum, til vinnu sem
fyrst við ljósleiðarablástur, ljósleiðaratengingar og
raflagnaverkefni. Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum nauðsynleg. Góð laun í boði.

Staður

Nr. á vef

Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akranes
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Reykjavík
Reykjavík
Hvammstangi
Tálknafjörður
Reykjavík

201609/1285
201609/1284
201609/1283
201609/1282
201609/1281
201609/1280
201609/1279
201609/1278
201609/1277
201609/1276
201609/1275
201609/1274
201609/1273
201609/1272
201609/1271
201609/1270
201609/1269
201609/1268
201609/1267
201609/1266
201609/1265
201609/1264
201609/1263
201609/1262
201609/1261
201609/1260
201609/1259
201609/1258
201609/1257

Upplý singar veitir Margré t ı́ sım
́ a 892-2462

Ertu að leita
að talent?
Við finnum
starfsmanninn fyrir þig
lind@talent.is

bryndis@talent.is
www.talent.is | talent@talent.is
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Byggingarstjóri
Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir að ráða
byggingarstjóra í viðhaldi leiguíbúða. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf fljótlega.
Fasteignir Akureyrarbæjar eru eignarhalds- og rekstrarfélag í
eigu Akureyrarbæjar.
Félagið hefur sérstaka stjórn sem starfar í umboði bæjarstjórnar
og hefur umsjón með öllum fasteignum í eigu bæjarins.
Helstu verkefni félagsins eru nýframkvæmdir, kaup og sala eigna,
viðhald eigna og útleiga þeirra.
Helstu verkefni:
• Umsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna.
• Gerð viðhaldsáætlana.
• Stýring framkvæmda.
• Eftirlit með framkvæmdum.
• Samskipti og þjónusta við leigutaka og þjónustuaðila
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistari á byggingarsviði eða önnur haldgóð menntun
sem nýtist í starfið.
• Þekking a byggingaframkvæmdum.
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur.
• Góð almenn tölvukunnátta kostur.
• Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði.
• Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
• Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
samrýmist starfinu.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2016

Viltu ganga til liðs
við Valitor?
Lögfræðingur
Valitor óskar eftir að ráða lögfræðing. Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum
einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna í sterku teymi starfsmanna Valitor.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

// Fjölbreytt lögfræðiráðgjöf fyrir öll svið
fyrirtækisins, s.s. samningagerð, skilmálar
og lögfræðilegar álitsgerðir

// Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði (5 ára
nám í lögfræði)

// Upplýsingamiðlun og ráðgjöf um
lögfræðileg álitamál

// Þekking og reynsla af löggjöf og reglum
tengdum persónuvernd er mikill kostur

// Gera drög að erindum og lögfræðilegum
álitum fyrir yfirlögfræðing ásamt því að
rannsaka tiltekin atriði
// Hagsmunagæsla og samskipti við stjórnvöld
// Fylgjast með lagabreytingum og
dómaframkvæmd og styðja við innleiðingu
breytinga hjá fyrirtækinu

// Starfsreynsla af lögfræðistörfum er skilyrði

// Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta í
rituðu og töluðu máli
// Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði í starfi,
samviskusemi og áreiðanleiki
// Góð hæfni í mannlegum samskiptum

// Samskipti við kortasamtök Visa og
MasterCard
// Viðkomandi heyrir undir yfirlögfræðing

Móttökuritari
Klíníkin Ármúla leitar að öflugum
einstaklingi með ríka þjónustulund.
Starfið felst fyrst og fremst í
• Tímabókunum og móttöku sjúklinga.
• Símsvörun og almennri upplýsingagjöf.
• Reikningagerð og uppgjöri.
Reynsla og hæfni
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæði
í vinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk. Upplýsingar veitir Erla Þ. Pétursdóttir
yfirlögfræðingur í síma 822 5262 og netfangið er erla@valitor.is
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Valitor, valitor.is.

Valitor hf. er lánafyrirtæki skv. lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og hefur heimild til veitingar greiðsluþjónustu
og útgáfu rafeyris á grundvelli sömu laga. Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar
lausnir fyrir viðskiptavini sína og stefnir að frekari vexti á erlendum mörkuðum. Gildin okkar, forysta, frumkvæði, traust og
samvinna knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

Vinnutími er frá kl. 08:00 – 16:00 alla virka daga.
Umsóknarfrestur er til 8. október, 2016. Nánari
upplýsingar veitir Ingibjörg Eyþórsdóttir, í síma
7797001. Umsóknir sendist á mottaka@klinikin.is
Klíníkin Ármúla er
nútímaleg sérhæfð
lækninga – og heilsumiðstöð þar sem starfa
læknar og hjúkrunarfræðingar á ýmsum
sérsviðum.
Klíníkin Ármúla · Ármúla 9 · Reykjavík · sími 5197000
www.klinikin.is · mottaka@klinikin.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

www.capacent.is

STARFSMENN
óSkaSt
í veRkSmiðju
einingaverksmiðjan sérhæfir sig
í framleiðslu forsteyptra eininga
til byggingaframkvæmda.
Fyrirtækið er í forystu á
sínu sviði og tækjabúnaður

Matreiðslumaður

FRAMTÍÐARS
TÖRF HJÁ EV
- VANTAR 3 ST
A

RFSMENN Á LA
GERSVÆÐI EV
- FLUTNINGABÍ
.
LSTJÓRA.
- kRANAMAN
N Á DEMAG M
C 300 GRINDA
RBÓMUkRAN
umsóknir og m
A
eðmæli óskast
sent á ev@ev.is
upplýsingar í sím
a 414-8700 og
á staðnum.

Hollusta og heilbrigði í leikskóla
Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi
sem er tilbúinn að stýra eldhúsi í leikskólanum
Hjalla í Hafnarfirði. Í boði er áhugavert og
krefjandi starf fyrir einstakling með metnað
fyrir matargerð og heilbrigðum lífsstíl.
Í skólum Hjallastefnunnar er mikið lagt upp úr
gæðum og hollustu matar, heilbrigði og
vellíðan. Í skólanum eru um eitthundrað og
sextíu börn og rúmlega þrjátíu starfsmenn.
Ráðið verður í stöðuna sem fyrst.

og sérhæfð þekking gerir
fyrirtækinu kleift að afgreiða
bæði stór og smá byggingaverkefni fljótt og örugglega.

Frekari upplýsingar fást hjá
skólastýru Gróu M. Finnsdóttur
í síma 565 3060 eða með því að
senda tölvupóst í netfangið
hjalli@hjalli.is.
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Forstöðumaður
Neytendaverndar

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns Neytendaverndar hjá Matvælastofnun á
aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi. Um fullt starf er að ræða og þarf umsækjandi að geta hafið
störf sem fyrst.

Hæfniskröfur

Helstu verkefni og ábyrgð
Forstöðumaður ber ábyrgð á og hefur yfirumsjón
með framkvæmd áhættumiðaðs eftirlits með
veiðum, meðferð og vinnslu sjávarafurða
og fiskeldisafurða, fiskeldi og skeldýrarækt,
mjólkur- og kjötvinnslum og sláturhúsum.
Hann er einnig ábyrgur fyrir öðrum verkefnum
á sviði matvælalöggjafar, hefur umsjón með
viðbragðsáætlun er varðar matarborna sjúkdóma
og svarar fyrirspurnum fjölmiðla þegar það á við.

Menntasvið

Krafist er háskólamenntunar á sviði matvæla,
líffræði, efnafræði, dýralækninga eða sambærilegrar
háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Víðtæk þekking
á íslenskri matvælalöggjöf er áskilin, einnig reynsla
af opinberri stjórnsýslu og þekking og reynsla af
gæðastjórnun og aðferðum HACCP. Reynsla af
stjórnun ásamt góðri íslensku og enskukunnáttu,
bæði talaðri og ritaðri er áskilin. Einnig er krafist
faglegra vinnubragða, sjálfstæði í starfi, hæfni í
mannlegum samskiptum og góðrar tölvukunnáttu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Gíslason forstjóri,
jon.gislason@mast.is í síma 530 4800. Sækja skal um
starfið á þjónustugátt MAST (umsokn.mast.is - umsókn 6.02)
sem finna má á heimasíðu stofnunarinnar. Umsókn skal
fylgja ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 17.10.2016. Launakjör eru
samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags.

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu,
eftirliti, fræðslu og þjónustu við
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki
og neytendur í þeim tilgangi að
stuðla að heilbrigði og velferð
dýra, heilbrigði plantna og öryggi,
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá
stofnuninni starfa 90 starfsmenn.

w w w. m a s t . i s
Árvekni

Framsækni

Gegnsæi

Tr a u s t

· Frístundaleiðbeinendur í frístundaklúbb
· Starfsfólk í ungmennahúsið Molann
Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára
· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór
· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol
· Leikskólakennari / sérkennari í leikskólann
Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Núp
· Leikskólakennari í leikskólann Núp
Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla
· Sérkennari í sérdeild í Álfhólsskóla
· Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla
· Matráður í Snælandsskóla
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur

365 óskar eftir góðu fólki

VIÐ LEITUM AÐ FRÁBÆRUM FORRITURUM

-

Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg reynsla
Verða að hafa starfað við forritun
Góðir í teymisvinnu
Lausnamiðaðir og sýna frumkvæði
Vilja áskoranir og eru sjálfstæðir í vinnubrögðum
Hafa brennandi áhuga á tækninýjungum sem nýtast í starfi

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

Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur
• C#, .NET Core, Ruby on Rails, Apex
• Git, Docker
• HTML5, jQuery, React
• PostgreSQl, MSSQL,
• Vefþjónustur Rest API,
• Webmethods

Við bjóðum
• Fjölbreyttan og lifandi starfsvettvang
• Góðan starfsanda og liðsheild
• Tækifæri til starfsþróunar
Umsóknarfrestur til og með 7. október
Vinsamlegast sendið umsóknir á axel@365.is

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 410 manns.

IcelandIc TImes

Staða í sölu-og markaðsdeild Icelandic Times og Lands & Sögu.
Land og Saga Media er útgáfufyrirtæki í örum vexti, hérlendis
sem og á Norðurlöndum. Fyrirtækið gefur út vönduð
tímarit sem miða að því að upplýsa væntanlega - og hingað
komna ferðamenn, um allt sem viðkemur ferðamennsku,
menningu og viðskiptum á Íslandi. Ritin Icelandic Times og
Land og Saga eru ein útbreiddustu ferðatímarit landsins og
eru gefin út á fimm tungumálum; ensku, íslensku, frönsku,
þýsku og kínversku. Land og Saga Media býður einnig upp á
margvíslega þjónustu s.s. myndbandagerð, vefumfjallanir ofl.
Hlutverk sölumanns er að sinna helstu viðskiptavinum
fyrirtækisins með tilliti til þarfa og lausna í kynningarmálum
þess. Sölumaður ber ábyrgð á samskiptum við núverandi
viðskiptavini ásamt þróun nýrra viðskiptasambanda.

HEFUR ÞÚ
BRENNANDI
ÁHUGA Á
KAFFI?
Ölgerðin leitar að duglegum
og jákvæðum starfsmanni til
að sinna fyrirbyggjandi viðhaldi
og viðgerðum á kaffivélum.
Ölgerðin er einn af stærstu aðilum á markaðnum
í kaffi með vörumerki eins og illy, Gevalia, Piazza
Doro, Café Noir og fleira.
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:
• Viðhald og viðgerðir á kaffivélum
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund, laghenti og stundvísi
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Tölvuþekking og bílpróf
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Um 100% starf er að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk.
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar:
umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði.
Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur
matvæli og sérvöru af ýmsum toga.
Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta
flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að
hágæða þjónustu vísri.

Ertu að leita
að talent?
Við finnum
starfsmanninn fyrir þig
lind@talent.is

Laun eru árangurstengd og geta því verið
mjög góð fyrir réttan aðila.
Helstu verkefni eru sala á þjónustu fyrirtækisins,
öflun og viðhald viðskiptasambanda.
Hæfniskröfur

• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir sölu- og
og skipulagshæfileikar
samskiptahæfileikar
• Almenn tölvukunnátta • Reiprennandi í einu
• Frumkvæði og metnaður Norðurlandatungumáli er kostur
• Reynsla af sölumennsku er skilyrði
til að ná árangri

Áhugasamir sendið umsókn á info@icelandictimes.com
merkta: „Atvinnuumsókn október 2016”.

IcelandIc TImes
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bryndis@talent.is
www.talent.is | talent@talent.is

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Stál og stansar, ehf. óska eftir að ráða
öflugan sölumann til starfa.
Stál og stansar er rótgróið fyrirtæki stofnað 1987 og er í
stöðugum vexti. Um er að ræða sölu á varahlutum í jeppa,
fólksbifreiðar og kerrur sem og bílalyftur og efnavörur.
Starfssvið:
•
Sölumennska og afgreiðsla í verslun
•
Vöruframsetning og áfylling
•
Ýmis lagerstörf
Hæfniskröfur:

ENNEMM / SÍA / NM77557

> Full Stack Web Developer / Alhliða vefforritari
Samskip leita að lausnamiðuðum alhliða vefforritara til starfa í hugbúnaðardeild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér daglega þjónustu, viðhald og breytingar á hugbúnaðarkerfum fyrirtækisins ásamt
þróun á nýjum veflausnum.
Eiginleikar:
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til
að starfa í hóp
• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna
sjálfstætt
• Að eiga auðvelt með að tileinka sér nýjustu
strauma og stefnur í vefþróun

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólamenntun í tölvunarfræði eða
hugbúnaðarverkfræði
Þekking á og reynsla af eftirfarandi:
• C#, .NET
• HTML, CSS (LESS, SASS)
• JavaScript, Angular 1.x
• Git útgáfustýringu
• CI/CD útgáfuferlum

Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa www.samskip.is og eru
umsækjendur beðnir um að skila þar inn ítarlegri ferilskrá ásamt
greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni
og eiginleika.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur Kristinsson,
forstöðumaður hugbúnaðardeildar Samskipa í
haukur.kristinsson@samskip.com

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

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Reynsla af sölustörfum
Þekking á bifreiðum
Tölvu og enskukunnátta
Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
Góð samskiptahæfni
Frumkvæði
Hreint sakavottorð

Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir ásamt ferilskrá og fyrirspurnir sendast á Jón
Hólm á netfangið jon@stalogstansar.is.

Stál og stansar ehf, Vagnhöfða 7, 110 Reykjavik, Sími 517 5000

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk.

Reynsla af eftirfarandi er kostur:
• Vefþróunartólum á borð við npm og webpack
• Sjálfvirkum prófunum
• Oracle / SQL Server

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

•
•
•
•
•
•
•

VINSÆLL
SKYNDIBITASTAÐUR
Í Hafnarfirði – TIL SÖLU
Nánari uppl. gefur Sigurður Óli Sig.
Sími: 892-7206 eða aleign@aleign.is

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Við stækkum – stækkið með okkur
Við leitum að öflugu fólki til að taka þátt í að veita
gestum Bláa Lónsins einstaka upplifun.

VERKEFNASTJÓRI Í SÖLUDEILD

SÖLUFULLTRÚI Í SÖLUDEILD

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Umsjón með hótelbókunum
Umsjón og ráðgjöf við hópabókanir
Utanumhald og þróun ferla vegna sölu og þjónustu við
hótelbókanir
Kynningar fyrir ferðaskrifstofur og viðskiptavini þeirra
Önnur verkefni í samráði við rekstrarstjóra söludeildar

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi
Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og faglegur metnaður
Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
Góð almenn tölvukunnátta
Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Sala og ráðgjöf
Þjónusta við viðskiptavini
Ráðgjöf við hópabókanir
Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
Jákvætt viðmót og sveigjanleiki
Áreiðanleiki, vandvirkni og stundvísi
Sjálfstæð vinnubrögð
Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
Góð almenn tölvukunnátta
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Um vaktavinnnu er að ræða.

Nánari upplýsingar veita Embla Grétarsdóttir og Sigrún Halldórsdóttir sérfræðingar á mannauðssviði í síma 420-8800.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins, www.bluelagoon.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 9. október 2016.

Umsóknir
um dvöl í íbúð
fræðimanns í
Kaupmannahöfn
2017
Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 4.
janúar til 19. desember 2017.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu
Alþingis eigi síðar en mánudaginn 31. október nk.

ÚTBOÐ
VETRARÞJÓNUSTA STOFNANA-

LÓÐA OG HÚSAGATNA Í GARÐABÆ
2016-2019
Garðabær óskar eftir tilboðum í
vetrarþjónustu stofnanalóða og húsagatna í
Garðabæ 2016-2019.
Í verkinu felst snjóruðningur á bílaplönum
við stofnanir ásamt snjóruðningi í
húsagötum í Garðabæ.

Rafræn umsóknareyðublöð er að finna á umsóknarvef
Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is).
Nánari upplýsingar um skilyrði umsókna og mat á þeim
er að finna í auglýsingu á heimasíðu ráðuneytisins.
Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, fimmtudaginn
10. nóvember 2016.
28. september 2016

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í
desember, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka fæst:
• Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í desember.
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.
• Í byggingagreinum í desember – janúar.
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.
• Í málmiðngreinum í janúar - mars.
Umsóknarfrestur til 1. desember.
• Í snyrtifræði í febrúar.
Umsóknarfrestur er til 1. desember.
• Í bifvélavirkjun í febrúar.
Umsóknarfrestur er til 1. desember.
• Í hársnyrtiiðn í mars.
Umsóknarfrestur til 1. febrúar 2017.
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2016.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

52.000 m²

G A R Ð ATO R G I 7
SÍMI 525 8500
GARDABAER.IS

ÚTBOÐ
TILKYNNING UM FORVAL
Útboð
20191 -VEGNA
Ljósbúnaður
fyrir Þjóðleikhúsið
LOKAÐ
ALÚTBOÐ
HÖNNUNAR
OG BYGGINGAR
Á SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI FYRIR BYGGÐASTOFNUN Á
SAUÐÁRKRÓKI FORVAL NR. 20430

Ríkiskaup fyrir hönd
Þjóðleikhússins
óska eftir tilboðum
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Byggðastofnunar, hér eftir nefndur
verkkaupi, íauglýsir
eftir
verktaka
taka þátt í fyrirhuguðu
eftirfaranditil aðljósbúnað:
lokuðu alútboði vegna hönnunar og byggingar á skrifstofuhúsnæði á
Sauðárkróki. Hér er um að ræða forval, þar sem þátttakendur verða

• valdir
Hreyfiljós
Spot/Profile
með tilliti til hæfni og reynslu. Leitað er að verktaka, sem getur
• tekið
Hreyfiljós
að sér Wash
að hanna og byggja skrifstofubygginguna, samkvæmt
• forsögn,
Fastljóssem
Wash
gefin verður út síðar sem hluti útboðsgagna.
• Upphengjur fyrir ofangreint

Forvalsgögnunum er ætlað að kynna umfang fyrirhugaðs alútboðs,
tímaáætlun og kröfur til væntanlegra bjóðenda. Gert er ráð fyrir
Samið
verður
einn
aðila
um viðskipti
þessi.
að valdir
verða við
allt að
fimm
verktakar
til að taka
þátt í væntanlegu
alútboði. Í alútboðinu verður viðhaft tveggja umslaga kerfi, þar sem
Nánari
má stig
finna
annars upplýsingar
vegar verða gefin
fyrirí útboðsgögnum,
innsenda tillögu ogsem
hins verða
vegar
fyrir verðtilboð.
GertRíkiskaupa
er ráð fyrir að
vægi þessara tveggja
aðgengileg
á vef
( www.rikiskaup.is
), þátta
verði 30% hönnun
70% verð. Þeir
miðvikudaginn
18.ognóvember
nk.umsækjendur sem fyrir valinu
verða, og skila í framhaldi af því inn tillögum og tilboði í hönnun
og byggingu skrifstofubyggingarinnar í samræmi við útboðsgögn,
Tilboðum
skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
munu fá greiddar kr. 2.000.000 að viðbættum virðisaukaskatti fyrir
Reykjavík
þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
tilboðsgerðina. Greiðsla til þess bjóðanda, sem samið verður við um
kl.
14.00
að
viðstöddum
þeim bjóðendum
sem þess
óska.
framkvæmdina,
er fyrsta greiðsla
upp í verksamning.
Greiðsla
verður
innt af hendi þegar tillögum og verðtilboðum hefur verið skilað og
þau teljast gild.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík

Allur kostnaður við þátttöku í þessu forvali er á kostnað og ábyrgð
Sími 530 1400
þátttakenda. Alútboðsgögnin eru nú í vinnslu og því áskilur verkwww.rikiskaup.is
kaupi
sér rétt til að víkja í einhverjum atriðum frá ákvæðum þessara
forvalsgagna í væntanlegum alútboðsgögnum. Hér er átt við að upp
getur komið nauðsyn á minni háttar aðlögun eða þróun, en grunnforsendum og hugmyndafræði verður ekki breytt.
Byggðastofnun hefur valið lóð á Sauðarkróki fyrir bygginguna,
Sauðármýri 2. Deiliskipulag er til fyrir lóðina og mun samþykkt
deiliskipulag verða hluti af skilyrðum í forvalinu. Fyrirhugað er að
byggingin verði um 900 fermetrar. Tímaáætlun frumathugunar gerir
ráð fyrir um 20 mánuðum í heildarframkvæmdina, undirbúning,
útboð, hönnun og verkframkvæmd. Fyrirhuguð verklok eru maí 2018.
Forvalsgögnin verða aðgengilega á heimasíðu ríkiskaupa www.
ríkiskaup.is, þriðjudaginn 4. október 2016.
Fyrirspurnir varðandi forval nr. 20430 skulu sendar á netfangið
utbod@rikiskaup.is eigi síðar en 11. október 2016. Fyrirspurnin skal
merkt: “Útboðsfulltrúi Ríkiskaupa”, forval nr. 20430. Fyrirspurnir og
svör við þeim, ásamt hugsanlegum breytingum á forvalsgögnum,
verða einungis birt á vefsíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi
síðar en 14. október 2016.
Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í forvali þessu skulu leggja
fram þátttökutilkynningu og öll önnur umbeðin gögn samkvæmt
leiðbeiningu í forvalsgögnum, í lokuðu umslagi til Ríkiskaupa að
Borgartúni 7C, Reykjavík, þannig merktu:
Ríkiskaup - Forval nr. 20430
BYGGÐASTOFNUN – FORVAL
Nafn ábyrgðaraðila umsóknar (sjá kafla 2.1 Þátttökutilkynning í
forvalsgögnum)

Umsóknum skal skila til Ríkiskaupa fyrir kl. 14:00,
þriðjudaginn 18. október 2016.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Útboðsgögn verða afhent frá og með
þriðjudeginum 4. október nk. í afgreiðslu
Mannvits, Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Veittir eru styrkir til félaga, samtaka eða einstaklinga
vegna verkefna á árinu 2017 sem ekki njóta
lögbundis stuðnings eða falla undir sjóði eða sérstaka
samninga, með fyrirvara um framlög á fjárlögum 2017.

• Rammasamningur um kjöt og kjötvörur
– EES útboð nr. 13780.
• Rammasamningur um prent- og ljósritunarþjónustu – EES útboð nr. 13796.

HELSTU MAGNTÖLUR ERU:

Bílastæði við stofnanir:

Opnun tilboða: Þriðjudaginn 18. október
2016 kl. 11:00, hjá Mannviti í Urðarhvarfi 6,
203 Kópavogi.

auglýsa eftir umsóknum
um styrki á sviði lista og
menningar, menningararfs og til
uppbyggingar landsmótsstaða

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Rjúpnaland til leigu.
Veiðifélag Laxdæla auglýsir eftir tilboðum í leigu á Ljárskógalandi í
Dölum (landnr. 137576) til rjúpnaveiða næstu 2 haust 2016 og 2017.
Miðað skal við hóflegt veiðiálag að hámarki 4 byssur og minnt á reglur
um búnað og veiðitíma. Bjóðendur skulu í stuttu máli gera grein fyrir
sínum hugmyndum í sambandi við veiðiálag og umgengni við landið í
tilboði. Veiðifélagið áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum. Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi merkt
„Ljárskógaland“ til Jóhanns Ríkarðssonar Gröf 371 Búðardalur
fyrir kl 20:00 mánudaginn 10. október 2016. Tilboðin verða opnuð í
Veiðihúsinu Þrándargili strax að loknum tilboðsfresti að viðstöddum
bjóðendum ef þeir óska þess.
Nánari upplýsingar gefur Jóhann í síma 854-7550
Stjórn Veiðifélags Laxdæla.

Óskast til leigu
Fullbúið skrifstofuhúsnæði húsnæði
óskast til leigu fyrir Úrskurðarnefnd
velferðarmála
20432 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu skrif
stofuhúsnæði fyrir Úrskurðarnefnd velferðarmála.
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10
ára fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um
góða staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu í nálægð við helstu
stofnbrautir og almenningssamgöngur, gott aðgengi og næg
bílastæði.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 280 fermetrar og er
um að ræða hefðbundið skrifstofuhúsnæði.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is þriðjudaginn, 4. október 2016.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leigu
verðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri starf
semi, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 20432 skulu sendar á netfangið
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.
Fyrirspurnarfrestur rennur út 11. október 2016 en svarfrestur er
til og með 13. október 2016. Leigutilboðum þar sem fram kemur
stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal
skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl.
12:00 miðvikudaginn 19. október 2016.
Merkja skal tilboðin: 20432 – Leiga á húsnæði fyrir Úrskurðar
nefnd velferðarmála.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum
um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 6a. gr.
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftir
farandi 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
• Önnur atriði eftir tegund verkefnis
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

IÐ

OP

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

IÐ

K
BÓ

ÁSAKÓR 14 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. OKT KL. 18:00 – 18:30

- Björt og falleg 4-5 herbergja íbúð á útsýnisstað í Kópavoginum. Alls 174,7 fm.
- Tvöfaldur bílskúr og 2 bílastæði framan við bílskúrinn í bílageymslu.
- Frábært fjölskylduhverfi. Fallegar gönguleiðir. Útsýni yfir golfvöll GKG.

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 897 6717

HRINGBRAUT 35 – 220 HFJ

- Mjög góð 3ja herbergja, 98 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýli
- Sérinngangur í íbúð. Tvö bílastæði fylgja eigninni.
- Endurnýjað baðherbergi. Miðsvæðis í Hafnarfirði.
V. 36,9 millj

Hafðu samband

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

S

IÐ

Skjalavinnsla

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

OÐ
SK

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OP

Nadia Katrín Helga Snorradóttir

UN

S
HÚ

V. 54,9 millj

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

HLÍÐARHJALLI 25 – 200 KÓP.

EFSTALAND 22 – 108 RVK.

- Einstaklega fallegt 254,2 fm. 8 herbergja einbýlishús, aukaíbúð með sérinngang.
- Eignin er frábærlega staðsett innarlega í botnlangagötu með frábæru útsýni.
- Falleg lóð með stórum sólpall sem snýr til suðurs.
- Vel staðsett fjöldskyldueign sem hefur fengið afar gott viðhald síðustu ár.
Hafðu samband
- Bílskúr er 33,2 fm.
ÞÓRARINN THORARENSEN
V. 81,9 millj.
sölustjóri. Sími 770 0309

- Einstaklega fallega 2ja herbergja 45,5 fm. á jarðhæð með sérgarði með afgirtri suðurverönd.
- Eignin hefur nýlega verið sprunguviðgerð og máluð að utan.
- Einnig var skipt um flesta glugga og gler. Sameign snyrtileg.
- Laus við kaupsamning.
Hafðu samband
V. 27,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. OKT. KL. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. OKT. KL. 16:30 – 17:00.

