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Sannar

sögur af

fátækt

Vilborg Oddsdóttir
félagsráðgjafi vill ekki
vera bundin af kerfinu.
Hún trúir því að sé fólki
gert kleift að lifa drauma
sína geti það brotist úr
fátæktargildrunni. ➛30

Í dyragætt
Asíu ➛36

Eineltishegðun
á Alþingi ➛38

Óvinir
mætast ➛44
plús 2 sérblöð l atvinna l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Fréttablaðið/GVA

Sérstök
jólatilboð

OPIÐ LAUGARDAG

Ljúffengt leikhúskvöld
Gjafakort fyrir tvo ásamt
gómsætri leikhúsmáltíð
fyrir sýningu eða í hléi

12.950 kr.

Úti að aka
Gjafakort fyrir tvo á
gamanleik eins og þeir
gerast bestir
9.950 kr.

Gjafakort

Borgarleikhússins
GJÖF SEM LIFNAR VIÐ!

Blái hnötturinn
Miði fyrir tvo á þessa
vinsælu fjölskyldusýningu og geisladiskur
með tónlistinni 10.600 kr.

t
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SUNNUDAG

13–18
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Geirsgötu hliðrað

Ákveðin norðanátt með éljum fyrir norðan og austan, en bjartviðri suðvestan til.
Dregur úr vindi og éljum um kvöldið. Hiti
kringum frostmark. sjá síðu 60

Jólabjórinn er orðinn hluti af hátíðinni
hjá mörgum. Fréttablaðið/Anton Brink

Jólabjórssala
aukist um 180%
Viðskipti Frá árinu 2005 til 2015
jókst sala jólabjórs um 180 prósent.
Árið 2005 voru seldir 268 þúsund
lítrar en í fyrra voru seldir rétt tæpir
750 þúsund lítrar.
Jólabjórinn fór í sölu þann 15. nóvember og er þetta 28. árið sem hann
er seldur. Í ár verður hægt að velja úr
43 tegundum og hefur úrvalið aldrei
verið meira. Í fyrra voru til að mynda
34 tegundir í boði svo um mikla
fjölgun er að ræða á einu ári.
Samkvæmt upplýsingum frá ÁTVR
skýrir mikil aukning á framboði að
hluta aukningu í sölu, minni líkur
eru á að bjórinn seljist upp svo eitthvað sé nefnt. Bjórinn hefur verið
seldur í það stuttan tíma í ár að ekki
er hægt að bera saman söluna í ár og
í fyrra. – sg

Vegna framkvæmda við bílakjallara undir Geirsgötu og nýjar byggingar á Austurbakka verður Geirsgata tímabundið færð til norðurs og jafnframt
þrengd á þeim kafla í eina akrein í hvora átt. Hjáleið um Geirsgötu verður í notkun frá morgundeginum og fram á sumar. Fréttablaðið/Anton brink

Húsnæði Hótels
Marina til Eikar
Viðskipti Eik fasteignafélag undirritaði í gær kauptilboð um kaup á
fasteignum sem hýsa Hótel Marina.
Heildarvirði kaupanna er 4,45 milljarðar. Fasteignir í eigu Slippsins
fasteignafélags eru Mýrargata 2-8,
Mýrargata 12 og Mýrargata 14-16.
Eignirnar, sem standa í hjarta
miðbæjar Reykjavíkur, eru samtals 6.504 fermetrar. Flugleiðahótel
eru með alla fermetrana á leigu og
eru með langtímaleigusamning.
Við kaupin munu hóteleignir verða
13% af virði fasteigna Eikar og
verða 99% af þeim eignum í miðbæ
Reykjavíkur. – jhh

Þorgeir forseti
Hæstaréttar
Stjórnskipan Þorgeir Örlygsson var
kjörinn forseti Hæstaréttar á fundi
dómara í fyrradag. Helgi I. Jónsson
var kosinn varaforseti. Kjörið nær
yfir tímabilið 1. janúar 2017 til 31.
desember 2021. Þorgeir Örlygsson
hefur verið dómari við Hæstarétt
síðan 2011. Þorgeir var áður dómari
við EFTA-dómstólinn, ráðuneytisstjóri og borgardómari. – jhh

4,45

Þorgeir Örlygsson,
nýkjörinn forseti
Hæstaréttar

milljarðar er heildarvirði
kaupanna.

Kanarí

LUKKULÍF VITA | 30. nóvember | 13 nætur

79.900

Verð frá:
kr.
og 12.500 Vildarpunktar.
Á mann m.v. 2 í íbúð/herbergi.*
Verð án Vildarpunkta: 89.900 kr.

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS
*þú bókar þig í ferð á vegum VITA og færð að vita þremur
dögum fyrir brottför á hvaða hóteli þú lendir. Nánar á vita.is.

Ekki til nýjar Tetratalstöðvar fyrir alla
Slökkviliðið bíður eftir nýjum talstöðvum frá Berlín eftir að upp komst að Tetrasamskiptakerfið hafði verið hakkað. GSM-símar eru notaðir vegna galla í Tetra.
Landspítalinn lagði kerfið niður á miðvikudaginn og Strætó skoðar málin.
Fjarskipti Viðkvæmar upplýsingar
sem mikilvægustu viðbragðsaðilar
landsins hafa tjáð sig um í gegnum
Tetra-samskiptakerfið hafa verið
aðgengilegar á vefsvæði mánuðum
saman. Lögregluna hefur grunað í
tvö ár að einhver hafi hakkað sig inn
á kerfið en aðhafðist ekki fyrr en á
miðvikudag. Meðal upplýsinga sem
leynast á síðunni eru samskipti lögreglunnar um líkamsárás, sem átti
sér stað í heimahúsi á Höfn í Hornafirði í fyrrakvöld.
„Við dulkóðuðum okkar samskipti á hádegi á miðvikudag. Við
hefðum getað dulkóðað í vor ef við
værum ekki í samvinnu við ýmsa
samstarfsaðila,“ segir Ásgeir Þór
Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn hjá
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Dulkóðun á samskiptum lögreglunnar lauk í gærkvöldi en aðrir hafa
þurft að bíða eftir uppfærslunni.
Skipta þarf út gömlum talstöðvum
fyrir nýjar.
Tetra-samskiptakerfið er í eigu
íslenska ríkisins og rekið af Neyðar
línunni. Öll embætti lögreglu,
slökkvilið landsins, sjúkraflutningamenn, björgunarsveitir, Strætó bs.,
orkufyrirtæki og bílstjórar ráðherra
og forseta Íslands reiða sig á kerfið.
„Þetta kom eins og köld gusa
framan í okkur. Strax og við fréttum af þessu breyttum við öllum
samskiptavenjum okkar, þannig
að persónulegar upplýsingar eins
og kennitölur, nöfn, heimilisföng,
sjúkdómseinkenni og annað fer
ekki í gegnum Tetra-kerfið. Eins og
er notum við GSM-síma til að miðla
þessum upplýsingum,“ segir Jón
Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri
höfuðborgarsvæðisins. Hann segir
að ekki hafi verið hægt að leggja

Slökkviliðsstjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir Tetra-samskiptakerfið lífsnauðsynlegt við störf slökkviðliðsins. Fréttablaðið/Vilhelm

Þetta kom eins og
köld gusa framan í
okkur. Strax og við fréttum
af þessu breyttum við öllum
samskiptavenjum okkar.
Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri

kerfið til hliðar vegna þess að það
er lífsnauðsynlegt við störf slökkviliðsins og sjúkraflutningamanna.
Það sem að liggur fyrir er að við
þurfum að endurnýja okkar búnað
og við gerum það í samstarfi við
Neyðarlínuna. Við þurfum að bíða

eftir talstöðvum sem verið er að
senda frá Berlín, enda átti Neyðarlínan ekki til lager af þeim,“ segir
Jón Viðar.
Jóhannes Svavar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó, segir að verið
sé að skoða hvort uppfæra þurfi
kerfið en ekki liggi fyrir endanleg
ákvörðun um það. „Við höfum ekki
haft stórkostlegar áhyggjur af þessu
af því að samskipti okkar eru ekki
leynileg. Þau eru aðallega um hvar
strætisvagninn er staddur,“ segir
Jóhannes.
Landspítalinn lagði niður kerfið á
miðvikudag og hefur síðan þá notað
GSM-síma við samskipti innanhúss.
Þá hefur Landsvirkjun ákveðið að
endurnýja allar Tetra-talstöðvar
sínar. thorgeirh@frettabladid.is

HJARTANLEGA

V E L K O M I N
Njóttu þess að undirbúa jólin
í hlýju og notalegu umhverfi.
Fjöldi verslana, veitingastaða
og ókeypis bílastæði.

LAUGARDAG
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Af öllu hjarta

kringlan.is

facebook.com/kringlan.is
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Tölur vikunnar 13.11.2016 til 19.11.2016

66%

11

nautgripir drápust í stórbruna á bænum Fögruhlíð
í Jökulsárhlíð á mánudag.

871 300
flóttamanni
hefur áhöfnin
á Responder,
björgunarskipi Rauða
krossins á
Miðjarðarhafi,
bjargað.

Þrjú í fréttum
Lesfimi,
íslenska og
forvarnir
Gylfi Jón
Gylfason

sviðsstjóri á matssviði Menntamálastofnunar
segir það áhyggju
efni að um 36 prósent
íslenskra grunnskólabarna nái
ekki lágmarksviðmiðum í lesfimi.
Niðurstöður könnunar stofnunar
innar sýna jafnframt að óverulegar
framfarir í lesfimi séu frá miðstigi
til unglingastigs og lesfimi við lok
grunnskóla er ábótavant.

Guðlaug Stella
Brynjólfsdóttir

verkefnisstjóri
kennsluverkefnisins Íslenskuþorpið
segir erlenda
nemendur hafa
komið nánast
talandi á íslensku úr heimsóknum
frá eldri borgurum. Íslenskuþorpið
er að finna innan ákveðinna fyrir
tækja og stofnana úti í samfélag
inu, meðal annars í sex félagsmið
stöðvum aldraðra.

Karl Andersen

prófessor í hjartalækningum og
yfirlæknir á
Hjartagátt Landspítalans
segir að ástæða sé
til að beita forvörnum
gegn vaxandi offitu og tengdum
vandamálum með áþekkum hætti
og lengi var gert gegn tóbaksreyk
ingum. Offita er einn af sterkustu
áhættuþáttum kransæðasjúkdóms
en hún er hratt vaxandi vandamál
á Íslandi, ekki síst hjá börnum
sem eru á meðal þeirra feitustu í
Evrópu.

milljóna króna halli verður á
rekstri Háskóla Íslands á þessu
ári – sem er fordæmalaust.

@ 10.459

gamals fólks á
Landakoti eru
vannærð, er talið
út frá rannsóknum árin 2015 og
2016.

íslensk netföng eru skráð á skyndikynnasíðuna AdultFriendFinder.

!
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milljónir króna,
hið minnsta,
þarf til endurbóta á Hegningarhúsinu við
Skólavörðustíg.

90%
þeirra sem
greinast með
lungnakrabba
mein, reykja eða
hafa reykt.

hlutu mænu
skaða í slysum
á Íslandi árin
1975 til 2014.

Ákveða sjálfir eigin hlunnindi
Forsætisnefnd þingsins ákveður fastar upphæðir í launum þingmanna sem undanþegnar eru tekjuskatti.
Einnig fá þingmenn endurgreiddan akstur á eigin bíl. Í fyrra voru greiddar tæpar 40 milljónir króna.
Alþingi Þingmenn fá greiðslur frá
þingi vegna starfa sinna ofan á þing
fararkaup sem ákveðið er af kjara
ráði. Allar þær greiðslur eru skatt
frjálsar. Þingmenn sjálfir ákvarða
þessar sporslur.
Þingfararkaup hækkaði daginn
eftir kosningar um 44 prósent og er
nú 1,1 milljón króna á mánuði. Ofan
á það fá allir þingmenn greiddan
svokallaðan starfskostnað sem er
90.636 krónur á mánuði. Einnig fær
hver einasti ferðamaður greiddan
kostnað sem kallast ferðakostnaður
í kjördæmum sem er 83.852 krónur.
Þessar greiðslur eru samkvæmt
ákvæðum um þingfararkostnað og
eru skattfrjálsar.
Það sem vekur athygli er að forsæt
isnefnd þingsins ákveður sjálf hversu
háar upphæðir þetta eru. Í lögum um
þingfararkostnaðinn segir í 17. grein
að þessar greiðslur séu undanþegnar
skatti.
Einar K. Guðfinnsson, forseti
Alþingis á síðasta kjörtímabili og
jafnframt formaður forsætisnefndar,
segir mikilvægt að farið sé varlega í
að breyta reglum um kostnað þing
manna. Þingmenn fái endurgreiddan
kostnað sem hlýst af störfum þeirra.
„Við megum ekki gera þetta svo að
aðeins efnaðir einstaklingar geti
orðið þingmenn. Stíga þarf varlega
til jarðar en ég sé ekkert athugavert
við að menn setjist niður á nýju þingi
og fari fyrir hlutina með tilliti til nýs
úrskurðar kjararáðs,“ segir Einar.
Í 7. gr laganna um þingfarar
kaup og þingfararkostnað segir að
þingmaður fái þessar mánaðarlegu
fjárhæðir til greiðslu kostnaðar og
einnig greiðslur vegna ferða á milli
heimilis og Reykjavíkur. Einnig segir
í sömu grein að endurgreiða skuli
alþingismanni kostnað við aðrar

Húsnæðis- og
dvalarkostnaður

134.041 kr.
Ferðakostnaður í
kjördæmum

83.852 kr.

Starfskostnaður

90.636 kr.

38,4

Skattfrjálsar aukatekjur hvers þingmanns hlaupa á milljónum á ári hverju og eru ákvarðaðar af
þingmönnum sjálfum. Fréttablaðið/GVA

Það er mjög mikilvægt að launagreiðslur þingmanna, hvaða
nafni sem þær nefnast, séu
ekki sveipaðar
leyndarhjúpi.
Brynhildur Pétursdóttir, fyrrverandi
alþingismaður

ferðir er hann þarf að fara innan
lands í tengslum við störf sín, svo
og gisti- og dvalarkostnað í þeim
ferðum.
Með öðrum orðum fær þing
maður greiddar rúmar 83 þúsund

krónur sem heitir „ferðakostnaður
í kjördæmum“ en getur síðan fengið
allan útlagðan kostnað í ferðum
sínum endurgreiddan. Því er um
tvítekningu að ræða. Þessar 83.852
krónur fara því ekki í kostnað vegna
ferða heldur aðeins hækka laun
þingmanna.
Alþingi greiðir þingmönnum
einnig fyrir akstur á eigin bifreið. Til
að mynda greiddi þingið 51 milljón
króna árið 2014 til 28 þingmanna
þar sem átján þeirra fengu meira en
eina milljón króna skattfrjálst í sinn
vasa. Árið 2015 greiddi þingið 38,5
milljónir króna vegna aksturs þing
manna á eigin bifreiðum. Þingmenn
þurfa ekki að sýna fram á kostnað
vegna akstursins.

milljónir voru
greiddar skattfrjálst
til þingmanna vegna
aksturs í fyrra.

Brynhildur Pétursdóttir, fyrr
verandi þingmaður Bjartrar fram
tíðar, lagði fram þingmál þess efnis
á síðasta þingi að upplýsingar um
kostnað þingmanna verði gerðar
opinberar. „Það er mjög mikilvægt
að launagreiðslur þingmanna,
hvaða nafni sem þær nefnast, séu
ekki sveipaðar leyndarhjúpi. Í Bret
landi eru þessar upplýsingar allar
uppi á borði og var það fyrirmynd
sem ég horfði til. Á sama tíma og
fjármálaráðuneytið vinnur að því
að allir reikningar hins opinbera
verði opnaðir almenningi ættu
þingmenn að ríða á vaðið og sýna
gott fordæmi. Slíkt yrði líka til að
auka traust á Alþingi.
sveinn@frettabladid.is

„Þetta er krassandi frásögn og þeim fullorðna lesanda sem
breytist ekki í spennt barn við lesturinn er ekki viðbjargandi.
Þessi ævintýralega saga er einfaldlega dýrðleg skemmtun
fyrir jafnt unga sem aldna.“
KOL BRÚ N BE RGÞ ÓR SD Ó T T I R / DV
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana.
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SERÍU
HELGIN

r
Latibæ
tir
skemm
kl. 15:00
ag
laugard

Latibær í dag

Íþróttaálfurinn og Solla stirða skemmta
börnunum í Skútuvogi
kl. 15:00 laugardag

Jólalandið
í Skútuvogi hefur glatt börn
og fullorðna í áratugi

40%

25%

afsláttur

Samtengjanlegar
LED útiseríur 50 ljósa

afsláttur

Margir litir

25%
afsláttur

2.990
3.990

kr

kr

Jólatilboð

1.190
1.990

kr

kr

Aðventuljós
7 ljósa.

14500290-293

14500400-403

Jólatilboð

1.490
1.990kr
Jólastjarna
Stór og flott.

Byggjum á betra verði

kr

Allir
fágaírs
dag

á lau vogi
í Skútu 16
kl. 12w w w. h u s a . i s
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LAUGARDAGUR

Leiðtogar funda í Berlín

Á VÖLDUM BÍLUM

BÍLALAND BÝÐUR NOKKRA BÍLA Á EINSTÖKUM
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU
ÞÉR GÓÐAN BÍL Á FRÁBÆRU VERÐI!

www.bilaland.is

NÝ HEIMASÍÐA – STÆRRI BÍLAMYNDIR
Rnr. 320501

RENAULT Megane Berline Bose.
Nýskr. 08/14, ekinn 16 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð áður: 2.840 þús. kr.

Rnr. 283563

Angela Merkel, kanslari Þýskalands, tók Theresu May, forsætisráðherra Breta, fagnandi áður en þær funduðu
með forsetum Frakklands, Ítalíu og Spánar og Barack Obama Bandaríkjaforseta í gær. Fréttablaðið/EPA

Píratar og Viðreisn lýsa
yfir samstarfsvilja

BMW 116.
Nýskr. 09/14, ekinn 21 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.390 þús. kr.

TILBOÐ 2.490 þús. kr. TILBOÐ 2.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 103436

Rnr. 152065

BMW X5 Xdrive30d.
Nýskr. 11/11, ekinn 110 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 6.940 þús. kr.

TILBOÐ 1.590 þús. kr. TILBOÐ 5.990 þús. kr.
Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 152098

NISSAN Pathfinder SE.
Nýskr. 06/13, ekinn 99 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 5.390 þús. kr.

Rnr. 283611

SUZUKI Grand Vitara.
Nýskr. 05/14, ekinn 62 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð áður: 3.990 þús. kr.

TILBOÐ 4.590 þús. kr. TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.
Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

ENNEMM / SÍA /

HYUNDAI I30 Comfort.
Nýskr. 03/12, ekinn 79 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.190 þús. kr.

NM78551

Formenn Pírata og Viðreisnar blása á sögusagnir um lítinn samstarfsvilja sín
í milli. Flokkarnir hafa þótt líklegastir til að vera ljón í vegi við myndun fimm
flokka ríkisstjórnar undir stjórn Vinstri grænna. Mál skýrast betur um helgina.
Stjórnmál „Það eru einhverjir að
búa þetta til bara. Við höfum verið
mjög jákvæð um að skoða þetta,“
segir Benedikt Jóhannesson, for
maður Viðreisnar, um meint vilja
leysi flokksins til að hefja samstarf
við Pírata. Daginn eftir kjördag sagði
Benedikt að honum hugnaðist ekki
að ganga inn í Píratabandalagið.
„Ég er ekki alveg viss um að þjóðin
sé að kalla eftir fimm flokka stjórn.
Þá værum við að ganga inn í Pírata
bandalagið. Það hugnast mér nú ekki
alveg,“ sagði Benedikt þá í viðtali á
Stöð 2.
Nú er komið annað hljóð í strokk
inn því Benedikt segist ganga bjart
sýnn til fimm flokka samstarfs.
„Maður er smám saman að átta sig á
því að kosningarnar fóru á ákveðinn
veg. Eftir því sem leiðir lokast þá
verður maður að opna á aðrar dyr.“
Birgitta Jónsdóttir, þingflokksfor
maður Pírata, segir að meint óvild á
milli flokka sé lítið annað en gróu
sögur. „Ég hef hitt fólk úr Viðreisn og
held að það sé vilji til að finna leið til
að hefja samvinnu. Það getur verið að
það séu einhverjar gróusögur í gangi
en ég held að það sé betra að fólk hitt
ist og sjái hvort það sé einhver breið
gjá þarna á milli eða ekki. Ég skynja
hana að minnsta kosti ekki.“
Birgitta segir að jafnframt gangi
gróusögur um að óvild sé á milli
hennar og Katrínar Jakobsdóttur en
ekkert geti verið fjær sannleikanum.
„Það er engin óvild neins staðar. Allir
stjórnarandstöðuflokkarnir unnu
mjög náið saman á síðasta kjör
tímabili. Það var frekar skýrt fyrir

Katrín Jakobsdóttir ræddi við formenn allra flokka á Alþingi í gær en hún stefnir á
að mynda fimm flokka ríkisstjórn frá vinstri til miðju. Fréttablaðið/Ernir

Eftir því sem leiðir
lokast þá verður
maður að opna
á aðrar dyr.
Benedikt Jóhannesson, formaður
Viðreisnar

kosningar að það voru nokkur aðal
áherslumál sem allir voru sammála
um að þyrfti að ganga í.“
Katrín Jakobsdóttir lá undir feldi
í gær eftir að hafa fundað með for
mönnum allra flokka á Alþingi í
gær. Fréttablaðið greindi frá því á
fimmtudag að nokkrir þingmenn
Vinstri grænna virtust spenntari fyrir
samstarfi við Framsóknarflokkinn
en Viðreisn og teldu meiri málefna

Ég hef hitt fólk úr
Viðreisn og held að
það sé vilji til að
finna leið til
að hefja
samvinnu.
Birgitta Jónsdóttir,
Pírötum

hljómgrunn á milli flokkanna. Síðan
hefur margt skýrst en Sigurður Ingi
Jóhannsson, formaður Framsóknar
flokksins, lýsti því yfir eftir fundinn
með Katrínu á fimmtudag að hann
hefði verulegar efasemdir um að
fimm flokka stjórn gæti starfað.
Búist er við því að draga muni
til tíðinda í stjórnarmyndunarvið
ræðum í dag og formenn flokkanna
hittist og fundi. snaeros@frettabladid.is

Gildir 19.-20. nóvember. Mesta úrvalið er í Kringlunni, Smárlaind, Skeifunni og Garðabæ.

JÓLASPRENGJA

AF JÓLASKRAUTI OG JÓLASERÍUM
GILDIR LAUGARDAG OG SUNNUDAG

30%
AFSLÁTTU

R
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Gildi–lífeyrissjóður
Sjóðfélagafundur
Hótel Reykjavík Natura, fimmtudaginn 24. nóvember kl. 16.30
Efni fundarins:
▪ Staða og starfsemi Gildis – lífeyrissjóðs
▪ Samstarf við VIRK starfsendurhæfingu
Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta.

Stjórn Gildis — lífeyrissjóðs

Lífeyrissjóður

www.gildi.is

Hafnarfjarðarbær hefur leigt safnaðarheimili undir skólahald. Fréttablaðið/Anton

Skólahald í
sóknarheimili

SAMKEPPNI
um vegglistaverk/veggskreytingu

Safnaðarheimili Ástjarnarkirkju verður nýtt undir
skólahald á næsta ári. Skólastjóri Hraunvallaskóla
segir hann sprunginn og létta verði álagi af honum.

Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum efnir til hugmyndasamkeppni um
vegglistaverk/veggskreytingu á suðurgafl nýrrar frystigeymslu sem
mun verða fullbyggð sumarið 2017. Veitt verða verðlaun fyrir bestu
þrjár tillögurnar sem hér segir.

Menntamál „Það er löngu orðið
tímabært að létta á fjölda nemenda
í Hraunvallaskóla en hann er orðinn
einn fjölmennasti skóli landsins,“
segir Rósa Guðbjartsdóttir, formaður fræðsluráðs Hafnarfjarðarbæjar.
Ráðist hefur verið í uppbyggingu á nýjum skóla í Vallahverfinu
í Hafnarfirði. Skólinn verður í
Skarðshlíð en þar rís nýjasta byggð
Hafnarfjarðarbæjar.
„Meðan skólahúsnæðið er ekki
tilbúið er ljóst að notast þarf við
bráðabirgðahúsnæði og úr varð
að bærinn mun leigja safnaðarheimili Ástjarnarkirkju. Fyrsta ár
skólahaldsins mun fara þar fram en
flytjast svo í nýtt skólahús haustið
2018,“ segir Rósa.
Safnaðarheimilið verður leigt af
Hafnarfjarðarbæ á skólatíma en
mun sinna sókn Ástjarnarkirkju
um kvöld og um helgar.
„Fyrsta árið verður skólahald
fyrir fyrsta til fjórða bekk í safnaðarheimilinu en áætlað er að
skólinn muni sinna fyrsta
til tíunda bekk á næstu
árum. Undirbúningur
er í fullum gangi og
við munum bráðlega
auglýsa eftir skólastjóra,“ segir Rósa.
Hraunvallaskóli
er tiltölulega ungur
skóli en hann tók til
starfa árið 2005 og rúmlega 900 nemendur sækja
hann. Skólinn er svokall-

1. Verðlaun 500.000 kr. að viðbættum vsk.
2. Verðlaun 250.000 kr. að viðbættum vsk.
3. Verðlaun 125.000 kr. að viðbættum vsk.

Öllum er heimil þátttaka
Nánari lýsing og tilhögun samkeppninnar er hægt að finna á heimasíðu Vinnslustöðvarinnar, www.vsv.is undir flipa efst til hægri á forsíðu
sem nefndur er „samkeppni“.
Tillögum skal skila eigi síðar en 9. janúar 2017, úrslit verða gerð kunn
um mánaðarmót janúar febrúar 2017. Sjá nánar í samkeppnislýsingu.

Gjafakort

Borgarleikhússins
Gefðu töfrandi kvöldstund í jólagjöf!
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

aður opinn skóli sem felur í sér að
ekki er mikil áhersla lögð á formlegt
kennslufyrirkomulag. Nemendur
hafa meira frelsi til að haga náminu
eftir sínu höfði og ekki er notast við
hefðbundnar kennslustofur.
„Kennslufyrirkomulagið í Hraunvallaskóla hentar ekki öllum
nemendum og geta því þeir nemendur sem vilja formlegra kennslufyrirkomulag sótt nám í skólanum
í Skarðshlíð. Ákveðið hefur einnig
verið að leggja mikla áherslu á tónlistarkennslu í skólanum,“ segir
Rósa.
Lars Jóhann Imsland Hilmarsson, skólastjóri Hraunvallaskóla,
segist ánægður með að nýi skólinn hefji störf næsta haust. „Það
er mikil þörf á því að létta á nemendafjölda Hraunvallaskóla.“

Gómsætt leikhúskvöld
Gjafakort fyrir tvo ásamt gómsætri
leikhúsmáltíð fyrir sýningu eða í hléi

12.950 kr.

Úti að aka

Blái hnötturinn

Gjafakort fyrir tvo á
gamanleik eins og þeir
gerast bestir

Miði fyrir tvo á þessa
vinsælu fjölskyldusýningu og
geisladiskur með tónlistinni

9.950 kr.

10.600 kr.

thorgeirh@frettabladid.is

Meðan
skólahúsnæðið er ekki
tilbúið er ljóst að
notast þarf við
bráðabirgðahúsnæði.
Rósa Guðbjartsdóttir,
formaður fræðsluráðs Hafnarfjarðarbæjar

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 82270 11/16

Auris – verð frá: 3.090.000 kr.
Auris Hybrid – verð frá: 3.430.000 kr.

FÁGAÐUR AURIS Á FRÁBÆRU VERÐI
Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum akstri, hvort heldur með bensín- eða dísilvél eða í Hybrid-útfærslu.
Auris er með ríkulegum staðalbúnaði og glæsilegur að innan sem utan.
Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

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 Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Opnunin frestast til vors
Mathallar í maí á næsta ári, samkvæmt
nýrri endurskoðaðri framkvæmdaáætlun, en áður hafði verið ráðgert að
opna hana í desember.
„Framkvæmdirnar sem borgin er að
sinna hafa tafist í kerfinu, í stuttu máli
sagt. En að öðru leyti erum við sem
erum að taka húsið á leigu búnir að
raða inn þarna nýjum kaupmönnum,“
segir Haukur Már Gestsson. Hann og
Bjarki Vigfússon hjá Sjávarklasanum
eru framkvæmdastjórar mathallarinnar. Mathöllin á að vera heimili úrvals
sælkeraverslana og smárra veitinga-

Frá kr.

69.995

m/morgunmat

Frábært
að versla

Nú þegar hefur verið
tilkynnt um fjóra kaupmenn
sem verða með aðsetur i
Mathöllinni.
staða en Hlemmur verður þó eftir sem
áður mikilvægur áfangastaður í leiðakerfi Strætó. Nú þegar hefur verið tilkynnt um fjóra kaupmenn sem verða
með aðsetur í höllinni, meðal þeirra
eru Ísleifur heppni, óhefðbundin
ísbúð, SKÁL!, tilraunakenndur smárétta-, kokteila- og bjórabar, og MicroRoast Tes & Kaffis. – sg

1. des. í 3 nætur

Síðustu
sætin!

Nýr áfangastaður

PORTO
Stökktu

Netverð á mann frá kr. 69.995 m.v. 2 í herbergi
með morgunmat.

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

Reykjavík Stefnt er að opnun Hlemms
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Vísa eignarnámi vegna
Kröflulínu til dómstóla

Landsnet hefur stefnt fjórum eigendum Reykjahlíðar til að geta framfylgt eignarnámsheimild Ragnheiðar Elínar Árnadóttur. Eigandi telur samningsvilja Landsnets af skornum skammti. Talsmaður Landsnets segir eignarnám neyðarúrræði.
Stóriðja Landsnet hefur fengið
úrskurð iðnaðarráðherra um heimild
til eignarnáms í Reykjahlíð og matsnefnd eignarnámsbóta hefur úrskurðað um umráðatöku. Landeigendur
hafa ekki fallist á að veita Landsneti
yfirráð, þrátt fyrir heimildina og
umráðatökuréttinn, og verður mál á
hendur eigendum þingfest í Héraðsdómi Norðurlands eystra undir lok
mánaðarins.
Landsnet hefur lagt fram tryggingu
og óskað eftir dómsúrskurði um að
landsréttindi vegna Kröflulínu 4 verði
tekin með beinni aðfarargerð.
„Ég hef ekkert séð um þetta. Staðreyndin er sú að þeir unnu ekki
heimavinnuna sína og við óskuðum
eftir að þetta færi í nýtt umhverfismat því orkuþörfin væri allt önnur
en áður,“ segir Finnur Sigfús Illugason, einn eigenda Reykjahlíðar. Hann
segir Landsnet ekki hafa sýnt mikinn
vilja til samninga og ákveðið offors og
frekju hafa einkennt vinnu Landsnets.
„Landsnet hefur nú farið fram með
nokkrum yfirgangi. Þeir fóru inn á
landið án þess að búið sé að dæma
okkur bætur og ljúka eignarnáminu.
Þeim var veitt heimild til umráðatöku
yfir landinu,“ bætir Finnur Sigfús við.
„Eignarnám er ávallt lokaúrræði
sem ekki er beitt nema samningavið-

Landsnet áformar
línulögn um
Reykjahlíðarlandið í Mývatnssveit til að koma
rafmagni til Bakka
á Húsavík.
Fréttablaðið/Stefán

ræður séu fullreyndar. Í samningaviðræðum náðust samningar við um 88
prósent landeigenda í óskiptu landi
Reykjahlíðar en tæplega 12 prósent
vildu ekki semja. Öllum landeigendum var boðin sama fjárhæð og gildir
það reyndar um alla landeigendur á
línuleiðinni í heild sinni,“ segir Steinunn Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi Landsnets. „Gerð var lokatilraun
til að ná samningum við þá sem eftir
voru en það gekk ekki.“
„Þeir hafa haft dyggan stuðning
hér, sveitarstjórnarmanna, sem hafa
eggjað ríkisstjórn til að setja sérstök

lög til að brjóta á bak aftur það sem
á að heita lýðræði og vinnureglur
í lýðræðisþjóðfélagi,“ segir Finnur
Sigfús.
Steinunn segir Landsnet vinna eftir
lögum en ákveðinn hluti landeigenda
vilji ekki una úrskurði matsnefndar. Í
kjölfar heimildar til eignarnáms var
því hafin lögbundin málsmeðferð til
mats á eignarnámsbótum. Matsnefnd
eignarnámsbóta heimilaði Landsneti
umráðatöku til að hefja framkvæmdir
en umræddir landeigendur vilja ekki
hlíta þeim úrskurði,“ segir Steinunn.
sveinn@frettabladid.is

BÓK OG NORÐANÁTT!
Skrímslið kemur
VILDARVERÐ: 3.699.Verð: 4.799.-

Kompa
VILDARVERÐ: 3.699.Verð: 4.999.-

Prjónaskáld
VILDARVERÐ: 3.799.Verð: 4.999.-

Ævintýri gæsamömmu
VILDARVERÐ: 3.299.Verð: 4.199.-

Heklað skref fyrir skref
VILDARVERÐ: 4.999.Verð: 6.999.-

Bjargræði
VILDARVERÐ: 4.299.Verð: 5.999.-

Ljúflingar - prjónað á
smáa og stóra
VILDARVERÐ: 3.999.Verð: 5.499.-

Allt eða ekkert
VILDARVERÐ: 3.699.Verð: 4.799.-

Saumað skref fyrir skref
VILDARVERÐ: 4.999.Verð: 6.999.-

Leynlíf gæludýra skemmtibók
VILDARVERÐ: 2.499.Verð: 3.299.-

Havana heklbók
VILDARVERÐ: 3.999.Verð: 5.499.-

Að heiman
VILDARVERÐ: 4.499.Verð: 5.999.-

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

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða og vildarverða er 19. nóvember, til og með 23. nóvember, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
hefur gefið vilyrði fyrir því að veita
fjárhagslega aðstoð vegna verkefnisins. Þá hafi verið gengið frá
samningi við KPMG um verkefnisstjórn. Ef af sameiningunni yrði
myndi nýja sveitarfélagið verða
það landmesta á Íslandi. – gar

VETUR!
S805-2Y ál
snjóskófla L:110cm

2.190

Verum
viðbúin!

S805-10D 135cm
ál snjóskófla

2.595

S805-4L 170CM
ál snjóskafa

2.190

Rúðuvökvi -18°C
4 lítrar

740

Hálkusalt 5 kg

585
Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ

L AU G AR D A G UR

Hafna gististaðareglum

Áfram rætt um
sameiningu eystra
sveitarstjórnir Viðræður um
mögulega sameiningu Djúpavogshrepps, Sveitarfélagsins Hornafjarðar og Skaftárhrepps halda
áfram.
Sveitarstjóri Djúpavogshrepps
greindi hreppsnefndinni í gær frá
framvindu málsins. Kom þar fram

19. nóvember 2016

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

Drög að reglugerð um gististaði fá afar dræmar undirtektir hjá sveitarfélögum.
Leiðir til flóknari reglna en ekki til einföldunar, segir byggðarráð Skagafjarðar.
ferðaþjónusta Samband íslenskra
sveitarfélaga og mörg sveitarfélög
leggjast gegn drögum að nýrri reglugerð um veitingastaði, gististaði og
skemmtanahald sem atvinnu- og
nýsköpunarráðuneytið hefur gert.
Byggðarráð Skagafjarðar minnir á
að lagt hafi verið upp með einföldun á
kerfinu. „Vandséð er að þau drög sem
gerð eru hér athugasemdir við leiði
til einföldunar. Leiðin sem boðuð er,
er um margt flóknari og óskýrari en
núgildandi reglur og á það sérstaklega
við um minnstu gististaðina, heimagistingu,“ segir byggðarráðið.
Þá segir byggðarráð Skagafjarðar
vandséð að það sé árangursríkt eða
hvað þá hagkvæmt að Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu verði
eini eftirlitsaðilinn með allri heimagistingu vítt og breitt um landið. Í
reglugerðinni sé upptalning á búnaði
gististaða, meðal annars stærð rúma,
lampa, sápu og vatnsglasa.
„Varla er það skynsamleg verkaskipting að vera með lögreglu og
sýslumenn í að fylgja eftir framangreindum þáttum,“ segja Skagfirðingar.
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs leggur
til að reglugerðin verði ekki samþykkt
óbreytt.
„Í drögunum er ekki tekið á þeim
þáttum sem sveitarfélögin hafa verið
að kalla eftir breytingum á, svo sem
að rými sem sótt er um fyrir sé metið
samkvæmt gildandi byggingarreglugerð hverju sinni, kröfur um bíla-

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs sendir neikvæða umsögn frá Egilsstöðum um drög að
breyttri reglugerð vegna gistastaða. Fréttablaðið/Pjetur

Leiðin sem boðuð
er, er um margt
flóknari og óskýrari en
núgildandi reglur og á það
sérstaklega við um minnstu
gististaðina, heimagistingu.
Byggðarráð Skagafjarðar

stæðafjölda, aðgengi fólksflutningabíla og grenndarkynning til eigenda í
fjöleignahúsum,“ segir í bókun bæjarstjórnarinnar.
„Ljóst er að nái breyting á
reglugerð óbreytt fram að ganga
muni það hafa víðtæk neikvæð

áhrif á sveitarfélögin og íbúa
þeirra, meðal annars með auknum
álögum vegna umsagna á sama tíma
og sveitarfélögin verða fyrir tekjumissi vegna breytingar á skráningum heimagistingar,“ segir bæjarráð
Hornafjarðar.
Þá kveður bæjarráðið reglugerðina
að auki mundu skerða möguleika
íbúa til reksturs heimagistingar.
„Á þriðja tug heimila hafa tekjur af
slíkum rekstri í sveitarfélaginu,“ segir
bæjarráð Hornafjarðar sem einnig
harmar skertar öryggiskröfur vegna
gistingar og niðurfellingu á kröfum
um bílastæði gesta og leggst harðlega
gegn því að reglugerðin verði að veruleika. gar@frettabladid.is

KRAFTUR - TRAUST FYRIRTÆKI Í 50 ÁR

MAN vörubílasýning í dag
Í tilefni af 50 ára afmæli Krafts er opið
hús að Vagnhöfða 1 frá kl. 12-16
laugardaginn 19. nóvember
Allir velkomnir

KRAFTUR – ÖRYGGI – ENDING

VA G N H Ö F Ð I 1 • K R A F T U R . I S

Allar
jólaseríur

20%
afsláttur
Gildir til 20.11.2016

JÓLATILBOÐ!

ALLA HELGINA!

Öll
sængurver

20%
afsláttur
Gildir til 20.11.2016

Öll eldhús- og

20%
borðstofuborð

afsláttur
Gildir til 23.11.2016

Öll skrifborð

20%
afsláttur

Gildir til 23.11.2016

Allir plastkassar

20%
afsláttur

Gildir til 20.11.2016

www.rfl.is

CLEVELAND

CLEVELAND

Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði. Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

153.218 kr.
189.990 kr.

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

193.540 kr.
239.990 kr.

Tveggja sæta sófi. Slitsterkt
dökkgrátt áklæði.
Stærð: 150 x 90 x 96 cm

96.766 kr.
119.990 kr.

TANGO

KIRUNA

U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt slitsterkt
áklæði. Stærð: 301 × 200 × 78 cm

KENNEDY

Klassískt sófasett
frá La-Z-Boy.
Grátt og ljósgrátt
slitsterkt áklæði.

96.766 kr.
119.990 kr.

KAMMA
2ja sæta, stærð: 177 x 100 x 97 cm

3ja sæta, stærð: 196 x 100 x 97 cm

153.218 kr. 189.990 kr.

161.282 kr. 199.990 kr.

30%
ÖLL KERTI

AFSLÁTTUR UM HELGINA

Þriggja sæta sófi með viðarfótum.
Ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 201 x 84 x :105 cm

112.895 kr.
139.990 kr.

TÖFRAR

JÓLANNA

Í HÚSGAGNAHÖLLINNI

Töfrar jólanna í Höllinni

Þú finnur Jólablaðið
á husgagnahollin.is

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.

LO G
EL

H

SÓFAR

K

TAXFREE

A

IN

Allir sófar á taxfree tilboði*

2ja sæta, stærð: 170 x 95 x 95 cm

LARAMIE

161.282 kr. 199.990 kr.

Tveggja og þriggja sæta
sófar. Mjög endingargott
brúnt microfiber áklæði.

3ja sæta, stærð: 220 x 95 x 95 cm

169.347 kr. 209.990 kr.
PINNACLE

Þægilegur 3ja sæta La-Z-Boy
sjónvarpssófi með niðurfellanlegu
borði. Fæst í dökkgráu
og brúnu slitsterku
áklæði. Stærð:
210 × 95 × 105 cm

258.056 kr. 319.990 kr.

RIALTO

Nettur og skemmtilegur
La-Z-Boy sjónvarpssófi.
Svart leður. Stærð:
205 × 90 × 105 cm

370.960 kr. 459.990 kr.

MILANO

SÓFAR

TAXFREE
Allir sófar á taxfree

KIRUNA

tilboði*

Þriggja sæta sófi.
áklæði.
Dökkgrátt slitsterkt
cm
Stærð: 227 x 90 x 78

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

Reykjavík
Bíldshöfði 20

kr.
80.637 kr. 99.990

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður
söluverði.

Akureyri
Dalsbraut 1

Tveggja og
þriggja
sæta leðursófar. Litir:
Svart eða
hvítt.
Einnig fáanlegur stóll.

virðisaukaskatt af

Ísafirði
Skeiði 1

Afslátturinn er alfarið
Húsgagnahallarinnar.

á kostnað

.is
www.husgagnahollin

Þú finnur SÓFA-TAXFREEblaðið á husgagnahollin.is

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

3ja sæta: Stærð: 194 x 90 x 90 cm

233.863 kr. 289.990 kr.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt
af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað
Húsgagnahallarinnar og gildir til 29. apríl 2016

2ja sæta: Stærð: 168 x 90 x 90 cm

201.605 kr. 249.990 kr.
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Notkun barna á svefnlyfjum hefur aukist síðustu ár
Heilbrigðismál Ávísun svefnlyfja á
börn hefur aukist mikið undanfarin
ár og samkvæmt tölum Landlæknis
má segja að frá 2008 til 2015 hafi
orðið sprenging í ávísun svefnlyfja í
aldursflokknum 10-14 ára. Svefnlyf
ið sem er ávísað er svo til eingöngu
hormónið melatónín (Circadin).
Á árinu 2015 fengu 19 af hverjum
1.000 íslenskum stúlkum á aldr
inum 10-14 ára ávísað svefnlyf að

Karolina Fund
hagnast um
þrjár milljónir
Viðskipti Hagnaður hópfjármögn
unarfyrirtækisins Karolina Fund nam
2,93 milljónum á síðasta ári. Um við
snúning var að ræða en félagið tapaði
2 milljónum króna árið 2014. Heild
areignir í árslok námu 2,2 milljónum,
samanborið við 615.500 krónur árið
áður. Eigið fé í árslok 2015 nam
309.544 krónum, en það var neikvætt
um 2,6 milljónir í árslok 2014.
Skammtímaskuldir námu 1,9 millj
ónum króna í árslok 2015 og drógust
saman milli ára.
Hlutafé í árslok 2015 var milljón.
Stjórn félagsins leggur til að hagn
aður verði færður til hækkunar á
eigin fé. Innlendir hluthafar í árslok
voru sjö og átti Ingi
Rafn Sigurðsson
framkvæmdastjóri
stærstan hlut eða
44 prósent. – sg

Ingi Rafn Sigurðsson var framkvæmdastjóri
Karolina
Fund í árslok 2015.

Sjúklingar fá
kannabis í
lækningaskyni

DANMÖRK Dönsk stjórnvöld hafa

samþykkt að 1.500 sjúklingar geti
frá árinu 2018 fengið kannabis í
lækningaskyni. En í stað þess að
flytja kannabis inn frá til dæmis
Hollandi eða Kanada vill nú meiri
hluti dönsku þingflokkanna að jurt
in verði ræktuð í Danmörku.
Samtök lítilla eyja í Danmörku
hafa sýnt áhuga á að fá að leggja til
land fyrir ræktunina þar sem hún
geti skapað atvinnu og bætt efna
hag á eyjunum. – ibs

minnsta kosti einu sinni, í Noregi
var fjöldinn rúmlega 10 af 1.000 og
í Svíþjóð 13 af 1.000. Stúlkur 10-14
ára sem nota svefnlyf eru því 83%
fleiri hér á landi en í Noregi og 47%
fleiri en í Svíþjóð.
Á árinu 2015 fékk 31 af hverjum
1.000 íslenskum drengjum á aldr
inum 10-14 ára ávísað svefnlyf að
minnsta kosti einu sinni, í Noregi
var fjöldinn tæplega 17 af 1.000 og í

Rafmagnshitablásari
9Kw 3 fasa

17.990

fleiri stúlkur á aldrinum
10-14 ára nota svefnlyf hér
en í Noregi.

Loftslagsráðstefnunni í Marrakesh er lokið með skuldbindingum um frekari aðgerðir. Samtök þeirra ríkja
sem berskjölduðust eru gagnvart hlýnun andrúmsloftsins ætla að vera í fararbroddi. Vinir jarðar telja að of
skammt hafi verið gengið á ráðstefnunni. Útfærsla aðgerða í kjölfar Parísarsamkomulags sé ófullnægjandi.
Marokkó Nærri fimmtíu ríki hafa
sent frá sér yfirlýsingu í tengslum
við loftslagsráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna í Marrakesh, um að þau
ætli sér að hætta alfarið notkun
kolefniseldsneytis.
Flest þessi ríki eru í hópi þeirra
sem standa einna berskjölduðust
gagnvart hlýnun jarðar. Þar á meðal
eru litlar eyjar í Kyrrahafi og lönd á
þurrkasvæðum í Afríku.
Jafnframt hafa nærri 200 ríki,
sem tóku þátt í loftslagsráðstefn
unni í Marrakesh, sent frá sér yfir
lýsingu þar sem segir að aðgerðir
til að sporna gegn hlýnun jarðar
séu komnar það langt á veg að ekki
verði aftur snúið.
Loftslagsráðstefnunni í Mar
okkó, sem er sú 22. í röðinni, lauk
í gær eftir tveggja vikna fundar
höld. Meginvinnan fór í að útfæra
nánar samkomulagið frá Parísar
ráðstefnunni á síðasta ári, sem lauk
með tímamótasamkomulagi þar
sem aðildarríkin skuldbundu sig til
aðgerða sem eiga helst að tryggja
að hitastig hækki ekki um meira en
tvær gráður.
„Andrúmsloftið okkar er að hlýna
með ógnvekjandi hraða sem engin
dæmi eru til um og okkur ber skylda
til að bregðast hratt við,“ segir í yfir
lýsingu ráðstefnunnar í Marrakesh.
„Þegar við nú snúum okkur að fram
kvæmd og aðgerðum þá ítrekum við
ásetning okkar um að hvetja til sam
stöðu, vonar og tækifæra fyrir kyn
slóðir samtímans og framtíðarinn
ar.“
Samtök ríkja, sem þykja einna

Rafmagnshitablásari 2Kw

6.890

83%

Það eru því ekki einungis mun fleiri
drengir sem fá lyfin ávísuð heldur
eru skammtar á hvert barn, og þá
sér í lagi drengi, stærri hér á landi
en í Svíþjóð.
Landlæknir segir þessa þróun
hafa verið til skoðunar undanfarin
ár hjá lyfjateymi embættisins en
mörg þeirra barna sem taka svefn
lyf eru jafnframt að taka örvandi lyf
við athyglisbresti með ofvirkni. – jhh

Vilja stefna á að hætta notkun
kolefniseldsneytis árið 2020

Hitablásarar
Rafmagnshitablásari 2Kw 1 fasa

Svíþjóð 22 af 1.000. Notendur svefn
lyfja meðal drengja 10-14 ára eru því
84% fleiri hér á landi en í Noregi og
37% fleiri en í Svíþjóð.
Ef ávísun svefnlyfja hjá þessum
aldurshópi hér á landi er borin
saman við Svíþjóð kemur í ljós að
ávísun í dagskömmtum er þrisvar
sinnum algengari fyrir drengi hér en
í Svíþjóð. Hjá stúlkunum er munur
inn á dagskömmtum um helmingur.

1.990
Rafmagnshitablásari 5Kw 3 fasa
12.830

25 metra rafmagnssnúra

5.490

Rafmagnshitablásari
15Kw 3 fasa

29.990

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Það er enginn
alvöru kraftur í
þessu hjá samningafólkinu. Þeir eru að gera
sitt besta en við teljum
að það dugi ekki.
Rita Uwaka, frá samtökunum
Vinir jarðar

Andrúmsloftið
okkar er að
hlýna með ógnvekjandi
hraða sem engin dæmi
eru til um og okkur ber
skylda til að bregðast
hratt við.

Salaheddine Mezouar, forseti loftslagsráðstefnunnar í Marrakesh, fagnar á blaðamannafundi ásamt framkvæmdastjóra og ritara ráðstefnunnar. Nordicphotos/AFP

berskjölduðust gagnvart áhrifum
hlýnunar andrúmsloftsins, segjast
síðan í yfirlýsingu sinni ætla að
ganga í fararbroddi. Þau segjast
strax árið 2020 verði þau búin að
samþykkja aðgerðaáætlun um að
losa sig alveg við kolefniseldsneyti.
Það markmið muni verða að veru
leika sem allra fyrst, og ekki síðar en
á árabilinu frá 2030 til 2050.
Ráðstefnan í Marrakesh hefur
verið gagnrýnd fyrir að gengið sé
of skammt. Útfærsla aðgerða sem
ráðast á í eftir samþykkt Parísar

samkomulagsins sé ekki nægjan
lega góð.
„Það er enginn alvöru kraftur í
þessu hjá samningafólkinu,“ segir
Rita Uwaka frá samtökunum Vinir
jarðar í frétt franska sjónvarpsins
France24. „Þeir eru að gera sitt besta
en við teljum að það dugi ekki.“
Undanfarið hefur Donald Trump,
hinn nýkjörni forseti Bandaríkj
anna, vakið ugg um að Bandaríkin
muni ekki standa við skuldbind
ingar sínar samkvæmt Parísarsam
komulaginu. Hann hefur ítrekað

Úr lokayfirlýsingu loftslagsráðstefnunnar í Marrakesh

talað um að virða það samkomulag
að vettugi.
Meðal þeirra sem hafa brugðist
við þessum áformum Trumps er
Nicolas Sarkozy, sem vonast til þess
að verða forseti Frakklands á ný
með vorinu.
Sarkozy sagðist um síðustu helgi
ætla að leggja það til að Evrópu
ríki leggi sérstakan umhverfisskatt
á bandarískar vörur, geri Trump
alvöru úr því að draga Bandaríkin
út úr Parísarsamkomulaginu.
gudsteinn@frettabladid.is

Fleiri sveitarfélög hafna hækkunum
sveitarstjórnir Enn bætist í hóp
sveitarfélaga sem miða að ein
hverju leyti við þingfararkaup en
ýmist ætla ekki að hækka greiðslur
í samræmi við ákvörðun kjararáðs
frá í lok október eða bíða þess að
Alþingi grípi í taumana.
Eins og kunnugt er ákvað kjara
ráð að hækka laun alþingismanna
um nærri 45 prósent í lok síðasta
mánaðar og hefur sú hækkun
mælst illa fyrir í samfélaginu.
„Það hefur verið skipaður vinnu
hópur til að fara yfir þessi mál og
mun hann skila vinnu sinni fyrir
næsta fund sveitarstjórnar þann
1. desember,“ segir Valtýr Valtýs
son, sveitarstjóri Bláskógabyggð
ar. Þar er helmingur grunnlauna
sveitarstjórnamanna bundinn
þingfararkaupi og er 3 prósent af
þeirri upphæð. Hinn helmingur
launanna er bundinn launavísitölu.
„Byggðarráð Sveitarfélagsins
Skagafjarðar vísar því til sveitar
stjórnar að hafna hækkun á launa
kjörum fulltrúa í stjórnum, ráðum
og nefndum sveitarfélagsins, sem
leiðir af 44 prósent hækkun þing
fararkaups sem kjararáð úrskurð
aði um þann 29. október,“ segir í
bókun í Skagafirði.

Bæjarstjórn Sandgerðisbæjar hefur
ekki tekið afstöðu til hækkunar á þingfararkaupi en
væntanlega mun það
gert innan
skamms.
Sigríður Árnadóttir,
bæjarstjóri Sandgerðisbæjar

Það hefur verið
skipaður vinnuhópur til að fara
yfir þessi mál.
Valtýr Valtýsson,
sveitarstjóri Bláskógabyggðar

„Ákveðið hefur verið að bíða
afgreiðslu Alþingis,“ segir Svan
hildur Eiríksdóttir, verkefnastjóri
upplýsinga- og kynningarmála
hjá Reykjanesbæ, þar sem þókn

anir kjörinna fulltrúa taka mið af
þingfararkaupi eins og það var
1. nóvember í fyrra. Það þýðir
að hvorki 7,5 prósenta almenn
hækkun sem kjararáð ákvað í júní
á þessu ári né 44 prósenta sér
hækkun á þingfararkaupi frá því
fyrir tveimur vikum hefur verið
reiknuð inn í launin.
„ B æ ja r st j ó r n S a n d g e r ð i s 
bæjar hefur ekki tekið afstöðu
til hækkunar á þingfarar
kaupi en væntanlega mun það
gert innan skamms,“ segir Sig
ríður Árnadóttir, bæjarstjóri
Sandgerðisbæjar, þar sem laun
kjörinna fulltrúa í bæjarstjórn og
laun fulltrúa í nefndum sveitar
félagsins taka mið af þingfarar
kaupi.
Aðilar vinnumarkaðarins hafa
gagnrýnt ákvörðun kjararáðs
harðlega. Í sameiginlegri ályktun
Samtaka atvinnulífsins og Við
skiptaráðs segir að ákvörðunin
sé í engu samhengi við almenna
þróun á vinnumarkaði, hvort sem
horft sé til skemmri eða lengri
tíma. „Standi ákvörðunin er
vinnumarkaðurinn settur í full
komið uppnám með tilheyrandi
tjóni,“ segir í ályktuninni. – gar

LANGUR VEGUR FRAMUNDAN. HÚRRA!

MAZDA CX-3

FJÓRHJÓLADRIFINN FRÁ 3.740.000 KR.
FRAMDRIFINN FRÁ 3.090.000 KR.

Fádæma veggrip, há sætisstaða ásamt glæsilegri innréttingu gera
hverja ferð í Mazda CX-3 að upplifun fyrir skynfærin. i-ACTIV AWD
fjórhjóladrifið límir bílinn við veginn og akstursgleðina er erfitt að
útskýra en auðvelt að upplifa í reynsluakstri.

SkyActiv spartæknin og lág bilanatíðni Mazda tryggir sparneytni
og lágan rekstrarkostnað. Margvíslegur i-ACTIVSENSE öryggisbúnaðurinn tryggir öryggi allra farþega og hjálpar ökumanni að
greina og forðast aðsteðjandi hættur.