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

S

IÐ

OP

S

HÚ

IÐ

HÚ

OP

KLEPPSVEGUR 122 – 104 RVK

SKÚLAGATA 46 – 101 RVK

- Endurnýjuð 4ra herb., endaíbúð
- Íbúð er 105.6 fm og gluggar á 3 vegu
- Nýjar innréttingar, gólfefni, hurðar o.fl
- 6 íbúðir í stigagangi
- GÆTI VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
V. 39,9 millj.

-Vel skipulögð 2ja herb., í lyftuhúsi
-Rúmgott svefnherbergi
-Vestur-svalir með íbúð
-Stæði í bílgeymslu
-Öflugt húsfélag
-GÆTI VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA V. 33,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 2. OKT KL.14:30-15:00

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 4. OKT KL.17:30-18:00

PIÐ

O

SOGAVEGUR – 108 RVK
- Rúmgóð 183.4 fm hæð m/bílskúr
- 3 svefnherbergi / 2 rúmgóðar stofur
- 2 baðherbergi
- Eign verið endurnýjuð að hluta
- Tvöfaldur rúmgóður bílskúr
- Hús í góðu ástandi að utan og gróin lóð
V.58,5 millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ

KRUMMAHÓLAR 8 – 111 RVK

ÁLFASKEIÐ 82 - 220 HF

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. OKT
FRÁ KL.15.00 – 15.30
- Björt og snyrtileg 156.6 fm íbúð á tveim hæð.
- Þrjú rúmgóð herb. auk möguleiki á fjórða.
- Lyfta og stæði í bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu.
V.41.9.- millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4. OKT. KL. 17:30 - 18:00

125,5 fm. 4ra herb. glæsilega endurnýjuð íbúð
á 4. hæð. í góðu fjölbýli. Íbúðin hönnuð af
Guðrúnu Margréti Ólafsdóttir innanhúsarkitekt
á sérlega vandaðan hátt. Allar innréttingar sérsmíðaðar af Brúnás, lýsing hönnuð af Lumex ,
engu til sparað. Frábær staðsetning, stutt í skóla
og verslun, fallegt útsýni.
V. 39,6 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

EGGERT MARÍUSON

INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

sölufulltrúi. Sími 690 1472

Sölufulltrúi. Sími 897 6717
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44

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

m

2

180

3

skúr

Kambahraun 53 ∙ 810 Hveragerði

Nýlegt og vandað einbýlishús á einni hæð í Hveragerði. Húsið er
staðsett á 1036,3 fm jaðarlóð í rólegu umhverfi. Húsið er alls 180,2
fm. þar af er innbyggður bílskúr.

www.hagvangur.is

OPIÐ HÚS SUN 2. OKT KL 17:00-17:30

Einar G. Harðarson

löggiltur fasteignasali
662-5599 / 546-0600

Suðurland

Hvammur
Galtarhöfði
HRAFNAGIL
- ÖLFUSI
Grettisgata
64 og
– Atvinnuhúsnæði
Til sölu 2.200m² iðnaðarhúsnæði á Ártúnshöfðanum:

Vorum að fá í einkasölu um 2.200m² iðnaðar-

Til sölu jarðirnar Hvammur og Galtarhöfði í Norðurárdal í Borgarfirði. Hér er um að
ræða landmiklar náttúruperlur í glæsilegu umhverfi. Land jarðanna liggur meðal
annars að Norðurá. Síðustu ár hefu aðallega verið búið með sauðfé og
húsakostur í samræmi við það. Mjög áhugaverðar jarðir sem vert er að skoða.
Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson magnus@fasteignamidstodin.is
eða á skrifstofu Fasteignamiðstöðvarinnar. Sjá einnig fasteignamidstodin.is

húsnæði í steinsteyptu húsi á Stórhöfða. Húsið
er á tveimur hæðum og stendur á 6.547m² lóð.
Efri hæðin telst vera 1.530m² að mestu i einum
opnum sal með 3 innkeyrsludyrum og allt að
5,4m lofthæð undir mæni. Á neðri hæðinni
(670m²) er innréttuð skrifstofuaðstaða, verkstæði
og lager sem eru með um 3,7m lofthæð og
tveimur innkeyrsludyrum. Lóðin er fullfrágengin
með gróðri, malbikuðum bílastæðum og með
góðri aðkomu og tengingu við Vesturlandsveginn. Á lóðinni er byggingaréttur fyrir allt að
2.383m² nýbyggingu skv. deiliskipulagi.
Frábær eign á góðum stað, sem býður upp á
mikla möguleika. Áhugasamir hafið samband við
sölumenn Traðar í s. 511-2900. Verð tilboð.

Fasteignamiðstöðin
Ráðningarþjónusta er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus
staðsett
rétt austan við Hveragerði.
Tveir
eignarhlutar,
61.2 fm.Góður
og húsakostur,
172.7 fm.hitaveit
þar
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af
affjósömu
70 fmlandi.
óinnréttað
í kjallara
sem
býður
Landið er aðrými
stórum
hluta ræktuð
tún. Allt
landiðárafgirt.
á meira Hluti
byggingarmagni
á landinueru
ef í
upp
ýmsaMöguleiki
möguleika.
eignarinnar
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöðleigu.
selst
í einu lagi.
varinnarHúsnæðið
sími 550 3000 eða
892 eingöngu
6000.
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
Sjá einnig
fasteignamidstodin.is
Verð:
27.9m
kr. og 69m kr.
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Leitar þú að starfsmanni?
Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð

Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald

Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi hæfra umsækjenda

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn
fyrir starfið.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogason Gunnar Helgi Einarsson Þórunn Pálsdóttir Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856
Sími: 822 2307
Sími: 773 6000
Sími: 865 4120
Sími: 845 8958
Sími: 615 6181

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson Páll Þórólfsson
Bryndís Alfreðsdóttir Axel Axelsson
Jason Ólafsson
Svan G. Guðlaugsson Hilmar Jónasson
Helgi Jónsson
lögg. fasteignasali
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178
Sími: 569 7024
Sími: 778 7272
Sími: 893 9929
Sími: 775 1515
Sími: 697 9300
Sími: 695 9500
Sími: 780 2700

ELLIÐAHÖFN
NAUSTABRYGGJA 31-33

Glæsilegar 3ja til 5 herbergja íbúðir við
Naustabryggju 31-33.
Íbúðirnar eru frá 98-180 fm að stærð og fylgir
bílastæði í lokaðri bílgeymslu öllum íbúðum.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með vönduðum
innréttingum og gólfefnum.
Ískápur og uppþvottavél í eldhúsi að gerðinni
Electrolux fylgja íbúðunum.
Húsið er hluti af húsaþyrpingu sem er byggð í
kringum sameiginlegan garð.

Íbúðirnar eru á einstökum stað við Elliðaárvog sem er
Verð frá:

einn veðursælasti staðurinn í Reykjavík.

37,9 millj.

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM OKKAR

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

MIKLABORG

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

569 7000
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ÓÐINSGÖTU 4

ÓÐINSGÖTU 4

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Skógarvegur 14. Ný 4ra herbergja lúxusíbúð á efstu hæð

SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Óðinsgata 9. Heil húseign auk bakhúss
Mikið endurnýjuð um 320,0 fm.
húseign á þremur hæðum að meðtöldu 77,0 fm. bakhúsi við Óðinsgötu
9. Rekin hefur verið heimagisting
í heildareigninni um áratugaskeið
undir nafninu Óðinn gistiheimili.
Eignin hefur verið mjög mikið
endurnýjuð að innan og utan á sl
árum og er í góðu ástandi. Svalir
útaf 2. og 3. hæð hússins til suðurs
eru nýlegar sem og brunastigi á
baklóð hússins. Á lóðinni er stór og
nýleg viðarverönd á milli fram og
bakhúss. Heimasíða gistiheimilisins fylgir með í kaupunum,
www.odinnreykjavik.com

Eignin verður til sýnis nk. mánudag frá kl. 17.15 – 17.45

IÐ

OP

Afar glæsileg 160,0 fm. lúxusíbúð
á 4. hæð (efstu) að meðtaldri sér
geymslu í kjallara í nýbyggingu við
Skógarveg 14 í Reykjavík. Íbúðin
er í vestasta hluta hússins með
óhindruðu og afar fallegu útsýni
yfir Fossvoginn. Eignin skiptist
í forstofu, 3 svefnherbergi (þar
af hjónasvítu með fataherbergi
og baðherbergi), 2 baðherbergi,
þvottahús, eldhús með stórri eyju,
stofu, borðstofu og rúmgóðum
suðursvölum. Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í
húsinu. Gólfhiti í allri íbúðinni.
Verð 89,5 millj. Verið velkomin.

ÚS

H

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Herjólfsgata 32-34
220 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 92-115 fm
FJÖLBÝLI
HERB: 3-4
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í fjögurra
hæða lyftuhúsi. Óskert sjávarútsýni. Aðeins 7
íbúðir eftir. Afhendast fullbúnar án gólfefna.
Bílastæði í upphituðum bílakjalla fylgja öllum
íbúðum. Áætluð afhending í mars 2017

Til sölu 2.200m² iðnaðarhúsnæði á Ártúnshöfðanum:

Frá 45,9-59,9M
Heyrumst

Stefán Jarl Martin

Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
Löggiltur fasteignasali

892 9966
stefan@fastlind.is

696 1122
kristjan@fastlind.is

SÓLTÚN KYNNIR

öRYggIS- og þjÓNuSTuíbÚðIR

Vorum að fá í einkasölu um 2.200m² iðnaðar-

húsnæði í steinsteyptu húsi á Stórhöfða. Húsið
er á tveimur hæðum og stendur á 6.547m² lóð.
Efri hæðin telst vera 1.530m² að mestu i einum
opnum sal með 3 innkeyrsludyrum og allt að
5,4m lofthæð undir mæni. Á neðri hæðinni
(670m²) er innréttuð skrifstofuaðstaða, verkstæði
og lager sem eru með um 3,7m lofthæð og
tveimur innkeyrsludyrum. Lóðin er fullfrágengin
með gróðri, malbikuðum bílastæðum og með
góðri aðkomu og tengingu við Vesturlandsveginn. Á lóðinni er byggingaréttur fyrir allt að
2.383m² nýbyggingu skv. deiliskipulagi.
Frábær eign á góðum stað, sem býður upp á
mikla möguleika. Áhugasamir hafið samband við
sölumenn Traðar í s. 511-2900. Verð tilboð.

Til sölu fyrir 60 ára og eldri
í Sóltúni 1-3, Reykjavík.
Verð frá kr. 39.800.000.

Um íbúðirnar
Nýjar og bjartar tveggja til fjögurra herbergja
íbúðir í fimm hæða húsi, að meðaltali um 95 m2
að stærð, til sölu fyrir 60 ára og eldri. Yfirbyggðar
suðursvalir. Stæði í upphitaðri bílageymslu, auk
þess sem geymsla fylgir öllum íbúðum.
íbúðirnar eru staðsettar í Sóltúni 1–3, beint
á móti Sóltúni hjúkrunarheimili. Frábær
staðsetning miðsvæðis og stutt í alla þjónustu
í nágrenninu.
Kynntu þér íbúðirnar, verðskrá og aðrar
upplýsingar á www.soltunibudir.is eða hafðu
samband við okkur og bókaðu fund.

Sóltún 1 ehf | Laugavegi 182 | 105 Reykjavík
Sími 563 1440 | soltunibudir@soltunibudir.is | www.soltunibudir.is

PoRT hönnun

íbúðirnar verða afhentar vorið 2017

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Naustabryggja 31-33

Stærðir frá 95 fm. til 184 fm. Þriggja, fjögurra og fimm herbergja íbúðir.
Nýjar, fullbúnar og mjög vandaðar íbúðir við
Naustabryggju. Stærðir frá 95 fm. til 184 fm.
Þriggja, fjögurra og fimm herbergja íbúðir. Sér
bílastæði í upphituðum bílakjallara fylgir öllum
íbúðum. Hús klætt að utan og því viðhaldslítið.
Ál/tré gluggar.
Íbúðir skilast með gólfefnum, innbyggðum ísskáp
og uppþvottavél. Vandaðar eikarinnréttingar og
skápar frá GKS, ljós eik, hvíttuð eik, dökk eik.
Hvítar sprautulakkaðar innihurðir. Ljósakerfi með
fjarstýringu. Keramik helluborð og blástursofnar
(með kjöthitamæli) frá Electrolux. Glæsilegur
eyjuháfur frá Bræðurnir Ormsson með fjarstýringu.
Baðherbergi eru flísalögð með ljósum flísum 30/60.
Þvottahús flísalögð.
Stór og glæsilegur garður með göngustígum,
opnum svæðum og leiksvæði á lóðinni.
Íbúðum á jarðhæð fylgir sérafnotareitur með útipalli,
aðrar íbúðir hafa svalir og sumum íbúðum fylgja
auk þess þaksvalir.

Verð frá 38.500.00
Afhending nóv. - des. 2016.

Sýnum samdægurs, bókaðu skoðun

Vertu velkomin

Hannes Steindórsson

Kristján Þórir Hauksson

Stefán Jarl Martin

Gunnar Valsson

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966

892 9966

Löggiltur leigumiðlari
Aðstoðarmaður fasteignasala

hannes@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

892 9966

stefan@fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

892 9966

gunnar@fastlind.is

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafnarbraut 39

Snorrabraut 73

780 HORNAFJÖRÐUR

105 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 153,2 fm

EINBÝLI

HERB: 4-5

Virkilega fallegt hús með bílskúr. Þrjú góð
svefnherbergi, rúmgott eldhús. Hús sem mikið
hefur verið endunýjað og fengið gott viðhald á
undaförnum árum. Fallegur garður.
Heyrumst

Ólafur 822 8283

33.500.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

2. okt 17:00 – 17:30

STÆRÐ: 93,9 fm

3. okt 17:30 – 18:00

Öldugata 11
101 REYKJAVÍK

HÆÐ

HERB:

4

STÆRÐ: 124 fm

Góð sérhæð, miðsvæðis í höfðuborginni. 2
svefnherbergi og 2 stofur, auðvelt að breyta í 3
svefnherbergi. Íbúðin öll hin snyrtilegasta. Hús í
góðu ástandi. Laus við kaupsamning.
Heyrumst

Heyrumst

39.300.000

Ólafur 822 8283

4

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

2. okt 13:45 – 14:15

3. okt 17:30 – 18:00

Holtsvegur 23

Álfaskeið 45

210 GARÐABÆR

220 HAFNARFJÖRÐUR
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 80,1 fm

Nýleg, falleg og björt 4ra herbergja íbúð á efstu
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýju hverfi í
Urriðaholti í Garðabæ. Aukin lofthæð og
fallegar innréttingar. Mikið og fallegt útsýni.
Heyrumst

TVÍBÝLI

HERB: 3-4

Góð þriggja til fjögurra herbergja íbúð með
parketi á gólfum, tvö svefnherbergi í íbúð og
svo stór geymsla í sameign sem búið er að
breyta í herbergi. Góðir útleigu möguleikar.
Heyrumst

61.900.000

Lára 899 3335

27.900.000

Kristján 696 1122

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

HERB:

59.500.000

Ólafur 822 8283

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 141,1 fm

SÉRHÆÐ

Einstaklega falleg íbúð á efstu hæð í virðulegu
eldra húsi í miðborginni. Tvö góð svefnherbergi,
mjög stórt baðherbergi, tvær stofu, fallegt
eldhús. Bílskúr/vinnustofa og sér bílastæði.

Löggiltur fasteignasali

3. okt 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

2. okt 16:00 – 16:30

Skúlagata 20
101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 70,2 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Falleg íbúð á 3.hæð í vönduðu húsi fyrir 60 ára
og eldri. Vandaðar innréttingar og yfirbyggðar
svalir. Starfandi húsvörður og aðgengi að
öflugu starfi Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkur.
Heyrumst

Stefán 892 9966

36.700.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

Mánatún 7-17

2. okt 15:00 – 15:30

105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 111-183 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

LIND Fasteignasala kynnir:
NÝJAR ÍBÚÐIR. Glæsilegar, vel skipulagðar og
bjartar 3-4 ja herbergja íbúðir í fallegu húsi við
Mánatún 7-17 í Reykjavík. Öllum íbúðum fylgir
stæði í bílageymslu. Sérlega vandaður
frágangur og fallegar innréttingar, tvennar
svalir í flestum íbúðum.

Vallakór 2D
203 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 142,8 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Nánari upplýsingar veita:
Gunnar, í námi til lögg.fast.sala s: 699-3702
Lára, lögg.fasteignasali, s: 899-3335
Kristín, lögg.fasteignasali, s: 824-4031

Mjög glæsilega 4ra herbergja útsýnisíbúð
ásamt bílastæði í bílageymslu við Vallakór 2 D
í Kópavogi.
Heyrumst

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

44.900.000

Heyrumst

Gunnar 699 3702

Frá 52,5-82,9M

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

4. okt 17:00 – 17:30

Háberg 3

Blönduhlíð 2

111 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 74,6 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Vel staðsett íbúð með sér inngangi á rólegum
stað. Rúmgóðar svalir. Frábært útsýni.

Heyrumst

Bjarni 662 6163

26.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

4. okt 18:00 – 18:30

STÆRÐ: 60,7 fm

3. okt 17:00 – 17:30

Álfkonuhvarf 59
203 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

2

STÆRÐ: 96,2 fm

Vel staðsett íbúð í Hlíðunum. Góð lofthæð.
Gert ráð fyrir þvottahúsi innan íbúðar. Stutt í
skólann.
Heyrumst

Bjarni 662 6163

Heyrumst

27.900.000

HERB:

3

39.700.000

Bjarni 662 6163

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Virkilega falleg, vel staðsett íbúð með frábæru
útsýni yfir Elliðavatn og fjallahringinn.
Þvottahús innan íbúðar. Bílageymsla. S-V svalir.

Löggiltur fasteignasali

2. okt 13:00 – 13:30

Bauganes 19
101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 216 fm

LÓÐ

HERB:

5

Viltu byggja einbýlishús í grónu hverfi. Einbýlishúsalóð með öllum teikningum í Skerjafirði.
eignarlóð stærð 445 fm með teikningum,
byggingaréttur fyrir 219 fm húsi.
Heyrumst

Hannes 699 5008

20.500.000

Löggiltur fasteignasali

Garðatorg 2a og 2b

Tvær íbúðir auk bílskúrs

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 100,2-195 fm FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

Lind fasteignasala kynnir:
Einstök útsýnishús, aukin lofthæð í öllum
íbúðum, allt að 3,30m, Húsin eru álklædd að
utan, vandaðar innréttingar og granít, Fullbúin
sýningaríbúð. 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
Allar nánari upplýsingar veita:
Hannes, lögg.fasteignasali, s: 699-5008
Kristján, lögg.fasteignasali, s: 696-1122
Stefán, lögg.leigumiðlari, s: 892-9966
Gunnar, í námi til lögg.fasteignasala, s:699-3702

Miklabraut 64
105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 224,9 fm

HÆÐ

HERB:

6

Hæð með sérinngangi ásamt bílskúr. Eignin er
nýtt í dag sem tvær íbúðir.
3 svefnherbergi og 3 stofur. Mjög gott skipulag.
Heyrumst

Heyrumst

Hannes 699 5008 Verð frá 57,5 M

Magnús 699 2010

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

64.900.000

Austurkór 4-6
203 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 176 fm

PARHÚS

HERB:

4

Mjög falleg parhús á einni hæð á
góðum stað að Austurkór 4-6.
Húsin skilast tilbúin til innréttinga
að innan og fullbúin að utan með
grófjafnaðri lóð. Áltré gluggar, hiti
í gólfi, aukin lofthæð, þrjú rúmgóð
svefnherbergi.
Stutt í alla helstu þjónustu, skóla
og leikskóla sem og útivistarsvæði
Kópavogs við Vatnsenda og
Elliðavatn.

57.900.000
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is
Heyrumst

Magnús Már Lúðvíksson
Sölufulltrúi

699 2010
magnus@fastlind.is
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512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI
Þarftu að kaupa eða
selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

CHEVROLET Spark. Árgerð 2015,
ekinn 74 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.390.000. Rnr.260313 Á STAÐNUM
Hafið samband varðandi hugsanleg
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
LR RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC
SD4 nýskr. 01/2012, ekinn 92 Þ.km,
dísel (191 hö), sjálfskiptur, glerþak
ofl. Verð 7.490.000 kr. Raðnr. 255470
á BILO.is

MERCEDES-BENZ Atego 818
4x2. Árgerð 2006, ekinn 98 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.500.000.
Rnr.102682. Skotbómuarmur með 17
metra lengingu

MERCEDES-BENZ Sprinter 519. Árgerð
2013, ekinn 252 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 7.700.000. Rnr.102612.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

RENAULT Clio. Árgerð 2016, ekinn 43
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð
2.590.000. Rnr.260342 Á STAÐNUM
Hafið samband varðandi hugsanleg
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

TOYOTA Aygo x-play. Árgerð 2014,
ekinn 11 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.790.000. Rnr.240260 Á STAÐNUM
Hafið samband varðandi hugsanleg
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

Nissan E-NV200, 10/2014, ek 5 þús
km, verð 2.650 þús, ( nývirði 4.690.
þús ), sjsk, hraðhleðslutengi.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga &
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Volvo V60 New D3 Buisness, 3/2015,
ek 27 þús km, dísel, sjsk, ásett verð
4.550 þús, er á staðnum, raðnr
220679.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga &
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

til sölu

TOYOTA YARIS ACTIVE Árg. 2016,
ekinn 15 Þ.km, bensín, 6 gíra.
Einkabíll! TILBOÐ 2.400.000 kr,
auðveld kaup áhv. lán ca. 2,2mkr.
Raðnr. 255583 á BILO.is

MERCEDES-BENZ GLA 250 4Matic.
Árgerð 2015, ekinn 5 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 7 gírar. Á staðnum Verð
6.980.000. Rnr.117871.

VW TRANSPORTER KASTEN LANGUR
4x4 nýskr. 06/2005, ekinn 250 Þ.KM,
dísel, 5 gíra, fjórhjóladrifinn. Verð
1.780.000. Raðnr. 287647 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

TOYOTA Land Cruiser 150 gx
38” breyttur hjá Arctic
Trucks. AT Dekk, fox
demparar, loftlæsingar
framan og aftan, 4:88
hlutföll, spilbiti framan og
aftan.. Árgerð 2014, ekinn
69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
5 gírar. Tilboð 13.800.000.

VW Caravelle 9 Manna. Árgerð 2011,
Ekinn 141 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.950.000. Á staðnum Rnr.116424.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15
www.litla.is

Rnr.338541.
MJÖG VEL MEÐ FARINN, BÍLLINN ER Á STAÐNUM.

Kletthálsi 2 • 110 RVK
S. 567 4000

Ábyrgð fylgir!
ÁR

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

Kia Optima EX Premium

Kia cee’d LX

Kia cee’d EX

Kia Sportage EX 4WD

Árgerð 3/2014, ekinn 30 þús. km,
dísil, 1.700 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
framhjóladrifinn, eyðsla 4,6 l/100 km.

Árgerð 4/2015, ekinn 37 þús. km,
dísil, 1.400 cc, 90 hö, beinskiptur
eyðsla 4,2 l/100 km.

Árgerð 5/2015, ekinn 42 þús. km,
dísil, 1.600 cc, 128 hö, beinskiptur,
eyðsla 4,2 l/100 km.

Árgerð 6/2015, ekinn 39 þús. km,
dísil, 2.000 cc, 136 hö, beinskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 5,9 l/100 km.

3.990.000 kr.

2.690.000 kr.

3.190.000 kr.

4.490.000 kr.

33.200 kr. á mánuði*

24.000 kr. á mánuði*

26.300 kr. á mánuði*

37.300 kr. á mánuði*

ÁR

ÁR
ÁRA

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁRA

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

ÁBYRGÐ
Notaðir

Notaðir

Kia Sportage EX 4WD

Kia Rio EX

Kia Sorento EX Premium

Kia Sorento EX Classic

Árgerð 9/2014, ekinn 86 þús. km,
dísil, 2.000 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,2 l/100 km.

Árgerð 11/2012, ekinn 66 þús. km,
dísil, 1.400 cc, 90 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn, eyðsla 3,6 l/100km

Árgerð 5/2014, ekinn 92 þús. km,
dísil, 2.200 cc, 198 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

Árgerð 2/2013, ekinn 72 þús. km,
dísil, 2.200 cc, 198 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

3.990.000 kr.

1.990.000 kr.

5.990.000 kr.

4.990.000 kr.

33.200 kr. á mánuði*

16.500 kr. á mánuði*

49.200 kr. á mánuði*

41.124 kr. á mánuði*

*Mánaðargreiðsla m.v. 50% bílalán í 84 mánuði. Vextir 8,75%
og árleg hlutfallstala kostnaðar er 10,5%.
Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

OMG!

BORĐSTOFUSTÓLL

34.650

- HAUSTLÍNAN ER KOMIN Í HÚS DEK

LJÓS MEĐ LEĐURÓL

48.700

BÆJARLIND 16 KÓPAVOGUR SÍMI 553 7100 WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 LAUGARD. 11 - 16
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Heitar
haustsúpur
Það þykir viðeigandi
að gæða sér á súpum
á haustin. Þær eru
matarmiklar og hita
upp kroppinn á
köldum dögum. Nú er
tíminn fyrir kjarnmiklar
og vermandi súpur.
Þegar kólna fer úti er
gott að koma inn í
hlýjuna og elda
matarmikla og holla
súpu og baka gott
brauð til að hafa með.
Gulróta-kókossúpa og
frönsk lauksúpa eru
ljúffengar súpur sem
frekar auðvelt er að
búa til. Uppskriftir að
þeim voru teknar af
síðunni Bon appétit.
Frönsk lauksúpa
fyrir 8
Það er lykilatriði við gerð þessarar súpu til að bragðið verði sem best
að flýta sér ekki að brúna laukinn.
4 msk. ósaltað smjör
6 stórir laukar, skornir í
þunnar sneiðar
2 stórir skalottlaukar, fínt

Klassísk lauksúpa klikkar ekki.

saxaðir
2 hvítlauksgeirar, fínt saxaðir
Salt og pipar
½ bolli þurr vermút eða þurrt
hvítvín
1 msk. hvítvínsedik
4 greinar af steinselju
2 greinar af timían
1 lárviðarlauf
8 bollar kjúklinga- eða
grænmetissoð

8 þykkar sneiðar af góðu,
ristuðu brauði
250 g af Comté- eða
Gruyére-osti

Bræðið smjör í stórum potti á
meðalhita. Bætið við lauk, skalottlauk og hvítlauk. Kryddið með salti
og pipar og eldið þar til laukurinn er
orðinn mjúkur og dökkbrúnn, hrærið í við og við, tekur rúman klukku-

tíma. Bætið í vermút og ediki. Látið
suðuna koma upp, minnkið hitann
og látið malla þar til vökvinn hefur
minnkað, í um þrjár mínútur. Bindið
saman í knippi steinselju, timían, og
lárviðarlauf og setjið ásamt soði út
í pottinn. Látið suðuna koma aftur
upp, minnkið hitann og látið malla
á meðan hrært er í við og við þar til
vökvinn passar í um átta bolla, í 35
til 40 mínútur, losið þá um knippið.

Hitið ofninn í 240°C. Setjið átta
skálar sem þola að fara í ofn á bökunarplötu. Hellið súpunni jafnt í
skálarnar og leggið ristuðu brauðsneiðarnar ofan í hverja skál (skerið þær til ef þarf) og ostinn ofan á
þær.
Bakið þar til osturinn er orðinn
gylltur, í um sex til átta mínútur, og
berið fram.

Gómsæt gulróta-kókossúpa yljar á köldum haustdögum.

Gulróta-kókossúpa
fyrir 4
Gott er setja chili-sósu á borðið fyrir
þá sem vilja hafa súpuna sérstaklega sterka, kókosbragðið jafnar út
sterka bragðið.
¼ bolli ósaltað smjör
500 g gulrætur, skrældar og
saxaðar
1 miðlungsstór laukur,
saxaður
Salt og pipar
2 bollar kjúklingasoð
400 ml ósæt kókosmjólk
2 msk. taílensk chili-sósa
Fersk kóríanderblöð (til
skreytingar)

Bræðið smjör í stórum potti á
meðalhita. Bætið við gulrótum og
lauk, kryddið með salti og pipar og

eldið þar til gulræturnar eru orðnar mjúkar, í um það bil fimmtán til
tuttugu mínútur, hrærið reglulega í
pottinum á meðan.
Bætið við soði, kókosmjólk og
tveimur matskeiðum af chili-sósu.
Látið suðuna koma upp, lækkið hitann og látið malla þar til grænmetið er orðið mjög mjúkt og vökvinn
hefur minnkað, í um 45 mínútur,
hrærið í við og við.
Látið súpuna kólna lítið eitt og
blandið hana svo vel með töfrasprota (eða í blandara) þar til hún er
orðin mjúk. Hitið hana aftur í potti
og þynnið hana að vild með vatni,
kryddið til með salti og pipar. Hellið súpunni í skálar, hellið örlitlu af
chili-sósu yfir og toppið með kóríander.

LA U GAR D AG U R
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Haltu ró
og einbeitingu

Gott fyrir
innra eyra

Icecare kynnir No Stress er nýtt fæðubótarefni sem hratt og
örugglega gefur þöndum taugum vítamínskot. Haltu einbeitingunni
og öllum boltunum sem þú þarft að halda á lofti.

Vita Ear fæðubótarefnið er ætlað til að
viðhalda heyrninni. Óþægindi vegna heyrnar
og/eða heyrnartap geta haft áhrif á lífsgæðin.

Þú ert ekki ein(n) um að upplifa hjálparleysi og þreytu.
Óhamingjan og sinnuleysið sem
streita daglegs lífs veldur getur
ógnað starfi þínu, samböndum og
heilsu. Sænska jurtafyrirtækið
New Nordic kynnir fæðubótarefni sem inniheldur jurtir eins
og lavender sem hjálpa til við að
viðhalda eðlilegri ró sem og joð
og C-vítamín sem hjálpa til við
að viðhalda eðlilegri hugrænni
starfsemi ásamt því að slá á slen
og þreytu. Of miklar væntingar
frá of mörgum, of mikil ábyrgð
og of lítill svefn eru allt algengir streituvaldar.
Týpískt merki um
streitu er að þurfa
alltaf að vera að.
Tilfinningar eru
gjarnan ýktar og
þér finnst þú stöðugt þurfa að vera að
gera eitthvað áríðandi. Oft fylgir því
orkuleysi. Allt þetta
getur svo leitt til
vonleysis og leiða.
No Stress inniheldu r lavender
sem á þátt í að auka
slökun og stuðla að

New Nordic hefur þróað byltingarkennt fæðubótarefni með jurtaefnum sem unnin eru úr gingko biloba sem hjálpar til við að viðhalda
heyrn, berki franskra barrtrjáa
sem hjálpa til við að viðhalda
góðri háræðablóðrás og magnesíum sem hjálpar til við að viðhalda
eðlilegri starfsemi taugakerfisins
svo sem boðflutningi, móttöku og
úrvinnslu skynupplýsinga (taugaboða). Fullorðnir einstaklingar á
öllum aldri mega nota fæðubótarefnið. Sífellt fleiri þurfa að gripa
til ráðstafana gegn heyrnartapi
sem getur hægt verulega á lífsstílnum og minnkað gleðina í lífinu. Það gera þeir með því að taka
Vita EarTM fæðubótarefnið.

No Stress inniheldur jurtir eins og lavender sem hjálpa til við að viðhalda eðlilegri ró sem og joð og C-vítamín sem hjálpa til við að viðhalda eðlilegri hugrænni
starfsemi ásamt því að slá á slen og þreytu.

eðlilegum svefni.
Pantothenic sýra og
L-theanin í grænu
tei ýta undir eðlilega andlega starfs em i og hjá lp a
meðal annars með
einbeitingu.
Joð leggur sitt af
mörkum til að viðhalda eðlilegri hugræn n i sta rfsemi
sem er afar mikilvægur þáttur í andlegri hæfni.

Magnesíum og C-vítamín ýta
undir eðlilega andlega hæfni,
eðlilega starfsemi taugakerfisins og eðlileg orkugæf efnaskipti ásamt því að draga úr
líkum á orku- og þróttleysi.
C-vítamín og ríbóflavín eru and
oxunarefni sem hjálpa til við að
verja frumur fyrir oxandi áhrifum streitu.
Gerðu No Stress töflurnar að
hluta af daglegri rútínu og taktu
tvær töflur á dag til að auka líkurnar á að þú getir mætt deginum með meiri yfirvegun.

Ekki galdrar
heldur hrein
vísindi
Með rannsóknum á
magnesíuminntöku
starfsmanna í flugher Bandaríkjanna
sem eru stöðugt í
miklum hávaða hafa
vísindamenn komist
nær því að uppgötva
leyndardóma magn-

esíums. Í innra eyranu eru þúsundir örsmárra hára sem tengjast
skynfrumum. Vísindamenn hafa
uppgötvað tengsl milli rafvakajafnvægis (electrolyte balance) og
heyrnar. Rafvakaójafnvægi hefur
neikvæð áhrif á getu skynfruma
innra eyrans til að nema hljóðbylgjur. Magnesíum er rafvaki og
ef það skortir í fæðunni leiðir það
til rafvakaójafnvægis í líkamanum. Magnesíumið í Vita EarTM
viðheldur eðlilegu jafnvægi rafvaka í líkamanum.

Skortir þig magnesíum?
Með aldrinum minnkar magnesíummagn líkamans vanalega. Geta
líkamans til að taka
upp magnesíum úr
fæðunni minnkar.
Fæða okkar hefur
sömuleiðis mikil
áhrif á magnesíumbúskap líkamans. Til
dæmis gengur fosfórsýra sem notuð er
í marga gosdrykki á
magnesíum í líkamanum. Neysla áfengis minnkar sömuleiðis mag nesíumupptöku líkamans.

Svefntruflanir
úr sögunni

Minni
sykurþörf

Icecare kynnir Svefntruflanir geta stuðlað að vanlíðan. Melissa Dream
eru vísindalega samsettar vörur sem aðstoða fólk við að sofa betur og
vakna endurnærðara. Elsa Ásgeirsdóttir mælir með Melissa Dream.

Amínó® Létt er seðjandi blanda sem
auðveldar þyngdarstjórnun og finnst Guðrúnu
Lilju það virka afar vel fyrir sig.

Við búum í hröðu og erilsömu samfélagi sem veldur því að svefntruflanir eru gríðarlega algengar. Sigríður Geirsdóttir er fimmtug kona
í krefjandi stjórnunarstarfi og
hefur átt við svefnvandamál að
stríða af og til undanfarin tíu ár.
„Svefnvandamálið lýsir sér þannig
að ég næ ekki að „slökkva á mér“
á kvöldin, heilinn fer á fullt að
hugsa um næstu vinnudaga og ég
næ ekki að slaka nægilega á til að
sofna. Fyrir nokkrum árum fékk
ég vægt svefnlyf hjá lækni sem
hjálpaði mér en ég var aldrei hrifin af því að taka svefnlyf að staðaldri. Lyfin fóru einnig illa í mig,
til dæmis vaknaði ég á morgnana
með hálfgerða timburmenn, en þá
líðan tengdi ég beint við notkun
svefnlyfja. Fyrir
nokkru var mér
ráðlagt að prófa
Melissa Drea m
og henta r það
mér mun betur en
svefnlyfin,“ segir
Sigríður. „Eftir að
ég fór að nota Melissa Dream þá næ
ég að slaka á og
festa svefn. Ég sef
eins og ungbarn
og er hress morguninn eftir. Einnig hefur Melissa
Dream hjálpað mér

Amínó® Liðir, Amínó® Létt og
Amínó® 100% eru nýjar vörur úr
fiskprótíni sem var þróað og unnið
hjá Iceprotein, íslensku sprotafyrir
tæki á Sauðárkróki. Amínó® vörulínan samanstendur af fæðubótarefnum sem innihalda þorskprótín,
ásamt öðrum lífvirkum efnum sem
styðja við eða auka heilsubætandi
virkni þorskpeptíða.
Auk fiskprótíns inniheldur
Amínó® Létt glúkómannan sem er
þekkt fyrir einstaka hæfileika til að
auka umfang sitt í meltingarveginum og auka þannig seddutilfinningu og seinka tæmingu magans.
Það hefur verið staðfest í klínískum rannsóknum að glúkómannan
stuðli að þyngdartapi sé það tekið
inn sem hluti af orkusnauðu mataræði. Einnig inniheldur Amínó®
Létt króm-pikkól
í nat. Króm er
nauðsynlegt fyrir orkubúskap líkamans vegna
hlutverks þess í efnaskiptum glúkósa. Krómpikkólínat stuðlar að eðlilegum efnaskiptum orkugefandi næringarefna (e.
macronutrient) og er talið
minnka sykurlöngun.
Guðrún Lilja Hermannsdóttir segist hafa átt erfitt
með að létta sig, sama hvað
hún reyndi. Henni finnst
Amínó® Létt hafa hjálpað sér við að vera saddari

SOFÐU BETUR MEÐ
MELISSA DREAM
l Vísindalega samsettar náttúruvörur.
l Aðstoða þig við að sofa betur
og vakna endurnærð/ur.
l Innihalda ekki sljóvgandi efni.
l Innihalda náttúrulegu amínósýruna L-theanine, sem hjálpar til við slökun.
l Innihalda B-vítamín sem
stuðlar að eðlilegri taugastarfsemi.
l Innihalda mikið magnesíum,
sem stuðlar að eðlilegri
vöðvastarfsemi og dregur þar
með úr óþægindum í fótum
og handleggjum.
mikið vegna pirrings í fótum sem
angraði mig oft á
kvöldin. Það er líka
góð tilfinning að
notast við náttúruleg lyf ef þess gerist kostur.“

Ekkert hefur
reynst eins vel
„Ég hafði verið í
vandræðum með
svefn og slökun í

Elsa hefur prófað margt til að ná að
hvílast og sofna en Melissa Dreamtöflurnar eru það eina sem hefur virkað
hingað til. MYND/GVA

töluverðan tíma,“ segir Elsa Ásgeirsdóttir, klæðskeri og hönnuður. „Ég náði alltaf að sofna en náði
ekki að sofa alla nóttina.“ Elsa las
sér til um Melissa Dream-töflurnar eftir að hún sá þær auglýstar
og ákvað að prófa. „Mér leist vel
á þær þar sem þetta er náttúruleg lausn, mér líkar það vel. Það
sem er líka gott við Melissu er að
nú heyrir fótapirringur sögunni til
en ég átti það til að vera slæm af
fótapirringi þegar ég var komin í
háttinn. Ég hef prófað mjög margt
til að ná að hvílast og sofna en ekkert annað hefur reynst mér svona
vel. Þetta er það eina sem hefur
hjálpað mér hingað til!“

„Ég er mjög ánægð með Amínó® Létt,
finn mikinn mun á mér og langar til að
nota það áfram,“ segir Guðrún Lilja
Hermannsdóttir. MYND/VILHELM

og borða þar af leiðandi minna,
þökk sé glúkómannan. „Ég er mjög
ánægð með Amínó® Létt, finn mikinn mun á mér og langar til að
nota það áfram. Ég hef alltaf
verið með mikið uppþembdan maga en það hefur lagast
mikið eftir að ég byrjaði á
töflunum auk þess sem ég
hef losnað við nokkur kíló.
Matarlystin hefur minnkað, sem og sykurlöngun,
meltingin er betri, ég borða
reglulegar og er ekki að fá
mér eitthvert nasl á kvöldin. Ég mæli því heils
hugar með Amínó® Létt.“
segir Guðrún Lilja.

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

Renault Trafic 9 manna, árg ‘06, ek.
162.000. Skoðaður ‘17. Verð 1.890.000
S: 849 7919

BMW 1 Verð: 2.990.000 Ekinn:
51.000 Raðnúmer: 26150 http://www.
sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

SUZUKI Swift gl. Árgerð 2013, ekinn
87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar.
Verð 1.630.000.Eigum líka 2014 árg
Rnr.211762.

Milljón í afslátt

Til sölu Hobby Prestige 650 KFU.
Nýskráð 06/16. Sólarsella og tveir
geymar. Fæst á 5m staðgreitt. 822
4060
CHEVROLET Silverado 3500 hd high
country. Árgerð 2016, N’YR.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar.Lækað Verð án vsk
8.855.000. Rnr.115365.

Renault Clio 2003 árg. 5 gíra. 135þ
km. Verð 350þ tilboð. S. 6162597
Toyota Avensis árg. 2004, sjálfsk. ek.
199 þ. Topp ástandi og sami eig. frá
2011. Tilboð 850 þús. S. 8442075

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is
FORD Mustang gt. Árgerð 2005, ekinn
87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.890.000.1 sá flottasti á götunni
umboðsbíll Rnr.115433.

ROVER 75, lúxusbíll árg.2001 disel,
dökkblár, Ljós leðurklæðning, fallegt
eintak og vel með farinn. Sparneytinn.
Framhóladrifinn. sk.2017. stgr.800
þús Bein sala eða skipti. Uppl. í síma
776-4446

Bílar til sölu

0-250 þús.
HOBBY PREMIUM 650 UKFE Kojuhús,
Nýskr 4/2016 Leður, sólarsella ofl. Ath
skipti á bíl. Lækkað verð 5.800 þús.
S.8944882

Nissan Murano 2005 ek.200þús
Bíllinn lítur vel út og er í góðu standi
en er með bilaða sjálfskiptingu óska
eftir tilboðum Uppl.í s. 6960080

Lyftarar
Fæst á 150þ. Kr.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2012,
ekinn 94 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
1.990.000. Rnr.211770.

KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð
2012, ekinn 68 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 2.390.000.1 eigandi ekki
bílaleigubíll Rnr.115438.

Toyota Landcruiser 150 GX diesel, 7
manna árg 2011 ek 79 þ.km, sjálfsk, v.
6.690.000 uppl. Í s. 8472736

Einn sá flottasti!

Benz CLA 180 árg 2016, ek 5 þús.
Leður, bakkmyndavél, 18 tommu
felgur, Rafdr sæti,bi- xenon, fjölrofa
stýrishjól ofl. Algerlega sem nýr. Verð
5990 þús. Uppl í s 825 2424

Til sölu Suzuki Baleno 97’ ekinn
aðeins 182þ. Sjálfs. Nagladekk fylgja
með. Næsta skoðun í des þarfnast
viðgerðar á pústi. Síma 848-5518 eða
788-7845

Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
TOYOTA Land cruiser 120 vx.
Árgerð 2008, ekinn 122 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 5 gírar.Lækkað Verð
4.790.000.Eigum líla L/C 120 VX 2007
árg Rnr.115402.

LAND ROVER Discovery sport. Árgerð
2016, ekinn 32 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
9 gírar. Verð 6.680.000.Umboðsbíll
Rnr.211767.

Land Rover Defender árg 2001
keyrður 221.000 38” dekk Skoðaður
2017 Hópferðaskoðaður 2017. Verð:
2.290.000 S: 8497919

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Honda CRV executive 05’16. Bensín.
Ek. 4þ.km. Verð: Tilboð. S. 8961931

VIÐ GEFUM BLEIKU SLAUFUNA
MEÐ HVERJUM SELDUM BÍL Í OKTÓBER

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI

TOYOTA Hilux. Árgerð 2016, ekinn
7 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 7.185.000. Rnr.107692.
Á staðnum.

FIAT Twist v697. Árgerð 2016, ekinn
9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 11.990.000. Rnr.120169.
Á staðnum.

DODGE Stratus es. Árgerð 2004,
ekinn 156 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 590.000. Rnr.120246.
Á staðnum.

AUDI A1 sportback. Árgerð 2016,
ekinn 0 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 2.990.000. Rnr.107648.
Á staðnum.

CHEVROLET Spark. Árgerð 2013,
ekinn 94 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.180.000. Rnr.107341.
Á staðnum.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2013,
ekinn 148 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 1.985.000. Rnr.106126. Á
staðnum.

MAZDA 3 sport crazy red. Árgerð
2007, ekinn 141 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.290.000. Rnr.107067.
Á staðnum.

LAND ROVER Defender 110 new.
Árgerð 2012, ekinn 114 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.900.000.
Rnr.120239. Á staðnum.

HYUNDAI Ix35 premium. Árgerð
2015, ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.750.000. Rnr.302136.
Á staðnum.

HONDA Civic 5dr. Árgerð 2015,
ekinn 15 Þ.KM, bensín, 6 gírar.
Verð 2.590.000. Rnr.263344.
Á staðnum.

FORD Fiesta. Árgerð 2016, ekinn 38
Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.990.000. Rnr.107677.
Á staðnum.

TOYOTA Hilux gx 33 breyttur.
Árgerð 2016, ekinn 3 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.
Verð 7.390.000. Rnr.302305.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2014,
ekinn 84 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.250.000. Rnr.107052.
Á staðnum.

Opnunartímar: Mán – fös 10-18 • Lau. 12-15 • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI
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Vinnuvélar

Spádómar
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Techking
Vinnuvéladekk

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Vorum að fá nýja sendingu af hinum
frábæru vinnuvéladekkjum frá
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk
Ofl. Ýmsar algengar stærðir.
O.K.Varahlutir S: 6961050 okspares@
simnet.is

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

Hjólbarðar

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

Til sölu

Bókhald

Frábær dekkjatilboð

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Málarar
Regnbogalitir

Alhliða málningarþjónusta.Getum
bætt við okkur verkefnum innanhúss.
Vönduð vinna góð umgengni.
malarar@simnet.is og s 891 9890

Vetrardekk stærð 23555-R19

NOKIAN harðkorna vetradekk. Verð kr.
120þús. kosta ný kr. 280þús. Mjög lítið
slitin. Uppl. í s. 897-3464

Save the Children á Íslandi

Húsasmiðir geta bætt
við sig verkefnum í
október.

Inni og útimálun - fagmennska og
vönduð vinnubrögð. Fáðu frítt tilboð
og gerðu verðsamanb. S:8587531

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
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

Gips, viðgerðir, uppsetning
á innréttingum, glugga og
hurða ísetning. Þakrennur og
niðurföll. Sumarhús. Öll réttindi
og mikil reynsla. Get tekið að
mér Byggingarstjórn. Tilboð,
tímavinna.

MANNBERG

ehf

Vélsmiðja

www.mannberg.is • mannberg@mannberg.is
Akralind 1 • 201 Kópavogi • Sími 564 2002

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

HEIMILIÐ

Barnavörur

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
Upplýsingar í síma 782 8800

Hljóðfæri

Vagnstykki, kerrustykki
og skiptitaska
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Upplýsingar í s. 893-5374 eða
nybyggd@gmail.com

HYUNDAI píanó + leður
stóll

HYUNDAI píanó til sölu ( h:120cm
b:150cm ), ásamt bólstruðum leður
stól. Verð 220þús eða tilboð. Uppl. í s.
663 3313 / 863 4291

Smiðskraftur ehf.
Nýsmíði og viðhald.

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi
smidskraftur@gmail.com

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.

Járnabindingar

Get bætt við mig verkum. Uppl.
sendist á: jarnagengid@gmail.com &
868 2442

Hvítar nýjar
innihurðir til sölu
17 stk

Stærð 80X200m. Karmar fylgja
og lamir. Hentar vel í gömul hús,
þar sem ekki þarf að taka úr f.
lömum. Verð 10.000 kr per/stk.
Húsgagnasprautun, Gjótuhrauni
6, 220 Hfj. S. 895 7496
hsprautun@gmail.com

Þjónustuauglýsingar
Rennismíði • Nýsmíði • Viðhald
Smíðum úr:
Ryðfríustáli • Áli • Járni

Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

Litaskil ehf

Við hjá Litaskil ehf getum bætt við
okkur inniverkum fyrir veturinn.
Lökkun, spörtlun eða endurmálun.
Vanir öllu. S. 8410490- Jón málari

Ökukennsla

Staðgreiðum og lánum
út á: gull, demanta,
vönduð úr og málverk!

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Bókhald fyrir einstaklinga í rekstri. Frí
stofnun fyrirtækja. MD bókhald ehf
s: 616-9480

Leikjagarður.

Til sölu leikjagrind og hoppukastalar
fyrir börn úr Ævintýragarðinum. Stærð
11 x 12 x 6 metrar. Sími 66 45 900

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677



Sími 512 5407

LOK Á HEITA POTTA
• Einangrunarlok
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við
www.fjardarbolstrun.is
Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 fjardarbolstrun@gmail.com

viftur.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.

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Formbólstrun



Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Atvinnuhúsnæði

Lítið
trésmíðaverkstæði

Til leigu snyrtilegt 190fm
iðnaðarhúsnæði lofthæð 280 á
Smiðjuvegi. Uppl. í s. 896 0551

Húsnæði í boði
Til leigu nýlegt
285 - 1.000 fm
atvinnuhúsnæði í
Reykjavík

285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

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.

Húsnæði óskast
Óska eftir íbúð á höfuðborgarsvæðinu
til 1. nóv. Reglusemi hetið. Upplýsingar
í s. 6113868

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

í Hafnarfirði vantar
smið

Óskum eftir að ráða vanann
trésmið á verkstæði. Þarf að
geta unnið sjálfstætt. Vera hress
og góður í samskiptum. Vera
vanur spónlagningu, sprautun,
uppsetningu og fl. Verkstæðið er
staðsett í Hafnarfirði.

www.buslodageymsla.is

Óskum eftir að ráða starfsfólk í sal.
Kvöld og helgarvinna einnig getum
við bætt við okkur nema í matreiðslu.
Umsóknir sendist á 3frakkar@3frakkar.is

1. Venjuleg aðalfundarstörf

3. Önnur mál

Félagar hvattir til að mæta.
Stjórnin

Giftingarhrings
saknað

Ginger óskar eftir starfsfólki í
kvöld og helgarvinnu. Ef þú ert
orðin 18 ára, reyklaus og vilt
vinna á góðum og skemmtilegum
stað sendu ferilskrá á
brynja@ginger.is eða hafðu
samband í síma 780-1980

Vantar vana pappalagningamenn eða
byggingaverkamenn. Uppl. í s. 896
4947 & 869 6442. Hamraborg ehf

Matreiðslunemi og
Þjónustufólk

Tapað - Fundið

Kaffiveitingar

Kvöld-og helgarvinna:

Sumarbústaðir

Tilkynningar

Aðalfundur
Kattavinafélags
Íslands verður
haldinn í Kattholti,
Stangarhyl
2, Reykjavík,
fimmtudaginn 13.
október 2016 kl. 20:00

Áhugasamir sendi umsókn á
ikinnrettingar@gmail.com

ATVINNA

40 ára, reglusamur maður í fastri
vinnu leitar að stúdíóíbúð á höfuðb.
sv. s: 8614478

Fundir

2. Lagabreyting

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

Atvinna í boði

TILKYNNINGAR

Duglegan sölurmann vantar
á laugardögum til að selja
húsgagnalager og fl. í Skútuvogi.
Netkunnátta æskileg. Sími 66 45 900

Tinna er týnd/ Tinna is
lost !

Tinna er mjög nett kisa með neon
græna ól. Fór að heiman 29.ág. sl
frá Njálsgötu. Ef einhver hefur séð
þessa kisu í 101 þá vinsamlega hafið
samband í síma 823-9292.

Einkamál
Símadömur 908 1666

Við erum mjög heitar, langar til að
heyra í þér. 100% trúnaður.

Týndist á ferðalagi um Suðausturog Austurland milli 22. og 31.
ágúst 2015. Mögulega í sturtum/
búningsklefum fyrir heita potta
eða á gistiheimili. Hringurinn
(smíðaður úr fjórum minni
hringjum, 3 úr silfri og 1 úr gulli)
tilheyrði karlmanni sem lést í
fjallgöngu nálægt Seyðisfirði í
september árið 2015. Hringurinn
er ekkjunni mikils virði.

Fundarlaun. Hafið samband við
Jón Bjarna í síma 6636817

Hafðu smá
í dag
Save the Children á Íslandi

Bílstjóri

Bjössi ehf óskar eftir vörubílstjóra
á 4 öxla vörubíl og á dráttarbíl.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Uppl. í s. 696 6676 Bjössi & 899
8201 Skúli eða bjossi@bjossi.is

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40

skemmtanir

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Leikir helgarinnar:
Laugardaginn 1. okt

Hljómsveitin AMIGOS

11:20 Swansea City - Liverpool
13:50 Hull City - Chelsea

Sunnudaginn 2. okt
10:50 Man. United - Stoke City
13:05 Tottenham - Man. City
15:20 Burnley - Arsenal
16:40 Leicester City - Southampton

ir

Alli

mn
o
k
l
e
rv

Arnar Freyr,
Jón Borgar,
Jón Kjartan og
Jóhann Ingvason
spila um helgina.