KOMDU, REYNSLUAKTU OG UPPLIFÐU MAZDA CX-3
mazda.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
Búnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

MazdaCX3_Langur Vegur_5x38_20161027_END.indd 1

1.11.2016 11:18:51
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Þess vegna kaus millistéttin Trump
Margar efnahagslegar ástæður eru fyrir því að ómenntaðir hvítir meðlimir millistéttar Bandaríkjanna kusu Donald Trump. Hins vegar
var meðalkjósandi hans ekki með lægri laun en meðal Bandaríkjamaður og hafði notið góðs af efnahagsstefnu Obama. Óvíst er að
kjósendur úr millistéttinni muni njóta góðs af forsetatíð Trumps að mati hagfræðings. Verkamannastörfin koma líklega ekki til baka.
Sæunn
Gísladóttir

saeunn@frettabladid.is

Efnahagsmál Kjör Donalds Trump
sem forseta Bandaríkjanna í síðustu viku veldur miklum usla og
kom flestum töluvert á óvart. Margir
hafa bent á að kjósendur Trumps
hafi verið hvítir meðlimir millistéttarinnar, ósáttir og án háskólamenntunar, sem kusu Repúblíkana frekar
en Demókrata. Rót þess vanda á
rætur sínar að rekja til fjörutíu ára
þróunar í Bandaríkjunum sem hér
verður farið yfir. Vert er þó að nefna
að Trump hefði ekki sigrað ef hvítir
háskólamenntaðir meðlimir millistéttarinnar, sem hafa notið góðs af
efnahagsþróun síðustu ára, hefðu
ekki líka kosið hann.

Meðallaun lækka um 20%
Frá árunum 1975 til 2014 drógust
meðallaun hvítra karlmanna án
háskólamenntunar saman um 20
prósent (sé tekið tillit til verðbólgu)
samkvæmt tölum frá Center on
Budget and Policy Priorities. Launin
drógust saman um fjórtán prósent
milli 2007 og 2014. Washington Post
greinir frá því að í ljósi bættra efnahagsskilyrða hafi launin hækkað
um sex prósent á síðasta ári, hins
vegar hafi það alls ekki dugað til til
að endurvinna launamissi frá því
fyrir efnahagskreppuna. Könnun frá
2014 sýndi að þrátt fyrir að störfum
hefði fjölgað á ný eftir kreppuna
voru meðallaun þeirra 23 prósentum lægri en vegna fyrri starfa sem
töpuðust.
Auðurinn færist til þeirra ríku
Auk launalækkunar hefur hópur í
dreifbýli Bandaríkjanna upplifað
að verksmiðjum, kolanámum og
verslunum hafi verið lokað í hverfum þeirra. Nýjar atvinnugreinar
spruttu upp á síðustu 40 árum
í borgum þar sem þessi hópur bjó
ekki og þeim störfum var haldið
uppi af fólki með háskólagráður.
Könnun frá 2014 sem gerð var fyrir
US Conference of Mayors and the
Council on Metro Economics and
the New American City sýndi að á
síðustu fjörutíu árum hefði auður
færst enn frekar til þeirra ríku í samfélaginu.
Amerísk störf til Kína
Dreifbýlisbúar í Bandaríkjunum
hrifust mjög af talanda Trumps þar

Friðrik Már Baldursson, hagfræðingur.

Popúlísk efnahagsstefna hittir þá verst
sem kjósa hana

2

milljónir
starfa hafa flust
frá Bandaríkjunum til Kína
frá aldamótum.
Könnun frá
2014 sýnir að á
síðustu 40 árum
hefur auður færst
enn meir til ríkra
Bandaríkjamanna.
Oft hefur verið talað um að aðalstuðningshópur Trumps sé verkamannastétt Bandaríkjanna. Fréttablaðið/Getty

sem hann sýndi andúð á NAFTA,
fríverslunarsamningi Bandaríkjanna við Mexíkó og Kanada, sem
og við aukin viðskipti við Kína frá
aldamótum. En efnahagsrannsóknir
benda til þess að sú aukning hafi
kostað Bandaríkjamenn tvær milljónir starfa.
Skoðanakannanir CNN sýna að
þessi hópur er ekki sá fátækasti
í Bandaríkjunum en þetta sé sá
hópur sem hafi hvað neikvæðustu
sýn á framtíðarvelmegun sína.

Afmælistilboð

Hópurinn er á móti fríverslun,
treystir illa bönkum og stofnunum,
en er á móti niðurskurði í velferðarmálum.

Háskólamenntaðir kusu Trump
Það er í raun merkilegra að Trump
hafi náð til hvítra menntaðra meðlima millistéttarinnar, frekar en til
þeirra ómenntuðu sem hafa séð
störf sín hverfa og launin lækka.
Washington Post bendir á að sá
hópur hafi hagnast af „nýja hagkerf-

✿  Raunárslaun hvítra óháskólamenntaðra karla
Heimild: CBPP
í dollurum frá 1975 til 2015
50.000

Ótrúlegt en satt. Nú eru 40 ár liðin frá því að fyrirtækið flutti
starfsemi sína í Austurver og 60 ár frá stofnun þess.
Hjá okkur færð þú 50 tegundir af innleggjum og púðum inn í skó,
16 tegundir af mannbroddum ásamt einu mesta úrvali landsins
af skóáburði, skóreimum og öllum mögulegum
fylgihlutum fyrir skóna.

inu“. Hann naut góðs af ódýrari innfluttum vörum og hærri launum en
flestir aðrir hópar.
New Republic greinir frá því að
Gallup-könnun frá því í ágúst sýndi
að meðalstuðningsmaður Trumps
hefði hvorki orðið fyrir skaða vegna
erlendra viðskipta né vegna innflytjenda. Könnunin sýndi jafnframt að
stærsti hluti fylgjenda hans væri
hvorki með lægri meðallaun en
aðrir Bandaríkjamenn né líklegri
til að vera atvinnulaus.

44.842
40.000

37.000

Fram að helgi gefum við

25% afmælisafslátt

1975

af allri söluvöru í versluninni

Kíktu á heimasíðuna okkar
www.skovinnustofa.is og
www.facebook.com
/SkovinnustofaSigurbjorns

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík s. 553 3980

Trump lofaði endurreisn námu- og verksmiðjustarfa. Fréttablaðið/Getty

2015

„Ég leyfi mér að efast um það að
millistéttarhópurinn sem kaus
Trump muni uppskera mikið úr
því. Það er þó enginn vafi á því að
þeir sem eru í efri tekjuhópum
munu uppskera því þeir fá skattalækkun sem verður þeim beint
til góða.“ Þetta segir Friðrik Már
Baldursson, prófessor í hagfræði
við Háskólann í Reykjavík.
Litið til lengri tíma bendir Friðrik
Már á að sagan sýni að popúlísk
efnahagsstefna hitti þá verst fyrir
sem kjósa hana yfir sig, yfirleitt þá
sem lakar standa í samfélaginu.
„Þetta er auðvitað nokkuð
óljóst enn þá, hvernig efnahagsstefnan verður. En eitt af því sem
verður örugglega gert fyrst er að
lækka skatta. Trump er fyrst og
fremst að tala um niðurfellingu
á efstu skattþrepunum. Þeir sem
eru í efsta eina prósentinu, þeir
fá langsamlegast mest af þessu.
Áætlað er að þeirra tekjur hækki
um allt að fimmtán prósent, á
meðan þeir sem eru í lægri tekjubilum fá nánast ekkert út úr þessu,
þeir sem eru í miðri tekjudreifingunni fá mun minna en þeir í efstu,“
segir Friðrik Már.
Mikið hefur verið gert úr hag
þeirra sem eru staðsettir á gömlu
iðnaðarsvæðum Bandaríkjanna,
í ryðbeltinu svokallaða, og hafa
tapað störfum á síðustu árum.
„Þetta fólk vonast til að fá störfin
sín til baka og að tekjur þess
hækki. Iðnaðarframleiðsla í Bandaríkjunum hefur að einhverju leyti
færst til Kína og Mexíkó og annarra
landa, en hún er engu að síður í
sögulegu hámarki núna.
Það sem hefur gerst samhliða er gríðarleg framleiðni út af
tækniþróun. Margur iðnaðurinn,
eins og kolanám, er orðinn meira
eða minna sjálfvirkur. Þannig að
störfin koma ekki til baka nema að
litlu leyti, meira að segja ef settur
verður á verndartollur og verulega
dregið úr innflutningi,“ segir Friðrik
Már. „Það má frekar ætla að svona
verndarstefna muni hafa neikvæð
áhrif á lífskjör yfir heildina litið.“
Hann segir að aldrei hafi verið
brugðist við neikvæðri upplifun verkafólks í Bandaríkjunum
af alþjóðavæðingunni. Önnur lönd
eins og Danmörk hafi stutt fólk til
endurmenntunar og þjálfunar til
nýrra starfa. „Það er mjög erfitt að
sjá að þessi stefna Trumps muni
snúa þessari þróun við, þessari
þróun sem hefur átt sér stað í
tengslum við alþjóðavæðinguna
ekki síst. Megnið af breytingunum
hefur orðið vegna tæknivæðingar
en ekki alþjóðavæðingar og því
verður ekki snúið við.“
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Þá yrði að
gera þá kröfu
til flokkanna
að þeir kæmu
undirbúnir
til leiks og
skýrðu fyrir
kjósendum
hvernig þeir
sæju framtíðarskipan
þessarar
stærstu auðlindar þjóðarinnar.

taðan í pólitíkinni er flókin. Bjarna Bene
diktssyni tókst ekki að mynda ríkisstjórn
með nýstofnuðu bandalagi Viðreisnar og
Bjartrar framtíðar. Katrín Jakobsdóttir hefur
því stjórnarmyndunarumboðið, og virðist
hún ætla að reyna að mynda fimm flokka
ríkisstjórn frá vinstri að miðju.
Formönnum Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar
og Viðreisnar ber saman um að sjávarútvegsmálin
hafi verið meginástæða þess að upp úr slitnaði.
Þeir eru sammála um að sneiða hefði mátt hjá stóra
ásteytingarsteininum – Evrópumálunum.
Sjálfstæðisflokkurinn lagði áherslu á að varðveita
fiskveiðistjórnunarkerfið í núverandi mynd. Við
reisn og Björt framtíð vildu breytingar, þótt ekki liggi
nákvæmlega fyrir hvað í því felst. Við vitum því ekki
hvort átti hreinlega að umturna kerfinu með svoköll
uðum „markaðslausnum“ eða hvort um var að ræða
hófsamar breytingar. Allavega birtist þarna hnútur
vegna kvótans.
Hvað sem því líður virðist Sjálfstæðisflokkurinn
tilbúinn að hætta á að dæma sig til áhrifaleysis næstu
árin frekar en að gera breytingar á kvótakerfinu. Vafa
laust lesa þeir stöðuna þannig að jafnvel þótt Katrínu
Jakobsdóttur takist að mynda fimm flokka stjórn sé
ólíklegt að hún nái að hreyfa við stórum málum. Allt
eins líklegt sé að hún verði skammlíf og að skemmra
gæti því verið til kosninga en menn grunar á þessari
stundu.
Sjálfstæðisflokknum gæti orðið hált á þessu stöðu
mati. Síðast þegar fimm flokka stjórn var við völd
undir forystu Steingríms Hermannssonar lauk hún
kjörtímabilinu. Stóru flokkarnir þrír, Framsókn,
Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag, sem í henni sátu
komu prýðilega út úr kosningum. Stjórnin þótti
koma miklu í verk, og hefur fengið prýðileg eftirmæli.
En gefum okkur að stöðugreining Sjálfstæðisflokks
ins sé rétt. Það styrkir hana að fulltrúar rótgrónu
flokkanna virðast vantreysta Pírötum. Gæti því verið
að áður en langt um líður standi Katrín og Bjarni
frammi fyrir einföldu vali? Annaðhvort taki þau
höndum saman og myndi ríkisstjórn, þá sennilega
með stuðningi Framsóknar, eða að boðað verði aftur
til kosninga?
Miðað við það sem á undan er gengið, og þá stað
reynd að sjávarútvegsmálin hafa komið í veg fyrir að
hægt sé að mynda starfhæfa ríkisstjórn, er þá óvarlegt
að gera þá kröfu að framtíðarskipan sjávarútvegs
mála yrði aðalkosningamálið í slíkum kosningum?
Þá yrði að gera þá kröfu til flokkanna að þeir kæmu
undirbúnir til leiks og skýrðu fyrir kjósendum
hvernig þeir sæju framtíðarskipan þessarar stærstu
auðlindar þjóðarinnar.
Kannski væri það ekki svo slæm útkoma – gæti
verið til þess fallin að skapa einhvers konar sátt til
frambúðar um þessa dýrmætu atvinnugrein.

Við sérhæfum okkur í

Háræðaslitsmeðferðum
Góður árangur – Gott verð

Fyrir

Eftir

Bjóðum einnig árangursríka
húðslípimeðferð

Fyrir

Eftir

Snyrtistofan Hafblik

Hraunbæ 102 • Reykjavík • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
Mannleg samkennd er ofmetin

F

östudagurinn 14. desember 2012. Morgunn. Hinn
tvítugi Adam Lanza stendur yfir rúmi móður sinnar.
Hann mundar riffil og skýtur hana fjórum sinnum í
höfuðið. Adam ekur að nærliggjandi barnaskóla. Klukkan
er 9:35. Hann brýst inn í skólann og hefur skothríð. Tutt
ugu börn á aldrinum sex til sjö ára látast ásamt sex starfs
mönnum. Adam sviptir sig lífi.

Grimmileg mismunun
Fjöldi fræðimanna á sviði taugavísinda og sálfræði rann
sakar nú mannlega samkennd. Virðast flestir þeirrar
skoðunar að hæfni okkar til að finna til með öðrum liggi
til grundvallar getu okkar til að vera góð og hjálpa þeim
sem eiga um sárt að binda. Því meiri samkennd, því betri
heimur. En er það endilega svo?
Paul Bloom, prófessor við Yale háskóla, færir rök fyrir
því í nýrri bók að málum sé öfugt farið. Samkennd sé ekki
undirstaða manngæsku heldur uppspretta grimmilegrar
mismununar.
Bloom segir viðbrögðin við fjöldamorðinu í Sandy
Hook grunnskólanum í smábænum Newtown í Conn
ecticut árið 2012 lýsandi dæmi. Gjöfum rigndi yfir íbúana
í kjölfar harmleiksins. Átta hundruð sjálfboðaliðar unnu
að því baki brotnu að taka á móti leikföngum og peninga
gjöfum sem héldu áfram að berast bænum þrátt fyrir að
yfirvöld bæðu fólk um að beina örlæti sínu annað.
Án þess að eftir sé tekið
Um sextíu fjöldaskotárásir í anda þeirrar í Sandy Hook
grunnskólanum hafa orðið í Bandaríkjunum síðustu
þrjátíu ár. Fórnarlömbin eru rúmlega fimm hundruð.
Af öllum morðum sem framin eru í Bandaríkjunum
verður 0,1 prósent rakið til fjöldaskotárása. Árið 2005
gekk fellibylurinn Katrín yfir suðausturströnd Banda
ríkjanna með miklu mannfalli. Fólk um víða veröld lagði
sitt af mörkum, gaf af tíma sínum, fé og jafnvel blóð. En
á hverjum einasta degi ársins – án þess að eftir sé tekið
– látast tíu sinnum fleiri af völdum fyrirbyggjanlegra sjúk
dóma í heiminum en af völdum Katrínar; þrettán sinnum
fleiri látast úr vannæringu.

Rétt eins og mannseyrað hættir að heyra stöðugan
dyn bílaumferðar hættum við smám saman að skynja
þjáningar sem eru linnulausar. Eins og 99,9 prósent
morða í Bandaríkjunum, hungursneyð í Afríku.

Tár og mannslíf
Nærri hálf milljón barna í fjórum ríkjum í Vestur- og MiðAfríku er í lífshættu vegna vannæringar. Í norðaustur
hluta Nígeríu er talið að 75.000 börn muni deyja ef ekkert
er að gert.
Nýjustu rannsóknir sýna að mannleg samkennd er
alvarlegum takmörkunum háð. Við eigum auðvelt með
að finna til með þeim sem líkjast okkur, síður þeim
sem eru ólíkir. Við eigum auðvelt með að finna til með
ákveðnum einstaklingi, síður stórum hópum.
Hagfræðingurinn Thomas Schelling fangaði kjarna
vandans fyrir hálfri öld: „Vanti sex ára stúlku með dökkt
hár þúsundir dollara fyrir aðgerð sem lengir líf hennar
fram að jólum færa peningagjafir pósthúsið í kaf. En
fréttist að með brottfalli söluskatts muni aðbúnaður á
spítölum í Massachusetts-ríki versna og dauðsföllum
fjölga lítillega mun enginn svo mikið sem fella tár, hvað þá
taka fram ávísanaheftið.“
UNICEF á Íslandi stendur nú fyrir neyðarsöfnun til
styrktar vannærðum börnum í Afríku. Kynning á átakinu
er nokkuð óvenjuleg. Í stað þess að höfða til samkenndar
okkar með klassískum ljósmyndum af veikburða börnum
er slagorð átaksins „ekki horfa“. Samkennd okkar er hlut
dræg. Engin leið er að finna jafnsterkt til með þúsundum
ókunnugra og sínum nánustu. Paul Bloom leggur því til
að við látum rökhyggju en ekki tilfinningar ráða för er við
reynum að breyta rétt gagnvart náunganum.
Við þurfum ekki að horfa, klökkna yfir mynd eftir
mynd á samfélagsmiðlum af hörmungum veraldarinnar
uns við höfum ekki lengur kraft til að standa upp og
kaupa í kvöldmatinn. Tár okkar munu ekki bjarga einu
einasta sveltandi barni. En upplýst afstaða um að hjálpar
sé þörf getur hins vegar gert kraftaverk. Hægt er að styrkja
neyðarhjálp UNICEF um 1.000 krónur með því að senda
sms-ið BARN í númerið 1900.
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Aflausn eftir Yrsu Sigurðardóttur er mögnuð
glæpasaga úr Reykjavík nútímans. Skuggaleg
atburðarás, átakanleg örlög og frábær flétta.
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Þær eru að selja póstkort af hengingunni
Um réttinn til þess að lifa áfram, þegar því verði við komið og takmarkanir á réttinum til þess að vita ekki.
Kári Stefánsson
forstjóri
Íslenskrar erfðagreiningar

Þ

að er erfitt að fela flest í heimi
nútíma tölvutækni nema ef
vera skyldi illan vilja og saurugar hugsanir, þótt það reynist líka
á stundum breyskum manninum
um megn. Ef upplýsingar eru til einhvers staðar á tölvu er fátt sem getur
komið í veg fyrir að tæknisnjallir
þrjótar komist yfir þær. Þess vegna
höfum við lög sem setja skorður við
skráningu persónuupplýsinga. Við
viljum verja friðhelgi um einkalíf
fólks.
Lögin byggja að miklu leyti á
tilskipun Evrópusambandsins og
framkvæmd þeirra er í höndum
stofnunar sem heitir Persónuvernd.
Ákvörðunum Persónuverndar verður ekki áfrýjað innan kerfisins og
stofnunin er óháð pólitísku valdi.
Hlutverk Persónuverndar er flókið
og vald stofnunarinnar er mikið,
vegna þess að flest af því sem við
aðhöfumst í daglegu lífi er skráð í
tölvur og hefur tilhneigingu til þess
að geymast einhvers staðar. Þessi
tölvuskráning atferlis er forsenda
ýmislegs sem við lítum á sem sjálfsögð þægindi í dag, en rúllugjaldið
sem við borgum er sá möguleiki að
upplýsingar um okkur séu nýttar
bara einhvern veginn, til dæmis
í annarlegum tilgangi. Það er því
ljóst að ákvarðanir Persónuverndar
hafa mikil áhrif og víða og sýnist sitt
hverjum um það hversu vel stofnunin hafi höndlað valdið mikla sem
henni er fengið að lögum. Eitt er víst
að mikið og óskorað vald í höndum
búrókrata hefur tilhneigingu til
þess að vera erfitt viðureignar og
handhafar þess lenda gjarnan í því
að vera hvort tveggja í senn, ógnvekjandi og hlægilegir.
Nýleg birtingarmynd þessa er
í grein eftir forstjóra og stjórnarformann Persónuverndar í Fréttablaðinu á þriðjudaginn í síðustu
viku, sem fjallar um réttinn til að
vita og vita ekki um stökkbreytingu í BRCA2 erfðavísinum sem
eykur mjög líkur á krabbameinum.
Þar stíga lögfræðingarnir lærðu út
fyrir sérsvið sitt og láta eins og utan
þess nægi brjóstvitið eitt saman,
þeir þurfi ekki einu sinni að afla sér
gagna um málið. Ég finn mig knúinn
til þess að gera eftirfarandi athugasemdir við málflutning þeirra:

1. Í upphafi greinarinnar staðhæfa

þær að Íslensk erfðagreining
telji að það sé brýnt að aflétta
dulkóðun á upplýsingum um
stökkbreytingu sem auki líkur á
krabbameinum. Það má meira
að segja lesa það milli línanna
að Íslensk erfðagreining eigi
hagsmuna að gæta í því að þetta
sé gert. Þetta er alrangt. Íslensk
erfðagreining hefur aldrei myndað sér skoðun á þessu máli og
aldrei tjáð sig um það. Það stríðir
beinlínis gegn hagsmunum fyrirtækisins að upplýsingar sem það
býr að yrðu notaðar til þess að
finna arfberana.
Íslensk erfðagreining er fyrirtæki sem vinnur að rannsóknum
á tengslum milli fjölbreytileika
í röðum níturbasa í erfðamengi
mannsins og mannlegs fjölbreytileika og á töluvert undir því að það
ríki friður um þá vinnu. Að þeim
friði gæti steðjað hætta af því að
upplýsingar sem fyrirtækið aflaði
til rannsókna yrðu notaðar í allt
öðrum tilgangi. Það er því óheppilegt að forstjóri og stjórnarformaður
Persónuverndar skuli herma þessa
skoðun og þennan vilja upp á aðila
sem sækir jafnmikið til Persónuverndar og Íslensk erfðagreining
hefur gert í tuttugu ár.
Ég, Kári Stefánsson, forstjóri
Íslenskrar erfðagreiningar, hef hins
vegar oft tjáð mig um mikilvægi
þess að upplýsingar sem aflað var
af Íslenskri erfðagreiningu í rannsóknarskyni yrðu afkóðaðar og
notaðar til þess að finna arfberana,
í þeim tilgangi að bjarga lífi þeirra.
Það sem meira er, ég hef haldið því
fram að það sé ómannúðlegt að
gera þetta ekki. Með þessu hef ég
klárlega gengið gegn hagsmunum
fyrirtækis, sem ég stofnaði fyrir 20
árum og þykir býsna vænt um. Það
er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt eða
óvanalegt við það. Ég held að við
séum flest sammála um að þegar
verkefnið er að bjarga fólki úr bráðri
lífshættu séu hagsmunir fyrirtækja
hjóm eitt, sem er auðvelt að kasta
fyrir róða.
2. L ögfræðingarnir segja að staðhæfingarnar sem þær herma
upp á Íslenska erfðagreiningu en
eru mínar „feli í sér nokkra einföldun“. Nú skulum við skoða
hvað það er sem þeim finnst einföldun: Konur sem bera íslensku
stökkbreytinguna í BRCA2 eru
með 72% líkur á því að fá brjóstakrabbamein og 86% líkur á því
að fá eitthvert krabbamein, illvígt. Þær lifa að meðaltali 12
árum skemur en konur sem bera
ekki stökkbreytinguna og eru

þrisvar sinnum líklegri til þess
að deyja fyrir sjötugt. Þar sem
stökkbreytingin ver ekki gegn
öðrum sjúkdómum er líklegt að
nokkur hluti þeirra 14% arfbera
sem fá ekki krabbamein hefðu
fengið það ef þær hefðu ekki
dáið af öðrum sökum. Það er
því varla djúpt í árinni tekið að
segja að lífi arfberanna stafi bráð
hætta af stökkbreytingunni. Það
er hægt að minnka þá hættu á
ýmsan máta og koma með því
í veg fyrir að arfberarnir deyi af
hennar sökum fyrir aldur fram.
Það er til dæmis hægt að minnka
hættuna á brjóstakrabbameini
úr 72% í 5% með fyrirbyggjandi
brjóstnámi. Þess vegna hef ég
haldið því fram að það sé svo
mikilvægt að finna arfberana að
okkur beri að nota til þess öll tiltæk ráð, meðal annars afkóðun
upplýsinga sem var aflað til vísindarannsókna, sem er ætlað að
varpa ljósi á eðli hópsins en ekki
áhættu einstakra þátttakenda.
Þeim finnst þetta vera einföldun
vegna þess að arfberarnir hafi rétt
á því að vita ekki um stökkbreytinguna og hann beri að virða.
Skoðun mín á þessu máli byggir
ekki á skorti á virðingu fyrir réttinum til þess að vita ekki, sem ég held
að sé mikilvægur á köflum, heldur
einfaldlega á þeirri staðreynd að
þegar hann stangast á við réttinn til
lífs hljóti hann að víkja. Það ber að
hafa í huga að sú ákvörðun arfbera
að vilja ekki vita um stökkbreytinguna væri nokkurs konar jafngildi
sjálfsvígs, sem er athöfn sem samfélag okkar leggur ekki blessun sína
yfir. Það má því segja að þegar sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins
og réttur hans til lífs rekast á sé það
vilji samfélagsins að sjálfsákvörðunarrétturinn víki, í það minnsta
þegar einstaklingurinn vill binda
enda á líf sitt.
3. Þ ær benda á að rétturinn til friðhelgi um einkalíf sé bundinn í
stjórnarskrá og gefa í skyn að
þess vegna væri vafasamt að
bjarga lífi arfberanna án þess að
þeir bæðu um það. Þessi afstaða
stangast á við hefð í íslensku samfélagi þar sem við erum sífellt að
reyna að bjarga lífi fólks án þess
að það biðji sérstaklega um það:
við reynum að bjarga ósyndum
sem dettur í höfnina, við leitum
að rjúpnaskyttum sem villast
upp á heiði og við upplýsum fólk
sem býr við snjóflóðahættu og
flytjum það jafnvel nauðungarflutningi. Allt gerum við þetta
án þess að láta okkur detta í hug
að við þurfum upplýst samþykki

fólks fyrir tilraunum okkar til
þess að bjarga lífi þess. Það er
nefnilega hefð fyrir því í íslensku
samfélagi að líta svo á að þótt
friðhelgi um einkalíf fólks sé mikilvæg sé hún ekki eins mikilvæg
og lífið sjálft. Þess vegna fórnum
við stundum því fyrra til þess að
bjarga því seinna.
4. L ögfræðingarnir tveir telja sig
umkomna þess að segja lesendum sínum hverjar skyldur heilbrigðiskerfisins séu þegar kemur
að erfðasjúkdómum: „að veita
þeim bestu mögulegu þjónustu
sem kjósa að leita upplýsinga …“
Það letur þær greinilega ekki til
verksins að hvorug þeirra hefur
sérþekkingu á sviði heilbrigðisþjónustu eða erfðasjúkdóma.
Þær geta hins vegar í krafti þess
valds sem Persónuvernd hefur
lögum samkvæmt reynt að takmarka getu heilbrigðiskerfisins
til þess að bjarga mannslífum.
Hlutverk heilbrigðiskerfisins
er hins vegar að líkna, lækna og
fyrirbyggja, hvort sem um er að
ræða erfðasjúkdóma eða aðrar
meinsemdir og það er hefð fyrir
því að það seilist töluvert inn í líf
fólks til þess að ná þeim markmiðum.
5. L ögfræðingarnir tveir enda grein
sína á því að segja okkur hvað
þurfi til þess að vernda líf arfberanna: „Því markmiði að vernda
líf og heilsu arfbera alvarlegra
sjúkdóma verður best náð með
opinskárri umræðu um valkosti
sem eru til staðar.“ Þá vitum við

það. Það er akkúrat þarna sem
þær hætta að vera ógnvekjandi
í greininni sinni og verða hlægilegar. Við eigum að hemja stökkbreyttan erfðavísi með orðum. En
kannski er þetta alls ekki fyndið
vegna þess að þetta er ákall um
að við höldum áfram að blaðra
á meðan fleiri og fleiri konur fá
krabbamein sem þær enda á að
deyja af frá börnum og buru.
Það hafa verið miklar og opinskáar umræður um þetta mál í mörg
ár af hálfu Krabbameinsfélagsins,
Siðfræðistofnunar, Læknadeildar,
sjúklingasamtaka, heilbrigðismálaráðuneytisins og fleiri aðila.
Þessar umræður hafa ekki bjargað
einu einasta lífi vegna þess að þótt
allt verði af orðum fyrst þarf meira
til. Það er kominn tími til þess að
blása til herferðar og það verður
ekki gert með því að gefa þeim sem
vilja tækifæri til þess að komast að
því hvort þeir séu með stökkbreytinguna. Reynslan sýnir að þannig
næst ekki nema í lítinn hluta þeirra
sem eru í hættu. Við verðum að
leggja land undir fót og finna arfberana og bjarga þeim. Þetta eru
mæður okkar og systur, konurnar
okkar og dætur. Þær eiga það skilið
að við forðum þeim undan því banvæna snjóflóði sem stökkbreyting
í BRCA2 er, þótt í einstaka tilfelli
krefjist það nauðungarflutnings.
Ég er hins vegar nokkuð viss um
að það hefur ekki verið ein einasta
kona á Íslandi með krabbamein að
bíða dauða síns af völdum stökkbreytingar í BRCA2 sem hefði ekki
viljað vita af henni fyrir og bregðast
við til þess að bjarga sér og sínum.
Hlutverk Persónuverndar er að
framfylgja lögum sem voru sett til
þess að hlúa að friðhelgi um einkalíf fólks og á þann hátt gera líf þessa
sama fólks almennt betra. Friðhelgi
um einkalíf fólks er ekki markmið í
sjálfu sér heldur eitt af fjölmörgum
tækjum sem við notum til þess
að gera líf fólks betra. Það er því
hámark búrókratísks hroka þegar
þeir hirðar sem við höfum fengið til
þess að gæta friðhelginnar leggjast
í víking til þess að reyna að sannfæra þjóðina um að það sé rétt að
fórna þeim lífum sem friðhelgi um
einkalíf átti að bæta, fyrir friðhelgi
um einkalíf.
Ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni að lögfræðingarnir
tveir, forstjóri og stjórnarformaður
Persónuverndar, hafi villst inn í
söng nokkurn um fáránleikann eftir
Bob Dylan sem heitir Hverfi einmanaleikans (Desolation Row) og
næst fréttum við að þær séu farnar
að mála vegabréfin okkar brún.