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn
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bragð

villtrar

náttúru

Gæsaveiðitímabilið stendur sem hæst og
eftir fréttum að dæma hafa skotveiðimenn
verið fengsælir þetta haustið svo margir eiga
fuglakjöt í forðabúri sínu. Þar sem gæsirnar
hafa lifað á berjum og öðru kjarnmeti ber
kjöt þeirra bragð úr villtri náttúru.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

gun@frettabladid.is

„Ég geri dálítið af því að veiða, bæði
á stöng og með byssu. Það sem
heillar mig mest við það er að vera
með í öllu ferlinu þar til veiðin er
komin á disk,“ segir Steinar Sveinsson, yfirkokkur á Mat og drykk á
Grandagarði. Sá staður er þekktur
fyrir að nýta íslenskt hráefni sem
mest.
Steinar greip fugl úr eigin afla og
gróf bringurnar sem hér birtast á
mynd ofan á stökkum flatkökum
með sýrðum villisveppum og
hvannarkapersi.
„Gæsabringur eru flott hráefni, en
þær eru misjafnlega seigar eftir aldri
fuglanna. Besta trikkið í bókinni
er að skera þær í þunnar sneiðar.
Það er líka betra að grafa þær en
steikja ef maður er ekki klár á aldrinum,“ segir hann. „Þessar bringur
gróf ég á hefðbundinn hátt í salti og
sykri við stofuhita í nokkra klukkutíma. Síðan skolaði ég þær og velti
þeim upp úr hjúp, þannig kemur
kryddbragðið. Þá er gott að
setja þær í augnablik inn
í kæli og svo eru þær tilbúnar til niðurskurðar.“
Hann vekur athygli á
að sýrðu villisveppirnir

Gæsabringur eru flott
hráefni, en þær
eru misjafnlega
seigar eftir aldri
fuglanna. Besta
trikkið í bókinni er
að skera þær í þunnar
sneiðar.
sem eru ofan á gæsasnittunum þurfi
að liggja í leginum í kæliskáp í sólarhring og hvannarkapersið þurfi
einn til tvo sólarhringa við stofuhita
til að ná rétta bragðinu.
Steinar kveðst hafa farið í veiðiferð um daginn en séð lítið af fugli.
„Þá tíndi ég bara lerkisveppi
og bláber í staðinn,“
lýsir hann. „Þurrkaðir
íslenskir villisveppir
eru alveg frábærir.“

Grafnar gæsabringur á stökkum flatkökum
með sýrðum villisveppum og hvannarkapersi
Grafin gæs
2 stk. gæsabringur
100 g gróft salt
50 g sykur
10 g stjörnuanís
10 g fennelfræ
20 g þurrkaðir villisveppir
(lerkisveppir, furusveppir,
kantarellur eða aðrir íslenskir
sveppir)

Snyrtið gæsabringurnar
og veltið þeim upp úr salt
inu og sykrinum. Látið þær
standa við stofuhita í fjórar
til fimm klukkustundir.
Setjið þurrkryddin í mat
vinnsluvél og vinnið þau í gróft
duft. Skolið gæsabringurn
ar vel og veltið þeim upp úr
þurrkryddunum. Setjið
þær í kæli um stund og
skerið í þunnar sneiðar.
Piparrótasósa
180 g sýrður rjómi 36%
15 g piparrót
10 g hunang
½ sítróna
Steinar yfirkokkur á
Mat og drykk nostrar
við snitturnar
Fréttablaðið/Eyþór

Fréttablaðið/Eyþór

Rífið niður piparrótina með rif
járni ásamt berki af hálfri sítr
ónu. Blandið öllu saman í skál og
smakkið til með salti.

Stökk flatkaka
200 ml mjólk
10 g hvannarfræ (fást í heilsubúðum)
150 g hveiti
100 g bygg
50 g rúgmjöl
10 g lyftiduft
5 g salt

Setjið hvannarfræin í mjólkina og
látið þau standa í 20 til 30 mín
útur. Vinnið byggið, mjólkina
og hvannarfræin vel saman í mat
vinnsluvél.
Hrærið svo hveiti, rúgmjöl, lyfti
duft og salt saman í hrærivél með
króki. Bætið blautefnunum við og
hnoðið saman í deig. Skiptið deig
inu í litlar kúlur, rúllið þær út með
kökukefli á hveitistráðu borði í
eins þunnar flatkökur eins og
hægt er. Hitið þurra pönnu
í botn og bakið flatkökurn
ar á báðum hliðum þar til
þær verða stökkar.
Hvannarkapers
100 g hvannarfræ
100 g gróft salt

Blandið hvannarfræj
um og salti vel saman
og setjið í krukku.
Látið standa við stofuhita
í einn til tvo sólahringa.

Fréttablaðið/Anton Brink

Sýrðir villisveppir
200 g villisveppir (Lerkisveppir, furusveppir, kantarellur eða aðrir íslenskir
sveppir)
200 ml vatn
150 ml eplaedik
100 g sykur
10 g blóðberg

Setjið vatn, edik, sykur og blóð
berg í pott og fáið suðuna upp.
Hellið heitum leginum yfir svepp
ina. Látið standa inni í kæli í minnst
sólahring.

Við eigum afmæli
og nú er veisla

Við eigum afmæli
og nú er veisla

PURE COMFORT

Fibersæng & fiberkoddi

Nature’s Rest heilsudýna
með botni.
Stærð: 160x200 cm.

NATURE’S REST
heilsurúm

Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 79.920 kr.

PURE COMFORT koddi
Fullt verð: 3.900 kr.

Aðeins kr. 1.900 kr.
PURE COMFORT sæng
Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins kr. 5.900 kr.

20%

AFMÆLIS-

AFSLÁTTUR

TILBOÐ
PU leður
Val um svart eða hvítt
botni.
eða grátt áklæði á Classic

Sæng + koddi

Aðeins 7.800 kr.
| Akureyri | Ísafjörður
Smáratorg | Holtagarðar

www.dorma.is

Þú finnur afmælisbæklinginn
okkar á www.dorma.is

NATURE’S
SURPREME
heilsurúm
•
•
•
•
•

Fibersæng & fiberkoddi
PURE COMFORT koddi

Fullt verð: 39.900 kr.

Aðeins 31.920 kr.

Svæðaskipt pokagormakerfi
Burstaðir stálfætur
Sterkur botn
320 gormar pr. m2
Vandaðar kantstyrkingar

HELSINKI rúmgafl

Nature’s Surpreme heilsudýna með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Rúmgafl fæst í svörtu PU leðri, hvítu
og í gráu áklæði. Stærðir: 120, 140,
160, 180 cm. Verð að neðan miðað
við rúmbreidd 120 cm.

Fullt verð: 164.900 kr.

Fullt verð: 39.900 kr.

Aðeins 129.900 kr.

Val um svart eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á Classic botni.

PURE COMFORT

OSLO rúmgafl
Rúmgafl fæst í stærðunum: 120,
140, 160, 180 cm. í mismundandi
áklæði. Verð að neðan miðað við
rúmbreidd 120 cm.

NATURE’S REST
heilsurúm

Aðeins 31.920 kr.
Nature’s Rest heilsudýna
með botni.
Stærð: 160x200 cm.
Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 79.920 kr.

Fullt verð: 3.900 kr.

Aðeins kr. 1.900 kr.
PURE COMFORT sæng
Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins kr. 5.900 kr.

AFMÆLIS-

TVENNU-

TILBOÐ

TILBOÐ
Sæng + koddi

Aðeins 7.800 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 12–16 (Smáratorg)
www.dorma.is

Val um svart eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á Classic botni.

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566
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Lárus Sigurður Lárusson og Sævar Þór
Jónsson með sex ára gömlum syni sínum
sem þeir ættleiddu þriggja ára gamlan.

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

kristjana@frettabladid.is

Lögmennirnir Sævar Þór Jónsson og Lárus
Sigurður Lárusson hafa búið sér fallegt heimili
í Laugarneshverfinu þangað sem þeir bjóða
blaðamanni í heimsókn. Húsið er æskuheimili
Sævars. Það er virðulegt og því hefur verið vel
við haldið. Gamalt og nýtt kallast á, þeir hafa
reynt að halda í auðkenni hússins sem Sævar
er alinn upp í en á sama tíma reynt að setja sitt
eigið mark á heimilið.
Í sófa í bókastofu hússins situr sex ára sonur
þeirra og leikur sér. Hann er spenntur yfir
nýhafinni skólagöngu og segist vera að læra
að lesa.
Sævar segir það sérstaka tilfinningu að
endurupplifa æskuárin í gegnum son sinn.
„Þegar ég fylgi syni mínum í skólann sem ég
gekk sjálfur í þegar ég var lítill þá finnst mér
ég vera orðinn svolítið gamall. Svo býr hann
hér í sama húsi og ég gerði sem lítill strákur,
það eru sérstakar tilfinningar sem fylgja því,“
segir hann.

Sterk bönd
Það hefur vakið athygli að þeir eru giftir og
sitja hlið við hlið á lista Framsóknarflokksins
í Reykjavíkurkjördæmi norður fyrir komandi
þingkosningar. Þeir starfa líka saman á lög
mannsstofu. Þeir segjast aðspurðir hafa bund
ist sterkum böndum allt frá fyrstu kynnum
og örlögin hafi hagað því þannig að þeir hafi
unnið saman að verkefnum sínum.
„Við kynntumst árið 2003 á bar í Reykjavík
og fórum að vera saman mjög fljótlega. Ég var
á fyrsta ári í lögfræði og Lárus nýútskrifaður
óperusöngvari frá Söngskólanum í Reykja
vík. Ef að við hefðum ekki orðið ástfangnir
þá finnst mér allt eins líklegt að Lárus hefði
farið út til Þýskalands að sinna óperusöng en
örlögin höguðu því öðruvísi,“ segir Sævar frá.
„Það er rétt, ég ákvað að fara í lögfræði í
stað þess að taka stóra stökkið í óperusöng.
Ég hafði gluggað í bækurnar hjá honum og
ákvað að láta slag standa. Við fylgdumst svo
að í náminu,“ segir Lárus.
Sævar segir þá alltaf hafa verið gott teymi.
„Við höfum í rauninni alltaf unnið saman. Í
laganáminu studdum við hvor annan. Við
vorum líka alltaf að vinna með námi og

Brjóta
staðalmyndir
Hjónin Lárus Sigurður Lárusson og Sævar Þór Jónsson
vinna saman á lögfræðistofu og sitja báðir á lista Framsóknarflokksins fyrir komandi þingkosningar. Þeir mæta
oft fordómum og ryðja í burtu gömlum staðalímyndum,
í lögmennsku, í stjórnmálum og í foreldrahlutverkinu.

Þegar ég var í MR og
kom út úr skápnum með
mína kynhneigð þá var
það allt fínt og
eðlilegt. En svo þegar
ég sagði þeim að ég væri
framsóknarmaður þá
fyrst kom áfallið.

aðstoða hvor annan í því. Eftir útskrift förum
við á sitthvorn vinnustaðinn,“ segir hann og
segir örlögin hafa ýtt þeim saman í vinnu á ný.
Sævar fór til starfa hjá Skattstjóranum í
Reykjavík á meðan Lárus starfaði hjá Sam
keppniseftirlitinu og hjá Persónuvernd.
„Eftir hrunið var mér sjálfkrafa ýtt úr starfi
hjá skattstjóra. Mér hugnuðust ekki breyt
ingar á skattframkvæmd, þegar tíu stofnanir
skattyfirvalda voru sameinaðar í eina stofnun.
Tíminn til undirbúnings var mjög skammur
og ég var ósammála því hvernig þetta var
unnið,“ segir Sævar sem sagði starfi sínu lausu,
tók málflutningsréttindi og skipti um kúrs.
„Í gegnum stjórnmálin kynntist ég svo lög
manni sem stofnaði með mér stofuna Laga
rök. Lárus hvatti mig til dáða og ég hef verið
í lögmennsku frá árinu 2009 og nú hjá Lög
mönnum Sundagörðum,“ segir Sævar.
Lárus bættist í hóp lögmanna á stofunni á
síðasta ári.
„Það voru svo mikil umsvif og ég þurfti
stuðning. Lárus vildi breyta til og kom til
mín á stofuna. Mér fannst ég orðinn hálf
gert eyland þarna á stofunni og var alltaf að
vinna. Þetta gengur betur með Lárus mér við
hlið. Það er svo mikill styrkur í því að makinn

Fréttablaðið/Ernir

sé inni í því sem maður er að fást við,“ segir
Sævar.

Barist fyrir sínu
Þeir segjast ólíkir. „Sævar er mun ákveðnari
en ég. Hann er röggsamur og keyrir hlutina
áfram. Ég er rólegri.. Við bætum hvor annan
upp í vinnunni. Hann getur kýlt allt áfram og
mig áfram,“ segir Lárus.
„En við eigum það sameiginlegt að við
höfum alltaf þurft að sanna okkur og brjóta
okkur veg í menntun. Við erum báðir komnir
af verkafólki og höfum þurft að vinna allt af
eigin rammleik. Kosta eigið nám, vinna með
námi til að halda okkur gangandi,“ segir Lárus
sem er alinn upp í Fellahverfinu í Breiðholti.
„Ég er úr Fellahverfinu eins og Lilja Alfreðs
dóttir. Hún er þremur árum eldri en ég og tók
á móti mér í MR. Það eru svo fáir sem koma
úr Fellaskóla í MR að um leið og maður kom
þangað þá tók hún bara á móti manni,“ segir
hann og hlær.
Lárus kom út úr skápnum þegar hann var í
MR. Á svipuðum tíma fór hann að taka þátt í
stjórnmálastarfi með Framsóknarflokknum.
Hann segir í gamni félagana hafa átt erfiðara
með að sætta sig við að eiga vin í Framsóknar
flokknum en að hann væri samkynhneigður.
Þegar ég var í MR og kom út úr skápnum
með mína kynhneigð þá var það allt fínt og
eðlilegt. En svo þegar ég sagði þeim að ég væri
Framsóknarmaður þá fyrst kom áfallið,“ segir
hann og brosir við. „Það var miklu erfiðara að
sætta sig við það að eiga vin sem var Fram
sóknarmaður.“
Feimnismál að vera í Framsókn
Lárus hefur verið virkur í flokknum frá
unglingsárum. „Ég hef tekið þátt í nokkrum
deildum innan flokksins. Manni fer að þykja
vænt um samtök sem maður er í. Framsóknar
flokkurinn er hugsjónsamtök fyrir fólk með
svipaðar hugsjónir. Þá yfirgefur maður það
ekkert þótt á móti blási. Þá leggur maður
frekar eitthvað til starfsins.
Það er gamaldags og hallærislegt, en mér
finnst samvinnuhugsjónin heillandi. Að póli
tíkin sé samvinnuverkefni með hagsmuni
þjóðarinnar að leiðarljósi. Það er ný áhersla
í pólitíkinni í dag, sem kemur með nýju fólki
að líta ekki á þetta sem flokkslínuátök, það er
held ég að sé framtíðin.

eftir Jón Gnarr

svooogott

™
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Ég hef verið í Framsóknarflokknum í meira
en 20 ár. Það liggur við að það hafi stundum
verið feimnismál að vera í Framsóknarflokkn
um og oft verið mjög erfitt,“ segir hann.
Sævar er nýr á vettvangi stjórnmálanna og
segir eins og Lárus að það hafi komið mörgum
rækilega á óvart að hann valdi Framsóknar
flokkinn. „Það kom mjög mörgum á óvart að
ég væri í Framsóknarflokknum, það gerðu
margir ráð fyrir því að ég væri blákalt íhald,“
segir hann.
„Það fylgir starfinu,“ skýtur Lárus inn í og
hlær.
„Lárus hvatti mig til að fara í pólitík,“ segir
Sævar frá. „Þó að það sé klisjukennt, þá held
ég að það eigi allir að gefa af sér til samfélags
ins með því að taka þátt í stjórnmálum að
minnsta kosti einu sinni á lífsleiðinni, þótt
það verði ekki að ævistarfi.
Ég hef því miður í mínu starfi mikla reynslu
af málum sem snúa að húsnæðismálum og
skuldamálum einstaklinga og fyrirtækja og
það situr mjög mikið í mér hvað fólk þarf
að færa miklar fórnir til þess að eignast þak
yfir höfuðið í okkar þjóðfélagi. Húsnæðis
markaðurinn er í lamasessi. Mér hefur fund
ist Framsóknarflokkurinn hafa gengið hvað
lengst af þeim flokkum sem eru í framboði
til að reyna að rétta hlut fólks á húsnæðis
markaði. Ég vil verðtrygginguna burt og burt
með okurvexti á húsnæðislánum. Ég er með
þetta svolítið á heilanum. Ég fann mér þann
farveg í Framsóknarflokknum,“ segir Sævar
um metnað sinn.

Eru hommarnir ekki þar?
Sævar segir hann og Lárus ekki hafa þá ímynd
sem fólk búi sér til af samkynhneigðum karl
mönnum. „Við erum alltaf að brjóta staðal
ímyndirnar, við Lárus. Við erum karlmenn,
við erum samkynhneigðir, við eigum barn og
erum í framboði. Þá kvikna spurningarnar:
Bíddu, ertu samkynhneigður? Eigið þið barn?
Hvernig er það hægt? Eruð þið í Framsóknar
flokknum? Af hverju eruð þið ekki í Samfylk
ingunni, Vinstri grænum eða Pírötum? Eru
hommarnir ekki þar?
Það er kannski ekkert skrýtið því að ímynd
in sem fólk hefur af samkynhneigðum mönn
um er ákveðin staðalímynd,“ segir Sævar.
„Og þegar við fengum son okkar í líf okkar
þá höfðu mæður í fjölskyldunni okkar
áhyggjur af því að það þyrfti að vera móðir
á heimilinu. Tveir karlar í lögmennsku?
Hvernig ættu þeir að geta gert þetta?
Svo mætir okkur auðvitað rótgróið feðraveldi
í stjórnmálum og í lögmennsku. Það þykir
merkilegt að við séum bara með eðlilegt fjöl
skyldulíf, að við höfum metnað og væntingar
í stjórnmálum. Og í lögmennsku verða margir
umbjóðendur okkar líka hissa,“ segir Sævar.
Lárus segir að þrátt fyrir aukið frjálsræði
í íslensku samfélagi hafi þeir báðir þurft
að sanna sig töluvert meira sem samkyn
hneigðir karlmenn og Sævar tekur undir
það. „Sérstaklega í lögmennsku. Ekki að það
sé issjú, það er samt bara þannig að það eru
alltaf þessar staðalímyndir og baráttan við
feðraveldið. Hvort sem þú ert kona, eða sam
kynhneigður eða af öðrum minnihlutahópi.
Þegar þú kemur inn í þessa stétt þá er þér gert
að spila eftir gömlu feðraveldisreglunum, en
það ætti ekki endilega ekki að vera þannig,“
segir Sævar.

Lárus segir að þrátt fyrir aukið frjálsræði í íslensku samfélagi hafi þeir báðir þurft að sanna sig töluvert meira sem samkynhneigðir karlmenn og Sævar tekur undir
það. „Sérstaklega í lögmennsku. Ekki að það sé issjú, það er samt bara þannig að það eru alltaf þessar staðalímyndir og baráttan við feðraveldið.“ Fréttablaðið/Ernir

fram. Þetta mál er hefðbundið innheimtumál
sem er verið að reyna að gera að pólitísku máli
sem mér finnst mjög óvægið,“ segir Sævar sem
svarar að endingu ekki þeirri spurningu blaða
manns hvort upplýsingafulltrúi
hans hafi beðið um að láta málið
niður falla að hans beiðni.

Neitaði að tjá sig
Sævar vakti athygli þegar
hann tók að sér að verja mál
Fjölskyldan í fyrirrúmi
stað Útvarps Sögu. Í síðustu
viku greindi svo Stundin frá En svo leið að
Nú eru kosningar fram undan
því að hann hefði sent fjöl
og þeir sitja á lista í lélegasta vígi
Framsóknarflokksins á landsvísu.
miðlinum 7,5 milljóna króna jólum og þá kom
„Mér finnst meiri líkur á að
kröfu og upplýsingafulltrúi
hans hefði sagst láta hana ekki til greina að Lárus komist inn,“ segir Sævar.
„Sætið hans gæti orðið baráttu
niður falla ef Sævar yrði ekki
sæti og ef flokkurinn fær jafn góða
nefndur á nafn í umfjöllun hann væri á vistum málið. Hverjir eru mála
kosningu og síðast þá gæti hann
vextir? „Sem lögmaður tek heimilinu. Fyrstu komist á þing.“
Lárusi eru velferðarmálin hug
ég að mér ýmis verkefni fyrir
leiknust. Það eru svo mörg mál
hina ýmsu aðila, það er eðli jólin okkar
efni sem þarf að sinna. Ég held að
starfsins. Ég get vitaskuld ekki
stóru málin verði velferðar- og
tjáð mig um málefni umbjóð saman kom hann
heilbrigðismálin. Það hefur verið
enda minna opinberlega eða
sem lítil jólagjöf mikill fókus á efnahagsmálin og
við óviðkomandi aðila,“
kreppuna, úrvinnslu þeirra og
Er það rangt sem kemur þar
fjármagnshaftanna. Nú þurfum
fram að þú hafir boðist til að heim til okkar.
við að setja fókusinn á einstakl
fella niður skuldina gegn því
ingana aftur. Byggja upp innviði
að nafn þitt yrði ekki nefnt?
samfélagsins,“ segir Lárus.
Ég verð að fá úr því skorið?
Og eitt baráttumál eru þeir sammála um.
„Þeir hringdu í mig á sínum tíma en ég neit
aði að tjá mig um málið, ég ræddi aldrei málið Fjölskyldumálin. „Við höfum byggt upp sam
við neinn blaðamann hjá Stundinni, ég benti félag sem er efnishyggjusamfélag. Neysla er
orðin gríðarleg,“ segir Sævar. „Mig langar
þeim á að tala við umbjóðandann sjálfan enda
að sjá þetta samfélag dafna í aðra átt, þann
hef ég enga heimild til að ræða mál umbjóð
enda minna opinberlega nema með þeirra ig að fjölskyldufólki sé gert lífið auðveldara.
Við höfum nefnilega efni á því. Við eigum að
leyfi. Það var hringt tvisvar sinnum í mig og í
styðja mun betur við fólk sem tekur ákvörðun
bæði skiptin neitaði ég að tjá mig um málið og
var það algjörlega út af störfum mínum sem um að stofna fjölskyldu. Það er ekkert eins
mikilvægt og fjölskyldan. Hvernig sem hún er
lögmaður en ekki að ég væri að bjóða mig

samsett, tveir karlar, tvær konur, karl og kona
og einstæðir foreldrar.
Samfélagið þarf að vera þannig gert að við
séum fyrir hvert annað,“ segir Sævar.
Lárus tekur undir með Sævari. „Við sem
tveir feður teljum að það sé svo margt sem
við getum lagt til málanna. Mér finnast stjórn
málin oft snúast um innihaldslaus loforð og
maður fær svona ákveðna klígju og hugsar um
það hvort maður sé staddur í þessu loforða
kapphlaupi líka,“ segir hann.

Sonurinn jólagjöf
Aðdragandinn að því að Lárus og Sævar stofn
uðu fjölskyldu var langur og ekki þrautalaus.
„Þetta var ekki auðvelt. Það var ég sem dró
lappirnar í þessu fyrst,“ segir Lárus sem segist
hafa tekið nokkur ár til að melta það með sér.
„Svo þegar ég var tilbúinn þá stigum við þetta
skref að fara í þessa ferla. Þó að regluverkið
hér á Íslandi sé þannig að það eigi allt að vera
jafnt, þá er það vonlaust fyrir tvo karlmenn að
ættleiða barn,“ segir hann.
Sævar tekur undir með Lárusi og segir
stjórnsýsluna beinlínis vinna gegn samkyn
hneigðum körlum í ættleiðingarferli.
„Við sóttum um það að vera fósturforeldrar.
Fórum svo á námskeið og í mikla naflaskoðun.
Þetta var þriggja ára ferli,“ segir Sævar.
Það er svo skömmu fyrir jól að Sævar fær
símtal sem breytir lífi þeirra. Þeir voru á
leiðinni í jólafrí til Þýskalands, höfðu pantað
flugmiða og hótel en segjast af einhverjum
ástæðum ekki hafa gengið frá kaupunum.
„Þann 18. desember 2013 var ég í búð og
það var hringt í mig og mér tjáð að það væri
strákur sem þyrfti að fá heimili strax. Hann
hefði beðið á vistheimili í tvo mánuði, það
væri of langur tími fyrir þriggja ára dreng og

því kæmi til greina að leyfa okkur að kynnast
honum. Þá var mér sagt að við hefðum tvo
tíma til að ákveða okkur. Ég bað um að fá að
hringja aftur eftir hálftíma og hringdi í Lárus
sem var alveg sammála mér um að fara á fund
barnaverndar.
Símtalið fékk ég hálf tólf og klukkan tvö
sátum við á fundi með barnaverndarnefnd
og þar var okkur sagt frá aðstæðum hans sem
voru vondar. Við vorum spurðir hvort við
vildum hitta hann strax morguninn eftir.
Klukkan átta þann 19. desember förum við
á vistheimilið að hitta hann í fyrsta skipti.
Þá er hann að borða morgunmat og það var
yndislegt að sjá hann. Við sátum með honum
og svo fór hann í leikskólann. Við fórum í
fylgd að sækja hann á leikskólann. Svona
var þetta til 22. desember. Við hittum hann
á morgnana, fylgdum honum í leikskólann
og vorum svo með honum á vistheimilinu og
svæfðum hann,“ segir Sævar frá.
„En svo leið að jólum og þá kom ekki til
greina að hann væri á vistheimilinu. Fyrstu
jólin okkar saman kom hann sem lítil jólagjöf
heim til okkar,“ segir Sævar.
„Sagan er mjög sérstök að mörgu leyti og
það hefur reynt mikið á mann sem persónu
að taka ábyrgð á lífi hans. Brjóta niður ýmsa
breyskleika hjá manni sjálfum. Takast á við
það að vera foreldri. Afstaða mín til lífsins er
önnur og breytt,“ segir Sævar.
Lárus tekur undir með honum og segir þá
ekki geta ímyndað sér lífið án hans. „Þetta
voru örlögin og við tölum stundum um það
að við vitum ekki enn hvað það var sem stöðv
aði okkur í að fara í þetta jólafrí til Þýskalands.
Við vorum búnir að panta miðana og hótelið
og vorum á leiðinni út, en eitthvað stöðvaði
okkur,“ segir Lárus.

korið
SérsA
I
LAMB LÆR

1.398
kr. kg

598

Íslandslamb Lambalæri
Ferskt, kryddað, sérskorið

Ali Grísabógur
Ferskur

kr. kg

GOTT VERÐ Í BÓNUS

898
kr. kg

Kjarnafæði Lambasúpukjöt
Af nýslátruðu

Af
nýslátruðu

2016

1.998
kr. kg
Kjarnafæði Lambahryggur
Af nýslátruðu

Ný era
uppsk

198
kr. kg

kr. kg

Kjarnafæði
Lambahjörtu og lambalifur
Af nýslátruðu

198
Íslenskar Kartöflur
Rauðar eða gullauga, í lausu

1.498
kr. kg

279

kr. kg
Rófur

Kjarnafæði Lambalæri
Af nýslátruðu

398
kr. 500 g

Akursel Gulrætur
Lífrænar, 500 g

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 2. október eða meðan birgðir endast

AFMÆLISHÁTÍÐ
FJÖLDI TILBOÐA Í VERSLUN

ára

TIL 9. OKTÓBER

SPARAÐU

25%

AF ÖLLUM
ANDORRA
SÓFUM

nú 89.925 kr.

sparaðu 29.925 kr.

30% af öllum Andorra-sófum.
Andorra-sófi. Tveggja sæta + legubekkur. Dökkgrátt
áklæði. 119.900 kr. Nú 89.925 kr.

SPARAÐU

30%

SPARAÐU

30%
AF ÖLLUM
FATASTÖNDUM
OG SNÖGUM

Honest-borðstofuborð. Borð með borðplötu úr gegnheilli eik og svörtum málmfótum. 149.900 kr. Nú 104.930 kr.
Jila-stóll. Svört seta og svartir eikarfætur. 19.900 kr. Nú 13.930 kr. Heildarverð á borði og 6 stólum. áður 269.300 kr. Nú 188.510 kr.

SPARAÐU

25%

30% af öllum
fatastöndum.
Sprout-fatastandur.
Tvær gerðir. Svartir eða
hvítir. 12.900 kr./stk.
Nú 9.030 kr./stk.

Noctuam-ugla. Kopar, svört
eða hvít. H 45 cm. 9.995 kr.
Nú 7.496 kr.

VEXTIR

0%

0%

SPARAÐU

50%

2Tree-kollur. 3 mismunandi litir. Ø 33 x H 45 cm. 6.995 kr.
Nú 3.497 kr.