Stundar útilokun á þjónustu
Síminn stundar útilokun á þjónustu, sem hefur hingað til á flestum
stöðum í heiminum verið öllum
opin. Þetta er eins og ef einhver
bílasali myndi kaupa sér útvarpsrás
og svo takmarka hana við notkun
í ákveðinni bílategund. Þú fengir
bara K100 útvarpsstöðina í þá bílategund sem hann selur sjálfur.
Þrátt fyrir að við eigum ekki eftir
að tengja nema eftir 12% heimila
í þeim sveitarfélögum sem við
höfum skuldbundið okkur til að
tengja, þá erum við að fá fjölda
fyrirspurna daglega þar sem fólk
óskar þess að fá sín heimili tengd
gæðasambandi Ljósleiðarans alla
leið.
Internetið er í eðli sínu opinn
vettvangur og við Ljósleiðarafólk
leggjum okkar af mörkum að svo
verði áfram. Það gerum með því að
auðvelda sem flestum fjarskiptafyrirtækjum að keppa um hylli við-

skiptavina á jafnréttisgrunni. Út á
það gengur Ljósleiðarinn.
Forveri Símans hafði um áratugaskeið einokunarstöðu í fjarskiptarekstri og byggði í skjóli þeirrar
stöðu upp víðfeðmt og öflugt
fjarskiptakerfi. Hefði Síminn ekki
fengið samkeppni í uppbyggingu
innviða, gæti Míla verið í einokunarstöðu og skelfilegt væri að hugsa
til stöðu hraðra netsambanda og
samkeppnisumhverfis fjarskipta á
Íslandi.
Þau heimili sem tengjast okkar
neti eiga að geta valið internet frá
hverjum sem er, notað grunninnviði frá hverjum sem er og geta
horft á það sjónvarpsefni sem er
í boði hverju sinni. Það er ekki
eðlileg þróun að fjarskipta- og fjölmiðlaveita geti stjórnað hvar þú
kaupir innviðaþjónustu með því að
kaupa t.d. ólínulegt sjónvarpsefni
sem aðeins er í boði ef þú kaupir
innviði frá viðkomandi fyrirtæki.

Þá vitum við það. Það er
akkúrat þarna sem þær
hætta að vera ógnvekjandi
í greininni sinni og verða
hlægilegar. Við eigum að
hemja stökkbreyttan erfðavísi með orðum. En kannski
er þetta alls ekki fyndið
vegna þess að þetta er ákall
um að við höldum áfram að
blaðra á meðan fleiri og fleiri
konur fá krabbamein sem
þær enda á að deyja af frá
börnum og buru.

Kjarni máls
Erling Freyr
Guðmundsson
framkvæmdastjóri Gagnaveitu
Reykjavíkur

E

ftir talsvert tilhlaup, þar
sem hann endurnýtti eldgamlar rangfærslur um fjárhag Gagnaveitu Reykjavíkur, tókst
forstjóra Símans að komast að
kjarna málsins í grein hér í blaðinu
17. nóvember. Gagnaveita Reykjavíkur fagnar allri samkeppni og
ánægjulegt að sjá Símann gangast
að því að ljósleiðari alla leið sé
loksins þeirra framtíðarkerfi.
Áður en lengra er haldið, skal
því haldið til haga að Gagnaveita
Reykjavíkur er dótturfélag OR.
Það er að fullu fjármagnað á eigin
vegum og skilar góðri framlegð sem

endar í fjárfestingum í innviðum
Ljósleiðarans og því til hagsbóta
fyrir neytendur.
Eftir tilhlaupið beindi forstjóri
Símans sjónum að tveimur ágreiningsefnum sem nú eru í deiglunni.
Annars vegar um það hvort Síminn
eigi að geta keypt sér drýgri aðgang
að Ljósleiðaranum en önnur fjarskiptafyrirtæki, en við höfum
metið áform Símans sem svo að
þau ógni þeirri samkeppni, sem
hefur byggst upp á því opna og
öfluga gagnaflutningsneti sem Ljósleiðarinn er og það teljum við ekki
í almannahag.
Hitt álitamálið er hvort fjarskiptafyrirtæki sem eru í samkeppni við Símann megi dreifa
sjónvarpsefni frá Símanum með
sama hætti og Síminn gerir sjálfur.
Í því sambandi getum við ímyndað
okkur hvort nokkur væri sáttur við
það ef Netflix, svo dæmi sé tekið
um nýlega sjónvarpsþjónustu,

Internetið er í eðli sínu
opinn vettvangur og við Ljósleiðarafólk leggjum okkar af
mörkum að svo verði áfram.
Það gerum með því að auðvelda sem flestum fjarskiptafyrirtækjum að keppa um
hylli viðskiptavina á jafnréttisgrunni. Út á það gengur
Ljósleiðarinn.
væri eingöngu dreift í tölvur með
IP-tölur sem eitt tiltekið fjarskiptafyrirtæki hefði ráðstafað til
sinna viðskiptavina. Svoleiðis viðskiptahættir stríða gegn svo mörgu
í okkar gildum og viðhorfum.

LÁTTU MILLJÓNIRNAR
LÝSA UPP SKAMMDEGIÐ
FYRSTI VINNINGUR STEFNIR Í ÞRJÁTÍU OG ÞRJÁR MILLJÓNIR
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Nýjast

Domino’s-deild karla í körfu

Stjarnan - Tindastóll

83-91

Stjarnan: Justin Shouse 29, Tómas Heiðar

Tómasson 18, Hlynur Elías Bæringsson 13/14
fráköst/5 stoðsendingar, Devon Austin 10,
Marvin Valdimarsson 6, Arnþór Freyr Guðmundsson 5, Ágúst Angantýsson 2/8 fráköst.
Tindastóll: Antonio Hester 28/13 fráköst, Cristopher Caird 22, Pétur Rúnar Birgisson 20/11
stoðsendingar/5 stolnir, Björgvin Hafþór Ríkharðsson 8, Pálmi Geir Jónsson 5, Helgi Rafn
Viggósson 3, Helgi Freyr Margeirsson 3.

Þór Ak. - Þór Þ.

80-69

Þór Ak.: George Beamon 22/10 fráköst, Darrel
Keith Lewis 18/12 fráköst, Danero Thomas
14/9 fráköst, Tryggvi Snær Hlinason 9, Ingvi
Rafn Ingvarsson 7, Ragnar Helgi Friðriksson 6.
Þór Þ.: Tobin Carberry 23, Maciej Stanislav
Baginski 11, Emil Karel Einarsson 10, Ólafur
Helgi Jónsson 8, Grétar Ingi Erlendsson 7.

Keflavík - Grindavík

96-102

Keflavík: Amin Khalil Stevens 41/13 fráköst,
Guðmundur Jónsson 15, Reggie Dupree 12,

Magnús Már Traustason 8, Daði Lár Jónsson 7,
Andrés Kristleifsson 5, Davíð Páll Hermannsson 4, Arnór Ingi Ingvason 2, Ágúst Orrason 2.
Grindavík: Ólafur Ólafsson 25, Þorleifur
Ólafsson 18, Þorsteinn Finnbogason 15, Lewis
Clinch Jr. 13/9 fráköst/8 stoðsendingar, Dagur
Kár Jónsson 13, Ómar Örn Sævarsson 8.

Af stað Eygló Ósk Gústafsdóttir leggur hér af stað í 200 metra baksundinu í gær þar sem hún vann öruggan sigur. Fréttablaðið/ernir

Þrír aðalréttir
á boðstólum
Stórleikir fara fram í sterkustu deildum Evrópu í
dag. Í ensku úrvalsdeildinni mætast Man. United og
Arsenal, í þeirri þýsku Dortmund og Bayern Mün
chen og þeirri spænsku Atlético og Real Madrid.
Fótbolti Arsene Wenger mætir með
Skytturnar sínar á Old Trafford í dag.
Arsenal hefur ekki sótt gull í greipar
United-manna á Old Trafford undanfarin ár en síðasti sigur liðsins á þessum velli kom 17. september 2006.
Emmanuel Adebayor skoraði þá eina
mark leiksins.
Arsenal er með 24 stig í 4. sæti
deildarinnar en með sigri fara Skytturnar á toppinn, a.m.k. tímabundið.
Leikur Arsenal og Man Utd fer fram í
hádeginu en klukkan þrjú hefst leikur
Southampton og toppliðs Liverpool.
Man. Utd er í 6. sæti deildarinnar með
18 stig og þarf nauðsynlega á sigri að
halda til að halda í við toppliðin.

Dortmund í eltingarleik
Ólíkt síðustu árum eru það ekki
Bayern München og Dortmund sem
hafa verið í aðalhlutverki í þýsku
deildinni það sem af er tímabili.
Nýliðar Red Bull Leipzig og Hoffenheim, undir stjórn hins 29 ára Julians
Nagelsmann, hafa stolið senunni í
vetur.
Þrátt fyrir það hefur Bayern
farið vel af stað undir stjórn Carlos
Ancelotti og er ósigrað eftir fyrstu
tíu umferðirnar í þýsku deildinni.
Meistararnir hafa þó aðeins hikstað
að undanförnu og gert þrjú jafntefli í
síðustu fimm leikjum sínum.
Gengi Dortmund er hins vegar
langt undir væntingum. Hið
skemmtilega lið Thomas Tuchel
hefur aðeins náð í 18 stig í fyrstu tíu
umferðunum og má ekki við því að
tapa fleiri stigum í toppbaráttunni.
Sigur á Bayern á heimavelli yrði kærkominn og myndi senda sterk skilaboð.

Arsene Wenger, stjóri
Arsenal, hefur ekki náð að
vinna leik í deild og bikar
gegn liðum José Mourinho,
stjóra Man Utd. Mourinho
hefur unnið sjö leiki og sex
hafa endað með jafntefli.

Aftur eitt núll?
Fyrstu mánuðir Zinedine Zidane
í starfi knattspyrnustjóra Real
Madrid hafa gengið eins og í sögu.
Liðið hefur unnið 25 af 31 deildarleik undir stjórn Zidanes, gert fimm
jafntefli og aðeins tapað einum leik.
Það tap kom gegn nágrönnunum í
Atlético Madrid.
Eins og svo margir leikir Atlético
Madrid endaði hann með 1-0 sigri
strákanna hans Diegos Simeone.
Það sem meira er, þá er þetta eini
deildarleikurinn undir stjórn
Zidanes þar sem Real Madrid hefur
mistekist að skora. Í hinum 30 leikjunum hefur Real Madrid skorað 94
mörk, eða rúm þrjú mörk að meðaltali í leik.
Stóra spurningin er hvort Atlético
Madrid takist að endurtaka leikinn
og gera lærisveinum Zidanes grikk.
Og Atlético Madrid þarf á sigri að
halda til að missa Real Madrid og
Barcelona ekki of langt fram úr sér.
ingvithor@365.is

Efri
Stjarnan12
KR12
Tindastóll. 10
10
Grindavík.
8
Þór Þ.
Skallagrímur6

Neðri
Keflavík6
Njarðvík6
6
Þór Ak.
Haukar4
ÍR4
Snæfell0

hólmfríður snýr heim
Kvennalið KR heldur áfram að
safna liði fyrir næsta sumar og nú
hefur landsliðskonan Hólmfríður
Magnúsdóttir samið við sitt uppeldisfélag.
Á heimasíðu KR er sagt að
Hólmfríður muni skrifa undir
tveggja ára samning við KR.
Hún er þriðji atvinnumaðurinn
sem semur við KR í vikunni en í
upphafi vikunnar sömdu þær Katrín
Ómarsdóttir og Þórunn Helga Jónsdóttir við KR. Það er því ljóst að KR
ætlar sér stóra hluti í kvennaboltanum á nýjan leik.
Hólmfríður spilaði
129 leiki fyrir meistaraflokk KR frá 20002008 og skoraði í
þeim 109
mörk.
Hún varð
Íslandsmeistari með
félaginu 2002
og 2003.

Sjónvarpið um helgina

Laugardagur:
Golfstöðin
08.00 DP World Tour
12.00 Man. Utd - ArsenalSport
14.25 Augsburg - Hertha Sport 3
14.50 Southampt. - LiverpoolSport
15.10 Barcelona - MalagaSport 2
17.15 Palace - Man. CitySport 3
17.20 Tottenh. - West HamSport
17.30 Dortmund - BayernSport 2
18.30 RSM ClassicGolfstöðin
18.55 Everton - SwanseaSport 3
19.00 CME Group TourSport 4
19.30 Watford - LeicesterSport
19.40 Atletico - RealSport 2
20.35 Stoke - Bournem.Sport 3
21.45 Sunderland - HullSport 2
02.00 Kovalev - WardSport
Sunnudagur
07.30 DP World TourGolfstöðin
13.10 Leeds - NewcastleSport
15.50 Boro - ChelseaSport
18.00 CME Group TourSport 4
18.30 RSM ClassicGolfstöðin
21.20 Seattle - Philadelph.Sport

Ævisaga Ladda
Þróunarsaga mannsins sem kom okkur til að hlæja
Í hálfa öld hefur íslenska þjóðin talið sig þekkja út í hörgul fyrirbærið
sem um 70 ára skeið hefur gengið undir regnhlífarheitinu Laddi.
En hver er Laddi?

Í þessari spennandi, einlægu
og á köﬂum drepfyndnu bók,
er sett fram „þróunarkenning”
um manninn, sem kom okkur
til að hlæja, rituð af
Gísla Rúnari Jónssyni.

„Þessa einlægu, skemmtilegu og fyndnu bók
er varla hægt að leggja frá sér fyrr en maður
er búinn með hana. Einlægasta og fallegasta
ævisaga sem ég hef lesið. Elski maður leikarann
og skemmtikraftinn Ladda fyrir lesturinn, elskar
maður manneskjuna Ladda eftir lesturinn.”
- Gunnar Helgason leikari & rithöfundur

„Allt í senn fróðleg, dramatísk,
hjartnæm og bráðfyndin lesning.
Ég hló og grét á víxl.”
- Edda Björgvinsdóttir leikkona

helgin
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Að hjálpa án þess að horfa

„Við erum nálægt öllu sem gerist. Þannig þarf mikið til að við trúum því að við getum gert gagn, það þarf að endurvekja von fólks um að gera gagn,“ segir Una Torfadóttir. Fréttablaðið/Anton brink

Una Torfadóttir nemi og Páll Óskar Hjálmtýsson söngvari eru á meðal þeirra sem leggja neyðarsöfnun UNICEF til
barna í fjórum ríkjum Afríku lið án þess að taka allt inn á sig. En samt sé það skylda fólks að hjálpa.

U

na Torfadóttir og Páll
Óskar Hjálmtýsson eru
sammála um að það
þurfi ekki nauðsynlega
að taka inn neyð fólks
til að hjálpa því. Það geti orðið til
þess að fólk verði vanmáttugt, hafi
ekki trú á að það geti veitt lið, gefist
upp og geri ekki neitt.
Þau taka þátt í neyðarsöfnun
UNICEF sem ber heitið Ekki horfa...
hjálpaðu. Söfnunin er fyrir nærri
hálfa milljón barna í fjórum ríkjum
í Vestur- og Mið-Afríku sem eru í
bráðri hættu vegna vannæringar.
Verst er ástandið í norðausturhluta
Nígeríu þar sem talið er að nærri

75.000 vannærð börn muni láta lífið
fái þau ekki meðferð.
Páll Óskar skilur þá upplifun
sjálfur að finna til vanmáttar.
„Ég fékk að fara með starfsfólki
UNICEF til Síerra Leóne árið 2011.
Það er eitt fátækasta ríki Afríku. Ég
fékk að sjá hluti sem venjulegt fólk
sér aldrei. Ég fór í heimsókn á vannæringarspítala, þar voru börn sem
höfðu ekki orku til að gráta. Ég stóð
við sjúkrarúm barnanna og trúði
því ekki að það væri hægt að bæta
heilsu þeirra. En það var hægt. Það
var meira að segja tiltölulega einfalt
að hjálpa þeim og ég fékk að sjá ljósmyndir af þeim við bætta heilsu,“

Þú finnur ekki fyrir
þessum þúsund krónum
en þau þarna úti, þau
gera það svo
sannarlega.
Páll Óskar

Opinská umræða um kynlíf og geðheilbrigði
Í dag er fræðsludagur um geðheilbrigði fyrir ungt fólk í Hinu húsinu.
„Með fræðsludeginum teljum við
okkur vera að mæta þörfum ungs
fólks sem vill opna á umræðu sem
snýr að geðheilbrigði og það má
segja að netherferðin #égerekkitabú hafi verið innblástur fyrir þetta
verkefni,“ segir Eva Sigrún Guðjónsdóttir hjá Hinu húsinu.
Meðal þess sem er á dagskrá er
umfjöllun Hugrúnar geðfræðslufélags um átröskun, kvíðaröskun og
sjónarhorn aðstandenda. Atli Jasonarson verður með erindi um þunglyndi ungra karlmanna. Indíana Rós

Ægisdóttir mun fjalla opinskátt um
sjálfsfróun og kynheilbrigði ungra
kvenna, síðan mun hópurinn Málglaðar fjalla um mikilvægi þess að
elska og virða sjálfan sig.
Yfirskrift dagsins er „Hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt?“ og munu
erindin hafa þetta að leiðarljósi.
„Ég mun einblína á þunglyndi
ungra karla og taka dæmi úr minni
persónulegu sögu,“ segir Atli Jasonarson. „Ég segi frá glímu minni við
þunglyndi, ég er auðvitað enginn
sérfræðingur en það er ótrúlegt
hvað ég finn fyrir miklum létti í
hvert skipti sem ég tala um þetta.

Á sama tíma getur verið að einhver
sem hlustar finni til léttis líka,“ segir
hann.
Indíana Rós, sem ætlar að tala um
sjálfsfróun og kynlíf, segir mikilvægt
að brjóta ísinn. „Það eru svo margar
mýtur um sjálfsfróun og kynlíf og
það er mikilvægt að tala um þetta.
Ég ætla að svara spurningum og
ræða málin á opinskáan hátt,“ segir
hún. – kbg
Atli Jasonarson og Indíana Rós ætla að
ræða um mikilvæg málefni.
Fréttablaðið/GVA

segir Páll frá um reynslu sína.
Una segir aðeins mannlegt að
leiða hjá sér hörmungar. „Þetta er of
hræðilegt og við lærum öll að verja
okkur og leyfum ekki hörmungum
að hafa of mikil áhrif á okkur. Við
sem erum af yngstu kynslóð erum
alin á tækniöld. Heimur okkar er
minni, við erum nálægt öllu sem
gerist. Þannig þarf mikið til að við
trúum því að við getum gert gagn,
það þarf að endurvekja von fólks
um að gera gagn,“ segir hún.
Páll Óskar segir enda alla hafa
sterka mynd í huga sér. „Við þurfum
ekki annað en að heyra af ástandinu
og þá fáum við sjálf mynd í huga

okkar. Við þurfum ekki að neyða
okkur til að horfa. Það þarf svo
lítið til að hjálpa. Í heimi þar sem
við höfum mestar áhyggjur af því
hvað lattébolli kostar, hvort salatið
sé lífrænt ræktað eða hárið flott þá
eru þúsund krónur lítill peningur
að færa í málstaðinn. Þú finnur
ekki fyrir þessum þúsund krónum
en þau þarna úti, þau gera það svo
sannarlega.“
„Ég held að fólk vilji hjálpa en
einhverjir upplifa sig ef til vill vanmáttuga. Góðgerðarstarf snýst bæði
um að hjálpa öðrum og að láta sér
líða betur. Og það er bara allt í lagi,“
segir Una. – kbg

10% afsláttur
af öllum úlpum
í dag

Jólagjöf herrans fæst hjá okkur
Vandaður fatnaður í miklu úrvali
Opið í dag kl. 10–16
Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

laugardagur

Opið frá kl.
11:00 – 17:00
báða dagana.

Aðgangur
ókeypis.

13:00 FIMM STJÖRNUR GLÆPABÓKMENNTANNA
í Rímu Sara Blædel, Ann Cleeves, Leena Lehtolainen, Val
McDermid og Viveca Sten ræða um bækur sínar undir
stjórn Katrínar Jakobsdóttur. Pallborðið er á vegum
glæpasagnahátíðarinnar Iceland Noir.

13:00 MÁTTUR MATARINS
í Flóa Unnur Guðrún Pálsdóttir (Lukka) og Þórunn Steinsdóttir
kynna Mátt matarins og gefa gestum að smakka rétti úr
bókinni.
13:00 ORMHILDARSAGA
í Flóa Þórey Mjallhvít kynnir myndasöguna Ormhildarsögu
og ræðir við gesti og gangandi um sköpunarferli
myndasögunnar. Myndir Þóreyjar verða til sýnis.
14:00 KÖKUGLEÐI EVU
i Flóa Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir kynnir Kökugleði Evu
og kemur með gómsæt sýnishorn sem gestir geta gætt
sér á.
14:00 SKAPANDI LOPAPEYSUPRJÓN
í Flóa Auður Björt Skúladóttir kynnir bókina Lopapeysuprjón:
fyrir byrjendur og lengra komna og gefur gestum góð ráð.
15:00 ÍSLAND OG EVRÓPA
í Rímu A Þrír höfundar nýrra sagnfræðilegra bóka kynna verk sín og
spjalla við gesti.
Sverrir Jakobsson: Auðnaróðal. Baráttan um Ísland 10961281.
Þorleifur Friðriksson: Hulduþjóðir Evrópu.
Guðmundur G. Þórarinsson: Árdagar Íslendinga
15:00 HÖFUNDASPJALL - SMÁSÖGUR
í Rímu B Andri Snær Magnason (Sofðu ást mín), Friðgeir Einarsson
(Takk fyrir að láta mig vita), Sigurbjörg Þrastardóttir
(Óttaslegni trompetleikarinn) og Þórarinn Eldjárn
(Þættir af séra Þórarinum og fleirum) ræða við Jórunni
Sigurðardóttur um nýútkomin smásögusöfn sín.
15.00 HAVANA HEKLBÓK
í Flóa Tinna Þórudóttir Þorvaldar kynnir Havana heklbók, gefur
góð ráð og kemur með sýnidæmi.
15:00 BLINDANDI KÖKUSKREYTINGAR
í Flóa Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, höfundur Kökugleði
Evu, stýrir skemmtilegri kökuskreytingakeppni þar sem
þátttakendur eru með bundið fyrir augun.
16:00 HÖFUNDASPJALL - SKÁLDSÖGUR
í Rímu A Sigríður Hagalín Björnsdóttir (Eyland), Einar Kárason
(Passíusálmarnir), Hermann Stefánsson (Bjargræði) og
Auður Ava Ólafsdóttir (Ör) spjalla um nýútkomnar bækur
sínar við Höllu Oddnýju Magnúsdóttur.
16:00 LJÓÐASTUND – UPPLESTUR ÚR NÝÚTKOMNUM
í Rímu B LJÓÐABÓKUM
Steinunn Sigurðardóttir: Af ljóði ertu komin
Kristín Svava Tómasdóttir: Þungi eyjunnar eftir Virgilio
Pinera
Jóna Kristjana Hólmgeirsdóttir: Skýjafar
Hallgrímur Helgason: Lukka
Elín Edda: Hamingjan leit við og beit mig
Þorvaldur S. Helgason: Draumar á þvottasnúru
Sigurður Pálsson: Ljóð muna rödd

Barnadagskrá
11:00 BÓKASMAKK FYRIR KRAKKA Á ÖLLUM ALDRI
Krakka- Hér er hægt að skoða og lesa úrval nýrra barna- og
horn ungmennabóka sem komið hafa út á árinu.
í Flóa
11:30 UPPLESTUR ÚR NÝJUM BÓKUM FYRIR BÖRN
í Rímu Allie Doersch og Hulda Jónsdóttir Tölgyes: Hekla
skilur hundamál
Sigrún Eldjárn: Sigurfljóð hjálpar öllum
Jóna Valborg og Elsa Nielsen: Hetjubókin
Birgitta Haukdal: Lára fer á skíði / Kósýkvöld með Láru
Íris Baldursdóttir: Sirkusráðgátan eftir Martin Widmark
Bjarki Karlsson: Enginn sá hundinn
12:00 GEIMSMIÐJA MEÐ STJÖRNU-SÆVARI
Krakka- Hvað eru stjörnurnar margar? Í hvaða stjörnumerki er ég
horn
í raun og veru? Þessum spurningum og stjarnfræðilega
í Flóa
mörgum öðrum verður svarað. Að auki fá gestir að handleika
steina úr geimnum og kynnast nýju bókinni hans Sævars,
Stjörnuskoðun fyrir alla fjölskylduna.
13:00 LEÐURBLÖKUGERÐ
Krakka- Í barnabókinni Úlfur og Edda: Dýrgripurinn koma leðurblökur
horn við sögu. Kristín Ragna Gunnarsdóttir, höfundur bókarinnar,
í Flóa
verður með leðurblökulistasmiðju í barnahorninu.
14:00 SIGURFLJÓÐ HJÁLPAR ÖLLUM
í Flóa Sigrún Eldjárn kynnir nýja bók sína um ofurstelpuna
Sigurfljóð um leið og hún málar af henni nýja mynd.
14:00 DODDI
í Flóa Hildur Knútsdóttir og Þórdís Gísladóttir kynna bók sína
Doddi: Bók sannleikans! Límmiðar, bókamerki og slímugt
góðgæti.
14:00 PÚKATEIKNISMIÐJA SIGURLAUGAR PÚKAMÖMMU
Krakka- Sigurlaug, höfundur bókanna Letipúki og Feimnispúki,
horn leiðbeinir krökkum á öllum aldri við að þekkja og teikna sína
í Flóa
eigin púka.
14:00 RATLEIKUR MEÐ SNUÐRU OG TUÐRU
Krakka- Tvær nýjar bækur um Snuðru og Tuðru, eftir Iðunni
horn Steinsdóttur, koma út í ár.
í Flóa
Komdu og hittu þessar skemmtilegu systur og fylgdu
þeim í spennandi ratleik um Hörpu. Safnast verður saman
við krakkahornið í Flóa. Bókaverðlaun fyrir fundvísa
þátttakendur.
15:00 BÓKAGERÐ MEÐ EVU OG LOGA
Krakka- Eva Rún Þorgeirsdóttir og Logi Jes Kristjánsson, höfundar
horn bókarinnar Lukka og hugmyndavélin, leiðbeina
í Flóa
börnum í einfaldri ritsmiðju.
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BÓKATÍÐINDI
VERÐA Á
BÓKAMESSUNNI

12:00
í Rímu B

13:00
í Flóa

sunnudagur

HEIMUR FRÆÐANNA
Steinunn Knútsdóttir: Ódauðleg verk atvinnuleikhúss áhugamanna
2005 – 2015
Guðrún Ingólfsdóttir: Á hverju liggja ekki vorar göfugu kellíngar
Trausti Ólafsson og Þórhildur Þorleifsdóttir: Stef ástar og valds
Ársæll Már Arnarsson: Síðustu ár sálarinnar
Ólafur Páll Jónsson: Sannfæring og rök

16:00 LJÓÐASTUND – UPPLESTUR
í Rímu A Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson: Sumartungl
Gyrðir Elíasson: Síðasta vegabréfið
Magnús Sigurðsson: Veröld ný og góð
Eyrún Ósk Jónsdóttir: Góðfúslegt leyfi til sígarettukaupa
Þórdís Gísladóttir: Óvissustig
Eva Rún Snorradóttir: Tappi á himninum
Guðrún Hannesdóttir: Skin

EITTHVAÐ OFAN Á BRAUÐ
Nanna Rögnvaldardóttir kynnir bók sína, Eitthvað ofan á brauð,
og býður gestum að smakka rétti úr bókinni.

16:30 HÁSKI Í HAFI
í Rímu B Davíð Logi Sigurðsson og Illugi Jökulsson spjalla um bækurnar
Ljósin á Dettifossi og Pourqoui-Pas? – Manndrápsveður á Mýrum.

13:00
í Rímu B

EIGA FORRITUN OG SKÁLDSKAPARSKRIF EITTHVAÐ
SAMEIGINLEGT?
Hildur Sif Thorarensen, hugbúnaðarverkfræðingur og læknanemi, er
höfundur spennusögunnar Einfari. Hér ræðir hún skyldleika forritunar
og skáldskaparskrifa.

14:30
í Rímu B

VIGDÍS GRÍMSDÓTTIR OG SIGRÍÐUR HALLDÓRSDÓTTIR
Egill Helgason ræðir við Sigríði Halldórsdóttur og Vigdísi Grímsdóttur
um nýútkomna ævisögu Sigríðar, Elsku Drauma mín. Búast má við
notalegum en fjörugum umræðum.

14:00
í Flóa

ALLT UM VILLIBRÁÐ
Úlfar Finnbjörnsson, höfundur bókarinnar Stóra bókin um villibráð,
kynnir bókina, spjallar við gesti og býður upp á villta bita.

14:00
í Rímu A

GOTT HUGARFAR
Gunnar Hersveinn og Friðbjörg Ingimarsdóttir: Hugskot: Skamm-,
fram og víðsýni
Jón Thoroddsen: Gagnrýni og gaman
Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir: Samskiptaboðorðin
Dögg Hjaltalín: Þriðja miðið

14:00
í Rímu B

HÖFUNDASPJALL – NÝGRÆÐINGAR
Arngunnur Árnadóttir (Að heiman), Ása Marin Hafsteinsdóttir (Og aftur
deyr hún), Guðmundur Óskarsson (Villisumar) og Kött Grá Pje (Perurnar í
íbúðinni minni) spjalla við Sunnu Dís Másdóttur um nýútkomnar bækur sínar.

15.00
í Rímu A

HÖFUNDASPJALL – SKÁLDSÖGUR
Gerður Kristný (Hestvík), Ásdís Thoroddsen (Utan þjónustusvæðis),
Orri Harðarson (Endurfundir) og Steinunn G. Helgadóttir (Raddir
úr húsi loftskeytamannsins) ræða við Þorgeir Tryggvason um
nýútkomnar bækur sínar.

15:00
í Rímu B

EF ÞÚ ÞORIR …
Hrollvekjandi klukkutími með höfundum fjögurra bóka fyrir ungt fólk.
Hildur Knútsdóttir: Vetrarhörkur
Ragnheiður Eyjólfsdóttir: Skuggasaga
Ævar Þór Benediktsson: Þín eigin hrollvekja
Marta Hlín Magnadóttir og Birgitta Elín Hassel: Endalokin

15:00
í Flóa

15:00
í Flóa

16:00
í Rímu B

Upplestrar,
spjall um bækur,
leikir og getraunir,
ljúffengt smakk
og óvæntar
uppákomur.

GRÆNT OG VÆNT
Kynning á Eldhúsi grænkerans eftir Hönnu Hlíf Bjarnadóttur og
Katrínu Rut Bessadóttur og Bakað úr súrdeigi. Smakkaðu ljúffenga
grænmetisrétti og ilmandi súrdeigsbrauð frá Brauð & co.
KRYDDJURTARÆKT FYRIR BYRJENDUR
Auður Rafnsdóttir, höfundur bókarinnar Kryddjurtarækt fyrir
byrjendur, gefur góð ráð og smakk.
ÁRNI HEIMIR INGÓLFSSON
Einn helsti sérfræðingur Íslendinga um sígilda tónlist, Árni Heimir
Ingólfsson, heldur erindi byggt á bók sinni Saga tónlistarinnar – Tónlist
á Vesturlöndum frá miðöldum til nútímans.

Barnadagskrá
12:00 UPPLESTUR ÚR NÝJUM BÓKUM FYRIR BÖRN
í Rímu A J.K. Kolsöe: Afi sterki og Amma óþekka
Sigurlaug H.S. Traustadóttir: Letipúkar og Feimnispúkar
Ósk Ólafsdóttir: Búðarferðin
13:00 VILHELM ANTON JÓNSSON – VÍSINDA-VILLI
Krakka- Í Vísindabók Villa – Skynjun og skynvillur er fjallað um heilann og
horn hvernig hann getur látið okkur sjá hluti sem eru ekki til staðar eða sjá
í Flóa
þá öðruvísi en þeir eru í raun. Vísinda-Villi gerir fræðandi og fyndnar
tilraunir með krökkunum og dýpkar skilning þeirra á starfsemi heilans.
13:00 UPPLESTUR ÚR NÝJUM BÓKUM FYRIR BÖRN
í Rímu A Gunnar Helgason: Pabbi prófessor
Kristín Ragna Gunnarsdóttir: Úlfur og Edda
Inga Mekkín Beck: Skóladraugurinn
Þorgrímur Þráinsson: Henri og hetjurnar
13:00 RÚNAR GÓÐI OG DAGUR MANNRÉTTINDA BARNA
Krakka- Hanna Borg Jónsdóttir og Heiðdís Helgadóttir kynna Rúnar góða og
horn Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Krakkar spreyta sig á að teikna
í Flóa
og velta vöngum um réttindi allra barna. Bókamerki, plaköt
og þátttökuverðlaun fyrir hressa krakka.
14:00 HEKLA SKILUR HUNDAMÁL
í Flóa Höfundar bókarinnar, Hulda og Allie, eru báðar miklir hundavinir
og áhugasamar um að gera samskipti hunda og barna örugg og
ánægjuleg. Komdu í hundastund!
14:00 LITAGLEÐI
Krakka- Litabókin hennar Rosie Flo og Tímaflakkarar eru nýútkomnar litahorn og teiknibækur. Börnum gefst kostur á að teikna höfuð, handleggi
í Flóa
og fótleggi á persónur og forvitnast um riddara hringborðsins,
loðfíla, vélmenni og múmíur.
15:00 TEIKNAÐ MEÐ HEIÐDÍSI
í Flóa Heiðdís Helgadóttir, annar höfundur bókarinnar Rúnar góði kemur
með útlínuteikningar og leyfir krökkum að spreyta sig á að teikna.
15.00 HVAÐ VEISTU UM ÍSLAND?
Krakka- Íslandsbók barnanna er fræðandi bók um landið okkar. Margrét
horn
Tryggvadóttir kynnir efni bókarinnar og býður upp á
í Flóa
skemmtilegan spurningaleik.
16:00 RATLEIKUR MEÐ SNUÐRU OG TUÐRU
Krakka- Komdu og hittu Snuðru og Tuðru og fylgdu þeim í spennandi
horn ratleik um Hörpu. Safnast verður saman við krakkahornið í Flóa.
í Flóa
Bókaverðlaun fyrir fundvísa þátttakendur.
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Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

V

kristjana@frettabladid.is

ilborg Oddsdóttir
félagsráðgjafi tekur
á móti fólki sem þarf
aðstoð í kjallara við
Grensáskirkju. Þar
er Hjálparstarf kirkj-

unnar til húsa.
Hún býður upp á kaffi og gengur
rösklega til skrifstofu sinnar. Hún
er af mörgum sem þekkja til kölluð
„naglinn“ vegna þess að hún er
stöðugt að brjóta sér nýjar leiðir til
þess að aðstoða fólk við að losa sig
úr fátæktargildrunni. Hún er bæði
menntuð sem félagsráðgjafi og
þroskaþjálfi. Hún er brautryðjandi
og hugsjónamanneskja. Óþreytandi
við að vekja athygli á aðstæðum
fólks og barna sem dafna ekki í
íslensku samfélagi vegna fátæktar.

Ekki bundin af kerfinu
„Hér er ég ekki bundin af kerfinu,“
segir Vilborg ákveðin. „Ég get hjálpað fólki með víðtækari úrræðum. Ég
get gert meira.“
Það er einmitt ástæða viðtals
við Vilborgu. Kerfið og vonleysi
fólks um það að fá hjálp. Nýútgefin skýrsla Rauða krossins um
fátækt kveikti á umræðu. Frásagnir
skjólstæðinga Reykjavíkurborgar í
kjölfarið vöktu einnig spurningar.
Lára Guðrún Jóhönnudóttir deildi
reynslu sinni í pistli á Stundinni.
„Þetta kerfi er stórhættulegt fólki
sem lendir í áföllum. Kerfið átti stóran þátt í því að ég var tveimur árum
lengur að koma mér upp úr þessari
gryfju sem ég hafði fallið ofan í. Hið
minnsta. Það eina sem ég þráði var
að komast út á vinnumarkaðinn og
verða fúnkerandi manneskja aftur.
En fyrst þurfti ég að sleikja botninn,“
sagði Lára, sem sagði kerfið brjóta
niður í stað þess að byggja upp.
Vilborg hlustar á stutta upprifjun
af frásögn Láru Guðrúnar og efni
skýrslu um fátækt. „Niðurrif er það
versta sem fólk getur orðið fyrir í
þessari stöðu. Það skiptir miklu máli
að fólk sem tekur stóra skrefið að
bera ábyrgð á sjálfu sér og fjölskyldu
sinni með því að leita sér hjálpar
finni fyrir því að einhver hafi trú á
því,“ segir Vilborg. „Að finna fyrir því
að á það sé hlustað. Að einhverjum
sé ekki sama og vilji reyna að hjálpa
með tiltækum ráðum.“
Að fá fólk til að elta drauma
Hún hefur frekar sterka skoðun á
því að það að þekkja styrk sinn og
getu sé forsenda fyrir því að komast
úr vítahring fátæktar og félagslegrar
einangrunar. „Í raun og veru er það
lykillinn fyrir hvern sem er að komast úr erfiðum aðstæðum. Þess vegna
er mikilvægt að vinna markvisst að
því að efla trú fólks á eigið ágæti. Að
fá það til að vilja láta drauma sína
rætast. Fátækt deyr þegar draumar
fá líf,“ segir Vilborg.
„Og hvað er hægt að gera? Jú, það
er hægt að vera með einstaklingsmiðaða þjónustu, það er hægt að
hlusta vel eftir draumum og óskum
einstaklinganna og reyna að styrkja
þá til þess að fara í þá átt sjálfir. Allir
eiga sér drauma. Það er nauðsynlegt
að endurvekja þá og gera fólk nógu
sterkt til að elta þá. “
Hún starfar líka utan kerfis og í
einkaframtaki vegna þess að henni
finnst stundum horft fram hjá
draumum fólks sem þó séu lausnin
að betra lífi. „Styrkleikarnir eru ekki
bara þannig að þú átt að uppfylla
kröfur hins opinbera,“ segir hún og
brosir út í annað. „Við erum með
námskeið hér og reynum að fá fólk
til að mæta. Það getur verið átak.
En það er þvílíkur áfangi þegar fólk
gerir það og tekur ábyrgð.
Þarf sveigjanleika
Svo þarf ég ákveðinn sveigjanleika
til að hjálpa fólki. Við hjálpuðum
eitt sinn skjólstæðingi okkar sem
missti foreldra sína og stóð uppi
með brotið net og í fátækt. Við fundum íbúð fyrir hana, innréttuðum og
hjálpuðum henni að flytja inn,“ segir
hún en í kerfinu hefði slík aðstoð
mögulega þýtt mikla fyrirferð í kerf-
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Styrkleikarnir eru
ekki bara þannig að þú
átt að uppfylla kröfur
hins opinbera.

Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi ákvað að ganga til liðs
við Hjálparstarf kirkjunnar
til að gera meira gagn í hjálp
til fátækra. Hún vill ekki vera
bundin af kerfinu og trúir að
með því að gera fólki kleift
að lifa drauma geti það losað
sig úr fátæktargildrunni.

„Í raun og veru er það lykillinn fyrir hvern sem er að komast úr erfiðum aðstæðum,“ segir Vilborg Oddsdóttir um sterkara sjálfsmat. Fréttablaðið/GVA

inu, fjölda umsókna sem ekki er víst
að hefðu verið samþykktar.
Sveigjanleikinn sé líka nauðsynlegur vegna þess hversu fátækt sé
slungið fyrirbæri.
„Fátækt er slungið og margbrotið
fyrirbæri. Hingað kemur fólk sem
kemur kannski einu sinni eða
tvisvar og svo aldrei aftur. Það þarf
tímabundna aðstoð. Hingað kemur
líka fólk sem þarf aðstoð til lengri
tíma. Og það er ekki upphæðin sem
skiptir endilega máli. Fólk getur
verið í launaðri vinnu en með brotið

félagslegt net í kringum sig og lágt
sjálfsmat,“ nefnir hún og segist hafa
margoft séð sönnur þess að fólk geti
brotist úr fátækt með góðri aðstoð
og með því að byggja upp sterkara
sjálfsmat.

Vítahringurinn rofinn
„Menntun getur verið fyrirstaða og
við reynum að brjóta upp mynstur í
fjölskyldum. Arfleifð kynslóðanna,“
segir Vilborg og vísar í Framtíðarsjóðinn sem er rekinn af Hjálparstarfi kirkjunnar sem styður ung-

menni 16-20 ára til stúdentsprófs,
sveinsprófs eða annars sem leiðir
til starfsréttinda eða opnar leið til
háskólanáms.
„Læknir, starfsmaður í banka í
London, tæknifræðingur, iðnmenntað fólk,“ telur Vilborg upp. Hún er
að hugsa um ungt fólk sem hefur
notið aðstoðar Framtíðarsjóðsins.
„Við viljum rjúfa vítahringinn. Það
eru stundum margar kynslóðir þar
sem enginn hefur klárað nám. Það
er mikilvægt að ungt fólk flosni ekki
upp úr námi vegna fátæktar og hér

höfum við aðstoðað bæði foreldra
og ungt fólk. Foreldra höfum við til
dæmis aðstoðað við að greiða fyrir
námsgögn, borga skólagjöld, kaupa
tölvu. Ungt fólk í erfiðri stöðu leitar
líka til okkar, það finnst mér virðingarvert. Menntun eykur líkur á
farsælu lífi án fátæktar. “
Vilborg hikar. „Nú sárvantar mig
tölvur til þessa að aðstoða ungt fólk
í námi. Ég vil gjarnan koma því á
framfæri,“ bætir hún við.
Hún segir einnig vítahringinn
rofinn með því að styrkja fjölskyldur

HÁTÍÐARÚTGÁFA

Hátíð handa þér
Síríus súkkulaði hefur fylgt íslensku þjóðinni síðan 1933. Við Íslendingar
höfum notið Síríus súkkulaðis hversdagslega en ekki síst þegar við viljum
gera okkur glaðan dag og njóta þess besta. Með hátíðarútgáfu vinsælla
tegunda tekur Síríus þátt í gleðinni með landsmönnum og færir þeim
uppáhalds súkkulaðið sitt með hátíðarbrag.
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Vilborg segir vítahringinn einnig rofinn með því að styrkja fjölskyldur með minningum og með því að hjálpa þeim að upplifa eitthvað jákvætt saman. Fréttablaðið/GVA

Vilja afnema gjaldtöku fyrir námsgögn

Félagsráðgjöf

Síðasta haust leituðu foreldrar hátt í 200 barna og unglinga
til Hjálparstarfs kirkjunnar um stuðning vegna kostnaðar
við upphaf skólagöngu. En auk þess að aðstoða fjölskyldur
við kaup á ritföngum og skólavörum með gjafakortum
í ritfangaverslanir styrkir Hjálparstarfið ungmenni sem
orðin eru sjálfráða og vilja hefja eða ljúka framhaldsskólanámi sem gefur þeim réttindi til starfs eða inngöngu í
háskóla. Styrkirnir eru til greiðslu skólagjalda og fyrir bókaog efniskostnaði.
Börn tekjulágra foreldra njóta einnig stuðnings svo þau
geti iðkað íþróttir með jafnöldrum sínum, stundað tónlistarnám og tekið þátt í tómstundastarfi. Markmiðið er að
þau geti tekið virkan þátt í samfélaginu og að bágur efnahagur foreldranna takmarki ekki möguleika þeirra til þess.
Hjálparstarf kirkjunnar hefur skorað á stjórnvöld að
afnema gjaldtöku fyrir námsgögn þannig að börn eigi
að geta stundað nám án þess að finna fyrir mismunandi
efnahag foreldra sinna.

Félagsráðgjöf hefur það að markmiði að fara yfir stöðu mála, kanna möguleg
úrræði og þann stuðning sem fólki stendur til boða í samfélaginu. Félagsráðgjafi
leitast við að fá heildarmynd af stöðu hvers og eins þannig að hann fái réttan og
viðeigandi stuðning. Allar umsóknir um stuðning þurfa að vera studdar gögnum
og félagsráðgjafi vinnur með einstaklingum og fjölskyldum til lengri eða skemmri
tíma eftir þörfum.

með minningum. „Heildaraðstoð við
fjölskyldur skiptir miklu máli. Enn
og aftur snýst þetta um að byggja
upp sjálfsmatið. Við styrkjum
tómstundir barna og svo leggjum
við mikla áherslu á að styrkja fjölskylduna. Að hún upplifi eitthvað
jákvætt. Fari út að borða, í bíó,
leikhús eða álíka. Það styrkir fólk
að taka þátt í samfélaginu. Að hafa
farið á Hamborgarafabrikkuna, séð
Mamma Mia eins og aðrir og þannig lagað. Við kaupum líka oft árskort
fyrir fjölskyldur í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn og styrkjum fólk til að
fara í sumarbúðir með börnunum.
Þar gefst fjölskyldunni tækifæri til
að upplifa eitthvað saman, stíga út
úr þessum heimi og hafa eitthvað
gott og uppbyggjandi að tala um.
Eitthvað annað en að það megi ekki
taka meira en tvö bréf af klósettrúllunni,“ segir hún og sýnir með
orðalaginu blákalt fram á muninn
á heimi þeirra sem búa við skort og
þeirra sem gera það ekki. „Minningar eru mikilvægar. Þær eru hluti
af sjálfsmyndinni,“ bendir hún á.

Vantar tölvur
Vilborg bendir á að nú vanti tölvur til að aðstoða börn fátækra foreldra í námi.
Gjafir einstaklinga, fyrirtækja og samtaka bera uppi innanlandsstarf Hjálparstarfsins. Stuðningur við foreldra og ungt fólk vegna skólagöngu og tómstunda er einn
mikilvægasti þáttur starfsins enda er menntun lykillinn að því að rjúfa vítahring fátæktar auk þess sem Hjálparstarf kirkjunnar setur velferð barna í algjöran forgang.
Foreldrar geta sótt um aðstoð svo sem vegna skólabyrjunar, tómstundaiðkunar,
gleraugnakaupa, sumargjafa og góðra samverustunda með fjölskyldunni.

Engin dæmigerð fátæk manneskja
Talið berst aftur að skýrslu Rauða
krossins um fátækt þar sem var
dregin upp dökk mynd af stöðunni
í Breiðholti. „Mig langar að nefna
að ég hef mikið álit á Þjónustumiðstöðinni í Breiðholti. Þar eru félagsráðgjafar á ferðinni og eru bæði öflugir og sveigjanlegir. Þeir sitja sko
ekki pikkfastir á bak við skrifborðið
og þar er margt spennandi að gerast
í þjónustu við fólk sem er hægt að
mæla með,“ segir Vilborg sem vill
minna á að til Hjálparstarfsins
leitar fólk víðsvegar að. Í röð af
fólki sem býr við fátækt þá gætir
þú ekki endilega séð það á neinum
þeirra. Því þetta er alls ekki eins
leitur hópur af fólki. Þetta er ekki
fólk úr einu hverfi borgarinnar,
ekki fólk sem er endilega í drykkju
eða neyslu eða býr við örorku. Það
er engin dæmigerð íslensk fátæk
manneskja til. Hingað leita margir
sem hafa ekki aðgang að fjölskyldu
sinni. Einstæðir foreldrar til dæmis.
Það sem fólk sem býr við fátækt
á sameiginlegt er að það vill halda

andlitinu,“ segir Vilborg og segir
frá samtökunum PEPP á Íslandi
(People experiencing Poverty) sem
hefur að markmiði að vinna gegn
fátækt og félagslegri einangrun.
Kjarni samtakanna er að fjallað sé
um aðstæður fólks sem glímir við
fátækt af virðingu og nærgætni.
Með það að viðmiði að ráðast í
lausnir.
„Okkur hefur þótt það að rödd
einstaklinganna heyrist ekki. Og oft
ekki á þann hátt sem þau vilja sjálf.
Oft eru fjölmiðlar með umfjöllun
um fátækt sem er neyðarkall. Oft
fyrir jól. En það er ekki endilega
gagnlegt, það þarf að ræða vandann
á jafningjagrundvelli. Það gengur
ekki að klóra í yfirborðið rétt fyrir
jól. Það þarf að fara í rótina.“

Láta frá sér börnin
Ástandið á húsnæðismarkaði gerir
fátæku fólki gríðarlega erfitt fyrir
að sögn Vilborgar þótt hún eygi
margar góðar lausnir. „Ég veit um
konur sem leigja herbergiskytru
þar sem eru margir saman uppi

á Höfða. Þær geta ekki verið með
börnin sín þar og þurfa að láta þau
frá sér. Eru heldur ekki með bíl og
komast ekki ferða sinna með þau í
skóla og annað. Þannig brýtur húsnæðisvandinn upp fjölskyldur. Það
er skelfilegt ástand á húsnæðismarkaði og margt fólk er að færast á jaðar
fátæktar vegna þess hve leiguverð er
hátt og framboð lítið af íbúðum.
En það er margt gott í pípunum.
Þótt það gerist ekki strax. Mér líst til
dæmis vel á félagslegar íbúðir sem
ríki og sveitarfélög geta verið í samstarfi um. Ég hrósa Eygló Harðardóttur fyrir fastheldni í þessum
málum. Hún sýndi málaflokknum
fádæma tryggð. Stundum fannst
manni hún nefnilega standa svolítið
ein þótt að stjórnarandstaðan hefði
hjálpað henni með þetta verkefni.
Svo er Íbúðalánasjóður með nýtt
verkefni í burðarliðnum. Það er
vakning í þessum efnum, en lausnirnar eru samt ekki alveg í sjónmáli
fyrir fólk sem er í vondri stöðu og
þarf barna sinna vegna að fá úrbót
strax.“
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góð ráð frá
Vilborgu

1

Finna styrkleika
og vinna með þá.

Ekki hika við að
leita til og þiggja
aðstoð og stuðning frá
tengslanetinu.

2

Skoða öll útgjöld, í hvað eru
peningarnir að fara.

3

4
5

Nota reiðufé.
Deila niður á vikur
því sem til er.

Keðja af góðviljuðu fólki
Vilborg segir Hjálparstarf kirkjunnar
eiga sér marga hauka í horni þótt
þangað vanti ávallt sterka sjálfboðaliða og framlög. „Ég dáist að
fólki sem kemur hingað. Það hefur
marga kosti, bara það að kunna að
lifa af, vera úrræðagóður og gefast
ekki upp. Og íslenskt samfélag getur
verið gott. Það býr í því orka sem er
hægt að leysa úr læðingi.
Það eru örugglega einhverjir sem
koma ekki til okkar af því við erum
kirkjuleg stofnun. En við byggjum
ekki á trú, hér eru allir trúarhópar og
allar gerðir af fólki. Svo eru alltaf einhverjir sem ekki geta stigið það skref
að mæta. Í því samhengi þá eigum við
hauka í horni. Lyfjafræðingar í apóteki láta stundum vita ef fólk getur
ekki leyst út nauðsynleg lyf, prestar
eru milligöngumenn, geðhjúkrunarfræðingar eru það líka og leikskólakennarar. Það er keðja sem er að vísa
fólki til okkar. Svo hringir fólk sem
vill vita hvernig það getur hjálpað
nágrönnum sínum. Það finnst mér
fallegt og gott.“

Lækkað verð í nóvember
– með kaupauka

KAUP
AUKI
Ný vet
rarde

kk frá
komin
Nok
undir
og sum ian
í skott
ardek
ið.
kin
Verðm
æti k

121.00 aupauka:
0 kr.

ER VINSÆLASTI SMÁBÍLLINN
Fiesta er geysivinsæll á Íslandi, vinsælasti smábíllinn í Evrópu og býðst
nú á lækkuðu vetrarverði með kaupauka. Fiesta er margverðlaunaður,
sparneytinn og fáanlegur með magnaðri vél sem valin hefur verið
„International Engine Of The Year“ þrjú ár í röð. Enginn gerir betur.

TILBOÐ
FULLT VERÐ: FORD FIESTA TREND
FRÁ 2.290.000 KR.

VETRARVERÐ OG KAUPAUKI
TIL 26. NÓVEMBER
FRÁ

FORD FIESTA

2.190.000

KR.

Staðalbúnaður er ríkulegur, hann fékk fimm stjörnur í öryggisprófi
EURO NCAP og auðvitað er Fiesta sítengdur með Bluetooth. Þú færð
framúrskarandi þjónustu hjá Brimborg og við tökum gamla bílinn upp í
nýjan Fiesta.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Fiesta
- komdu núna og tryggðu þér Fiesta á vetrarverði með kaupauka

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Ford_Fiesta_Vinsælasti_5x38_20161117_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

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

17/11/2016 10:39
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Dýrmætt að
fá
að þakka
fyrir sig

LAUGARDAGUR

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

kristjana@frettabladid.is

Charlotta Rós
Sigmundsdóttir
bjó við fátækt
sem barn og
unglingur. Hún leitaði
til Vilborgar Oddsdóttur hjá Hjálparstarfi
kirkjunnar. Þar fékk hún
stuðning til menntunar
og fyrir nokkrum árum
endurgalt hún greiðann
og fannst dýrmætt að fá
að þakka fyrir sig.