12 MÁNAÐA VAXTALAUS GREIÐSLUDREIFING

*

Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær
kaupandi að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar
greiðslur, ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi.

3 MÁNAÐA VAXTALAUS
GREIÐSLUDREIFING MEÐ

SPARAÐU

25%

SPARAÐU

25%

AF ÖLLUM
MATARSTELLUM

25% af Stavanger borði og 4 Candy-stólum.
Borðstofuborð úr eik. 180 x 90 cm. 69.900 kr. Nú 52.425 kr.
Stóll með svörtu leðurlíki og krómfætur. 14.900 kr. Nú 11.175 kr.
Heildarverð. 129.500 kr. Nú 97.125 kr.

SPARAÐU

25%

Nordique-matarstell. Leirinn er brenndur og geta litirnir verið
mismunandi frá bláum tón yfir í grænan. Hver hlutur er
handmálaður og litaður með tveimur mismunandi litum.

SPARAÐU

AF ÖLLUM
KERTUM
OG KERTASTJÖKUM

40%

SPARAÐU

35%

AF HVÍTUM
HOBBY DELUXE
BORÐLAMPA

Hobby deluxe-borðlampi. Hvítur.
7.995 kr. Nú 4.495 kr.

25% af öllum kertum og kertastjökum.

SPARAÐU

SPARAÐU

30%

25%

Claire-skenkur. Hvítur skenkur með eikarlituðum framhliðum.
150 x 41 x 71,5 cm. 69.900 kr. Nú 48.930 kr.

SPARAÐU

30-

60%

Kingston city-sófi. 1½ sæti + legubekkur. Sandlitaður. L205 cm.
219.900 kr. Nú 142.935 kr.

AF ÖLLUM
MYNDUM,
SPEGLUM OG
RÖMMUM

30-60% afsláttur af öllum myndum, speglum og römmum.

Ghost-hægindastóll. Tauáklæði. Þrír mismunandi litir. 129.900 kr. Nú 97.425 kr. Svart eða brúnt leður. 139.900 kr. Nú 104.925 kr.

SPARAÐU

30%

Ajo-motta. Svört, grá eða silfurlituð. 140 x 200 cm. 29.900 kr.
Nú 20.930 kr. Til í fleiri stærðum.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

verður hjá okkur frá hádegi
laugardag og sunnudag
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Saga
til næsta

sem kunnugt er. Þá áttu Bretar bágt
með að líta á grannþjóðir sínar
á meginlandinu sem jafnoka á
íþróttasviðinu, stóðu ýmist innan
eða utan Alþjóðaknattspyrnusambandsins og voru ekki meðal stofnenda hokkísambandsins.

bæjar

Stefán Pálsson skrifar
um óvænta þjóðaríþrótt

F

relsisbarátta og sjálfstæði
Indlands eru meðal
mikilvægustu atburða
tuttugustu aldar. Bretar
höfðu skilgreint Indland
sem krúnudjásn sitt og
reyndu eftir besta mætti að standa
gegn sjálfstæðishreyfingunni, en
styrkur hennar reyndist of mikill
auk þess sem kostnaðarsöm þátttaka Bretlands í síðari heimsstyrjöldinni gerði að lokum ómögulegt
að halda heimsveldinu saman.
Lengi vel vanmátu bresk stjórnvöld indversku sjálfstæðishreyfinguna. Fræg eru ummæli Winstons
Churchill um að Mahatma Gandhi
væri „hálfnakinn fakír“ og við annað
tilefni sagðist hann óska þess að
Gandhi væri bundinn niður á torgi
úti í Delí og troðinn til bana af
breska landstjóranum á fílsbaki.
Vanmat Breta á Gandhi og hreyfingu hans byggðist annars vegar á
rasisma, þar sem Evrópumennirnir
trúðu því einfaldlega ekki að Indverjar, sem þeir töldu sér óæðri kynstofn, væru færir um að taka stjórn
sinna mála í eigin hendur. Hins
vegar efuðust þeir um að nokkur
leið væri að sameina hinar ólíku
þjóðir Indlandsskaga undir einum
hatti, enda höfðu þeir sjálfir leikið
þann leik að deila og drottna með
því að tefla saman ótal smákóngum
og furstum í landinu.
Það var heldur ekki sjálfgefið að
takast mætti að skapa þjóðerniskennd meðal Indverja. Þar þurfti
fleira að koma til en málsnilld
og stjórnmálakænska leiðtogans
Gandhis. Tungumál og trúarbrögð,
sem í mörgum öðrum samfélögum
urðu grunnstoðir þjóðríkja, komu
að takmörkuðu gagni á Indlandi.
Þess í stað varð að leita annað eftir
sameiningartáknum, meðal annars
til rithöfunda og í íþróttirnar.
Fæstir tengja Indverja sérstaklega við íþróttaafrek. Ef horft er til
höfðatölunnar er árangur landsins á íþróttasviðinu herfilegur. Þar
skekkir þó nokkuð myndina að
langvinsælasta íþróttagreinin og
sú sem Indverjar eru sigursælastir í,
krikketið, vekur takmarkaða athygli
utan Bretlands og nokkurra fyrrum
nýlendna þess. Íþróttir skiptu þó
verulegu máli fyrir sjálfsmynd Indverja og þjóðernisvakningu á fyrri
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frelsið

hluta tuttugustu aldar. Þar var þáttur hokkííþróttarinnar einna mestur.

Djúpar rætur
Hokkí eða kylfuknattleikur er íþrótt
sem á sér ævafornar rætur. Knattleikir hafa fylgt mannkyninu allt
frá grárri forneskju og virðist sem
fornþjóðum hafi verið tamara að
slá knetti með greinum eða kylfum
en að sparka þeim með fótunum.
Kylfuknattleikur var hvort sem
er leikinn á grasi eða ís og þekkja
flestir Íslendingar frásögn Egilssögu
af blóðidrifinni ísknattleikskeppni
Egils Skallagrímssonar og félaga.
Líkt og gildir um svo margar aðrar
íþróttir, kom það í hlut breskra
drengjaskóla að staðla og formfesta
hokkííþróttina í svipaðri mynd og
við þekkjum hana í dag. Um miðja
nítjándu öld var búið að setja greininni reglur og útbreiðsla hennar
hafin með breskum hermönnum.
Um 1885 var hokkííþróttin komin
til Indlands og naut þegar vinsælda,

… var upptekinn við
að gefa aðdáendum
eiginhandaráritanir í
miðjum kappleik.
bæði meðal herraþjóðarinnar og
innfæddra.
Öfugt við knattspyrnu og rúbbí
gekk hokkí illa að fanga athygli
annarra en Breta sjálfra, nokkurra
nýlendna og íbúa Niðurlanda,
sem sjálfir áttu langa hefð af einhvers konar kylfuknattleikjum.
Fyrsta skiptið sem reynt var að
keppa í hokkí á Ólympíuleikum
var í Lundúnum árið 1908. Þar voru
keppnisliðinu fjögur: enskt, skoskt,
írskt og eitt frá Wales, sem öll léku
þó undir breskum fána. Ekki tókst
mikið betur til tólf árum síðar þegar
greinin var endurvakin á leikunum í
Antwerpen árið 1920. Aftur mættu
fjögur lið til leiks og höfðu Bretar
algjöra yfirburði.
Engin hokkíkeppni var í boði á
Parísarleikunum 1924, enda höfðu
Frakkar hvorki áhuga né skilning á þessari skringilegu bresku
knattíþrótt. Ákvörðun Ólympíunefndarinnar varð hokkímönnum
mikil vonbrigði og leiddi til þess að
stofnað var alþjóðasamband til að
þrýsta á um að greinin kæmist aftur
á dagskrá.
Það tókst fjórum árum síðar á
leikunum í Amsterdam, enda hokkí
vinsælt meðal Hollendinga. Nokkrar þjóðir skráðu sig til leiks, allar frá
Vestur- og Mið-Evrópu nema ein:
Indverjar.

Óskrifað blað
Indland hafði vegna fjarlægðar
sinnar lítið haft af öðrum hokkí
iðkendum að segja. Árið 1926
hafði indverskt úrvalslið þó farið
í keppnisferð til Nýja-Sjálands og
reyndist það mikil frægðarför. Frá

Nýja-Sjálandi bárust þær fregnir til
Bretlands og þaðan til meginlands
Evrópu að á Indlandi mætti finna
afburða hokkímenn. Vöktu frásagnirnar af hinu goðsagnakennda
indverska landsliði nokkra athygli í
hokkíheiminum.
Fullir sjálfstrausts eftir Eyjaálfufrægðarförina stofnuðu Indverjar
hokkísamband árið 1927 og skráðu
sig til keppni á Ólympíuleikunum
árið eftir. Reyndist mikill barningur
að fjármagna þetta langa ferðalag og
ekki bætti úr skák að skömmu fyrir
brottför var settur á æfingaleikur
við indverskt félagslið. Landsliðinu
tókst að tapa leiknum og töldu þá
flestir ólíklegt að það sækti gull í
greipar Evrópumanna. Munu ekki
nema þrír hafa mætt á hafnarbakkann til að kveðja landsliðshópinn
þegar hann steig á skipsfjöl.
Eftir 20 daga siglingu komst
hópurinn til Bretlands. Skipulagðir
voru æfingarleikir við ensk og skosk
úrvalslið, en formlegir landsleikir
komu ekki til álita þar sem Bretar
gátu ekki fellt sig við tilhugsunina
um fullgilt indverskt landslið.
Úrvalsliðin voru raunar með fjölmarga landsliðsmenn innanborðs
og reyndust engin fyrirstaða fyrir
Asíumennina knáu. Samstundis
bárust fréttir yfir Ermarsundið um
að indverska liðið væri ógnarsterkt.
Snemma komst sú saga á kreik
að bresk íþróttayfirvöld hafi hætt
við að senda hokkílið til keppni á
Ólympíuleikunum þegar þau áttuðu
sig á styrk Indverjanna, til að eiga
ekki á hættu að bíða hraksmánarlegan ósigur fyrir nýlendubúum. Sú
tilgáta er skemmtileg en ósennileg.
Ákvörðun um þátttöku á Ólympíuleikunum hefði legið fyrir löngu
áður en til heimsóknar indverska
hokkíliðsins kom og vandséð að
hægt hefði verið að draga hana til
baka í kyrrþey.
Líklegri skýring á fjarveru Breta
var sú að hokkííþróttin var iðkuð
á vegum sérsambanda einstakra
landa innan Stóra-Bretlands líkt og
knattspyrnan. Ekki var því um sameiginlegt breskt landslið að ræða,
en á Ólympíuleikum keppa þjóðir
Bretlands saman undir einum fána

Óslitin sigurganga
Keppnin í Amsterdam reyndist
rósum stráð fyrir indverska liðið.
Það vann leikina sína þrjá í riðlakeppninni samtals með 26 mörkum
gegn engu og úrslitaleiknum gegn
heimamönnum lauk 3:0. Hollensku
áhorfendurnir létu sér þó vel líka
og klöppuðu brúnleitu töframönnunum lof í lófa. Fyrsta Ólympíugull
Indverja var staðreynd.
Í Los Angeles fjórum árum síðar
var sigur Indlands hreint forms
atriði. Reyndar mistókst markverðinum að halda hreinu á þeim
leikum. Hann fékk tvö mörk á sig,
annað þar sem hann var upptekinn við að gefa aðdáendum eigin
handaráritanir í miðjum kappleik!
Á Berlínarleikunum 1936 reis
frægðarsól indverska hokkíliðsins
enn hærra. 40 þúsund áhorfendur,
þar á meðal margir af æðstu leiðtogum Nasistaflokksins, horfðu á 8:1
sigur Indlands á Þýskalandi í úrslitarimmunni. Sú saga hefur ratað inn í
margar sögubækur að Adolf Hitler
hafi heillast svo af leik Indverjanna
að hann hafi boðið fyrirliðanum
Dhyan Chand, að gerast yfirmaður
í þýska hernum og keppa fyrir hönd
Þýskalands. Þótt sagan sé ágæt er
hún líklega uppspuni eins og ýmsar
aðrar frásagnir af atferli Hitlers á
Ólympíuleikunum.
Sætasti sigurinn
Ólympíusigrarnir gerðu landsliðsmennina vitaskuld að þjóðhetjum
á Indlandi. Mikilvægi afrekanna lá
ekki hvað síst í því að sýna að Indverjar gætu mætt gömlu evrópsku
nýlenduþjóðunum á jafnréttisgrundvelli og unnið afgerandi sigur.
Hokkífár greip um sig í landinu og
upp spratt fjöldi liða og keppnisvalla.
Þegar Ólympíuleikarnir 1948
voru haldnir í Lundúnum var ljóst
að hokkímenn Bretlandseyja gætu
ekki lengur komið sér hjá því að
keppa við Indverja, sem í fyrsta sinn
komu fram sem fulltrúar sjálfstæðs
ríkis. Bretland og Indland mættust
í leiknum um gullverðlaunin, þar
sem hinir síðarnefndu unnu 4:0. Er
þessi sigur líklega sá sætasti í gjörvallri hokkísögu Indverja.
Reyndar mátti litlu muna að ekkert yrði úr hinu langþráða uppgjöri
Breta og Indverja, því breska liðið
var nærri fallið úr leik í undanúrslitum. Andstæðingarnir þar voru
glænýtt landslið Pakistans sem til
varð árið áður við klofning hins
nýfrjálsa indverska ríkis.
Hokkííþróttin átti eftir að gegna
sama hlutverki fyrir Pakistan við
uppbyggingu þjóðarstolts og -vitundar og hjá Indverjum 20 árum
fyrr. Indland og Pakistan báru
höfuð og herðar yfir önnur hokkílönd næstu árin. Indverjar urðu
Ólympíumeistarar 1952, 1956 og
1964 en Pakistanar árin 1960 og
1968. Sigurgöngu Suður-Asíuríkjanna lauk ekki fyrr en á Ólympíueikunum í München 1972 þegar
heimamenn Vestur-Þjóðverja höfðu
betur gegn Pakistönum í úrslitaleik.
Þurfti þar raunar hressilegan dómaraskandal til, þar sem belgískur
dómari leiksins stóð sig svo illa að
leikmenn Pakistans gripu til þess
ráðs að hella yfir hann nokkrum
fötum af ísköldu vatni í leikslok.
Á áttunda áratugnum fór hins
vegar hratt að halla undan fæti hjá
grannþjóðunum á hokkísviðinu.
Evrópumiðað heimssambandið
breytti reglum á þann hátt að keppa
skyldi á gervigrasi, þótt slíka velli sé
vart að finna í Indlandi og Pakistan.
Frægð og gróðavon krikketsins
hefur sömuleiðis orðið til að veikja
hokkíið sem eftirlætisgrein ungmenna. Indland og Pakistan eru í
dag nokkuð frá því að slást um gull
á ÓL eða HM, en eftir stendur minningin um mikilvægustu íþróttina
fyrir stjórnmálasögu beggja ríkja.

Djús, kaffi
og kleinur

Gjafir
fyrir öKvlleikt verður

upp í grillinu
tæ
kifæri!
Allt að
kl. 13

9
0
%
afslá

Gjöf fylgir ef keypt er
fyrir 6.000 kr. eða meira

Allt að

ttur
9
0
%
afslá

á Fiskislóð 39

4000

Yfir
titlar frá öllum
helstu útgefendum
landsins!

ttur

Opið alla daga kl. 10–19

Vísinda-Villi
kemur kl. 13.30

990 kr.

990 kr.

990 kr.

990 kr.

990 kr.

Skynjun og skynvillur

Góð kaup

3man

sa

2.490 kr.

2.990 kr.

3.490 kr.

Bókamarkaður Forlagsins · Fiskislóð 39 · 101 Reykjavík · forlagid@forlagid.is · Opið alla daga kl. 10–19

*Birt með fyrirvara um prentvillur. Tilboðin gilda á meðan birgðir endast.

990 kr.

990 kr.

og les upp úr óútkominni bók sinni,

tímamót
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Alda Sólrún Guðmundsdóttir
lést mánudaginn 19. september.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Einihlíðar.
Guðmundur Sigtryggsson
Þuríður Þráinsdóttir
Guðrún Hulda Sigtryggsdóttir
Kári Halldórsson
Sigtryggur Sigtryggsson
Álfheiður Atladóttir
barnabörn og langömmubarn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Kristín Hulda Þórarinsdóttir
ljósmóðir,
Hringbraut 2B, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 4. október kl. 15.
Guðmundur Bergur Ásgrímsson,
Agnes Braga Bergsdóttir
Vilhjálmur Þór Sigurjónsson
Bergur Þorgils Vilhjálmsson
Hulda Valgerður Vilhjálmsdóttir

Söguhringurinn er opinn öllum konum og þátttaka er ókeypis.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ragnhild Gudrun (Lilla)
Risten Friðjónsdóttir
Þangbakka 10,

varð bráðkvödd á heimili sínu
föstudaginn 23. september.
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hennar.
Berit G.R. Þórhallsdóttir
Hermann B. Baldvinsson
Friðjón H.R. Þórhallsson
Vala B. Þórhallsdóttir
Geir Wendel
Hlín Risten Þórhallsdóttir
Svanur Hólm Þórhallsson
Lilja Sveinsdóttir
barnabörn og langömmubarn.

Elskulegur bróðir okkar,

Einar Óskarsson
Bræðratungu 17,
Kópavogi,

lést 25. september.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju
miðvikudaginn 5. október kl. 13.00
Magnús Óskarsson
Guðmundur Óskarsson

Lífssögur laðaðar fram
Októberstefnumót Söguhrings kvenna er í Borgarbókasafninu í Spönginni, Grafarvogi í
dag. Þema haustsins er lífssögur, þvert á tungumál, kynslóðir og tjáningarform.
„Söguhringurinn er vettvangur fyrir
konur af mörgu þjóðerni sem vilja
deila reynslu sinni og fræðast. Í dag
verður októberstefnumót í Menningarhúsinu í Spönginni milli klukkan 12.30
og15.30 þar sem afmarkaðar sögur úr lífinu eru í forgrunni,“ segir Sigríður Steinunn Stephensen, deildarbókavörður en
um samstarfsverkefni Borgarbókasafnsins og W.O.M.E.N. á Íslandi er að ræða.
Höfuðmálin eru íslenska og enska og ef
þau duga ekki þá er alltaf einhver sem
getur túlkað, að sögn Sigríðar.

„Höfuðmálin eru íslenska og enska“ segir
Sigríður Steinunn. Fréttablaðið/Eyþór

Eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Baldur Maríusson

fyrrverandi garðyrkjustjóri,

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Björg Jóhanna
Benediktsdóttir

Hveragerði, lést á hjúkrunarheimilinu
Ási í Hveragerði 28. september. Útförin
fer fram frá Hveragerðiskirkju laugardaginn
8. október kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Áslaug Helga Arngrímsdóttir

„Konur koma óundirbúnar og eru
leiddar áfram. Í dag er það Virginia Gillard leikkona, kennari og rithöfundur,
sem laðar fram sögurnar að sögn Sigríðar. „Gillard er ein þeirra sem stofnaði
Ós pressuna sem eru skrifandi, erlendar
konur á Íslandi. Hún er nýbyrjuð að
skrifa sjálf og teikna og ætlar að nálgast
lífssögur kvennanna með myndrænum
og leikrænum hætti. Stefnumótin eru
fjölbreytileg en alltaf skapandi samvera.“
gun@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Laufey Sigríður Stefánsdóttir
Borgarbraut 65a, Borgarnesi,

andaðist á Sjúkrahúsinu á Akranesi,
miðvikudaginn 28. september.
Ásgrímur Stefánsson
Hólmfríður Salóme Jónsd.
Anna Kristín Stefánsdóttir Sveinn Haukur Pétursson
ömmu- og langömmubörn.

Mánatúni 2, Reykjavík,
lést á LSH, Vífilsstöðum,
24. september. Útförin fer fram frá
Langholtskirkju mánudaginn 3. október kl. 13.00.
Auður R. Guðmundsdóttir Guðmundur Hermannsson
Bjarni Þ. Guðmundsson
Kristín V. Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Margrét Halldórsdóttir
Klettatúni 6, Akureyri,

lést á sjúkrahúsi Akureyrar
laugardaginn 24. september. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar
látnu. Sérstakar þakkir fær Heimahlynning Akureyrar fyrir
einstaka umönnun, hlýhug og velvilja, sem og starfsfólk
lyflækningadeildar Sjúkrahúss Akureyrar. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Heimahlynningu Akureyrar.
Eymundur Lúthersson
Sigurjón Kristinn Bergsson
Katrín Eymundsdóttir
Hannes Trausti Skírnisson
Eymundur L. Eymundsson
Lára Eymundsdóttir
Hörður Theódórsson
Eydís Elva Eymundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegrar móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Gíslínu Jónasínu Jónsdóttur

dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
áður Gnoðarvogi 28, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki dvalar- og
hjúkrunarheimilisins Grundar, deild V-2, fyrir
umönnun og hlýju. Blessuð sé minning hennar.
Jón Karel Leósson,
Regína Magnúsdóttir
Bjarni Júlíusson
María Magnúsdóttir
Sigríður Magnúsdóttir
Fjóla Hilmarsdóttir
Ásta Hilmarsdóttir
Jóhann Sigurjónsson
Eva Ström
Egill Þorgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

YAMAHA

GRÆJU
DAGAR
1. - 8. október verða
Yamaha græjudagar.
Magnarar, geislaspilarar,
samstæður, heyrnartól, bassabox,
heimabíó og allar hinar græjurnar
á frábærum tilboðsverðum.
Takmarkað magn.
Fyrstur kemur fyrstur fær!

ALLT AÐ
100.000 KR.
AFSLÁTTUR!
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Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og vinur,

Stefán Þórisson

frá Hólkoti í Reykjadal,
lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands
þann 28. september 2016. Jarðarförin
verður auglýst síðar.
Börn, tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn og
Ingibjörg Ólafsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Valdís Gróa Geirarðsdóttir
Lækjasmára 4, Kópavogi,

lést fimmtudaginn 29. september á
líknardeild Landspítalans í Kópavogi.
Þorgeir Lúðvíksson
Lúðvík Þorgeirsson
Sædís Austan Gunnarsd.
Kristín Anna Þorgeirsdóttir Örn Arnarsson
Björgvin Þór Þorgeirsson
Guðrún Jónsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug vegna andláts og útfarar
elskulegs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

Guðna Karlssonar

Sérstakar þakkir fær hjúkrunar- og
starfsfólk á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
fyrir einstaka umönnun og hlýlegt viðmót.
Inga Kristjánsdóttir
Viktoría Guðnadóttir
Annemieke Knol
Kristján Guðnason
Jurgita Govedaite
Sigþrúður Guðnadóttir
Grímur Anton
Jasmín, Viktor Smári, Helgi Bjartur, Arnar Tindur,
Rakel Anna, Óðinn og Elías Guðni.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Guðrún Jónsdóttir
Hítardal,

verður jarðsungin frá Borgarneskirkju
miðvikudaginn 5. október
kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast
hinnar látnu er bent á Minningarsjóð Brákarhlíðar,
sjá heimasíðu: www.brakarhlið.is.
Finnbogi Leifsson
Sigríður Leifsdóttir
Leifur Finnbogason
Tinna Kristín Finnbogadóttir
Hulda Rún Finnbogadóttir
Emil Sigurðsson
Sigurður Sigurðsson

Erla Dögg Ármannsdóttir
Sigurður Emilsson

Kristján Pétur Ásgeirsson, skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja, innan um nemendur. Mynd/Axel Gísli Sigurbjörnsson

Býður nám á 40 brautum
Fjölbrautaskóli Suðurnesja fagnar því á þessu hausti að heil fjörutíu ár eru liðin frá því
hann var settur fyrst. Af því tilefni var hollvinafélag skólans stofnað um síðustu helgi.
„Skólinn hefur haft heilmikið að segja
fyrir Suðurnesin. Það hefur verið svo
dýrmætt fyrir ungmenni hér að geta
sótt nám í heimabyggð,“ segir Kristján
Ásmundsson, skólameistari hins fertuga
Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Hann byrjaði sem kennari þar fyrir þrjátíu árum en
Jón Böðvarsson var fyrsti skólameistarinn og sat í níu ár, þá tók Hjálmar Árnason við.
Nú eru um 1.000 nemendur í skólanum og þannig hefur það verið undanfarin ár að sögn Kristjáns. „Síðan eru um
130 grunnskólanemendur, 10. bekkingar, sem taka einstaka áfanga hjá
okkur, það eru virk, fljótandi skil milli
grunnskóla og framhaldsskóla, þannig

Kolrassa krókríðandi
eru stelpur úr skólanum
okkar og Valdimar var hér. Svo
er helmingurinn úr Of Monsters
and Men héðan.

hafa duglegir nemendur ráðið dálítið
sínum námshraða og margir lokið stúdentsprófinu á þremur árum.“ Hann segir
skólann bjóða nám á hátt í 40 brautum.
„Þegar við erum að þjóna öllu svæðinu
verðum við að hafa fjölbreytt námsframboð til að geta svarað kröfum nemenda.“

Topparnir í félagslífinu eru Hljóðneminn, söngvakeppnin, árshátíðin
og svo starfshlaupið sem er síðasta dag
fyrir páska. Þá er keppt í öllum kennslugreinum innan skólans að sögn Kristjáns. „Útskriftarnemendur eru fyrirliðar
en allir nemendur leysa þrautir innan
afmarkaðs tíma.“
Þegar Kristján er spurður um landsfrægt tónlistarfólk úr röðum nemenda
verður hann hinn drýgindalegasti. „Kolrassa krókríðandi eru stelpur úr skólanum okkar og Valdimar var hér. Svo er
helmingurinn úr Of Monsters and Men
héðan. Það er fullt af flottu tónlistarfólki
sem hefur farið hér í gegn.“
gun@frettabladid.is

Sigurboði Grétarsson

Ástkær faðir minn, afi okkar og langafi,

Jón Guðmundsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Birgir Magnússon
Gullsmára 7,

lést laugardaginn 24. september.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju
fimmtudaginn 6. október kl. 15.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð
Flateyjarkirkju. Reikningsnúmer 0309-26-012652,
kt. 550169-5179.
Þórunn Björg Birgisdóttir
Konráð Ægisson
Guðlaug Halla Birgisdóttir
Kristinn Nikulásson
Birgir Már Ragnarsson
Silja Hrund Júlíusdóttir
Birna Hlín Káradóttir
Björn Freyr Ingólfsson
Kári Snær Kárason
og barnabarnabörn.

rafvirkjameistari,
Herjólfsgötu 36, Hafnarfirði,
sem lést á Hrafnistu, Hafnarfirði,
26. september, verður jarðsunginn frá
Víðistaðakirkju mánudaginn 3. október
klukkan 13. Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem
vildu minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Guðmundur Geir Jónsson
Ragnheiður Hermannsd.
Jón Eggert Guðmundsson
Jóhannes Geir Guðmundsson Pamela Perez
Björgvin Guðmundsson
og barnabarnabörn.

Eyrún Nanna Einarsdóttir

lést aðfaranótt mánudagsins
26. september 2016.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF.
Kári Guðjón Hallgrímsson
Þór, Haraldur og Einar Helgi Kárasynir
Vigdís Esradóttir
Einar Unnsteinsson
Andrea Ósk Guðlaugsdóttir
Kári Esra Einarsson
Ragnheiður Haraldsdóttir
Hallgrímur Guðjónsson
og aðrir aðstandendur.

Valgarður Jón Eðvaldsson
andaðist á sjúkrahúsi Akureyrar
þann 11. september síðastliðinn.

Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna. Aðstandendur vilja þakka
frábæra umönnun á lyfjadeild SAK.
Friðrikka Emilsdóttir
Þorbjörg Valgarðsdóttir
Óskar Finnsson
Bryndís Valgarðsdóttir
Gunnar Örn Rúnarsson
Emil Valgarðsson
Erlingur Jón Valgarðsson
Þóra Jóna Jónatansdóttir
Hulda Kristín Valgarðsdóttir
Eðvald Sveinn Valgarðsson
Sigurbjörg Viðarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Egill Árnason

Ástkær eiginkona mín, móðir, dóttir,
systir, tengdadóttir og mágkona,

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

húsasmíðameistari,
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli
mánudaginn 19. september.
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför.
Sérstakar þakkir fær starfsfólkið á
hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Guðmunda Marsibil Magnúsdóttir
Árni Egilsson
Erla Jóna Steingrímsdóttir
Egill Egilsson
Þórdís Sigurðardóttir
Óskar Egilsson
Anna Björk Sigurðardóttir
Kristín Rós Egilsdóttir
Árni Sigurður Hafdal
Birgir Egilsson
og afabörn.

Ástkær faðir okkar, afi og langafi,

Örn Ásmundsson
bifvélavirkjameistari,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir
sunnudaginn 25. september síðastliðinn.
Jarðsungið verður frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 5. október kl. 11.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.
Þórunn Arnardóttir
Ásgeir Jóhannsson
Ásdís E. Arnardóttir
Erna Arnardóttir
Anna M. Arnardóttir
Hermóður Gestsson

Páll I. Arnarson
Guðjón P. Arnarson
Svava B. Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

LÆRI
TÆKIFÆRI
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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258

Lárétt
1 Nú standa yfir ræður um betrumbætur (11)
9 Hin geðfellda gróf (4)
11 Finn hinn örum setta klár heimreiða (7)
12 Lýsi úrskurðinum með stríðsóðnum (9)
13 Færðu mér náttúru (4)
14 Botn? Helst ekki, þótt makkinn sé svo langur (9)
15 Greinar til lesninga lýsa áþján slasaðra (9)
16 Farinn úr húsi, sjáumst! (2)
17 Höfuðból – sumir sem þar búa verða þverir sem björn
(11)
18 Hellirinn sem ég kemst í geymir farsæld mannkyns (9)
20 Færum bandingjum Net svo þeir geti aflað sér efnis
þaðan (11)
23 Fjanda fóstrið úr fjendaflokki (9)
26 Æpir þá á illar (5)
29 Aðferðin við iðjuna er tæknileg (9)
30 Með belginn þaninn af bjór? (8)
32 Segi engum frá braskinu sem er leyndó (13)
34 Þú ert í ruglinu, Nótt, segir Vasilí (6)
35 Flókin eignast klungrótt svæði (9)
36 Losna við embætti og leiðin er greið (12)
37 Guðinn Ra níðir verkin sem riðlast (7)
39 Gegnsær varningur fyrir granarýr (8)
41 Lokaritgerð Arnar um Palestínumenn (5)
43 Ræktar sína galla eins og staðir asnar gera (9)
45 Fyrir utan æða þau áfram með flónin (5)
46 Réttlæti starf við stóriðju (7)
47 Leikur góðviðristímabilið upp úr skónum (9)

1

Lóðrétt
1 Frumnæring fjallkonubarna er frægust Kjarvalsverka
(11)
2 Náði að losa Báru og bjarga tekjunum (9)
3 Sáðkorn munu þenja rými eigin sekkja (9)
4 Stóð þá Tobbanfóstri upp af grindinni (9)
5 Hef glefsað í mítla til að hefna fyrir nartið þeirra (10)
6 Uppljómaður dreki flytur mjúkmálm fyrr en húmið
skellur á (12)
7 Vinnan er búin, enda húsnæðislaus (8)
8 Blóðrautt fæðið og krabbaflóin með (8)
9 Hitti á dag stuttrar veiðiferðar (9)
10 Smjörsteiki ris fyrir flutningalest háloftanna (9)
19 Hugur ára vissi hvernig taka átti á reiðinni (12)
21 Ákveðið sumarbæli Ara og Adolfs var vel varið (13)
22 Um hreyfingu þreyttra og göngumóðra (10)
24 Heyri klið hinna ólíku afkomenda gafflanna? (12)
25 Föngum frjálsa en förum um þá mjúkum höndum (10)
27 Frjáls flytja fljótfarna (9)
28 Tel tal upplýsa um vísindi mælskulistar (9)
31 Afli Litlasjós, Grænavatns og fleiri polla (10)
33 Finn hlýju við kant, þar sitja kveittar (7)
35 Sókn Íra í örlátar er brenglun (7)
38 Heyri Maríu dæla út brengluðum söngvum (5)
40 Skynja broddstaf og týndan trúðfisk (4)
42 Til að skrifa bók þarf rótsterkt kaffi (4)
44 Fá fyrstu einkunn líka (3)
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L
R

N

R

I

Ð

S

U

B
I

J

O
Ó

M
N

I

D
A

R
D

A

Í

P

E

L

E

A

K

Ó
N

A

K

Á

G

Y

O
I

N

Ú

N

F

I

A
U

S

T

A

L
R

S

A

Á

A
S

A
Ð

B

Æ

F
K

T

K
G

S
K

A

I

I
L

Á
R

U

N

Á

Ú
R

A
N

I

U

P
M

A

R

N

M

V

N

A

R
R

A
L

E

T
U

V
R

D

N

Ð

H

K

U

I

I

K

N

F

S

K

T
S

U
O

F

A

Í
O

E

R

S
E
I

S

H

F

Ó
L

L

I

Ð

S
G

T
A

A

Lausnarorð

Vegleg verðlaun

Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi eintak af Villibráð eftir
Lee Child frá JPV. Vinningshafi
síðustu viku var Guðmundur
Eiríksson,
800 Selfoss

þrautir

Skák

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

KRAFTMIKIL UMRÆÐA UM PÓLITÍKINA OG
LANDSMÁLIN MEÐ KRISTJÁNI KRISTJÁNSSYNI
SUNNUDAGA MILLI KL. 10:00 12:00

Gunnar Björnsson

Hvítur á leik
Norður
5
5432
DG52
D1082

Há verðlaun

SPRENGISANDUR
Á BYLGJUNNI

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist eitthvað
með kaffinu. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 7. september næstkomandi
á krossgata@frettabladid.is merkt „1. október“.

Northern Lights mótið á Siglufirði fór fram um
síðustu helgi. Verðlaunin voru ekki af verri endanum,
samtals 2 milljónir og 450.000 krónur. Veitt voru
Vestur
Austur
verðlaun fyrir þrjú efstu sætin í tvímenningi og fengu
G964
ÁK82
sigurvegararnir Jón Baldursson og Sigurbjörn HarÁG9
K1087
aldsson 500.000 krónur í sinn hlut, en þeir skoruðu
ÁK106
97
59,8% í 40 para keppni. Sveit Lögfræðistofu Bjarna
Hólmars Einarssonar vann næsta öruggan sigur í
Á6
G97
sveitakeppninni með 144,3 stig og fékk 750.000
Suður
krónur í verðlaun í 23 sveita keppni. Spilarar í sveit
10873
Lögfræðistofunnar voru auk Bjarna Hólmars Júlíus
D6
Sigurjónsson, Ragnar Magnússon og Steinar Jónsson.
843
Næsta sveit var SFG sem skoraði 116,13 stig og fékk
K543
500.000 krónur í sinn hlut. Sveit Lögfræðistofunnar
fékk sveit Búvörusamninganna í 6. umferð og vann
öruggan sigur í þeim leik, 18-2. Sveit Bjarna fékk 17
impa í þessu spili. Suður var gjafari og AV á hættu:
Bjarni opnaði á einu á austurspilin og Júlíus sagði eitt sem var yfirfærsla í spaða á
vesturspilin. Bjarni sýndi stuðning sinn í spaða með 2 sögn og stuttu síðar fór Júlíus
í 6 eftir ásaspurningu. Útspil suðurs var tígull (lauf hefði verið best fyrir vörnina)
og Bjarni spilaði spaða á ás og svínaði hjartagosa. Þegar Bjarni komst að 4-1 legunni í
trompinu og hjartadrottningin féll önnur, var tígull trompaður með kóng, spaðaníu
svínað, tekinn spaðagosi og slemman í húsi. Sami samningur var spilaður á hinu
borðinu en sagnhafi spilaði óvarlega og fór tvo niður í þeim samningi.

Jensen átti leik gegn Borg í Kaupmannahöfn árið 1991.
1. Rd6! Glæsilegt línurof.
1. … Kxd6 2. d8D+ 1-0. Íslandsmót skákfélaga er í fullum gangi
í Rimaskóla. Í dag fara tvær umferðir fram og hefjast kl. 11 og 17.
Veislunni líkur á sunnudaginn
með umferð sem hefst kl. 11.
www.skak.is: Íslandsmót skákfélaga.

Sudoku
Létt

miðlungs

þung

8

7

5

9

4

6

2

1

3

9

3

1

7

8

6

5

4

2

9

4

2

7

8

3

1

6

5

9

4

1

7

3

2

5

6

8

2

8

5

4

1

3

7

9

6

3

6

7

5

9

1

4

2

8

2

3

6

1

8

5

9

7

4

4

6

7

9

2

5

8

3

1

1

8

5

2

4

6

9

3

7

1

5

7

4

2

8

3

9

6

3

2

8

5

6

1

4

7

9

7

9

6

8

1

2

5

4

3

3

6

8

5

7

9

1

4

2

5

9

6

8

7

4

1

2

3

5

1

8

6

3

4

2

7

9

4

2

9

3

6

1

8

5

7

7

1

4

2

3

9

6

8

5

2

3

4

9

5

7

6

8

1

5

8

4

2

9

7

6

3

1

6

7

3

1

4

2

9

5

8

4

5

3

1

6

8

7

9

2

6

9

3

8

1

4

7

2

5

8

5

2

6

9

7

3

1

4

6

7

1

3

2

9

8

5

4

7

1

2

6

5

3

4

8

9

1

4

9

3

5

8

2

6

7

8

2

9

4

7

5

3

1

6

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.
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Allt að

Rýmingarsala
bókaútgefenda

Sara Blædel
3 bækur í pakka
Áður kr. 8.900
Nú kr. 1.500

Gleðilegt hár
og Frábært hár
Áður kr. 9.800
Nú kr. 990

Dan Brown
3 bækur í pakka
Áður kr. 8.900
Nú kr. 1.500

ÁRNASYNIR

Stelpur
3 bækur
í pakka
Áður kr. 14.900
Nú kr. 1.500

Mörkinni 1
Opið frá 10-18

Draumaráðningar
frá A-Ö
Áður kr. 6.990
Nú kr. 1.990

Dýrin á hóli
Áður kr. 3.999
Nú kr. 1.899

Nigella
Áður kr. 6.290
Nú kr. 990

Tröllastrákurinn
eignast vini
Áður kr. 3.990
Nú kr. 990
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Svanhildur Dóra, Svanhildur Margrét, Heiðrún og Valgerður Birna hittust fyrst í leikskóla.

LAUGARDAGUR

Mynd/Brynhildur

Bökuðu tvíburaköku
fyrir Gleðibankann
Fjórar góðar vinkonur, Heiðrún, Svanhildur Dóra, Svanhildur Margrét og Valgerður Birna ákváðu að taka þátt í kökukeppni í félagsmiðstöðinni sinni, Gleðibankanum í Hlíðaskóla nú í vikunni.
Leikur vikunnar

Sardínan
Einn úr hópnum er sardínan og
felur sig meðan hinir telja upp að
30 með lokuð augun. Síðan leita
allir að sardínunni. Þegar einhver
finnur hana smeygir hann sér í
felustaðinn til hennar en passar að
enginn sjái. Smátt og smátt fjölgar

í felustaðnum og allir reyna að
passa að hvorki heyrist til þeirra
né sjáist.
Þegar allir hafa fundið felustaðinn
er byrjað upp á nýtt og sá fyrsti
sem fann sardínuna verður næsta
sardína.

HÁRÆÐASLIT Í ANDLITINU ?
ÞAÐ ER TIL LAUSN - VIÐ FJARLÆGJUM
HÁRÆÐASLIT ENDANLEGA Í ANDLITI

Fyrir

Eftir

PANTAÐU FRÍAN TÍMA
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA
893-0098
Snyrtistofan Hafblik
Hraunbær 102 • 110 Reykjavík • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Þegar auglýst var kökukeppni í
félagsmiðstöðinni í Hlíðaskóla
lögðu þær Heiðrún, Svanhildur
Dóra, Svanhildur Margrét og
Valgerður Birna á ráðin, bökuðu
og hönnuðu. Afraksturinn var
skemmtileg og skrýtin kaka sem
var líka mjög góð á bragðið.
En hvernig kaka?
SD: Þetta er kaka með hálfpart
inn tveimur hausum, tvíbura
kaka.
H: Á botninum er marens, svo
súkkulaðikrem og rjómi með
bláum matarlit og ávöxtum. Þar
ofan á eru svampbotnar sem líta
út eins og smábörn sem eru græn
og appelsínugul á litinn.

Listaverkið

V: Svo tókum við piparköku
form og tókum út úr kökunum
og svissuðum litum svo það var
komin græn stjarna í appelsínu
gula svampbotninn og appels
ínugul í þann græna.
H: Og svo settum við fullt af
gúmmíi og nammi og köku
skrauti og piparkökum frá
síðustu jólum á hliðarnar.
SM: Og þá var komin marens
kaka með smábarnaandlitum!
Hvernig gekk að vera fjórar
saman að baka?
SD: Það gekk bara vel. Ég þeytti
rjóma og skreytti.
H: Það var æðislegt. Mér finnst
gaman að baka með vinum

mínum. Og mér er alveg sama
hvort við vinnum eða ekki.
V: Það gekk frekar vel. Við vorum
ekki alltaf sammála í byrjun en
svo komumst við að niðurstöðu
með lýðræði.
Hvað eruð þið búnar að vera vinkonur lengi?
SM: Mjög lengi. Við Heiðrún
vorum saman í leikskóla og
Valgerður B. og Svanhildur D.
líka. Við hittumst allar í 1. bekk í
Hlíðaskóla, en urðum samt ekki
alveg strax vinkonur.
Ætlið þið að verða bakarar þegar
þið verðið stórar?
H og SM: Ég veit ekki.
V: Maður veit aldrei …

Ég með regnbogahár og Mía systir með lítið hár, nefnist
þessi mynd eftir Kristínu Emmu Viðarsdóttur.

ANTHONY HOPKINS

ED HARRIS

HEIMSFRUMSÝNING KL. 01:00 EFTIR MIÐNÆTTI SUNNUDAGINN 2. OKTÓBER
ENDURSÝNING MÁNUDAGINN 3. OKTÓBER KL. 21:25

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

62

Veðurspá Laugardagur

F R É TT A B L A ð i ð

veður

myndasögur

&

Flóð
fjara
Flóð

LAUGARDAGUR

Reykjavík

Fjara

Reykjavík
06.33
12.25
3,82m
0,24m
06.45
12.40
3,87m
0,21m
Akureyri
10.57
04.37
1,44m
0,29m
11.08
05.09
1,41m
0,28m

Hæg norðaustlæg eða breytileg átt og stöku skúrir, en suðaustan kaldi og
rigning suðvestan- og vestanlands þegar líður á daginn. Hiti 2 til 10 stig,
hlýjast syðst.

1. október 2016

Ísafjörður
02.47
08.34
2,12m
0,24m
08.36
03.02
2,17m
0,21m

Ísafjörður

Akureyri

Tunglstaða
Heimurinn

Nýtt tungl

0%

Egilsstaðir

Sólarupprás: Kirkjubæjarklaustur

07.37
Sólarlag:

18.54
Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
ÚÚ!
You naughty
girls!

Hjúkrunarfræðingur

Kennari

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er þetta
ilmsprey?

Eitthvað
þannig.

Húsið lyktar af blautum
táningum og ég er að
reyna að drepa lyktina
með einhverju minna
illa lyktandi.

Barnalán
Ha! Hafðu þetta!

Sniff
Sniff.
Hvaða
lykt er
þetta?

Fjárhundur.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

EEEEK!

Éttu
garðslönguvatn!

Kalt! Kalt! Kalt!

Ha! Ha! Ha! Æ!

Skrýtið.

Já, mér finnst
það alltaf jafn
óhuggulegt þegar
fullorðið fólk
skemmtir sér.

Nespresso Grande
Gusto fylgir

FRÍTT

með hverjum
keyptum pakka

NESPRESSO HYLKI

589
kr/pk

Tilboðin gilda 22 – 25. september 2016
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

menning
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LAUGARDAGUR

Richard Mosse, fyrir framan eina af ljósmyndunum sem gefur að líta á sýningunni Hólmlendan í Hafnarhúsinu. Fréttablaðið/Stefán

Þetta verkefni snýst um að opinbera fyrir
heiminum hversu skelfilegt ástandið er í Kongó
Myndlistarmaðurinn Richard Mosse hóf ferilinn sem fréttaljósmyndari en sýnir nú afar óvenjulegt
myndbandsverk og ljósmyndir frá stríðshrjáðasta hluta Kongó í Hafnarhúsi Listasafns Reykjavíkur.
Magnús
Guðmundsson

skærbleikan og eru í senn fádæma
fallegar, magnþrungnar og óhugnanlegar.

æsta vika er
helguð friði hjá
Reykjavíkurborg, ekki veitir
af í stríðshrjáðri
veröld, og af því
tilefni verður fjöldi viðburða sem
tengjast þessu aðkallandi málefni
með einum eða öðrum hætti. Á
meðal þess sem tengist friðarþema
í borginni næstu daga er sýningin
Hólmlendan eftir írska listamanninn Richard Mosse í Hafnarhúsi
Listasafns Reykjavíkur. Kvikmyndatökumaðurinn Trevor Tweeten og
Íslendingurinn Ben Frost, sem bjó
til hljóðmyndina, unnu að verkefninu með Mosse. Sýningin var
opnuð í gærkvöldi og þar sýnir
Mosse viðamikið 40 mínútna langt
myndbandsverk á sex risaskjáum
auk ljósmynda. Myndirnar eru
teknar á stríðshrjáðum svæðum í
austurhluta Kongó með innrauðri
filmu sem breytir grænum lit í

Frelsið í listinni
Richard Mosse hóf ferilinn sem
fréttaljósmyndari aðeins um tuttugu ára gamall en hann fann þó
fljótlega að fréttanálgunin náði ekki
að fullnægja því sem hann þyrfti að
tjá. „Ég fann að þetta hentaði mér
ekki. Það eru svo margir kokkar
í eldhúsinu í þeim bransa ef svo
má segja. Það eru ljósmyndarar,
ljósmyndaritstjórar og svo eru ritstjórar yfir þeim og auk þess þá
fannst mér hlutverk mitt oft felast
í því að myndskreyta sögurnar fyrir
blaðamennina. Þetta getur auðvitað
verið alveg frábært og góðir fréttaljósmyndarar eru gríðarlega mikilvægir. En þetta hentaði mér ekki því
mig langaði til þess að ná mínu fram
á annan hátt og koma því á framfæri
með mínum hætti.
Mig langaði til þess að finna nýja
leið til þess að ná í gegnum allt það
haf mynda og upplýsinga sem flæða
yfir okkur á hverjum degi. Það er því
miður þannig að við getum ekki

N

magnus@frettabladid.is

horft á mynd af sveltandi barni
nema svo og svo oft. Við mettumst
og verðum ónæm fyrir því sem er í
gangi í heiminum. Það er dapurlegt.
Fréttaljósmyndir fjalla um mannlegar þjáningar. Þar af leiðir að
tungumál þessa miðils er takmarkað en ég sem listamaður er reiðubúinn til þess að þenja mörk þessa
miðils og þar liggur munurinn.“

Filma til drepa
Aðspurður hvernig það hefði komið
til að hann hafi farið að mynda
þessi stríðshrjáðu svæði í Kongó
segir Mosse að upphaf þessa verkefnis megi í raun rekja til filmunnar
fremur en myndefnisins. „Ég uppgötvaði þessa ákveðnu tegund af
gamalli filmu sem ég hef notað í þetta
verkefni og kallar fram þessi litaáhrif.
Þetta er filma sem var hönnuð í kringum seinni heimsstyrjöldina í þeim
sérhæfða tilgangi að taka myndir
úr lofti og finna óvinabúðir úr lofti.
Kodak hannaði þetta í samvinnu við
Bandaríkjaher á sínum tíma.
Á sínum tíma var hún líka mikið
notuð í tónlistarbransanum af gaurum á borð við Bob Dylan og Hend-

rix enda hentaði hún sýrustemningunni vel. Þannig að um leið og
hipparnir voru að nýta þessa filmu
til þess að sýna útópíu án styrjalda
og hörmunga þá var herinn að
nota hana til þess að finna fólk og
sprengja það svo í loft upp. Það er
klikkað en þannig var það og filman
á sér þannig merkilega sögu og ber
með sér ákveðna merkingu.
Þegar Kodak hætti að framleiða
filmuna árið 2009 þá keypti ég eins
mikið af henni og ég gat og setti í
frystinn heima. Síðan fór ég að spá
í hvernig ég gæti nýtt hana. Hvernig
ég gæti nýtt hana, gefið henni tilgang og merkingu?“

Opinberar ástandið
Mosse segir að það hafi alltaf verið
eitthvað við Kongó sem hafi togað
í hann. Hann hafði aldrei komið
þangað en lesið sér til um átökin og
ástandið, um landið og menninguna. „Mér fannst að Kongó og þessi
sérstaka filma væru tengd. Filman
snýst um að að opinbera það sem
sést ekki með berum augum og í
Kongó er flókið ástand sem er erfitt
að vekja athygli á og þess vegna

fannst mér þessi leið henta vel.
Það eru skelfilegir hlutir að gerast
í Kongó á hverjum degi. Stríð, kynferðisofbeldi, líkamsmeiðingar
og morð en þar sem það hefur
aldrei verið skilgreint sem þjóðarmorð eins og gerðist t.d. handan
við landamærin í Rúanda þá hefur
athygli heimsins á þessa skelfilegu
stríðsglæpi ekki verið mikil. Þetta
verkefni snýst því um að opinbera
þetta ástand fyrir heiminum.
Þetta var auðvitað hættulegt á köflum en lykillinn að því að láta þetta
ganga er að hlusta á heimafólk og fara
sér hægt. Þannig byggir maður hægt
og rólega upp traust fólksins og ég
held að ákveðnu hámarki hafi verið
náð í lok síðasta árs þegar ég fékk
að hitta gaur að nafni Shaka, sem er
einn hættulegasti stríðsglæpamaður
í heimi. Maður sem hefur það á samviskunni að hafa skipulagt nauðganir
á 300 manns á fjórum dögum ásamt
fjöldanum öllum af aftökum. Þetta er
skelfilegra en hægt er að koma í orð.
Þrátt fyrir allt þetta þá eru tilfinningar
mínar til Kongó fyrst og fremst hlýjar
enda kynntist ég þar mörgu afskaplega góðu fólki.“

GJOFINSEMGLEDUR
BÍLAÁHUGAMANNINN
GLÆSIKERRUR, DROSSÍUR OG KAGGAR Í MÁLI OG MYNDUM
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Hver kvikmynd er flöskuskeyti og draumur
Á aðeins tíu árum hefur áhorfendum pólskra mynda í heimalandinu fjölgað úr sjö hundruð þúsund á ári í
tíu milljónir. Leikstjórinn Borisz Lankosz er á meðal gesta RIFF og hann þekkir þessa sögu flestum betur.
Þannig að við erum
að takast á við að
stækka og verða alþjóðlegri um leið og við leitumst við að halda í okkar
listrænu hefð og tjáningu.

Magnús
Guðmundsson

Þ

magnus@frettabladid.is

að er sterk kvikmyndahefð í Póllandi og á síðustu árum hefur verið
gríðarlegur uppgangur
í greininni. Það er ekki
síst ástæðan fyrir því að
Pólland fær sérstakan sess á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík,
RIFF, í ár. Sýndar verða 15 nýjar
pólskar kvik- og stuttmyndir og
margir pólskir gestir heimsækja
hátíðina auk þess sem skemmtilegir
sérviðburðir tengdir Póllandi verða
á dagskrá.
Á meðal gesta frá Póllandi er
leikstjórinn Borys Lankosz en hann
segir að upphaf listrænna pólskra
kvikmynda megi rekja til áranna
eftir seinna stríð. „Eftir stríðið
vorum við í fyrsta skipti í 123 ár ekki
hersetin þjóð og þá ríktu gleðin og
afþreyingin. Í kvikmyndunum fór
svo að koma fram ný kynslóð leikstjóra á borð við Andrzej Wajda og
margir voru innblásnir af ítölskum
kvikmyndum. En það mikilvægasta
sem gerðist á þessum tíma er að
kvikmyndaskólinn í Lodz komst á
laggirnar og hann átti eftir að hafa
mikil áhrif. Í framhaldinu kom svo
nýbylgjan með Roman Polański
og á áttunda áratugnum komu
Agnieszka Holland og Krzysztof
Kieślowski fram á sjónarsviðið með
sín verk. Við hrun kommúnimans
urðu svo auðvitað miklar og örar

Borys Lankosz kvikmyndaleikstjóri segir að því fylgi átök að takast á við alþjóðavæðingu pólskra kvikmynda og halda í listræna hefð í senn. Fréttablaðið/Eyþór

þjóðfélagsbreytingar en kvikmyndirnar náðu aldrei að vera í takti við
það ástand. Við vorum auðvitað öll
dálítið ringluð á þessum árum og
það eðlilega.“

Þensla og hefð
En fyrir tíu árum fóru hlutirnir að
gerast. Pólska kvikmyndastofnunin var sett á laggirnar og það gjörbreytti landslaginu fjárhagslega því
það var farið að fjárfesta markvisst í
kvikmyndagerðinni. Síðustu ár hafa
því verið hreint út sagt ótrúleg. Fyrir

tíu árum voru kvikmyndahúsagestir
sem sóttu að jafnaði pólskar myndir
um sjö hundruð þúsund talsins á ári
en á síðasta ári voru þeir tíu milljónir. Pólskir áhorfendur vilja nú
koma og sjá pólskar myndir og þar
með hafa kvikmyndirnar líka orðið
sífellt betri. Þetta hefur verið stórkostleg þróun og það er athyglisvert
að margar þeirra mynda sem hafa
verið framleiddar á þessum tíma
hafa ákveðin tengsl við þær myndir
sem voru framleiddar á sjötta og
sjöunda áratugnum sem margir líta

á sem sterkasta tímabilið í pólskri
kvikmyndasögu til þessa.“
Borys segir að pólskar kvikmyndir hafi löngum leitast við að takast á
við sögu þjóðarinnar. Óskarsverðlaunamyndin Ida sé nýjasta dæmið
um slíkt. „Þetta snýst um sjálfsmynd. En það er samt ákveðin nálgun sem er auðskiljanleg fyrir pólska
áhorfendur sem er nánast óskiljanleg fyrir aðra. Þetta er arfleifð frá
kommúnismanum þegar allt var
ritskoðað. Þá lærðum við að ýja að
hlutunum og það var nóg til þess að
allir vissu hvað við vorum að segja.
Við búum ekki við slíka ritskoðun
í dag og við þurfum að venja okkur
af þessu ef svo má segja. Læra að
tala við breiðari hóp því myndirnar
okkar eru að verða sífellt alþjóðlegra fyrirbæri. Þannig að við erum
að takast á við að stækka og verða
alþjóðlegri um leið og við leitumst
við að halda í okkar listrænu hefð
og tjáningu.“

Flöskuskeyti
En hvaða augum skyldi Borys Lank
osz líta hlutverk kvikmyndanna í

nútímasamfélagi? „Fyrir mér eru
kvikmyndir eins og flöskuskeyti.
Þetta er persónulegt ævintýri þar
sem ég reyni að gera mínar myndir
á eins heiðarlegan og beinskeyttan
hát og ég get. Ég reyni að treysta því
að það sem skiptir mig máli muni
líka skipta mína áhorfendur máli og
þannig varpa ég minni kvikmynd
fram, kasta henni út í áhorfendahafið og vona að einhver fái skilaboðin.“
Borys útskrifaðist frá hinum fræga
Lodz-kvikmyndaskóla og segir skólann hafa mótað hann mikið. „Minn
meistari var Wojciech Has, höfundur Saragossa-handritsins. Hann
setti okkur fyrir það verkefni að búa
til tíu mínútna langa mynd án þess
að nota eitt einasta orð sem er mjög
svo í anda hans mynda. Ég fékk að
setjast niður með honum, þessum
manni sem var eins og guð fyrir
mér, og sýna honum fimm blaðsíðna handritið mitt. Hann fletti í
gegnum þetta á meðan hann reykti
og sagði svo: „Hvað er þetta?“ Ég
stamaði því út úr mér að þetta væri
draumur aðalpersónunnar. Hann
horfði beint í augun á mér og sagði:
„Í kvikmynd undir minni listrænu
yfirstjórn dreymir engan neitt.“
Has er frægur fyrir draumkenndar
kvikmyndir svo ég mátti til með að
spyrja hvað væri málið. Hann sagði:
„Kvikmynd er draumur. Ef þú ætlar
að vera með draum innan draums
þá er eins gott að það hafi skýran tilgang.“ Síðan töluðum við um kvikmyndir. Þetta var stund sem breytti
lífi mínu og ég mun aldrei gleyma.“

Snilld og nístandi óskapnaður
Tónlist

Sinfóníutónleikar

HHHHH

Verk eftir Önnu Þorvaldsdóttur, EsaPekka Salonen, Juliönu Hodkinson
og Benjamin Staern.
Einleikarar: Aart Strootman og Akiko
Suwanai. Stjórnandi: Daniel Raiskin.
Eldborg í Hörpu
Fimmtudaginn 29. september.