C

harlotta Rós Sigmundsdóttir er tuttugu og sex
ára gömul. Hún ólst
upp í Breiðholtinu
og naut aðstoðar Vilborgar Oddsdóttur
við að mennta sig. „Þegar ég kom
til Vilborgar mætti mér annað viðhorf en tíðkaðist annar staðar,“ segir
Charlotta frá.
Vilborg aðstoðaði Charlottu við
kaup á bókum og greiddi skólagjöldin fyrir hana. Hún lauk námi í framreiðslu við Menntaskólann í Kópavogi . „Menntun er sterkasta vopnið
til að berjast út úr vítahring fátæktar.
Börn læra það sem fyrir þeim er haft.
Þegar ég lít til baka man ég eftir
rosa miklum mun á metnaði og viðhorfum krakkanna í skólanum og
okkar sem bjuggum í „féló-blokkinni“. Sá munur ýtti enn frekar undir
það að við einöngruðumst. En við
höfðum þó alltaf hvert annað.“
Charlotta kláraði sveinsprófið
og hefur starfað sem veitingastjóri
síðastliðin ár. „Ég er mjög sátt í dag,
er að bæta við mig háskólanámi í
viðskiptafræði, á eigin íbúð, feril og
gott líf.
Ég fór til Vilborgar nokkrum árum
eftir útskrift. Mig langaði alltaf til að
þakka henni fyrir hjálpina og reyna
að gefa eitthvað til baka. Á þeim tíma
var ég að vinna sem vaktstjóri á veitingastað. Við vorum með umbunarkerfi sem gekk út á að verðlauna vel
unnin störf. Ég ákvað að verðlaunin

Tuttugu og fjögur ungmenni skrifa um reynslu sína. Mynd/Pil Christoffersen

yrðu þau að gefa gjöf og keypti gjafabréf hjá Hjálparstofnun kirkjunnar.
Vilborg var glöð að sjá mig og
örugglega fegin að sjá að það hafði
ræst eitthvað úr mér,“ segir hún og
hlær.
„Út frá því hefur Vilborg samband við mig og ég fer til Svíþjóðar á
vegum velferðarráðuneytis þar sem
unnin var skýrsla um fátækt fyrir
Nordic Welfare Center.
Verkefnið vatt upp á sig og
Charlottaer núna stödd í Brussel á
PEPP-ráðstefnu (People Experiencing Poverty) og flýgur þaðan yfir til
Finnlands til að fylgja eftir útgáfu á
bók.
Afrakstur verkefnisins kemur út
á morgun, sunnudag. Charlotta er
á meðal tuttugu og fjögurra ungra
rithöfunda sem eiga efni í safnbókinni Á morgun er aldrei nýr dagur
(Tomorrowis Never a New Day).
Bókin er gefin út af Ordskælv í tilefni
af afmæli barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna. Allir textarnir í bókinni
hverfast um sama þema: reynsluna af
því að alast upp við fátækt á Norðurlöndum.
„Ég vona að krakkar fái að lesa
það sem við skrifuðum og finni að

Fátækt er nefnilega
svo skrítið fyrirbæri,
hún er nokkurs konar
ástand. Hún er ekki
örlög. Fólk segir
stundum að ég sé með
bein í nefinu, að ég
sé mjög ákveðin. Ég
efast um að ég hefði
orðið það í heitum potti
í Garðabænum. Ég er
stolt og ánægð. Ég
þurfti að ryðja mér leið.

„Það sem flestir óskuðu sér var að losna við skömmina,“ segir Charlotta.

þau eru ekki ein. Að það er í lagi með
þau, að þau eru jafngóð. Að það er í
lagi að alast upp í öðruvísi aðstæðum
og þetta fyrirmyndarfjölskyldulíf er
ekki allt. Það þýðir ekki að þú verðir
verr staddur í framtíðinni. Fátækt er
nefnilega svo skrítið fyrirbæri, hún
er nokkurs konar ástand. Hún er
ekki örlög. Fólk segir stundum að ég
sé með bein í nefinu, að ég sé mjög
ákveðin. Ég efast um að ég hefði orðið
það í heitum potti í Garðabænum. Ég
er stolt og ánægð. Ég þurfti að ryðja
mér leið.“
Mikilvægast finnst Charlottu að

henni tókst að varpa frá sér skömminni. „Ég hitti þessa krakka sem
höfðu búið við fátækt í tengslum við
þetta verkefni. Ég heyrði aldrei neinn
þeirra tala um að hann óskaði sér að
vera öðruvísi, að hafa fengið annað
hlutskipti. Ekki ég heldur. Ég væri
ekki ég ef ég væri ekki með þessa litríku reynslu að baki, ég sá alls konar
og upplifði margt sem ég hefði ekki
upplifað í meira fyrirmyndarumhverfi. En það sem flestir óskuðu
sér var að losna við skömmina og
átökin sem fóru í að reyna að leyna
aðstæðum. Þess óskaði ég mér líka.“

Brot úr frásögn Charlottu

Villingablokkin

Í

dag er fyrsti skóladagurinn
minn. Kennarinn minn heitir
Iðunn og er svo góð við mig. Í
lok dagsins knúsa ég hana bless,
henni finnst það pínku skrítið og
hlær. Ég labba ein heim og get ekki
beðið eftir að segja mömmu frá öllu
því skemmtilega sem gerðist í dag.
Við vorum að flytja í nýja blokk
sem ríkisstjórnin á og mamma segir
að við megum búa hér eins lengi og
við viljum. Á leiðinni heim hitti ég
strák sem vill vera samfó. Um leið
og ég segi honum hvar ég á heima
verður hann skrítinn og furðuleg
gretta kemur á hann.
„Áttu heima í villingablokkinni?“
spyr hann og labbar í burtu áður en
ég næ að svara.
Hvað meinar hann með villingablokk? Eru bara villingar sem eiga
heima hérna, eða er ég villingur af
því ég bý í þessari blokk?
Við vorum ótrúlega heppin – við
fengum garð! Við búum á neðstu
hæð og þurfum ekki að labba upp
stigana. Andri er strax búinn að
eignast vin sem er í sama bekk og
heitir Gústi. Hann býr á annarri
hæð í stigaganginum með fullt af
fólki. Pabbi hans heitir líka Gústi og
er fyllibytta og þegar hann drekkur
fær hann ekki að komast inn til sín.
Gústi gamli sefur stundum á ganginum og ég er stundum hrædd við
að fara út á morgnana, því einu sinni

reyndi hann að elta mig. Heima hjá
Gústa eru þrjú svefnherbergi en
það eru sjö í fjölskyldunni, allavega núna, hin systir Gústa litla
var að flytja heim með ameríska
manninum sínum sem vinnur á
Keflavíkurflugvelli, litlu barni og
tveimur hundum. Það er kannski
ekkert skrítið að Gústi gamli sofi á
ganginum, kannski er bara ekkert
pláss fyrir hann.
[…]
Mamma situr inni í eldhúsi með
bjór í glasi og starir ákveðin út í
loftið. Ég heilsa henni en hún horfir
strangt á mig og svarar mér eins
og hún sé einhvers staðar annars
staðar. Hún segist þurfa að drekka í
sig kjark því það séu hlutir sem þurfi
að gera.
„Enginn annar ætlar að gera þetta
svo þá verð ég bara að gera það sjálf,
það er ekki er hægt að treysta á þessa
kalla sem tala um sig eins og stóra
menn en eru svo bara aumingjar
þegar á reynir, hvað þá yfirvöldin –
hvern eru þau að vernda, allavega
ekki fólkið í landinu og hvað þá þá
sem minna mega sín!“
Ég smeygi mér að herberginu
mínu, hún er hvort sem er að spjalla
við sjálfa sig en ekki mig.
Mamma hafði greinilega farið út
því nú heyri ég hana koma inn og
setjast við eldhúsborðið, ég slekk á
tónlistinni og hlusta eftir fleira fólki,

en hún er ein og að tala í símann. Ég
heyri að hún kynnir sig með nafni og
heimilisfangi.
„Gott kvöld. Ég vildi bara láta
ykkur vita að ég var að koma heim
en ég var að enda við að brjóta allar
rúður á íbúð hér í næsta stigagangi.
Svoleiðis er mál með vexti að það
býr barnaníðingur í íbúðinni og það
virðist vera að öllum sé sama. Ég sá
ekkert annað í stöðunni en að taka
málin í mínar hendur. Ég er heima
og þið vitið hvar mig er að finna ef
þið hafið frekari spurningar. Nú
jæja vinur, já ég geri það, takk og
vertu bless.“
Ég get ekki hamið mig um að
hlæja, það heyrðist greinilega gegnum símann að hún væri drukkin,
en þetta var samt ótrúlega pent
hjá henni. Ég fer fram og spyr hana
hvað þeir hafi sagt.
„Charlotta, ég var að tala við lögregluna.“
„Já mamma, ég heyrði það, hvað
sögðu þeir eiginlega?“
„Jaaa – þetta var indælis
drengur. Hann spurði mig
bara hvort það væri allt í lagi
með mig og hvort ég vildi
ekki bara fara að leggja mig!“
Kylfan sem ég smíðaði
í áttunda bekk liggur við
hliðina á henni. Hún brosir
og ég hlæ, gríp utan um
hana og kyssi hana á ennið.
Myndskreyting við frásögn Charlottu, Villingablokkin.
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Brot úr sögu Söru
Helenardóttur: Hneggið

É

g skelli mér í skó, bursta
tennurnar, kasta bókum í
töskuna og hleyp út. Stressið
fyrir því að mæta í skólann gerir
vart við sig. Það er nefnilega stelpa
í skólanum sem hikar ekki við
að gera grín að mér við minnsta
tilefni. Skrefin sem ég tek verða
sífellt minni og minni og ég velti
því fyrir mér hvort ég nái ekki að
mæta aðeins of seint ef ég labba
svona hægt en það er sennilega
ómögulegt því það er svo stutt leið
í skólann. Um leið og ég sleppi
þeirri hugsun rekst ég á eitthvað.
„Ái!“ Ég lít upp og sé hana standa
innan um hjörðina af litlu lærisveinunum sem eru reyndar kvenkyns
og apa allt upp eftir henni. „Passaðu hvert þú labbar!“ segir Sóley
örg. „Og flott peysa by the way!“
hneggjar hún síðan háðslega og
labbar hlæjandi í burtu.
Mig langar mest að hlaupa heim
og koma ekki aftur en ég stend bara
kyrr með tárin í augunum. Svo heyri
ég fótatak fyrir aftan mig. Er hún
ekki búin að fá nóg? Ég lít við. Þetta
er enskukennarinn minn, hann
Böðvar. Hann býr rétt hjá blokkinni minni og við erum stundum
samferða í skólann. Böðvar brosir
til mín og spyr hvort ég sé ekki að
verða of sein í tíma. Ég brosi vandræðalega á móti og horfi svo niður.
Hann lítur niður líka.
„Hvað er að sjá skóna þína?“ Ég
held bara áfram að horfa niður á
rauða, sundurrifna Converse-skóna
mína sem eru orðnir eldgamlir.
„Ehm …“ er eina hljóðið sem ég kem
upp úr mér. Ég veit ekkert hverju ég
á að svara.
„Jæja, flýttu þér nú inn,“ segir
Böðvar og kýlir mig laust í öxlina. Ég
lít á klukkuna á veggnum og sé að ég
er fimm mínútum of sein. Þetta er
hvort eð er bara bókasafnstími. Ég
þarf nefnilega ekkert að flýta mér
þá því konan á bókasafninu er alltaf svo róleg. Ég kem við á klósettinu
og lít þar í spegilinn, laga úfið hárið
á mér, tek nokkrar pósur og labba
út og í átt að bókasafninu. Um leið
og ég geng inn heyri ég þetta hnegg
sem hefur stjórnað lífi mínu seinustu tvö árin.
Þetta er Sóley … aftur … Hún er
væntanlega að skrópa í tíma og
ákvað af öllum krókum og kimum
skólans að hanga hér. Sóley er einu
ári eldri en ég, miklu hærri og betur
vaxin. Hún er líka fallegri en ég býst
ég við. Þú sérð það á sólarkysstu
húðinni hennar að hún fer oft á
ári til útlanda því foreldrar hennar
eru svo ríkir að þá munar ekki einu
sinni um það. Hún hefur allt sem
ég hef þráð, nema þennan skítlega
persónuleika. Ótrúlegt að hún skuli
vera svona vinsæl!
„Hvar fékkstu þessa peysu sem þú
ert í?“ hrópar hún og hlær. „Fékkstu
hana í Bónus? Nei, það getur ekki
verið, þú ert of fátæk til þess. Þú
fékkst hana örugglega gefins. Og
hey, árið 1970 hringdi og vill fá buxurnar sínar aftur.“ Krakkarnir hlæja
allir með henni.
Ég byrja að titra og finn hvað mér
verður allt í einu heitt. Mig langar
mest að kýla hana, mikið andskoti
getur hún verið vond! Ég hlæ bara
með þessu því ég þori ekki að mótmæla henni en vildi óska þess að
jörðin gæti gleypt mig núna strax.

„Hvar fékkstu þessa
peysu sem þú ert í?“
hrópar hún og hlær.

Sannar sögur af fátækt:

Á morgun er aldrei nýr dagur

Á

morgun er aldrei nýr dagur er
safnrit um að alast upp í fátækt
á Norðurlöndum. Charlotta
Rós er einn tuttugu og fjögurra höfunda frásagna í bókinni. Þrjár aðrar
íslenskar stúlkur segja frá veruleika
sínum í bókinni. Sara Dögg Helenardóttir, 21 árs móðir. Þórhildur Vígdögg Kristínardóttir, 17 ára menntaskólanemi, og Alexandra Melkorka
Róbertsdóttir, 15 ára sem dreymir um
að verða rithöfundur. Bókin er gefin út
af forlaginu Ordskælv í tilefni af afmæli
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Dregnar eru upp persónulegar
svipmyndir af heimi sem annars er
mörgum dulinn. Bókin er afurð ritlistarverkefnis fyrir ungmenni frá
Danmörku, Finnlandi, Færeyjum,
Grænlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Ordskælv er ritsmiðja og forlag
í Kaupmannahöfn sem ekki er rekið
í hagnaðarskyni og þar fengu ungmennin stuðning.
Norræna barna- og ungmennanefndin (NORDBUK) og Norræna
ráðherranefndin um menningarmál
höfðu frumkvæði að verkefninu en

Bókin Á morgun er aldrei nýr dagur.

M O R G U N F U N D U R I S AV I A
— F E R Ð A ÞJ Ó N U S TA N Á R I Ð U M K R I N G
Isavia boðar til morgunfundar þann 23. nóvember næstkomandi í Þingsölum á Hótel Reykjavík Natura kl. 8:30.
Á fundinum verður kynnt farþegaspá Isavia fyrir Keflavíkurflugvöll fyrir árið 2017, farið yfir framkvæmdir á flug
vellinum og þróun ferðaþjónustunnar í nánustu framtíð. Í spánni kemur m.a. að aukning ferðamanna yfir vetrartímann
verður mun meiri en áður hefur verið sem staðfestir að ferðaþjónustan á Íslandi er orðin að heilsársatvinnugrein.
Dagskrá
— Björn Óli Hauksson,
forstjóri Isavia ávarpar fundinn
FA R Þ EG A S PÁ 2 0 1 7
— Hlynur Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Viðskiptasviðs Keflavíkurflugvallar
FJÁ R F E S T I N G A R O G F R A M K VÆ M D I R
Á K E F L AV Í K U R F LU G V E L L I 2 0 1 7
— Guðmundur Daði Rúnarsson,
framkvæmdastjóri Tækni og eignasviðs Keflavíkurflugvallar
FYRIRSPURNIR ÚR SAL
Í M I K LU M M E Ð BY R G E T U R V E R I Ð Ó K Y R R Ð
— Helga Árnadóttir,
framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar
LOKAORÐ
— Björn Óli Hauksson
Boðið verður upp á kaffi og létta morgunhressingu.

Nei, það getur ekki
til þess.“

Norræna húsið hefur umsjón með
framkvæmd verkefnisins á Íslandi. Á
vordögum 2016 tóku rithöfundarnir
ungu þátt í vinnusmiðjum þar sem
þeir nutu aðstoðar leiðbeinenda á
eigin móðurmáli. Í júní hittust ungmennin svo í lýðháskólanum á Biskops Arnö, þar sem þau hittu einnig
aðra rithöfunda og ritstjóra. Afraksturinn eru frásagnir, sannar sögur af
fátækt en höfundar voru allir sammála um að þeirra ósk væri nú og þá
að fólk meðtæki veruleika þeirra og
brygðist við.

FAR ÞEGASPÁ
K E F L AV Í K U R F L U G VA L L A R 2 0 1 7

„Fékkstu hana í Bónus?
verið, þú ert of fátæk
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Innblásturinn
er

sögur
fólki
af

Fyrirtækið As We Grow er í dyragættinni
á stórum mörkuðum í Asíu og hlaut fyrir
skömmu Hönnunarverðlaun Íslands. Sterk
siðvitund og nýtni eru hugtök sem skipta
eigendur fyrirtækisins miklu. Kveikjan að
fyrirtækinu er ein peysa sem gekk barna
á milli í mörg ár. „Ég hlusta á sögur,“ segir
Guðrún Ragna Sigurðardóttir hönnuður um
innblástur að flíkum fyrirtækisins.

Guðrún Ragna og Gréta hjá As We Grow standa í dyragættinni á stórum mörkuðum. Fréttablaðið/GVA

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

Í

kristjana@frettabladid.is

fallegu húsi nálægt Hlemmi
starfa þær Gréta Hlöðversdóttir framkvæmdastjóri og
Guðrún Ragna Sigurðardóttir
hönnuður ásamt fleirum að
vexti íslenska barnafatamerkisins As We Grow.
Það er huggulegur andi í litla húsinu. Út um gluggann sjá þær torgið
taka breytingum en til stendur
að opna matarmarkað á Hlemmi.
Andinn á torginu mun án efa breytast mikið en allt í kring um torgið,
við Hlemm og á Hverfisgötu hafa
nýsköpunarfyrirtæki aðsetur. Þetta
er gróskufull miðja borgarinnar.
Fyrirtækið stendur á ákveðnum
tímamótum, merkið As We Grow
er orðið þekkt á alþjóðamarkaði
og fæst í fimmtíu verslunum í tíu
löndum. Hér á landi eru sölustaðirnir fimmtán talsins, þeir helstu,
Mýrin og Epal.
Þær eru að vaxa og þurfa að
ákveða hvernig þær ætla að gera
það. Verður stökkið stórt eða halda
þær áfram að vaxa hægt og örugglega? Þær eru að meta stöðuna.
„Við erum komnar í dyragættina
í Asíu, nánar tiltekið í Japan,“ segir
Gréta sem útskýrir að sá markaður
sé töluvert ólíkur þeim íslenska.
„Það er dýrt að keppa á auglýsingamarkaði en Japanar geta hins vegar
tekið tryggð við góða vöru. Maður
vex ekki hratt nema það komi mikið
af fjármagni inn. Við erum að móta
okkar stefnu. Við gerum það reglulega, leggjum línurnar, kjörnum
okkur,“ segir Gréta.

Kveikjan ein peysa
Fyrirtækið var stofnað fyrir aðeins
fjórum árum og kveikjan var ein
peysa.
„Peysa sem reykvísk móðir sem
við þekkjum prjónaði. Peysan fór á
flakk á milli margra barna í um tíu
ár. Entist og skapaði ákveðið samband á milli barnanna og fólksins og
er enn í notkun.
Okkur langaði að búa til eitthvað
sem myndi endast svona lengi og
með tilvísun í íslensku arfleifðina,
nýtnina og notagildið. Hanna eitthvað sem er tímalaust fyrir börn og

Þetta er áskorun fyrir
okkur á Íslandi. Við
þurfum að hvetja fólk
til að kaupa sjaldnar,
stuðla að betra samfélagi og góðu lífi.
Gréta Hlöðversdóttir

Skemmtileg smáatriði gefa svip.

Peysa og skyrta úr nýrri línu.

Flíkur úr nýrri línu fyrirtækisins.

Hágæða bómull er notuð í framleiðsluna. Fréttablaðið/GVA

Litrík og skemmtileg hugmyndatafla á vinnustofu As we grow. Fréttablaðið/GVA

Innblástur að flíkum kemur úr sögum og frá fólki. Fréttablaðið/GVA

LAUGARDAGUR
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sé falið í verði fatnaðarins sem þær
selja. Að framleiðslan sé úr náttúrulegum hráefnum og allir birgjar
og framleiðendur séu með viðurkenndar vottanir er varða samninga
við starfsfólk og vinnuumhverfi.

Fallegar prjónahúfur.
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Hvetja og fræða viðskiptavini
Fyrirtækið keppir við ódýra merkjavöru á íslenskum markaði. „Flíkurnar okkar eru dýrari en munurinn er
ekki ýkja mikill þegar tekið er tillit
til þess að ódýru flíkurnar eru fjöldaframleiddar. Við þurfum að útskýra
fyrir neytandanum og hvetja hann
til nýtni. Við erum ekki að fjöldaframleiða í Kína og viljum ekki gera
það. Þetta er áskorun fyrir okkur á
Íslandi. Við þurfum að hvetja fólk

til að kaupa sjaldnar, stuðla að betra
samfélagi og góðu lífi. Það er ábyrgð
falin í því að kaupa vöru,“ segir
Gréta og Guðrún Ragna tekur undir.
„Það er rosalega mikilvægt að
vera meðvitaður neytandi. Þegar
þú borgar aðeins meira fyrir vöru þá
ferðu betur með hana. Ef það kemur
eitthvað fyrir hana þá lagar þú hana
en hendir henni ekki. Þværð og
hengir upp en hendir ekki á gólfið.
Það er ákveðin virðing,“ segir hún.
Sjálf er Gréta í peysu úr alpaca-ull
frá Perú. „Ég hef ekki þvegið þessa
peysu í tvö ár. Þess þarf ekki, það þarf
bara rétt að þurrka af henni og viðra.
Þetta eru ótrúleg gæði,“ bendir hún á.
Víða á vinnustofunni má sjá
vinnutöflur þar sem Guðrún

Ragna hefur fest á hluti sem veita
henni innblástur. „Ég set upp
hluti sem mér finnst heillandi. En
innblásturinn er samt sem áður
miklu meira í fólki og samskiptum
við það. Ég hlusta á sögur og það
er einhvern veginn það sem mér
finnst skemmtilegast. Svo eru það
líka auðvitað börnin mín og börn
systkina minna. Þau hafa oft ótrúlega mikið að segja sjálf um fötin.
Það skiptir rosalega miklu máli að
hlusta. Líka að hlusta á viðskiptavininn. Maður tekur það inn og
vinnur með það, reynir að koma
til móts við skilaboðin sem maður
fær,“ segir hún og segir að flíkurnar
þeirra séu í stöðugri framþróun.
„Við erum með fullt af fötum áfram

Kynningarfundur
vegna hlutafjárútboðs
í Skeljungi

Flíkur úr alpaca-ull.

Arion banki býður til kynningarfundar vegna útboðs
á hlutabréfum í Skeljungi þriðjudaginn 22. nóvember
í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19.

Allt hráefni í peysur
sem við framleiðum í
Perú er framleitt þar.

Dagskrá

Það er ekkert verið
að flytja hráefni úr

8.15

Morgunkaffi

einum stað í annan til

8.30

Iða Brá Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri
fjárfestingarsviðs Arion banka, opnar fundinn

framleiðslunnar.

Valgeir M. Baldursson, forstjóri Skeljungs,
kynnir fyrirtækið

Guðrún Ragna Sigurðardóttir

Pétur Richter frá fyrirtækjaráðgjöf Arion banka
fjallar um útboðið

líka það mikil gæði að þér líði vel af
því að hafa barnið þitt í þessu,“ segir
Gréta frá.

9.30

Fundarlok

Skráning á arionbanki.is

H V ÍT A H Ú SIÐ / SÍA – 16-3387

Sterk siðvitund
Guðrún Ragna útskýrir að að baki
flíkunum liggi mikil þróunarvinna
því sérstaða fatnaðarins felist í
sniðum sem leyfa hverri flík að vaxa
með barninu og nýtist svo öðrum
börnum. „As We Grow peysa getur
dugað fyrir sex mánaða barn og
18 mánaða barn. Í staðinn fyrir að
kaupa fjórar stærðir, þá kaupir þú
eina peysu. Okkur finnst mikilvægt
að flíkin endist vel. Það sé hluti af
umhverfis- og siðvitund fyrirtækisins,“ segir hún og segir að efnið sé
ekki síður mikilvægt, en í flestar flíkanna er notuð alpaca-ull frá Perú.
„Alpaca-ullin veldur ekki ofnæmi
og hún er afar sterk,“ segir Guðrún
Ragna. „Við notum líka pima-bómull í nokkrar flíkur, hún er lífræn og
hentar einstaklega vel í barnaföt. En
mest notum við alpaca-ullina. Allt
hráefni í peysur sem við framleiðum
í Perú er framleitt þar. Það er ekkert
verið að flytja hráefni úr einum stað
í annan til framleiðslunnar,“ segir
Guðrún Ragna.
Gréta segir þær hafa heillast af
framleiðendum í Perú sem huga
vel að aðbúnaði verkafólks. „Okkur
var boðið til Perú og þá fannst okkur
mjög jákvætt að þar eru ákveðin lög
í landinu um aðbúnað og kjör fólks
sem starfar í verksmiðjum. Og það
er fyrir utan vottanir og stimpla sem
framleiðslufyrirtækin eru með líka,“
segir hún og segir stóru merkin nú
fara til Perú í auknum mæli. „Nú
eru stóru merkin að fara þangað,
Marc Jacobs og Ralph Lauren til
að mynda. Fleiri og fleiri hátískufyrirtæki eru að koma til Perú sem
veldur því að alpaca-ullin hækkar
í verði,“ útskýrir hún og segir slíka
verðhækkun krefjast þess að þær
útskýri vel fyrir neytendum hvað

ár eftir ár, en samt hafa verið gerðar
á þeim smávægilegar breytingar.
Þau eru í stöðugri þróun,“ segir
Guðrún Ragna.
Talið berst að fullorðnu fólki sem
þrýsti á um framleiðslu á fatnaði
fyrir það sjálft. „Fyrirtækið hóf á
árinu 2015 sölu á fullorðinsvörum
sem slegið hafa í gegn á Íslandi.
Fullorðinslína As We Grow samanstendur af flíkum úr alpaca-ull
sem einkennist fyrst og fremst af
því hversu mjúk hún er og nær að
halda mjúku hitastigi á líkamanum.
Byrjað verður að kynna fullorðinslínuna í Japan á þessu ári og um er
að ræða peysur, slár sem er hægt að
nota sem trefla líka, húfur og lambhúshettu,“ segir Gréta.
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„Ég er að reyna að finna út úr því hvað ég geri mér til lifibrauðs. Ég vil bara að mér líði þannig að ég sé að gera eitthvað sem skiptir máli,“ segir Helgi Hrafn. Fréttablaðið/GVA

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

H

kristjana@frettabladid.is

elgi Hrafn Gunnarsson, fyrrverandi
þingmaður Pírata,
ákvað í sumar
að bjóða sig ekki
fram í afstöðnum
alþingiskosningum. Þess í stað tilkynnti hann að hann ætlaði að
leggja krafta sína í grasrót flokksins.
„Ég get hugsað mér að halda
áfram í stjórnmálum, en kem ekki á
Alþingi í þetta sinn. Ég kem kannski
aftur seinna,“ segir hann og útskýrir
að það geri hann sérstaklega ef
stjórnarskrármálið krefjist þess.
Hann drekkur kaffi á kaffihúsi
í Borgartúni með fartölvuna fyrir
framan sig á borðinu. Aðspurður
um næstu verkefni segist hann vilja
gera gagn. „Ég er að reyna að finna út
úr því hvað ég geri mér til lifibrauðs.
Ég vil bara að mér líði þannig að ég
sé að gera eitthvað sem skiptir máli.
Vinna að úrbótum, ná mikilvægu
markmiði. Það er ansi margt sem
er mikilvægt,“ segir Helgi Hrafn og
hlær. Hann vill skoða framtíðina
með opnum huga.
Af hverju bauðstu þig ekki fram?
„Tja af hverju býður þú þig ekki
fram? Það eru svo margar ástæður
fyrir því að ég hætti. Það að vera á
þingi tekur yfir líf manns. Maður
starfar ekki á þingi, maður er þingmaður. Þegar maður tekur þessa
ákvörðun þá þarf maður að velja á
milli tveggja gjörólíkra lífsstíla, og
ég valdi að vera óbreyttur borgari
þetta kjörtímabil. Mér finnst ekki
gaman að vera stjórnmálamaður.
Mér finnst það glatað eins og staðan er núna. Samt finnst mörgum

Eineltishegðun
á Alþingi

Helgi Hrafn Gunnarsson hætti á Alþingi en getur hugsað sér að
halda áfram í stjórnmálum. Hann lærði af grófu einelti í æsku og
setti sér mörk á Alþingi og segir hegðun þar óboðlega.
ég góður stjórnmálamaður og ég
býð mig sennilega aftur fram en þá
verður það ekki til gamans.“
Þetta er töff klemma? „Já,“ segir
Helgi Hrafn og brosir. „En svona er
þetta bara.“ En myndir þú þiggja
ráðherrastarf? Ef þér yrði boðið
það?
„Ég myndi íhuga það eftir atvikum. En ég geri það ekki valdanna
vegna. Mér finnst sjúkt að þrá völd.
Ég vorkenni fólki sem gerir það.
Vald er viðbjóður og fer illa með
sumt fólk.“
Hvernig líst þér á stjórnarmyndunarviðræðurnar svona hingað til?
„Ég hef ekki miklar skoðanir á því
sem fer fram núna. Við útnefndum þrjá aðila til þess að fara með
umboðið fyrir okkar hönd og við
treystum þeim til verksins.“
Leið þér illa í starfi á Alþingi? „Ég
hef oft heyrt þá kenningu að ég hafi
brunnið út og ekki meikað þetta
lengur. Það er ekki rétt, en ef svo
væri, hvað með það? En stundum
leið mér illa, stundum leið mér vel.