Fáðu 20% afslátt af
NOKIAN dekkjum og styrktu
Bleiku slaufuna um leið
Veldu margverðlaunuð finnsk gæðadekk sem eru sérstaklega
hönnuð fyrir krefjandi aðstæður norðlægra slóða
MAX1 býður 20% afslátt af hágæða Nokian dekkjum og hluti söluágóða
rennur til Krabbameinsfélagsins.
ein öruggustu dekk sem völ er á
ítrekað valin bestu dekkin í gæðakönnunum
breitt úrval nagla-, vetrar- og heilsársdekkja
eigum dekk fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla

SENDUM UM ALLT LAND

Flutningur með Flytjanda
500 kr. hvert dekk

Skoðaðu dekkjaleitarvélina á MAX1.is
Bíldshöfða 5a, Reykjavík
Jafnaseli 6, Reykjavík
Dalshrauni 5, Hafnarfirði
(Knarrarvogi 2, Reykjavík
Ath. ekki dekkjaþjónusta)

Opið:
Virka daga kl. 8-17
Laugardaga: sjá MAX1.is

Max1_BleikaSlaufan_3x19_20150914_END.indd 1

Aðalnúmer:

515 7190

19.9.2016 13:34:36

Einu sinni las ég grein um forrit sem
skrifar sjálft póstmódernískar heimspekigreinar. Greinarnar virðast
djúpvitrar, en eru þegar betur er að
gáð tómt bull.
Stundum mætti halda að það
sem er skrifað í tónleikaskrám
um verk nútímatónskálda komi
úr ámóta forriti. Til að mynda það
sem stóð um verk Juliönu Hodkinson sem flutt var á tónleikum
Sinfóníuhljómsveitar Íslands á
Norrænum músíkdögum. Það var
hástemmt og gáfulegt. Um það
að tónlist Hodkinson fjallaði um
„samhengi tónlistarinnar“, að þar
væru „hefðbundin takmörk tónlistarinnar könnuð,“ að núna væri
gerð „tilraun til að tengja saman
atburði líðandi stundar“.
Það sem heyrðist var þó miður
kræsilegt. Rafgítarleikari (Aart
Strootman) var í einleikshlutverki,
og það sem hann spilaði var óttalegt
glamur. Hann gutlaði samhengislaust eins og takkaóður unglingspiltur. Á bak við renndu hljóðfæraleikarar Sinfóníunnar upp og niður
tónstigann, líkt og ótal vælandi
sírenur. Það var engin stefna í tónlistinni, engin fegurð, ekki neitt.
Útkoman var óskapnaður sem nísti
mann inn að beini.
Godai: frumefnin fimm eftir
Benjamin Staern var varla mikið
ánægjulegra. Það var þó mun klassískara, satt best að segja frekar
gamaldags. Sumt minnti á það sem
var samið á upphafsárum aldarinnar sem leið. Inn á milli voru samt

kaflar sem báru keim af seinni tíma
raðtækni.
Verkið fjallaði um frumefnin
eins og þau birtast í austurlenskri
heimsmynd í fornöld. Það tók um
30 mínútur í flutningi. Sá hálftími
var lengi að líða. Vissulega var
tónsmíðin snyrtilega skrifuð fyrir
hljómsveitina, raddir hennar voru
í ágætu jafnvægi og heildarhljómurinn smart. Daniel Raiskin stjórnaði hljómsveitinni og hélt um alla
þræði af festu, fyrir bragðið spilaði
hjómsveitin af fagmennsku. En það
var ekkert í tónmálinu sem maður
hafði ekki heyrt áður. Engin fersk
hugsun, ekkert nýtt sjónarhorn,
enginn skáldskapur. Þetta var
reykur án elds, býsna leiðinlegur.
Hin verkin voru mun skemmtilegri. Aeriality eftir Önnu Þorvaldsdóttur var fallegt. Framvindan var
mjög hæg, andrúmsloftið var órætt
og spúkí. Fínlegt tónamynstur var
áberandi og undir því lá myrkur,
h n a u sþyk ku r h l j ó m a m a ss i .
Útkoman var mögnuð.
En fiðlukonsert eftir Esa-Pekka
Salonen var snilld! Ólíkt Staern
hafði Salonen eitthvað að segja.
Hver einasti tónn var þrunginn
merkingu. Stöðugt voru áhugaverðir hlutir að gerast, hvort
sem það var í afar útflúruðum og
skemmtilega annarlegum einleikshendingum, eða í litríkum hljómsveitarleiknum. Hljómsveitarröddin var dásamlega spennandi, full af
athyglisverðum hljómum og blæbrigðum. Leikur hljómsveitarinnar
var jafnframt óskeikull.
Einleikarinn, Akiko Suwanai, var
frábær. Fiðluleikurinn var tær og
fókuseraður, ákaflega kraftmikill
og ástríðufullur. Alls konar tónahlaup voru meistaralega útfærð,
og ljóðrænni kaflar voru unaðslega
vel leiknir. Þetta var í einu orði sagt
framúrskarandi. Jónas Sen
Niðurstaða Mjög ójöfn dagskrá, sumt var nánast fullkomið en
annað beinlínis hræðilegt.

FYRIR

GILDIR FYRIR ÖLL
SKÓPÖR Á FULLU VERÐI.

Þú borgar fyrir tvö dýrari pörin og færð
ódýrasta parið frítt. Gildir til og með
sunnudeginum 2. október

AF ÖLLUM SKÓM

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
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KVIKMYND EFTIR
TIM BURTON
Miðasala og nánari upplýsingar

Sýnd með íslensku
og ensku tali


EMPIRE

THE GUARDIAN


HOLLYWOOD REPORTER

SEATTLE TIMES



THE WRAP

17. október í Háskólabíói

DEEPWATER HORIZON
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
DEEPWATER HORIZON VIP
KL. 10 - 12 - 1 - 2 - 4 - 6
STORKAR ÍSLTAL
KL. 8 - 10:20
STORKS ENSKT TAL
KL. 5:50 - 8 - 10:10
SULLY
KL. 8 - 10:20
MECHANIC: RESURRECTION
KUBO OG STRENGIRNIR TVEIR ÍSLTAL KL. 10 - 1 - 3:20
KL. 8 - 10:30
WAR DOGS
KL. 10 - 1:40 - 3:40
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
KL. 10 - 3
PETE’S DRAGON
KL. 5:20
SUICIDE SQUAD 2D
KL. 10 - 12 - 2 - 4 - 6
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D

VÆNTANLEG

enær

21. OKT

87%

- ROTTENTOMATOES

- GUARDIAN

KEFLAVÍK

TILBOÐ KL 2
- HS, MORGUNBLAÐIÐ

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

MAGNIFICENT 7

7:20, 10

FRÖKEN PEREGRINE

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

BRIDGET JONES’S BABY

5, 8

EIÐURINN

6, 9, 10:30

STORKAR 2D ÍSL.TAL

2, 4

KUBO 2D ÍSL.TAL

2


EMPIRE

ENTERTAINMENT WEEKLY

KL. 8 - 10:40

DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
SKIPTRACE
SULLY
WAR DOGS
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
PETE’S DRAGON

KL. 5:30 - 8 - 10:20
KL. 1 - 2 - 3 - 4 - 6
KL. 8 - 10:20
KL. 5:50 - 8 - 10:10
KL. 8 - 10:30
KL. 1 - 3
KL. 1 - 3:10 - 5:30

KRINGLUNNI

DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
STORKS ENSKT TAL
BRIDGET JONES’S BABY
SULLY
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL

KL. 2 - 4


ROGEREBERT.COM

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 8 - 10:40

KL. 12 - 2 - 3 - 4 - 6
KL. 12:30 - 2:30 - 4:30

Geggjuð
grín-spennumynd

KL. 5:20 - 8 - 10:20
KL. 6:50 - 9
KL. 1

AKUREYRI

KL. 6

DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
STORKS ENSKT TAL
SKIPTRACE
SULLY
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL

KL. 10:20
KL. 8
KL. 5:40
KL. 3:40
KL. 1:40

SPARBÍÓ

KL. 8 - 10:20
KL. 2 - 4 - 6
KL. 6 - (8 (LAU))
KL. 10:20 (SUN)
KL. (10:20 (LAU))

(8 (SUN))

KL. 2 - 4

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
KR.950

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur

Góða skemmtun í bíó
FRÁ MANNVERUNUM SEM GERÐU

2, 4

DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
STORKS ENSKT TAL
THE MAGNIFICENT SEVEN
BRIDGET JONES’S BABY
SULLY
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D

CHICAGO SUN-TIMES

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

COSI FAN TUTTI

HOLLYWOOD REPORTER

Nýjasta stórmynd Clint Eastwood

Ein magnaðasta stórmynd ársins

TILBOÐ KL 2

LAUGARDAGUR

AULINN ÉG

hvar@frettabladid.is

x

1. október 2016

FPO

Tónlist

FJÖLSKYLDUPAKKINN
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND KL. 2

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

SÝND KL. 2

Hvað? Til Ellyar - Heiðurstónleikar í
minningu Ellyar Vilhjálms
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Sérstakir Heiðurstónleikar í minningu Ellyar Vilhjálms verða haldnir í kvöld í Norðurljósasal Hörpu.
Elly hefði orðið 80 ára þann 28.
desember sl. og af því tilefni ætla
fjórar þjóðþekktar söngkonur
að syngja hennar vinsælustu lög,
lög sem hafa lifað með þjóðinni í
áratugi og notið gríðarlegra vinsælda. Söngkonurnar eru Sigríður
Thorlacius, Sigríður Beinteinsdóttir, Ragnheiður Gröndal og
Guðrún Gunnars. Lögin sem þær
hafa valið til flutnings eru meðal
annars: Heyr mína bæn, Um þig,
Sveitin milli sanda, Lítill fugl, Vegir
liggja og fleiri söngperlur sem fyrir
löngu eru orðin uppáhaldslög
Íslendinga.

Á móti sól fagnar 20 ára afmæli um þessar mundir, í kvöld mun hún spila á Spot.

Hvað? Mannakorn
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Mannakorn er ein ástsælasta
hljómsveit landsins og listinn yfir
lög hennar sem allir þekkja ansi
langur. Flestir geta raulað með
sígildum slögurum á borð við
Ó þú, Reyndu aftur, Braggablús,
Einhvers staðar einhvern tímann
aftur, Gamli góði vinur, Sölvi
Helgason, Gamli skólinn, Garún,
Lifði og dó í Reykjavík og Samferða. Hljómsveitin kemur nú fram
í Eldborgarsal Hörpu í fyrsta sinn
og verða þau Ellen, Maggi og Pálmi
öll á sínum stað. Hljómsveitinni til
halds og trausts verður strengjaog blásturssveit sem mun gæða öll

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

SÝND KL. 2

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SUNDBÍÓ:

FRANKENSTEIN

NÁNARI
UPPLÝSINGAR Á
RIFF.IS
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA
KR. 950

baddydesign.com

LAUGARDALSLAUG
KL. 20 Í KVÖLD

bestu lög Mannakorna einstökum
blæ.
Hvað? Á móti sól í 20 ár
Hvenær? 23.00
Hvar? Spot
Hljómsveitin Á móti sól fagnar
20 ára afmæli um þessar mundir
og er þá vel við hæfi að telja í eitt
almennilegt sveitaball á mölinni!

Sunnudagur
2. október 2016
Tónlist
Hvað? Kórahátíð – Ný kynslóð
Hvenær? 17.00
Hvar? Harpa
Mikil gróska er í kórastarfi víðsvegar um landið um þessar
mundir og hægt er að segja að ný
kynslóð kóra sé að fæðast. Í októberbyrjun mun þessi nýja kynslóð
leiða saman hesta sína, kanna
troðnar sem ótroðnar slóðir í
þeim tilgangi að kynnast starfsemi
hverrar annarrar og til að miðla
þeirri þróun sem hefur átt sér stað
með tilkomu nýju kynslóðarinnar.
Hvað? SunnuDjass – Brasilía og Bandaríkin básúnuð
Hvenær? 20.00
Hvar? Bryggjan Brugghús
Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir básúnuleikari leiðir kvartett kvöldsins
á Bryggjunni, sem leikur vel valda
standarda amerísku söngbókarinnar í bland við sjóðandi sömbur
úr lagasafni Baden Powell og Vinicius de Moraes.
Hvað? Gítartónleikar Kristins Árnasonar á Húsavík
Hvenær? 15.30
Hvar? Borgarhólsskóli, Húsavík

Björk

Uppselt
—

á Iceland Airwaves 2016

Aukatónleikar 8. nóvember
Miðasala hefst á þriðjudaginn 4. október kl 12:00
Miðasala á harpa.is og tix.is
Nánari upplýsingar á www.icelandairwaves.is
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LAUGARDAGUR

Laugardagur
Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Doddi litli og Eyrnastór
08.15 Óskastund með Skoppu og
Skítlu
08.30 Með afa
08.40 Blíða og Blær
09.00 Tindur
09.10 Stóri og Litli
09.20 Ævintýraferðin
09.35 Mæja býfluga
09.55 Pingu
10.05 Grettir
10.25 Elías
10.35 Ben 10
10.55 Beware the Batman
11.20 Ellen
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 The X-Factor UK
15.15 The X-Factor UK
16.45 Grand Designs. Australia
17.40 Árbakkinn
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Friends Það er enginn
annar en Brad Pitt sem leikur
Will, gamlan skólafélaga Monicu,
í þættinum. Will var sá eini sem
var feitari en Monica í gaggó. Hún
býður honum í mat á þakkargjörðinni en veit ekki að hann þolir
ekki Rachel. Phoebe og Chandler
þykjast hafa rosalegan áhuga á
fótboltaleik í sjónvarpinu til að
komast hjá því að hjálpa til í eldhúsinu en Joey ætlar að ráðast
einn síns liðs á kalkúninn.
19.35 Spilakvöld
20.30 Mamma Mia! Ein vinsælasta
dans- og söngvamynd síðari ára
með Amöndu Seyfried, Merryl
Streep, Colin Firth og Pierce Brosnan í aðalhlutverkum. Myndin gerist
á Grikklandi þar sem Sophie ætlar
að halda draumabrúðkaup sitt en
langar að hafa uppi á föður sínum
fyrir daginn stóra. Eftir að hafa
laumast í dagbók móður sinnar,
uppgötvar hún að faðir hennar er
einn af þremur fyrrverandi elskhugum hennar. Til að komast að
því ákveður hún að bjóða þeim
öllum í brúðkaupið án vitundar
móður sinnar og reyna þannig að
komast að sannleikanum.
22.25 Concussion
00.25 Woman in Trouble
02.00 Edge of Tomorrow
03.50 Automata
05.35 Spilakvöld

15.40 Who Do You Think You Are?
16.40 Hell's Kitchen USA
17.25 Baby Daddy
17.45 Raising Hope
18.10 The Big Bang Theory
18.30 Modern Family
18.55 Fóstbræður
19.25 The Amazing Race: All Stars
20.10 Fresh off the Boat
20.35 Lýðveldið
21.00 Homeland
21.50 Bob's Burgers
22.15 American Dad
22.40 South Park
23.05 Fóstbræður
23.35 The Amazing Race: All Stars
00.20 Fresh off the Boat
00.40 Lýðveldið
01.00 Tónlist

08.05 And So It Goes
09.40 In My Dreams
11.15 Admission
13.00 Men, Women & Children
15.00 And So It Goes
16.35 In My Dreams
18.10 Admission
20.00 Men, Women & Children
22.00 Spy
00.00 Only God Forgives
01.30 Elephant White
03.05 Spy
06.50 Almost Famous

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Gulla og grænjaxlarnir
08.37 Stóri og Litli
08.49 Hvellur keppnisbíll
09.00 Latibær
09.25 Brunabílarnir
09.47 Mæja býfluga
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Gulla og grænjaxlarnir
12.37 Stóri og Litli
12.49 Hvellur keppnisbíll
13.00 Latibær
13.22 Brunabílarnir
13.44 Mæja býfluga
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Gulla og grænjaxlarnir
16.37 Stóri og Litli
16.49 Hvellur keppnisbíll
17.00 Latibær
17.22 Brunabílarnir
17.44 Mæja býfluga
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Ævintýri herra Píbodýs og
Sérmanns

stöð 2 sport
07.00 Pepsí deild kvenna
08.50 Formúla 1 - Tímataka
Bein útsending frá tímatökunni
fyrir kappaksturinn í Malasíu.
10.50 Premier League Preview
11.20 Premier League (Swansea Liverpool) Bein útsending
13.30 Pepsí deildin (KR - Fylkir)
Bein útsending
16.00 Markaþáttur Pepsí deildar
kvenna
17.00 Pepsímörkin
19.45 Pepsí deildin
21.45 Pepsí deildin
23.35 UFC Now
00.25 Enska 1. deildin
06.30 Formúla 1 - Keppni B ein
útsending frá kappakstrinum í
Malasíu.

Mæja býfluga
kl. 09.47, 13.44
og 17.44

golfStöðin
07.30 Ryder Cup 2016
12.30 Ryder Cup 2016
23.30 Golfing World 2016

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka
07.08 Kalli og Lóa
07.20 Olivía
07.30 Nellý & Nóra
07.37 Dóta læknir
08.00 Póló
08.07 Kata og Mummi
08.18 Kúlugúbbarnir
08.40 Emil og grísinn
10.15 Ævintýri Merlíns
11.00 Sækjast sér um líkir
11.30 Blackadder
12.00 Allt í hers höndum
12.40 Sókn í stöðutákn
13.10 Tildurrófur
13.45 Grótta - Haukar
Bein útsending
15.45 Grótta - Valur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkafréttir vikunnar
18.20 Skömm
18.40 Bækur og staðir
18.54 Lottó (58)
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Opið hús hjá RÚV
20.10 Í hjarta Hróa Hattar
22.10 King's Speech
00.05 Stóra planið
01.35 Morse lögreglufulltrúi
03.20 Ævintýri Merlíns
04.05 Sækjast sér um líkir
04.35 Blackadder
05.05 Allt í hers höndum
05.40 Sókn í stöðutákn
06.10 Tildurrófur
06.40 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Black-ish
08.20 King of Queens
08.45 King of Queens
09.05 How I Met Your Mother
09.30 How I Met Your Mother
09.50 Benched
10.15 The Odd Couple
10.35 Younger
11.00 Dr. Phil
11.40 Dr. Phil
12.20 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
13.00 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
13.40 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
14.20 Life Unexpected
15.05 90210
15.50 Rachel Allen's Everyday
Kitchen
16.15 Jane the Virgin
17.00 Parks & Recreation
17.25 Men at Work
17.50 Baskets
18.15 Everybody Loves Raymond
18.40 King of Queens
19.05 How I Met Your Mother
19.30 The Voice USA
20.15 Dear Frankie
22.05 The Washington Snipers
23.40 The 40 Year Old Virgin
01.40 The Raven
03.30 Solitary Man
05.00 Pepsi MAX tónlist

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin
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LAUGARDAGUR

Sunnudagur
HEIMSFRUMSÝNING!
ENDURSÝNDUR Á
MÁNUDAGSKVÖLD

WESTWORLD Kl. 01:00 eftir miðnætti.

Mannleg vélmenni sjá um að sinna öllum þörfum gesta í
fullorðinsskemmtigarði en fljótlega kemur í ljós galli í vélmennunum sem hefur ógnvænlegar afleiðingar. Glæný hörkuspennandi þáttasería úr smiðju HBO með Anthony Hopkins og
Ed Harris í aðalhlutverkum.

FRÁBÆRT

SUNNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

ÞÆR TVÆR

Vala Kristín og Júlíana Sara bregða sér í gervi skrautlegra
persóna á sinn einstaka hátt. Stórskemmtilegur og meinfyndinn
sketsaþáttur fyrir alla fjölskylduna.

RIZZOLI & ISLES

Stórskemmtilegur þáttur um
ofurlögguna Jane Rizzoli og
réttarmeinafræðinginn Mauru
Isles sem leysa flókin
glæpamál eins og þeim einum
er lagið.

THE THIRD EYE

Lögreglumaðurinn Viggo Lust
hefur slitið öll tengsl við
fortíðina og tvö ár eru liðin
frá því að dóttir hans hvarf
sporlaust. Hann hefur hafið
störf á nýjum vettvangi en
ekki er allt sem sýnist.

KINGSMAN:
THE SECRET SERVICE

Þrælskemmtileg bíómynd um
smáglæpamann sem veit ekki
að á sínum tíma tilheyrði
faðir hans leyni- og sérsveitinni Kingsman. Með
aðalhlutverk fara Colin Firth
og Samuel L. Jackson.
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum á aðeins 333 kr. á dag. 365.is

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Elías
07.55 Doddi litli og Eyrnastór
08.10 Doddi litli og Eyrnastór
08.25 Kormákur
08.40 Stóri og Litli
08.55 Ævintýraferðin
09.10 Zigby
09.20 Heiða
09.45 Kalli kanína og félagar
10.10 Tommi og Jenni
10.35 Ninja-skjaldbökurnar
11.00 Teen Titans Go!
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Grey's Anatomy
14.30 Masterchef USA
15.20 Spilakvöld
16.10 Sendiráð Íslands
16.40 Gulli byggir
 andaður þáttur
17.10 60 mínútur V
í virtustu og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi þar sem
reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu
málefni líðandi stundar og taka
einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.
17.55 Any Given Wednesday
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn Íþróttamenn
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta
úr heimi íþróttanna í liðinni viku,
taka viðtöl við sérfræðingana og
sýna brot frá því helsta sem fór
fram.
19.10 Friends
19.35 Þær tvær Ö nnur þáttaröð
þessarra frábæru sketsaþátta
með leikkonunum Völu Kristínu
Eiríksdóttur og Júlíönu Söru Gunnarsdóttur en þær skrifa og leika
öll hlutverkin sjálfar. Í þáttunum
bregða þær sér í gervi skrautlegra
persóna sem takast á við lífið og
tilveruna sem getur verið bæði
skrítin og skemmtileg.
20.00 Rizzoli & Isles
20.45 The Third Eye
21.40 Aquarius
22.30 60 Minutes
23.15 Quarry
00.10 The Night Shift
01.00 Westworld
02.05 Better Call Saul
02.50 San Andreas Hörkuspennandi mynd frá 2015 með Dwayne
Johnson í aðalhlutverki. Reyndur
þyrluflugmaður lendir í æsispennandi kapphlaupi við tímann
þegar risajarðskjálfti ríður yfir
Kaliforníu og leggur nánast allt í
rúst. San Andreas er stórslysa- og
hasarmynd í stærri kantinum, en
hún segir frá því þegar nokkrir
risajarðskjálftar upp á meira en 9
á Richterskvarða ríða skyndilega
yfir vesturströnd Bandaríkjanna og
leggja byggð í Kaliforníu og víðar
svo að segja í rúst með tilheyrandi
mannfalli, ringulreið og neyð.
04.45 Rizzoli & Isles
05.25 Þær tvær

15.55 Project Runway
16.40 The Last Man on Earth
17.00 Comedians
17.25 Selfie
17.45 Cougar Town
18.10 The Big Bang Theory
18.30 Modern Family
18.55 Fóstbræður
19.25 The X-Factor UK
20.50 The X-Factor UK
22.20 Bob's Burgers
22.45 American Dad
23.10 Cold Case
23.50 Réttur
00.50 Pretty Little Liars
01.30 Fóstbræður
02.00 Bob's Burgers
02.25 American Dad
02.45 Tónlist

08.55 The Theory of Everything
11.00 Just Married
12.35 The Rewrite
14.25 Almost Famous
16.30 The Theory of Everything
18.35 Just Married
20.10 The Rewrite
22.00 Kingsman: The Secret Service
00.10 X-Men
01.55 88 Minutes
03.45 Kingsman: The Secret Service

stöð 2 sport
09.30 Evrópudeildarmörkin
10.20 Premier League World
10.50 Premier League (Man. Utd. Stoke) Bein útsending
12.55 Premier League ( Tottenham
- Man. City) Bein útsending
15.20 Premier League (Burnley Arsenal) Bein útsending
17.30 Markaþáttur Pepsí deildar
kvenna
18.40 Spænski boltinn (Celta Barcelona) Bein útsending
20.45 Formúla 1 - Keppni
23.05 Pepsí deildin

krakkaStöðin
07.00 Latibær
07.25 Brunabílarnir
07.47 Mæja býfluga
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveins
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur og félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Gulla og grænjaxlarnir
10.37 Stóri og Litli
10.49 Hvellur keppnisbíll
11.00 Latibær
11.22 Brunabílarnir
11.44 Mæja býfluga
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveins
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur og félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Gulla og grænjaxlarnir
14.37 Stóri og Litli
14.49 Hvellur keppnisbíll
15.00 Latibær
15.22 Brunabílarnir
15.44 Mæja býfluga
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveins
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Gulla og grænjaxlarnir
18.37 Stóri og Litli
18.49 Hvellur keppnisbíll
19.00 How To Train Your Dragon
Sequel

Strumparnir kl. 10.00, 14.00
og 18.00

golfStöðin
08.00 Tour Championship
10.05 PGA Tour 2016 – Highlights
11.00 Ryder Cup 2016
16.00 Ryder Cup 2016
22.15 Ryder Cup 2016 - Lokaathöfn
22.35 Golfin World 2016
23.25 PGA Tour 2016: Delivering a
Decade of Champions

RúV
07.00 KrakkaRÚV
10.00 Disneystundin
10.01 Finnbogi og Felix
10.23 Sígildar teiknimyndir
10.30 Gló magnaða
10.53 Undraveröld Gúnda
11.05 Krakkafréttir vikunnar
11.20 Ævintýri Merlíns
12.05 Húsbændur og hjú
12.55 Onedin skipafélagið
13.50 Ættarsetrið
14.45 Blackadder
15.20 Já, ráðherra
15.50 Tildurrófur
16.20 Little Britain
16.55 Nonni og Manni
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Ævintýri Berta og Árna
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Orðbragð
20.45 Dagur í lífi þjóðar
21.45 Poldark
22.50 Veðramót
00.30 Little Britain
01.00 Spooks
01.50 Ævintýri Merlíns
02.35 Húsbændur og hjú
03.30 Onedin skipafélagið
04.20 Ættarsetrið
06.00 Tildurrófur
06.30 Ættarsetrið
07.25 Blackadder
07.55 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Black-ish
08.20 King of Queens
08.45 King of Queens
09.05 How I Met Your Mother
09.30 How I Met Your Mother
09.50 Odd Mom Out
10.15 Cooper Barrett's Guide to
Surviving Life
10.35 Jennifer Falls
11.00 Dr. Phil
12.20 Dr. Phil
13.00 The Tonight Show
13.40 The Tonight Show
14.20 The Voice USA
15.05 Justin Bieber Live@Home
15.50 Superstore
16.10 Hotel Hell
16.55 Royal Pains
17.40 Parenthood
18.20 King of Queens
18.40 How I Met Your Mother
19.05 Rachel Allen's Everyday
Kitchen
19.30 The Voice USA
21.00 Law & Order: Special Victims
Unit
21.45 American Gothic
22.30 Ray Donovan
23.15 Fargo
00.00 Limitless
00.45 Shades of Blue
01.30 Law & Order: Special Victims
Unit
02.15 American Gothic
03.00 Ray Donovan
03.45 Under the Dome
05.10 Pepsi MAX tónlist

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

NÝ SENDING AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

JERSEY HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 316X210/165cm
Verð: 277.000,-

GRANDOIS TUNGUSÓFI
Stærð: 305X175cm
Verð: 239.000,-

JERSEY TUNGUSÓFI
Stærð: 250X165cm
Verð: 177.000,-

MADISON TUNGUSÓFI
Stærð: 281X172cm
Verð: 209.000,RETRO SÓFABORÐ
90X90cm -Verð: 39.000,60X60cm -Verð: 27.000,-

ALEXA SKENKUR -hvítt matt/hnota
Breidd: 160cm
Verð: 138.000,-

ALEXA BORÐ -hvítt matt/hnota
Stærð: 190X100cm
Verð: 99.000,-

JADE LEÐURSTÓLL
Verð: 29.900,-

TYLER STÓLL
Verð: 19.900,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00 Sun:13 - 16.00

MONET STÓLL
Verð: 19.900,

Ego Dekor - Bæjarlind 12

NÝ HEIMASÍÐA: egodekor.is

HAUSTLAUKAR

FRÁ 495KR.

Status | borðlampi
Vnr. 52266090

12.745.fullt verð 16.995.Plast, 35cm, E27.

ERIKA & CALLUNA

395KR./STK

BREIDD OG GRANDI
Dalma | loftljós
Vnr. 52269347

MARKAÐSDÖGUM

LÝKUR UM HELGINA

30%

fullt verð 7.995.Kopar, E27.

AUKAAFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM
Á MARKAÐSTORGI

Kíktu í heimsókn til okkar, fáðu frekari upplýsingar og
skoðaðu í leiðinni nýtt og glæsilegt sýningarhús sem
staðsett er í Breiddinni.

UM HELGINA
LAUGARDAG 10-16
SUNNUDAG 12-16

byko.is

5.995.-

Gentle | loftljós
Vnr. 52269350/51

18.745.fullt verð 24.995.-

Brúnt/grátt, 45cm, 4 x E27.

Embla | loftljós

Amber | loftljós

9.745.-

8.995.-

Vnr. 52238389

Vnr. 52238388

fullt verð 12.995.-

fullt verð 11.995.-

Gler, E27.

Gler, E27.

Allar perur á

25%
afslætti
Status | loftljós

Bambus | loftljós

14.995.-

9.745.-

Vnr. 52266088

fullt verð 19.995.Plast, 31cm, E27.

Synergy | borðljós
Vnr. 52269360

4.495.fullt verð 5.995.-

Málmur, svart, E27.

Vnr. 52238288

fullt verð 12.995.35cm, viður, E27.

Bambus | loftljós
Vnr. 52238448

13.495.fullt verð 17.995.-

Gitter | loftljós

Vnr. 52238126/332/331/125

4.495.fullt verð 5.995.-

Kopar/ króm/ messing/
svart, E27.

Afsláttur af öllum ljósum

25%

frá 28. september til 24. október

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Verð gilda frá 28. september til 24. október 2016 eða á meðan birgðir endast.

45 cm, viður, E27.

Lífið
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formlega
sett

Það var fjölmennt á opnunarhátíð RIFF. Fréttablaðið/Eyþór

Kvikmyndahátíðin RIFF var formlega sett við hátíðlega athöfn í
Háskólabíói á fimmtudagskvöld.
Stjórnandi hátíðarinnar, Hrönn
Marinósdóttir, og Ragnheiður Elín
Árnadóttir iðnaðarráðherra héldu
tölu áður en opnunarmynd hátíðarinnar, Sundáhrifin eftir Sólveigu
Anspach, var sýnd.
Fjölmargir voru viðstaddir viðburðinn, þar á meðal leikarar, leikstjórar, starfsfólk hátíðarinnar og
fjölmiðlafólk.

Tónlistarmaðurinn Ólafur Arnalds og söngkonan Rakel Mjöll Leifsdóttir.

Megan Horan og Sigtryggur Baldursson voru á meðal gesta.

Tanja Rut Ásgeirsdóttir, Svava Lóa Stefánsdóttir og Harpa Fönn Sigurjónsdóttir.

Þórunn Antonía Magnúsdóttir, Kidda, Sylvía Dögg og Drífa Freyja Ármannsdóttir.

Sérviska og rómantík

HHHHH

Sundáhrifin / The Together
Project

Leikstjóri: Sólveig Anspach
Handritshöfundar: Sólveig Anspach,
Jean-Luc Gaget
Framleiðendur: Jean-Luc Gaget,
Skúli Fr. Malmquist, Patrick Sobel
man
Aðalhlutverk: Samir Guesmi, Flor
ence Loiret-Caille, Didda Jónsdóttir
Kvikmyndataka: Isabelle Razavet
Klipping: Anne Riegel

Það er alltaf dapurlegt að missa góða
rödd í kvikmyndagerð og það fer
ekki á milli mála að Sólveig Anspach
markaði sín spor í fagið. Sólveig lést
í fyrra eftir baráttu við krabbamein,
stuttu eftir að tökurnar kláruðust á
Sundáhrifunum (sem á frummálinu
er kölluð L’effet aquatique). Það er
áberandi í þessari mynd að leikstýran leyfir styrkleikum sínum að
ráða en þeir liggja meðal annars í
skemmtilega ýktum aðstæðum, litríkum karakterum, skemmtilegum
uppákomum og notalegum tón.
Myndin er í sambærilegum stíl við
fyrri myndir Sólveigar, Skrapp út

og Queen of Montreuil, en saman
mynda þær lauslega tengdan þríleik
þar sem sömu persónum bregður
fyrir í þeim öllum.
Líkt og í fyrri myndum þríleiksins
mætast menningarheimar Íslands
og Frakklands á kómískan máta.
Florence Loiret-Caille snýr aftur
sem Montreuil-drottningin sjálf,
hin heillandi Agathe. Að þessu
sinni starfar hún sem sundkennari
sem ljúflingurinn Samir (leikinn af
Samir Guesmi) sér ekki sólina fyrir.
Hann þykist vera ósyndur til þess að
geta farið í tíma til hennar og fangað
þannig athygli hennar. Skömmu
síðar er Agathe send í vinnuferð til
Íslands og Samir eltir hana þangað.
Áætlun Samirs gengur þó ekki alveg
eftir og illa gengur að ná ástum
sunddrottningarinnar. Eftir skyndilegt óhapp breytist hins vegar allt
hjá þeim báðum og samband þeirra
þróast í óvænta átt.
Það fer lítið fyrir persónuleika
Samirs, hann er fámáll og vandræðalegur, en einhverja útgeislun hefur
hann. Persónan er viðkunnanleg,
en að vísu nokkrum númerum of
örvæntingarfull og flöt á sama tíma.
Florence er aftur á móti heillandi og

nær betra sambandi við áhorfendur,
en persónurnar eiga það sameiginlegt að vera í senn harðákveðnar og
viðkvæmar. Saman myndast lágstemmdir og sannfærandi neistar
á milli þeirra en það sakar heldur
ekki að þeim til stuðnings er breiður
hópur skrautlegra aukaleikara, og
þar á meðal þau Frosti Runólfsson
og Didda Jóns í hlutverki fyrrum
dópsalans Önnu. Óttarr Proppé
stelur hins vegar senunni í smáhlutverki á móti Florence en Óttarr
hefur verið fastagestur í þríleiknum.
Tónlistin setur ljúfan svip á
verkið og kvikmyndatakan frá Isabelle Razavet er gullfalleg, sama
hvort við erum stödd innandyra við
sundlaugarbakka eða með grípandi
póstkortsramma af landinu okkar
í sigtinu. Anspach stráir svo mikilli
sál og einlægni í áferðina að hún
sleppur við það að breyta myndinni
í gríðarstóra landkynningu í seinni
hlutanum. Hingað til hef ég allavega ekki séð Bláa lónið þrætt svona
krúttlega og hentuglega inn í söguþráð bíómyndar eins og hér er gert.
Á 80 mínútum er ekki hægt að
segja að rennslið sé annað en bratt.
Anspach hefur tónað örlítið niður

Það er áberandi að leikstýran leyfir styrkleikum sínum að ráða í Sundáhrifunum,
en þeir liggja meðal annars í skemmtilega ýktum aðstæðum.

sinn súra húmor en hann laumar sér
inn á réttum stöðum. Framvindan í
myndinni verður ótrúverðugri eftir
því sem á líður en handritið heldur
oftast fjöri með samræðunum eða
sérviskulegum uppákomum, stundum hressilega óvæntum. En bara
stundum. Myndin mætti skilja meira
eftir sig og hefði getað gert aðeins
meira úr parinu í stað þess að flakka
látlaust á milli aðstæðna, en andinn

er sífellt jákvæður og krúttlegur og
myndin leyfir sér líka að vera yndislega rugluð á köflum – alveg eins og
fyrirrennarar hennar.
Tómas Valgeirsson

Niðurstaða: Dúlluleg, einlæg og
óvenjuleg lítil ástarsaga. Annar aðalleikarinn er heldur þurr en húmorinn
og sjarminn halda henni prýðilega
á floti.
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Dogme-ljósmyndun inni á Goldfinger
Auður Ómarsdóttir og Viðar Logi Kristinsson tóku þátt í ljósmyndunarverkefninu Pairs Project nú á dögunum.
Strangar reglur í anda Dogme-aðferðafræðinnar giltu og máttu þau einungis skjóta á 35mm filmu.

P

airs Project virkar þannig að
10 ljósmyndurum víðsvegar
að úr heiminum var boðið
að taka þátt og fengu sérstök
fyrirmæli um hvernig skyldi vinna
verkefnið. Ljósmyndirnar máttu
aðeins vera teknar á 35mm filmu,
aðeins eina filmu átti að senda til
tímaritsins til framköllunar.
„Filman okkar festist í pósti og
var endursend, svo við náðum að
koma henni til skila á síðasta séns og
fengum að vera með. Enduðum svo
á forsíðu tímaritsins,“ segir Auður
Ómarsdóttir sem vann þetta verkefni ásamt félaga sínum Viðari Loga
Kristinssyni.
Pairs Project er tímarit eða zine
sprungið út frá lífsstílstímaritinu
Eclectic Magazine og mun það koma
út einu sinni á ári. Það kemur nú í
fyrsta sinn út í takmörkuðu magni
í byrjun október í fimm borgum:
Amsterdam, Berlín, London, Mílanó
og París.
Verkefnið kom upp í hendurnar
á þeim Viðari og Auði þannig að
Viðar hafði áður unnið fyrir tímaritið Eclectic Magazine, en listrænn
stjórnandi þess er einn af þeim sem

Þau voru eins og
unglingar í dularfullum leik að leita sér að
einhverju til að gera. Eins
og þau hefðu brotist þar
inn til að hanga og spila
teknó og drekka breezer.
stendur fyrir Pairs Project. Hann
bauð Viðari að taka þátt og Viðar
bauð Auði að skjóta myndatökuna
með sér. Viðar leigði á þeim tíma í
kjallaranum hjá Auði og vissi að hún
var mikið að skjóta analog og fannst
því kjörið að fá hana til að vinna
verkefnið með sér.
Nú skildist mér að myndirnar
hafi verið teknar inni á Goldfinger,
af hverju þar? „Staðurinn er einn
af þeim síðustu hérlendis af sinni
tegund og okkur fannst áhugavert
að fara þangað og skyggnast inn í
þá fagurfræði sem einkennir slíkan
stað. Staðurinn er innréttaður á mjög
áhugaverðan hátt, litirnir, myndirnar á veggjunum, gerviblómin og
stytturnar. Við fengum tvo stráka og

eina stelpu, öll snoðuð, til þess að
sitja fyrir. Útlit þeirra heillaði okkur
og var eins og einhver andstæða við
staðinn. Þau voru eins og unglingar
í dularfullum leik að leita sér að einhverju til að gera. Eins og þau hefðu
brotist þar inn til að hanga og spila
teknó og drekka breezer.“
Má eiga von á einhverju fleira
svipuðu frá ykkur? „Ég vinn í myndlist og er því að skipuleggja komandi
sýningar, bæði hér heima og í Berlín.
Ég vinn mikið með ljósmyndir í listinni og er einnig að vinna að sýningu
í Ljósmyndasafni Reykjavíkur sem
verður snemma næsta árs. Viðar
er með mörg spennandi verkefni í
gangi, ljósmyndaseríur og herferð
sem hann skipuleggur nú. En Pairs
Project er eina verkefnið sem við

Reglur myndaseríunnar

l Það var bannað að taka myndir í
stúdíói.
l Það var bannað að koma með
leikmuni eða sviðsmyndir.
l Það voru strangar reglur um val á
fatnaði en módelin urðu að velja
föt úr þeim sem tískustjórnandinn

Listafólkið Auður Ómarsdóttir og Viðar Logi Kristinsson fengu ansi krefjandi ljósmyndunarverkefni nú á dögunum. Fréttablaðið/GVA

kom með og urðu einnig að klæða
sig í þau sjálf eftir eigin höfði.
l Þrífótur og tímastillingar voru ekki
leyfðar.
l Eina lýsingin sem var leyfð var
innbyggt flass.
l Ekki var leyfilegt að nota filtera.

l Bannað var að svindla á tíma og
rúmi.
l Ekki var tekið við myndaseríu
með ákveðnu þema.
l Einungis leyfilegt að taka myndirnar á 35mm filmu.
l Engin eftirvinnsla var leyfð.

Tökum bleikan
bíl!
Styrkjum starfsemi Krabbameinsfélagsins
Farsælt
samstarf
frá 2007

Hreyfill / Bæjarleiðir er styrktaraðili
árvekni átaks Krabbameinsfélagsins
í október og nóvember
Með hverri pantaðri ferð styrkir þú verkefni Krabbameinsfélagsins
til kaupa á nýjum tækjum til brjóstakrabbameinsleitar.
Af því tilefni höfum við sérmerkt bílana okkar
enn á ný með bleikum taxaljósum.

Sæktu þér
Hreyfils appið
og pantaðu bleikan bíl.

SÆKTU APPIÐ
á heimasíðu Hreyfils:
hreyfill.is
eða í App Store
og Google Play

Taktu bleikan bíl næst þegar þú pantar leigubíl!
„Bleika slaufan” er til sölu í bílunum okkar frá 1. – 15. október.

NG
I
D
EN VIKU
S
NÝ ERRI
Í HV
KARRIMOR
3 IN 1. JAKKI, FLÍSPEYSA OG ÚLPA

EINNIG FÁANLEG
Á DÖMUR OG HERRA

8.390 KR.
Verð frá

LONSDALE HERRASKÓR

8.390 KR.
GELERT DÖMU VINDJAKKI

4.390 KR.

BARNA ADIDAS BÓMULLARBUXUR

5.990 KR.
KARRIMOR HERRA ÚTIVISTARPEYSA

5.990 KR.
SLAZENGER BARNASKÓR

4.790 KR.

SOULCAL LOÐFÓÐRAÐIR BARNASKÓR

EINNIG FÁNALEGIR Á DÖMUR
Verð frá

5.190 KR.

UNDER ARMOUR BARNA PEYSA

EIGUM MIKIÐ ÚRVAL AF
UNDER ARMOR BARNAVÖRUM

7.390 KR.

SOULCAL BARNAÚLPA

EINNIG FÁNALEGIR Á DÖMUR
OG HERRA

5.990 KR.
Verð frá

LONSDALE BARNA BÓMULLAR
HETTUPEYSA

2 FYRIR
3.590 KR.

2.490 KR.

LONSDALE BARNA JOGGINGBUXUR

2 FYRIR
3.190 KR.

2.190 KR.

SOVIET HERRASKÓR

7.990 KR.

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR.
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Lífið í
vikunni
26.09.1630.09.16

Við höfum endurskapað heilsudýnuna. Aftur.

Rennilásinn er líklega það eina sem við endurhönnuðum ekki.

25%
T E M P U R-D A G A R

A F S L ÁT T U R
LÝ K U R Í D A G

L AUGARDAG

Háþróað
TEMPUR® efni

Precision™
Micro gormar

NÝJA TEMPUR® Hybrid heilsudýnan

Með því að sameina háþróaða TEMPUR® efnið og
hina vönduðu Precision™ micro gorma aðlagar
®
nýja TEMPUR Hybrid heilsudýnan sig fullkomlega að líkama þínum
og bregst við hreyfingum þínum þannig að þú upplifir réttan
stuðning og hámarksþægindi.
Til enn frekari þægindaauka er dýnan klædd QuickRefresh™
áklæði sem taka má af með rennilás og þvo.

TEMPUR® HYBRID HEILSUDÝNAN
Frumlegasta hönnun TEMPUR til þessa!

QUICKREFRESH™ ÁKL ÆÐI

Rennilás gerir það afar einfalt er að taka
QuickRefresh áklæðið af dýnunni og þvo.

Brettamenningunni Á
Gautlandi bjargað
Styrmir Guðmundsson vildi kenna
börnum sínum á hjólabretti og tók
að sér að smíða tvo hjólabretta
rampa í Svíþjóð.

DA L S B R AU T 1
Akureyri
588 1100

S KE I Ð I 1
Ísafirði
456 4566

Útvarpsþátturinn Þrjár í fötu hefur
göngu sína á FM957 þann 9. október.
Þátturinn er merkilegur
fyrir þær sakir að
honum stýra
þrjár stúlkur
en slíkur
útvarpsþáttur hefur
ekki verið á
dagskrá FM957
áður. Þáttastjórnendur eru þær
Ósk Gunnarsdóttir, Þórunn Antonía
Magnúsdóttir og Sigrún Sig.

Úr gríninu í alvöruna
Júlíana Sara Gunnarsdóttir leikur
í spennumyndinni Grimmd sem
frumsýnd verður í október. Júlíana er
þekkt fyrir hlutverk sitt í gamanþáttunum Þær tvær, en hér leikur hún
alvarlegra hlutverk. „Það var virkilega
skemmtileg tilbreyting,“ segir hún.

Eins og að yfirgefa
rokkhljómsveit
Leikkonan Unnur Ösp Stefánsdóttir hefur sagt skilið við hlutverk
Hallgerðar langbrókar í Njálu Borgarleikhússins því hún á von á sér.
Við keflinu tekur leikkonan Elma Stefanía Ágústsdóttir.
„Það er auðvitað alltaf erfitt að
kveðja sýningar sem maður hefur
tekið þátt í, sérstaklega sýningu
sem þessa þar sem allur hópurinn
tekur ríkan þátt í að skapa. Þetta
er meira eins og að ganga út úr
hljómsveit – eins og ég sé að yfirgefa rokkhljómsveitina mína – og
tilfinningarnar eru blendnar,“ segir
leikkonan Unnur Ösp Stefánsdóttir
sem hefur sagt skilið við hlutverk
Hallgerðar langbrókar í leikverkinu
Njálu vegna óléttu. Við keflinu tekur
Elma Stefanía Ágústsdóttir.
Njála er byggð á Brennu-Njáls sögu
og sýnd í Borgarleikhúsinu. Verkið
var tilnefnt til alls ellefu Grímuverðlauna í fyrra og hlaut tíu Grímur,
meðal annars fyrir sýningu ársins.
„Þetta er mjög líkamlega krefjandi
hlutverk, það er mikið um dans,
hopp og að ég kasti mér í gólfið,
þannig að í ljósi þess var ágætt að fá
að stíga til hliðar. Það var líka alveg
geggjuð upplifun að fá að sitja úti í
sal um daginn og horfa á sýninguna,
það eru fáir leikarar sem fá tækifæri
til þess að vera áhorfandi á eigin
sýningu.“
Unnur Ösp vinnur einnig að uppsetningu verksins Brot úr hjónabandi sem byggt er á sjónvarpsþáttum eftir Ingmar Bergman frá 1973,
í leikstjórn Ólafs Egils Egilssonar.
Verkið er hressandi og sársaukafullt uppgjör hjóna og mótleikari
Unnar Aspar er eiginmaður hennar,
leikarinn Björn Thors.
Unnur segir það sannarlega skrítið fyrir þau hjónin að stíga í þessi
hlutverk í ljósi aðstæðna.
„Við erum auðvitað bara að vinna
vinnuna okkar og nálgumst þetta á
faglegum forsendum. En sambandið
má vissulega ekki hanga á bláþræði
þegar maður fer inn í skilnaðardrama. Þetta er ansi nærgöngult
verk og krefjandi en á sama tíma
skemmtilegt og mikil forréttindi að
fá að taka þátt í þessu með manninum sínum. Við höfum grínast með
það að Brad (Pitt) og Angelina (Jolie)
og Tom (Cruise) og Nicole (Kidman) skildu öll eftir að hafa leikið
í „hjónamyndunum“ sínum. Við
fetum vonandi ekki í fótspor þeirra
en við spyrjum að leikslokum,“ segir
hún og hlær. sara@frettabladid.is

Þetta er meira eins
og að ganga úr
rokkhljómsveit – eins og ég
sé að yfirgefa rokkhljómsveitina mína.
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Þeirra tími kominn

Hóf söngferilinn 13 ára
gömul
Söngkonan Joss
Stone er væntanleg
til Íslands í október,
þar sem hún mun
koma fram á tónleikum. Söngkonan
á langan feril að
baki en hún hefur
meðal annars hlotið
Grammy-verðlaun og
tvenn BRIT-verðlaun á
ferli sínum.

1. október 2016

Unnur Ösp hefur sagt skilið við Hallgerði í verkinu Njálu og einbeitir sér nú að nýju
verki þar sem hún leikur móti Birni Thors. Fréttablaðið/Ernir

Gaman að vera með í Njálu
Leikkonan Elma Stefanía
tekur við hlutverki
Hallgerðar af Unni. Hún
segir undirbúning hafa
gengið vel og að það sé
einstaklega gaman að
fá að taka þátt í sýningu
sem þessari. Innt eftir
því hvort það sé mikið
mál að taka við hlutverki
með svo stuttum fyrirvara, svarar Elma Stefanía
að það sé erfitt en vel

hægt. „Maður gerir bara
það sem þarf að gera;
lærir að dansa með
Íslenska dansflokknum
og svo framvegis.
Undirbúningurinn hefur
gengið vel og það er
alveg ótrúlega gaman
að fá að taka þátt
í þessari sýningu.
Þetta er bara eins
og að vera með í
Elma Stefanía
rokk-„showi“.“
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5 ára ábyrgð fylgir nú öllum nýjum fólksbílum hjá Heklu
Tilfinningin sem fylgir því að keyra um á nýjum Volkswagen, Audi, Skoda og Mitsubishi er ótrúlega
góð – og nú verður hún enn betri með bílinn í 5 ára ábyrgð* allt til ársins 2021. Komdu og prófaðu
nýjan bíl hjá Heklu með ábyrgð til næstu fimm ára. Hlökkum til að sjá þig!

*Ábyrgðin gildir fyrir alla nýja fólksbíla, nema atvinnubíla.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is
Bakþankar

Óttars
Guðmundssonar

Saga
læknisfræðinnar

F

yrsti landlæknir Íslands,
Bjarni Pálsson, hóf störf úti
á Seltjarnarnesi árið 1760.
Hann var um nokkurt
skeið eini læknir landsins, enda þurfti hann að ferðast
mikið. Í ævisögu hans stendur: „að
trautt héldu honum veður, sjór
eða úrtölur, er hans var vitjað til
verka“. Bjarni dó í Nesi, sextugur að
aldri árið 1779, snauður af veraldlegum gæðum og uppgefinn á sál
og líkama. Á tímum Bjarna má
fullyrða að Íslendingar byggju við
einhverja verstu heilbrigðisþjónustu í Evrópu. Ungbarnadauðinn
var sá mesti sem þekktist og allar
aðstæður hinar ömurlegustu.
Lækningaaðferðir Bjarna voru oft
frumstæðar en hann gerði alltaf sitt
besta. Hann var mikill trúmaður og
„þakkaði Guði allar læknisaðgerðir
sem vel tókust“.
Mikið vatn hefur runnið til
sjávar frá því að Bjarni Pálsson
reið frá Þingvöllum með embættisbréfið sitt í hnakktöskunni. Heilbrigðisástand þjóðarinnar er með
miklum ágætum þótt ýmislegt megi
betur fara. Þessi saga lækninga
er merkileg og miklu skiptir að
halda henni til haga. Brýnt er að
lækningaminjasafnið úti á Nesi fái
gegnt hlutverki sínu en verði ekki
duttlungum stjórnmálamanna að
bráð. Margir íslenskir læknar telja
reyndar að saga læknisfræðinnar
hafi byrjað daginn sem þeir innrituðust í læknadeild og henni ljúki
þegar þeir hætti störfum. Það er
leiður misskilningur.
Sagan kennir okkur að umgangast samtíð okkar af virðingu
og hógværð. Læknar framtíðar
munu eflaust hlæja að vísindum
nútímans eins og margir gera gys
að blóðtökum og bænahaldi Bjarna
Pálssonar. Sá sem ekki þekkir sögu
sína endurtekur í sífellu mistök
fortíðar.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