Þetta er svo mikið brjálæði, þetta
starf.“
Áttu erfið samskipti innan Pírata
þátt í að þú hættir? „Nei, alls ekki.
Margir halda að vinnustaðasálfræðingur komi inn til að lýsa því yfir að
samskipti séu varanlega ónýt. Og
líta á notkun slíkrar þjónustu sem
endanlega viðurkenningu á því að
eitthvað sé í steik. En þetta eru fagmenn í mannlegum samskiptum til
að finna lausnir. Það er nákvæmlega
það sem hann gerði. Það fannst fín
lausn.“
Hver var hún? „Ég vil ekki fara
út í það. Þetta eru trúnaðarsamtöl
um hegðun fólks sem er ekki hérna.
Mér finnst það ekki sanngjarnt
gagnvart öllum þeim sem unnu
að lausn í málinu. Manneskjur eru
þannig að þær tjá sig á mismunandi
hátt og hafa misjafnar hugmyndir
um mörk. Leiðin áfram er að finna
leið til þess að vinna áfram saman.
Vinnustaðasálfræðingur gefur verkfæri til að vinna að góðum samskiptum. Mér finnst alveg nægja

Þá kemur einhver
annar í pontuna, tekur
það sem þú sagðir, snýr
því á hvolf, niðurlægir
þig, reynir að gera það
sem mest.

að segja: Eina sem mér finnst hafa
erindi til almennings er það að
þegar maður er að vinna með fólki
sem er með aðra sýn á lífið og tilveruna þá er það á ábyrgð hvers og eins
að finna leið til að láta þetta virka.
Við erum líka ekki bara stjórnmálamenn, við erum líka manneskjur,“ segir Helgi Hrafn og segir
samskiptaörðugleika oft koma upp
í stjórnmálum.
„Samskiptaörðugleikar eru oft
vegna þess að fólk er með sterka og
ólíka sýn. Það er auðvitað algengt í
stjórnmálum. Stjórnmál eru fáránlega óhollt umhverfi.“
Helgi Hrafn segir að hegðun
sem þykir eðlileg á Alþingi myndi
aldrei líðast annars staðar. „Tölum
aðeins um ofbeldi og einelti. Hegðunin sem þykir fullkomlega eðlileg
í stjórnmálum myndi aldrei líðast á
vinnustað. Þú ferð í pontuna og rökstyður þitt mál. Þá kemur einhver
annar í pontuna, tekur það sem þú
sagðir, snýr því á hvolf, niðurlægir
þig, reynir að gera það sem mest.
Þetta er rugl og það eru sjálfsagt
einhverjir sem geta ekki sofið. Ég
er heppinn því ég get það. Ég hef
þraukað í gegnum svo margt í mínu
lífi að ég á auðvelt með að glíma
við þetta og setja mér mörk,“ segir
Helgi Hrafn og vísar í gróft einelti
sem hann varð fyrir í æsku.
„Ég gekk í gegnum mjög

Glæsilegur

Hyundai Tucson.
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Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur eða beinskiptur, bensín eða dísil.

Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, fullkomið fjórhjóladrif og
sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð. Hyundai Tucson - verð frá 4.490.000 kr.
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40
heiftarlegt einelti í æsku. Það styrkti
mig. Vegna þess að ég komst út úr
því. Svona meðferð á manneskju
breytir hins vegar upplifun hennar
á heiminum. Það tekur langan tíma
að vinna úr þessu. Að læra að takast
á við þetta fyrirbæri, það getur orðið
helvíti grimmt. En það getur hjálpað
í starfinu á Alþingi að bera kennsl á
ákveðna hegðun og setja sér mörk.
Þegar ég er að rökræða um ákveðin málefni þá fer fólk stundum í persónuna og í árásir. Það sem ég geri
stundum er að endurvarpa þessu
og segja: Allt í lagi, þá ég er ömurleg manneskja, erum við þá búin
að ræða það og getum við haldið
áfram að ræða málefni? Ég hef engan
áhuga á því hvað öðru fólki finnst
um mig og nenni ekki svona rugli.“
Hann segir eineltið hafa mótað
sig. „Þetta var bæði líkamlegt og
andlegt ofbeldi. Einelti útskúfar
manni úr samfélaginu. Maður fer
að upplifa sig sem viðrini í samfélagi sem maður er ekki hluti af og
maður venst því. Maður lærir bara
að lifa með þessu.“
Hefur fólk beðið þig afsökunar?
„Sumir hafa beðist afsökunar.
Einn og einn. Og sögðu þá að þeim
þætti fyrir því hvernig þeir höguðu
sér. Fólk skilur ekkert hvað það er
að gera. Svo bað mig einn afsökunar sem tók ekki þátt í þessu. Mér
fannst það töff. Hann var bara ekki
alveg viss en með sterka samvisku.
Ef þetta væri bara einn og einn,
þá væri þetta ekki flókið. En einelti
virkar þannig að það er allt samfélagið sem tekur þátt í því óbeint.
Það þorir enginn sem er ekki að
beita mann ofbeldi að vera með
manni. Maður verður félagslega
eitraður. Einhver, sem líkar ágætlega við mann, þorir ekki að nálgast mann af ótta. Þess vegna gerist
þetta að þeir sterku ráða og restin
fylgir.“
Að hans mati ættu vinnustaðasálfræðingar að starfa á Alþingi. Einn
fyrir hvern flokk. Það myndi bæta
vinnubrögð og orðræðu. „Þetta er
ein af mínum róttæku pælingum.
Mér finnst að hver og einn flokkur
ætti að vera með vinnustaðasálfræðing í vinnu fyrir sig. Því þetta
er svo grimmt og miskunnarlaust.
Þetta eru allt góðar manneskjur
en eðli starfsins vegna þarf fólk að
fá aðstoð. Það er ekki við öðru að
búast í þessu starfi en miklum samstarfsörðugleikum. Ég segi það við
nýliðana sem eru á leið inn á þing:
Ekki láta ykkur detta í hug að það
verði einhver friður. Það væri líka
gott að hafa viðmið, siðareglur
um það hvernig ákveðinn hópur
starfar. Þær væru enginn dómstóll
heldur bara leiðbeiningar því að í
þessu starfi eru öfgar, veikleikar
verða áberandi og hæfileikar dýrmætari.“
Helgi Hrafn hefur verið ötull talsmaður þess að bæta vinnubrögð á
þingi. „Það er ekki hægt að sinna
starfinu jafn vel og fólk heldur. Þú
sérð það að samkvæmt þingsköpum þá má þingmaður ekki vera í
fleiri þingnefndum en tveimur. En
tvö okkar voru í einni aðalnefnd og
tveimur öðrum sem áheyrnarfulltrúar. Það er ekki hægt. Það er líkamlega ekki hægt. Ég var í atvinnuveganefnd og allsherjarnefnd á
sama tíma. Svo var allt brjálað ef
maður mætti ekki í aðra nefndina.
Það var bara ætlast til þess að við
værum vel inni í starfi allra nefndina. Við höfðum ekki mannskap í
þetta. En nú erum við tíu talsins og
mætum öflugri til leiks.
En það verður að laga þetta
þannig að litlir flokkar geti starfað.
Svo er hitt líka, að kjósendur þurfa
að minnka væntingarnar.
Ég er hættur að skilja hvað
almenningur er að miða við. Ég veit
alveg hvernig ég hugsaði um þingmenn áður en ég fór á þing sjálfur.
Það er einhver gullinn dýrðarljómi
sem þingstörf eru metin eftir. Ég
veit ekki alveg hvaðan þessi hugmynd kemur. Hvenær var fólki sagt
það að þingmenn almennt læsu öll
mál sem færu til þingsins? Hver
gaf fólki þessa hugmynd? Hver
gaf fólki þá hugmynd að það væri
vandamál á þinginu að fólk væri
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„Það er ekki þannig að menn gangi inn í Alþingishús og breytist í einhverja aumingja. Þetta er allt harðduglegt fólk,“ segir Helgi Hrafn viss um að það megi breyta til góðs.
Fréttablaðið/GVA

Maður verður félagslega eitraður. Einhver,
sem líkar ágætlega við
mann, þorir ekki að
nálgast mann af ótta.

ekki að vinna vinnuna sína? Ég er
með tilgátu, það er vegna þess að
þingið virkar allt öðruvísi en fólk
heldur. Þar ríkir minna skipulag
en fólk getur ímyndað sér. Þá hafa
stjórnmálamenn alltaf tilhneigingu
til þess að láta eins og þeir ráði við
þetta allt sjálfir. Þingmaður sem er
í viðtalsþætti viðurkennir ekki vankunnáttu. Hann þykist vera vel inni
í málum sem hann er ekki vel inni
í. Hann býr til þessa falsmynd. Það
kemur bara fullt af orðum sem þýða
afskaplega lítið.
Maður lærir mjög fljótt að tala
þannig. Ég gæti haldið langa ræðu
um ekki neitt. Það er mjög einfalt.
Margir gera þetta frekar en að segja,
ég er að drukkna í málum og ræð

ekki við þetta. Enda eru dómarnir
sem koma mjög harðir.“
Hvernig fannst þér kosningabaráttan fara fram, var kveikt á ótta við
Pírata?
„Já, það var gert. Í þessari kosningabaráttu var búin til vinstri grýla
og svo brjálæðingagrýla. Eins og
Bjarni Benediktsson orðaði það þá
leist honum ekkert á að fá fólk til
valda sem ætlaði að taka stjórnarskrána, rífa hana í tætlur og henda
henni í ruslið. Mér fellur illa svona
tal. Því auðvitað er þetta hugmynd
sem enginn hefur stungið upp á.
Frekar augljóst. Þetta finnst mér
áhugavert við pólitík og það sem ég
er mest að pæla í þessa dagana. Það
er hvað óheiðarleiki er innbyggður í

stjórnmál. Þá er ég ekki bara að tala
um óheiðarleika stjórnmálamanna
sem birtist í orðum og gjörðum,
líka almennings, kjósenda. Bjarni
upplifði sig ekkert sem óheiðarlegan, en þetta er þvæla. Niðurlægjandi tal. Mér leiðist þetta,“
segir Helgi Hrafn og tekur fram
að það sé umgjörðin og kúltúrinn
sem skemmi fyrir. „Ég er ekkert að
taka Bjarna sérstaklega fyrir, þetta
á við um alla og þar á meðal mig
sjálfan. Það er ekki þannig að menn
gangi inn í Alþingishús og breytist
í einhverja aumingja. Þetta er allt
harðduglegt fólk sem leggur mikið
á sig og uppsker lítið. En það má
breyta hlutunum til góðs, ég hef
trú á því.“

fólk
Kynningarblað
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Jóna Hjálmarsdóttir fann fljótt mun á sér eftir að hún byrjaði að taka inn Active Liver. Margar ástæður geta verið fyrir því að fita safnast upp í lifrinni, til dæmis áfengisneysla.

Active Liver virkar fyrir mig
Fita er ekki bara bundin við maga, rass og læri. Hún getur einnig sest innan í líffærin, þar á meðal lifrina.
Jóna Hjálmarsdóttir hefur notað
Active Liver í nokkra mánuði
með góðum árangri. „Ég ákvað að
prófa Active Liver eftir að ég sá
að það er úr náttúrulegum efnum
og ég hef fulla trú á að náttúruefnin í vörunni stuðli að eðlilegri lifrarstarfsemi. Ég er sjúkraliði að
mennt og er meðvituð um líkamsstarfsemina og veit að fita getur
safnast á lifrina, þess vegna vildi
ég prófa.“
Hún segist fljótt hafa fundið mun á sér. „Ég fékk fljótlega
aukna orku og mér finnst auðveldara að halda mér í réttri
þyngd, enda inniheldur Active
Liver kólín sem stuðlar að eðlilegum fituefnaskiptum. Ég er í vinnu

þar sem ég þarf að vera mikið á
ferðinni, ég er í góðu formi, og
hef trú á að Active Liver virki
fyrir mig. Einnig finn ég mikinn
mun á húðinni, hún ljómar meira
og er mýkri. Ég er mjög ánægð
með árangurinn og mæli með Active Liver fyrir fólk sem hugsar
um að halda meltingunni góðri,“
segir Jóna.
Starfsemi lifrarinnar hefur
mikið að segja um líkamlegt heilbrigði og hefur lifrin mikla þýðingu fyrir efnaskiptin. Það geta
verið margar ástæður fyrir því
að fita safnast upp í lifrinni. Það
getur verið vegna áfengisneyslu
en það getur einnig verið vandamál hjá fólki í yfirþyngd. Þreyta

Ég fékk fljótlega
aukna orku og mér
finnst auðveldara að
halda mér í réttri þyngd,
enda inniheldur Active
Liver kólín sem stuðlar að
eðlilegum fituefnaskiptum.
Jóna Hjálmarsdóttir

og þróttleysi geta verið merki um
að mikið álag sé á lifrinni.

Nýtur þú lífsins of mikið?
Þegar lífinu er lifað til fulls er
auðvelt að finna fyrir því og það
sést á fólki. Dagsdaglega leiðir
fólk almennt ekki hugann að lifrinni. Hún gegnir þó mikilvægu
hlutverki varðandi efnaskipti og
niðurbrot á fitu. Of mikið af kolvetnum, of mikið áfengi og feitur
matur valda of miklu álagi á starfsemi lifrarinnar og gallsins.
Matur sem neytt er nú á dögum
inniheldur meira af kolvetnum en
matur sem forfeður okkar neyttu.
„Við erum ekki vön þeim. Of stór
skammtur af kolvetnum miðað við

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

Lifirðu krefjandi lífi?
Heilinn og líkaminn þurfa á fjölbreyttum næringarefnum að halda til að tryggja gott ástand
og eðlilega frammistöðu. Þessi næringarefni eru enn mikilvægari ef líf okkar er annasamt og
krefjandi, fullt af streituvaldandi aðstæðum og óvæntum uppákomum.

Hvernig virkar No Stress?
No Stress inniheldur Lavender sem á þátt í að auka slökun og stuðla að eðlilegum svefni.
Pantothenic sýra og L-theanin í grænu tei ýtir undir eðlilega andlega starfsemi og hjálpar
meðal annars með einbeitingu. C vítamín sem hjálpa til við að viðhalda eðlilegri hugrænni
starfsemi ásamt því að slá á slen og þreytu. Joð leggur sitt af mörkum til að viðhalda eðlilegri
hugrænni starfsemi sem er afar mikilvægur þáttur í andlegri hæfni.
No Stress fæst í apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.
Nánari upplýsingar eru á www.icecare.is

prótein gerir lifrinni erfitt að viðhalda eðlilegum efnaskiptum og
niðurbroti á fitu. Sem betur fer
eru það ekki einungis prótein sem
geta örvað lifrarstarfsemina,“ útskýrir Ólöf Rún Tryggvadóttir,
framkvæmdastjóri hjá IceCare.
Active Liver inniheldur náttúrulegu jurtirnar túrmerik og
svartan pipar. Einnig ætiþistil
og mjólkurþistil sem eru þekktir
fyrir að stuðla að eðlilegri starfsemi lifrarinnar og gallsins. Einnig inniheldur Active Liver kólín
sem stuðlar að eðlilegum fituefnaskiptum, viðheldur eðlilegri starfsemi lifrarinnar og stuðlar að eðlilegum efnaskiptum að því er varðar amínósýruna hómósystein.
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Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

Víkingur er sonur Kristjáns Jóhannssonar óperusöngvara og
Sigurjónu Sverrisdóttur. Þótt
hann sé alinn upp í óperuheiminum langaði hann aldrei að feta
þá braut. Hins vegar hefur hann
mikla unun af klassískri tónlist
og leikhúsi. „Pabbi var duglegur að taka okkur systkinin með
sér í ferðalög, gjarnan eitt í einu,
þannig að við fengum að njóta
okkar í miklu dekri og kynnast leikhúsunum,“ segir Víkingur. Hann starfar núna á falinni
perlu, prívat gistiheimili í Fljótunum í Skagafirði sem er í eigu
erlendra aðila. Þar dvelja stórstjörnur og efnafólk og nýtur íslenskrar náttúru í skjóli fjalla.
Víkingur hefur starfað þar frá
opnun í apríl sl. og er bundinn
trúnaði um gesti.

Ísland kom á óvart
Víkingur segir að hann hafi alltaf litið á sig sem Ítala þangað til
hann fluttist til Íslands árið 2012.
„Foreldrar mínir fluttu hingað
til lands 2009. Ég hafði einungis komið hingað í stuttar heimsóknir að sumri eða um jól svo ég
þekkti landið ekkert sérstaklega
vel. Það hefur hins vegar komið
mér stórkostlega á óvart og ég
er búinn að finna Íslendinginn í
mér. Listir, menning, tónlistarlíf
og hönnun er á heimsmælikvarða
þrátt fyrir fámennið sem hér býr.
Mér finnst það frábært. Auk þess
eru verkalýðsmál miklu betri en
á Ítalíu,“ segir hann.
„Ég heillaðist af mannlífinu
við Gardavatnið þegar ég var að
alast upp. Þar var mikill ferðamannastraumur. Það var svolítið
skemmtilegt að þegar ég kom til
Íslands upplifði ég líka þennan
ferðamannastraum og að Ísland
var ekki síður vinsælt en Gardavatnið. Ég hef mjög gaman af því
að kynnast fólki frá ólíkum stöðum í heiminum. Ítalska er fyrsta
tungumálið mitt og allir mínir
vinir eru ítalskir,“ segir Víkingur en bætir við að foreldrar hans
hafi alltaf talað íslensku heima.
„Ég lærði líka íslensku af au pair

Víkingur Kristjánsson hefur helgað sig barþjónsstarfinu frá fimmtán ára aldri. Hann kann að búa til flotta kokteila. MYND/GVA

Frá ítölskum börum
í skagfirska sveit
Víkingur Kristjánsson á langan feril að baki sem starfsmaður á börum og veitingastöðum á
Ítalíu þótt hann sé enn ungur að árum. Frá unglingsaldri varð hann hugfanginn af veitingarekstri
við Gardavatnið þar sem hann er alinn upp. Víkingur starfar núna í gistihúsi ætluðu efnafólki.
stúlkum sem aðstoðuðu á heimilinu en þær voru alltaf frá Íslandi. Mig langar samt að læra
íslenskuna betur en hef ekki
komið því í verk.“

Slippbarnum kynntist hann Ásgeiri Má Björnssyni yfirþjóni
sem Víkingur segir að hafi komið
kokteilum á kortið hjá Íslendingum. „Hann er mikill kokteilmeistari,“ segir hann, „og kenndi
mér margt.“

Flottir kokteilar

Súpan er fullelduð og aðeins þarf að hita hana upp

Við notum ekki MSG í súpuna okkar.
Hún fæst í öllum helstu matvöruverslunum
og stórmörkuðum landsins.

Víkingur segist hafa mjög gaman
af því að prófa nýja hluti. Eftir
að hafa starfað sem barþjónn á
Slippbarnum, Koli og Öldu hóteli í Reykjavík lagði hann land
undir fót og hóf störf á vinsælasta ítalska veitingahúsinu í Haag
í Hollandi sem nefnist La Passione. „Þar störfuðu bara Ítalir og
það var gaman að tengjast þeim
aftur,“ segir Víkingur. Hann var
þar í eitt og hálft ár áður en hann
flutti í skagfirska sveit.
„Ég byrjaði fimmtán ára að
vinna á bar við Gardavatnið en
færði mig síðan yfir á pitsustað.
Þar kynntist ég manni sem rak
vinsælan kokteilbar, Nautilus, en
þar starfaði ég um tíma. Þaðan
lá leiðin á kaffibar en þá var ég
orðinn leiður á að vinna á nóttunni. Barstarfið dró mig aftur
til sín þegar ég var beðinn um að
reka vinsælan skemmtistað við
ströndina. Staðurinn tók á milli
2-3.000 gesti. Þetta var sumarskemmtistaður þar sem dansað
var utanhúss,“ segir Víkingur
þegar hann rekur feril sinn áður
en hann flutti hingað til lands. Á
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.

Íslensk jól

Víkingur í íslenskri sveit.

Ég heillaðist af
mannlífinu við
Gardavatnið þegar ég var
að alast upp. Þar var
mikill ferðamannastraumur. Ég upplifði líka
þennan ferðamannastraum þegar ég kom
hingað.

Víkingur ætlar að vera á Íslandi
áfram og segir að það sé ýmislegt
sem hann langi til að gera. „Það
kom mér á óvart hvað Reykjavík
er alþjóðleg borg. Íslensk tónlist
er til dæmis stórkostleg,“ segir
hann. Öll fjölskyldan er nú á Íslandi nema bróðir hans, Sverrir,
sem starfar við tölvuleikjagerð
í San Francisco og er kvæntur
hálfbandarískri konu. „Svo á ég
yngri systur, Rannveigu, sem er
nemandi í MR,“ segir Víkingur
en þess má geta að amma hans,
Rannveig Guðmundsdóttir, var
lengi alþingismaður.
Víkingur segir að Ítalía eigi
stóran stað í hjarta hans. „Ég á
eftir að fara þangað í heimsóknir
enda á ég marga vini þar. Ítalskur matur er líka í miklu uppáhaldi hjá mér. Á jólunum borðum við hins vegar hefðbundinn
íslenskan mat,“ segir hann. „Mér
finnst stemningin á Íslandi á aðventu og jólum æðisleg,“ segir
þessi ungi en reynslumikli barþjónn.
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Ný lausn við liðverkjum:
Glucosamin LYFIS
LYFIS kynnir Glucosamin LYFIS sem ætlað er við vægri til meðalsvæsinni slitgigt í hné. Lyfið
fæst án lyfseðils í öllum apótekum. Glucosamin LYFIS er í duftformi í skammtapokum og er
leyst upp í vatni. Auðvelt er að taka lyfið inn og einungis þarf að taka það einu sinni á dag.
Fjöldi rannsókna staðfestir virkni glucosamin
súlfats
„Margar rannsóknir hafa verið
gerðar sem staðfesta virkni
glucosamin súlfats við einkenn
um vægrar til meðalsvæsinn
ar slitgigtar í hné og hefur það
lengi verið notað við liðverkj
um. Síðan 2007 hefur verið gerð
sú krafa að vörur sem innihalda
glucosamin séu framleiddar og
seldar sem lyf sem tryggir gæði,
virkni og öryggi vörunnar,“ segir
Hákon Steinsson, lyfjafræðingur
hjá LYFIS.

Heilbrigður liðvökvi og
brjósk er mikilvægt fyrir
hreyfanleika liða
Hnéliðurinn er stærsti liður
mannslíkamans og á honum er
mikið álag við dagsins amstur.
Mikilvægur þáttur í hreyfan
leika liða er brjósk sem hylur
enda beinanna sem mætast
og liðvökvinn sem auðveldar
hreyfingar. Við slitgigt, í hné
og öðrum liðum, koma fram
skemmdir í liðnum, þar með talið
þynning á liðbrjóskinu ásamt því
að yfirborð þess verður grófara.
Breyting verður einnig á beini
og öðrum vefjum þannig að
hreyfanleiki verður ekki eins og
hann á að vera.

Liðverkir hrjá fjölda fólks og mikið mæðir á hnjáliðum sem eru stærstu liðir
líkamans. Brjósk og liðvökvi eiga stóran þátt í hreyfanleika liða og þegar skemmdir
verða minnkar hreyfanleiki og verkir geta komið fram.

Glucosamin súlfat viðheldur gæðum liðvökva
og dregur úr niðurbroti
brjósks
Glucosamin LYFIS inniheldur
glucosamin súlfat sem er eðlileg
ur efnisþáttur í liðbrjóski og lið
vökva. Rannsóknir hafa sýnt að
inntaka glucosamin súlfats örvar
nýmyndun mikilvægra „smur
efna“ í liðum, m.a. hýalúron
sýru. Auk þess hefur glucosamin

súlfateinnig reynst hindra virkni
brjóskeyðandi ensíma sem og
myndun annarra vefjaskaðandi
efna. Þessi áhrif geta stuðlað
að vægri bólgueyðandi verkun.
Vegna verkunarmáta glucos
amins geta liðið nokkrar vikur
þar til dregur úr einkennum
slitgigtar (einkum verkjum).
Glucosamin LYFIS fæst í 30
skammta pökkum í apótekum og
er á góðu verði.

Glucosamin LYFIS inniheldur glucosamin súlfat í duftformi og inniheldur hver
pakki 30 skammtapoka. Duftið er leyst upp í vatni og er því auðvelt til inntöku og
einungis þarf að taka einn skammt á dag.

Glucosamin LYFIS hentar fyrir þá sem
finna fyrir liðverkjum vegna slitgigtar
l Glucosamin er náttúrulegur

efnisþáttur í liðbrjóski og liðvökva
l Fjöldi rannsókna á glucosamin
súlfati staðfesta virkni þess
l Einn skammtur á dag
l Leyst upp í vatni – auðvelt að
taka inn

l Nær bragðlaust
l Ódýrari val-

kostur

Notkunarsvið: Glucosamin LYFIS er notað til að draga úr einkennum vægrar til meðalsvæsinnar slitgigtar í hné. Ekki má nota lyfið ef um er að ræða ofnæmi fyrir glucosamini, einhverju öðru innihaldsefni lyfsins eða fyrir skelfiski, þar sem glucosamin er unnið
úr skelfiski og ef um er að ræða meðfæddan efnaskiptasjúkdóm (fenýlketonmigu). Gæta skal sérstakrar varúðar: Einstaklingar með sykursýki, astma, alvarlegt lifrar- eða nýrnavandamál, óþol fyrir einhverjum tegundum sykurs eða eru á natríumskertu fæði skulu
leita ráða hjá lækni áður en lyfið er notað. Einnig þarf að útiloka að um sé að ræða annan liðsjúkdóm. Meðganga og brjóstagjöf: Ekki liggja fyrir nægilegar upplýsingar um notkun og því skal ekki nota Glucosamin LYFIS á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf.
Skömmtun: Fullorðnir, einnig aldraðir: Innihald eins skammtapoka á dag, helst með mat. Algengustu aukaverkanir: Ógleði, kviðverkur, meltingartruflanir, vindgangur, hægðatregða og niðurgangur. Lesið vandlega fylgiseðil sem fylgir lyfinu. SmPC: Febrúar 2014.

Naglsveppir – Lausn án lyfseðils
LYFIS kynnir Amorolfin ratiopharm lyfjalakk á neglur við naglsveppum sem fæst án lyfseðils í næsta apóteki.
Eina lyfið án lyfseðils
við naglsveppum
„Amorolfin ratiopharm er eina
lyfið við naglsveppum sem fæst
án lyfseðils á Íslandi,“ segir
Hákon Steinsson ,lyfjafræð
ingur hjá LYFIS. „Það var mjög
ánægjulegt að bæta lyfinu við
úrval lausasölulyfja LYFIS, en
við höfum markvisst unnið að því
að auka framboð lyfja sem hægt
er að kaupa án lyfseðils.“

Staðbundin verkun og
aukaverkanir sjaldgæfar
Lyf sem innihalda amorolfin
eru komin í lausasölu í nokkrum
öðrum Evrópulöndum og hefur
tilkoma lyfsins í lausasölu aukið
aðgengi almennings að með
ferðarkosti við naglsveppum.
Amorolfin er breiðvirkt sveppa
lyf sem er mjög virkt gegn
algengum tegundum af nagl
sveppum. Amorolfinið smýgur
úr lyfjalakkinu inn í og í gegnum
nöglina og getur þar af leiðandi
útrýmt sveppnum sem er illa
aðgengilegur í naglbeðnum. Þar
sem meðferðin er staðbundin eru
aukaverkanir mjög sjaldgæfar og
þá aðallega svæðisbundnar, sem
er mikill kostur fyrir notandann.
Algengustu einkenni naglsveppa
sýkingar eru þykknun naglarinn
ar og litabreyting. Nöglin getur
t.d. orðið hvít, svört, gul eða

Amorolfin ratiopharm er ætlað til notkunar á bæði tá- og fingurneglur

græn. Verkir og óþægindi geta
einnig komið fram.

Amorolfin ratiopharm
einungis einu sinni í viku

Amorolfin ratiopharm er notað einu
sinni í viku eða samkvæmt ráðleggingu
læknis. Með í pakkningunni eru einnig
hreinsigrisjur, naglaþjalir og fjölnota
spaðar til að dreifa úr lakkinu.

Bera skal lyfjalakkið á sýktar
fingur- eða táneglur einu sinni
í viku eða samkvæmt ráðlegg
ingu læknis. Meðferð skal haldið
áfram óslitið þar til nöglin hefur
endurnýjað sig og viðkomandi
svæði er læknað. Meðferð við
naglsveppum tekur langan tíma
þar sem nöglin þarf að vaxa fram
og getur þurft að meðhöndla
svæðið í 6-12 mánuði. Amorolfin
ratiopharm má nota með öðrum

lyfjum en ekki má nota naglalakk
eða gervineglur á meðan verið er
að nota lyfið.
Mikilvægt er að lesa fylgiseðil
lyfsins fyrir notkun og kynna sér
helstu varúðarreglur.

Notkunarsvið: Amorolfin ratiopharm lyfjalakk inniheldur amorolfin og er notað til meðferðar við sveppasýkingum í nöglum sem áður hafa verið greindar af lækni eða til meðferðar á endurteknum sveppasýkingum. Frábendingar: Ofnæmi fyrir amorolfini eða einhverju öðru
innihaldsefni lyfsins. Varúð: Forðast skal að lyfjalakkið komist í snertingu við augu, eyru og slímhúðir. Sjúklingar með undirliggjandi sjúkdóma sem eru móttækilegir fyrir sveppasýkingum í nöglum ættu að ræða viðeigandi meðferð við lækni. Slíkir sjúkdómar eru útlægir
blóðrásarkvillar, sykursýki og ónæmisbæling. Sjúklingar með visnaðar neglur og ónýtar neglur ættu að ræða viðeigandi meðferð við lækni. Eldfimt. Meðganga og brjóstagjöf: Notkun lyfsins skal ákveðin af lækni. Skömmtun: Lyfjalakkið er borið á sýktar fingur- eða táneglur
einu sinni í viku eða samkvæmt ráðleggingu læknis. Meðferð skal haldið áfram óslitið þar til nöglin hefur endurnýjað sig og viðkomandi svæði er læknað. Ekki ætlað börnum. Aukaverkanir: Aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar, helst staðbundnar, s.s. neglur geta orðið mislitar
eða losnað frá naglbeðnum. Lesið vandlega fylgiseðilinn sem fylgir lyfinu. SmPC: Apríl 2016.
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Af Dýjahnjúk sér vel yfir Afvikið og
niður Hóls- og Bakkadal.

Á Bollafjalli.

19. nóvember 2016

LAUGARDAGUR

Frískandi getur verið að viðra og væta tær þegar vaða þarf.

Á Kaldbak var manna von.

Næsta fjallaverkefni Hermanns er þegar hafið, um austurhluta Gjögraskaga. Kyrrð
í Syðri-Brettingsstaðadal.

Magnað að upplifa fjöllin einn
Hermann Gunnar Jónsson setti sér það verkefni að ganga á alla fjallatinda í Grýtubakkahreppi. Verkefnið vatt upp á sig
og í sumar kom út bók hans Fjöllin í Grýtubakkahreppi með ýtarlegum leiðarlýsingum og staðsetningarpunktum.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

Nýjir vinir
bætast í hópinn
Safnaðu þeim
öllum

Fæst í FK, Byko, A4, Lyfju, Elko,
íslandspóst og um land allt.

X
3
landsferð

Tæ

Dregið föstudaginn

16. desember

fyrir 2

ÁSKRIFENDA

LOTTERÍ
FYRSTI VINNINGUR ER ÓTRÚLEG
ÆVINTÝRAFERÐ FYRIR TVO TIL TÆLANDS
AÐ HEILDARVERÐMÆTI 658.000 KR.
Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma
1817 og þú ert komin/n í pottinn!
Gildir fyrir alla sjónvarpspakkaáskrifendur í nóvember og desember

Fjallaverkefnið var í raun bara
fyrir mig sjálfan, til að hafa
markmið í hreyfingunni og ýta
mér til fjalla en ég er á sjó mánuð
í senn og mánuð í landi. Ég fór að
ganga á fjöll og „track-aði“ ferðirnar, tók myndir og skrifaði aðeins niður eftir hverja ferð, bara
fyrir mig. Það var þó ekki fyrr
en pabbi gamli og einn skipsfélagi minn nefndu það við mig
hvort ég ætlaði ekki að gera eitthvað við þessar heimildir sem ég
safnaði á ferðum mínum, að úr
varð þessi bókarhugmynd,“
segir Hermann Gunnar
Jónsson, sjómaður og
fjallgöngugarpur,
en hann sendi frá
sér bókina Fjöllin í Grýtubakkahreppi síðastliðið
í sumar.
Auk Fjallaverkefnisi ns er
í bókinni að finna
lýsi n g a r á þr ettán fjallgönguleiðum á
Gjögraskaga, sem er milli
Eyjafjarðar og Skjálfanda og
einnig hringnum um Fjörður og
Látraströnd, myndir og landakort
með örnefnum og gps-punkta. Þá
skrifar Hermann dagbókarfærslur um hverja ferð.
„Í fyrri hluta bókarinnar segi
ég frá fjallaverkefninu mínu og
minni upplifun af gönguferðunum. Seinni hlutinn er svo klassískar gönguleiðalýsingar skýrðar með kortum, myndum og gpshnitum. Á mörg þessara fjalla
hef ég gengið margsinnis og við
vinnslu bókarinnar gekk ég allar
gönguleiðalýsingarnar gagngert
m.a. til að taka gps-hnitin. Ég
varð afar glaður þegar ég heyrði
af göngufólki sem var á ferð um
Skriðurnar í Bjarnarfjalli, varasamri leið milli Flateyjardals og
Hvalavatnsfjarðar. Þau lentu í
svartaþoku og rigningu en höfðu
lesið bókina og gátu stuðst við

Kyrrð á Trölladal.

Hermann Gunnar Jónsson
hefur gengið á alla
fjallatinda Grýtubakkahrepps og gaf
út ferðabók síðastliðið sumar, Fjöllin í
Grýtubakkahreppi.
Myndir/Hermann
Gunnar Jónsson

Ég viðurkenni það
líka að mér líður
afar vel einum og upplifunin verður önnur og
sterkari þegar maður er
einn á fjöllunum. Ég er
meðvitaður um hætturnar og tel mig nokkuð
gætinn. Hermann Gunnar Jónsson

leiðarlýsinguna og gps-hnitin og
allt fór á besta veg,“ segir Hermann. Sjálfur gekk hann þá leið
í góðu veðri en hann er yfirleitt
einn á ferð.
„Ég veit að það er ekki til fyrir
myndar að vera einn til fjalla og

ekki uppskrift að góðri fjallamennsku en það kemur ýmislegt til. Oft eru aðrir uppteknir í
vinnu þegar ég er í fríi í landi og
þar fyrir utan eru ekki margir í
kringum mig sem stunda svona
fjallabrölt. En ég viðurkenni það
líka að mér líður afar vel einum
og upplifunin verður önnur og
sterkari þegar maður er einn á
fjöllunum. Ég er meðvitaður um
hætturnar og tel mig nokkuð gætinn. Ég skil eftir ferðaáætlun og
læt vita af mér reglulega og veit
að konan mín skrifar alltaf hjá
sér tíma og staðsetningu þegar
ég hringi.“
Hermann segir fjallgöngurnar
nánast ávanabindandi. Þó hann
hafi nú lokið markmiði fjallaverkefnisins, er hann þegar búinn að
marka sér næsta svæði og farinn
að ganga fjöllin austan við Flateyjardal og inn að Ljósavatnsskarði. „Ef ég lýk því hef ég gengið á alla toppa norðan við Ljósavatns- og Víkurskarð. Það stendur
þó ekki endilega til að gefa út aðra
bók þó ég haldi öllum upplýsingum til haga, eins og áður,“ segir
Hermann.
En heilla ekki útlensk fjöll?
„Jú, það kitlar mikið. Nú styttist í að ég verði fimmtugur og ég
hef einmitt nefnt það við konuna
mína svona að gamni hvort ekki
sé komið að fjallgöngu erlendis.
Nú er bara að sjá til.“

Bókamessa í Hörpu
Laugardagur 19. nóvember

13.00 Þórey kynnir myndasöguna
Ormhildarsögu
14.00 Ratleikur og þrautir með Snuðru og Tuðru
14.00 Eva Laufey kynnir Kökugleði Evu og býður
upp á kræsingar
15.00 Eva Laufey stýrir kökuskreytingarkeppni
15.00 Eva Rún og Logi stýra ritsmiðju fyrir börn

Sunnudagur 20. nóvember

13.00 Rúnar góði og dagur mannréttinda barna
14.00 Úlfar Finnbjörnsson, allt um villibráð og
villtar krásir
14.00 Gott hugarfar – Þriðja miðið í málstofu
um sjálfsrækt
15.00 Hanna Hlíf og Katrín kynna Eldhús græn
kerans og bjóða upp á kræsingar
15.00 Bakað úr súrdeigi og Brauð&co
16.00 Ratleikur og þrautir með Snuðru og Tuðru

Allir velkomnir!

Bókaútgáfan Salka | Suðurlandsbraut 4, 2. hæð | 108 Reykjavík | Sími 522 2250 | salka@salka.is | www.salka.is
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LAUGARDAGUR

&

spurt
svarað

VELKOMIN
Í BRUNCH
UM HELGINA
LAU-SUN
11.30 - 15.00
BRYGGJUBRUNCH
VEGANBRUNCH
SJÁVARBRUNCH
BARNABRUNCH

Martin Hermannsson, fyrir miðju, ásamt yngri systkinum sínum, Arnóri og Önnu Margréti.

Frábær
upphafsreitur
Atvinnumannsferill Martins Hermannssonar fer vel af stað í
Frakklandi. Lífið snýst að mestu leyti um körfuboltann en utan vallar
reynir hann að njóta lífsins og kynnast franskri menningu ásamt
unnustu sinni, Önnu Maríu Bjarnadóttur.
Hvað gerir þú utan körfuboltans?

Starri Freyr
Jónsson

Mér finnst mjög gaman að setjast
bara upp í bíl og keyra eitthvert
með kærustunni. Um daginn
fórum við til Lúxemborgar og
eyddum deginum þar. Það er
gaman að skoða og prófa eitthvað
nýtt.

starri@365.is

Landsliðsmaðurinn Martin Her
mannsson fer vel af stað í frönsku
ProB atvinnumannadeildinni
í körfubolta og var m.a. val
inn leikmaður októbermánað
ar fyrir skömmu. Martin er bú
settur í bænum Charleville Mez
ieres, ásamt unnustu sinni, Önnu
Maríu Bjarnadóttur, en bærinn er
í tveggja tíma fjarlægð frá París
og Brussel.
Deildin er að sögn Martins með
þeim sterkari í Evrópu og segir
hann þann körfubolta sem sé spil
aður þar henta sér mjög vel á þessu
stigi á ferlinum. „Ég leit þannig á
málin að deildin væri frábær stað
ur til þess að byrja atvinnumanns
ferilinn. Hér fæ ég að spila nóg og
get sannað mig, í stað þess að spila
lítið og týnast á bekknum. Tímabil
ið hefur farið mjög vel af stað, liðið
hefur unnið fjóra af fimm leikjum
og við erum næstefstir í deildinni.
Sjálfur er ég næststigahæstur í
deildinni og sá fjórði hæsti í stoð
sendingum.“

Hvernig er bæjarlífið?
Bæjarlífið er mjög
rólegt, miðbærinn
þokkalegur og nóg af
veitingastöðum. Mestu
viðbrigðin eru að hér
talar nær enginn ensku.
Ég og kærastan höfum
reynt að læra frönskuna
en með litlum framförum.
Sjónvarpið er talsett og
kvikmyndahúsið í bænum
sýnir bara myndir á
frönsku. Búðirnar eru
opnar á skrítnum tímum
og oft lokaðar milli kl. 12
og 14 á meðan veitingahús eru
opin milli kl. 12 og 15 og svo aftur
milli 19 og 22. Einnig hata Frakk
arnir ekkert að fá sér rauðvín,
hvítvín eða kampavín yfir daginn
og skiptir þá litlu máli hvað
klukkan er.

Hvað borðar þú í kvöldmat?
Ég reyni að borða fjölbreytta
fæðu en borða yfirleitt mest af
kjúklingi yfir vikuna. Annars er
ég mikið fyrir sushi og mér finnst
pitsa ekkert sérstaklega vond.
Uppáhaldsmaturinn minn er þó
humar.

Ertu morgunhani eða sefur þú út?
Ætli ég sé ekki svona mitt á milli.
Mér finnst rosalega gott að sofa
út en fæ samviskubit ef ég sef
of lengi. Ég vakna yfirleitt ekki
fyrir kl. 9 nema að ég þurfi þess.
Martin Hermannsson hefur spilað vel
með liði sínu í Frakklandi.

Hvernig er frönsk matarmenning?
Ég held að ég sé búinn að borða
jafn mikið brauð síðustu tvo
mánuði og ég hef borðað
alla mína ævi. Reyndar
læt ég rauðvínið og
kampavínið alveg
vera sem Frakk
arnir eru ekkert
hrifnir af. Svæðið
hér er þekkt fyrir
kampavínsfram
leiðslu og því er það
í boði hvert sem maður fer.
Hins vegar hef ég verið dug
legur að kynna mér crêpes og
Nutella.

Hvernig er dæmigerður
dagur? Hann samanstendur

yfirleitt af skotæfingu,
lyftingum og körfubolta
æfingu. Kvöldin fara yfirleitt
í að horfa á íslenskt sjónvarp en
þar kemur 365 appið sterkt inn
ásamt Apple TV. Sem betur fer
er yfirleitt frí frá æfingum og
leikjum um helgar og þá reyni ég
að gera eitthvað ótengt körfubolta
og hlaða batteríin.

Uppáhaldstónlist og kvikmyndir?
Ég er mikil alæta á tónlist og
hlusta á allt frá harðasta rappi til
rólegra íslenskra dægurlaga. Þar
má nefna t.d. Drake, Villa Vill,
R.E.M, Young Thug, Bubba
Morthens og Emmsjé
Gauta. Hins vegar er
ég rosalega lélegur að
horfa á kvikmyndir og
fer alltof sjaldan í bíó. Þó
finnst mér sannsögulegar
myndir skemmtilegastar,
hvort sem það eru hrollvekjur
eða gamanmyndir.

Hvernig er dæmigerð helgi?
Ég reyni að nýta þær í eitthvað
ótengt körfubolta, t.d. að fara
niður í bæ, kíkja í búðir eða
setjast á kaffihús og drekka í mig
franska menningu. Einnig finnst
mér gott að slaka bara á og gera
ekki neitt. Þessi helgi verður
með rólegra móti. Ætli við Anna
María kíkjum ekki til Reims, sem
er bær hér rétt hjá, og kíkjum í
búðir. Sunnudagurinn fer svo í að
gera allt klárt áður en mamma og
systir hennar koma í heimsókn í
næstu viku.

smáauglýsingar
atvinna
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

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

Svæðisstjóri höfuðborgarsvæðis
Raftákn er verkfræðistofa á rafmagnssviði stofnuð
1. júní 1976 á Akureyri. Hjá Raftákni eru nú 30
starfsmenn;
verkfræðingar,
tæknifræðingar,
iðnfræðingar, tækniteiknarar og skrifstofumaður.
Raftákn vinnur eftir vottuðu gæðastjórnunarkefi
sem byggt er á ÍST EN ISO 9001:2008.
Fyrirtækið er rekið í þrem deildum eða sviðum,
byggingasviði, iðnaðarsviði og fjarskiptasviði.
Starfsstöðvar Raftákns eru að Glerárgötu 34
á Akureyri og Þórunnartúni 2 í Reykjavík en
þjónustusvæðið er allt landið og smávegis erlendis.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á
www.raftakn.is

Raftákn óskar eftir að ráða tæknimenntaðan og kraftmikinn einstakling til að veita forstöðu
svæðisskrifstofu Raftákns á höfuðborgarsvæðinu sem í dag er með sex starfsmenn.
Um er að ræða lykilstarfsmann sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leiðir starfsemi svæðisskrifstofunnar og ber
ábyrgð á fjárhagslegri afkomu og starfsemi
• Aflar og viðheldur viðskiptasamböndum
• Skipuleggur sölu og þjónustu skrifstofunnar
• Mótar stefnu og setur skrifstofunni markmið
• Skipuleggur markaðs- og kynningarstarf í
samráði við framkvæmdastjóra
• Þátttaka í myndun verkefnateyma
• Þátttaka í samningaviðræðum vegna verkefna

• Háskólamenntun á sviði rafmagnstæknifræði eða
rafmagnsverkfræði
• Reynsla af sölu- og markaðsmálum er kostur
• Reynsla af tilboðs- og samningagerð
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Skipuleg vinnubrögð og ferlamiðuð hugsun
• Áhugi á þróun og uppbyggingu fyrirtækisins
• Góðir samskiptahæfileikar og lausnamiðað viðhorf
• Góð kunnátta í íslensku og ensku er mikilvæg

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá
og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík

Reykjavíkurborg

Borgarritari
Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu borgarritara lausa til umsóknar.
Leitað er að kraftmiklum leiðtoga sem býr yfir frumkvæði og faglegum metnaði, er annt um umhverfi sitt, samfélag og
velferð íbúa.
Borgarritari er æðsti embættismaður Reykjavíkurborgar að borgarstjóra undanskildum. Hann fer með forystu og
samhæfingarhlutverk í stjórnsýslu og þjónustuveitingu borgarinnar og leiðir umbætur á þeim sviðum. Borgarritari er jafnframt
staðgengill borgarstjóra.
Í undirbúningi er endurskipulagning á þjónustuveitingu borgarinnar með áherslu á rafræna þjónustu, markvissa nærþjónustu í
hverfum og aukin gæði. Borgarritara er ætlað að leiða þá vinnu.
Undir borgarritara heyra fjármálaskrifstofa, mannréttindaskrifstofa, skrifstofa borgarstjóra og borgarritara, skrifstofa þjónustu
og reksturs og skrifstofa eigna og atvinnuþróunar.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Hlutverk- og ábyrgðarsvið
Hlutverk borgarritara er að hafa forystu um að
Reykjavíkurborg sé í fararbroddi í þróun þjónustu,
stjórnsýslu og rekstri á landsvísu og standist samanburð við
framsæknar borgir í alþjóðlegum samanburði. Borgarritari
og miðlægar skrifstofur sem undir embættið heyra sjá
til þess að stefnumörkun borgarráðs og borgarstjórnar
sé fylgt eftir með upplýsingamiðlun og stoðþjónustu við
fagsvið borgarinnar, auk þess að halda uppi virku eftirliti
með því að framkvæmd sé í samræmi við markaða stefnu
og fjárhagslegar heimildir. Þá er borgarritara ætlað að
stuðla að lýðræðislegum stjórnarháttum með því að auka
gagnsæi og styrkja upplýsingaflæði milli stjórnenda, sviða
og stofnana borgarinnar, íbúa og annarra samráðsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.
Farsæl reynsla af rekstri, stjórnun og mannaforráðum.
Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu breytinga.
Reynsla af því að leiða þjónustu.
Reynsla af áætlanagerð og eftirfylgni áætlana.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
Leiðtogahæfileikar, lipurð og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Framsýni, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfileikar.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur.

5. desember

Capacent — leiðir til árangurs
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Borgarráð ræður í starfið að
fenginni tillögu borgarstjóra.
Um laun og starfskjör
borgarritara fer samkvæmt
reglum um réttindi og skyldur
stjórnenda hjá Reykjavíkurborg
og ákvörðun kjaranefndar
Reykjavíkurborgar.
Vakin er athygli á stefnu
Reykjavíkurborgar
um jafnan hlut kynja í
störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem
borgin er.
Skipurit borgarinnar má finna
hérna
http://skipurit.reykjavik.is/
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Vilt þú vera?

Starfsmaður á
verkstæði hjá EAK
Umsóknarfrestur

Sæktu um starfið á

EAK óskar eftir starfsmanni í fast starf
til viðhalds eldsneytisafgreiðslutækja á
Keflavíkurflugvelli.
Fjölbreytt starf við eftirlit og viðgerðir á
bílum og búnaði.

Hæfniskröfur
Meirapróf kostur en ekki skilyrði.
Hreint sakavottorð og íslenskukunnátta er
skilyrði.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af
viðgerðum og verkstæðisvinnu.

28. nóvember

vinna.is/storf/starfsmadura-verkstaedi-2/
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EAK er fyrirtækið sem tekur á móti,
geymir og afgreiðir flugvélaeldsneyti
á Keflavíkurflugvelli fyrir olíufélögin.
Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli en þar
starfa á vegum fyrirtækisins 40 starfsmenn.
Verklagsreglur á svæðinu eru alþjólegar og
fylgja þær því alþjóðlegum verklagsreglum
fyrir eldsneytisafgreiðslu á flugvélar.

Athugið að áhugasamir eru hvattir til að
sækja um sem fyrst þar sem umsóknir
verða metnar jafnóðum.

Rekstrarstjóri

á Plastiðjunni Bjargi/Iðjulundi
Laus er til umsóknar 100% staða rekstrarstjóra Plastiðjunnar
Bjargs/Iðjulundar (PBI). Um er að ræða vinnustað fyrir fólk með
skerta starfsgetu. Æskilegur ráðningartími er frá 2. janúar 2017.
Helstu verkefni:
• Umsjón með rekstrarþætti vinnustaðarins
• Tekur þátt í gerð fjárhags- og starfsáætlunar PBI
• Vinnur að fjárhagslegu eftirliti
• Ber ábyrgð á gæðum vöru og vöruþróun
• Er staðgengill forstöðumanns
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði
• Þriggja ára starfsreynsla sem viðskiptafræðingur
• Iðn- og tæknimenntun er kostur
• Reynsla af framleiðslu er kostur
• Reynsla af vinnu með fötluðu fólki er æskileg
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi er nauðsynlegt
• Mjög góð samskiptahæfni er nauðsynleg svo og jákvætt viðhorf
til fatlaðs fólks og réttinda þeirra
• 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 1. desember 2016

vinna.is

ÍSLENSK VERKMIÐLUN ER SÉRHÆFÐ
ATVINNUMIÐLUN SEM LIÐSINNIR
ÍSLENSKUM FYRIRTÆKJUM VIÐ AÐ
TRYGGJA SÉR MANNAFLA TIL LENGRI
OG SKEMMRI TÍMA Í BÆÐI SÉRHÆFÐ

GOTT FÓLK
ÓSKAST

OG ALMENN VERKEFNI.
Fyrirtækið óskar eftir að ráða viðskiptastjóra í fullt starf.

Við leitum að öflugum
bókara til starfa.

Verkefni:

Hæfniskröfur:

• Afla nýrra viðskiptatengsla

• Reynsla af sölu og þjónustu

Hæfniskröfur:

• Samskipti við núverandi viðskiptavini

• Góð enskukunnátta

•

Þekking og reynsla

• Eftirfylgni á verkefnum

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Samskipti og þjónusta við starfsfólk

• Góð tölvukunnátta

•

af bókhaldi skilyrði

•

Reynsla af Navision æskileg

•

Góð almenn tölvukunnátta

•

Geta til að vinna sjálfstætt

fyrirtækisins
• Önnur tilfallandi verkefni

• Skipulag og frumkvæði
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar

Erum að leita af aðila sem hefur létta lund og hefur gaman að því að mæta í vinnuna. Skemmtilegur
vinnustaður hjá fyrirtæki sem er í miklum vexti og miklir möguleikar til staðar fyrir réttan aðila.
Umsóknafrestur til 26. nóvember. Umsóknir sendist á atvinna@isverk.is.
Hjá Íslenskri Verkmiðlun sérhæfum við okkur í að útvega fyrirtækjum landsins færa starfsmenn í
flestar greinar atvinnulífsins, allt frá mjög sérhæfðum iðnaðarmönnum yfir í almennt verkafólk og
allt þar á milli. Íslensk Verkmiðlun á í farsælu samstarfi við virtar vinnumiðlanir víða um Evrópu og

Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á hg@velafl.is
Umsóknarfrestur er til 28. nóv. 2016.

getur útvegað fyrsta flokks vinnuafl með tiltölulega skömmum fyrirvara.

Íslensk Verkmiðlun ehf Borgartún 29 105 Reykjavik
info@isverk.is +354 571 5070
Rauðhellu 11 | 220 Hafnarfirði | S: 575 2400 | www.velafl.is
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Stapi lífeyrissjóður

Skrifstofustjóri

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða skrifstofustjóra til starfa. Næsti yfirmaður er framvæmdastjóri sjóðsins. Leitað er að
metnaðarfullum einstaklingi til krefjandi verkefna.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun skrifstofu.
Yfirumsjón og ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum.
Gerð rekstraráætlana og eftirfylgni.
Greiðsla reikninga og uppgjör viðskipta.
Umsjón með hugbúnaði og öryggiskerfum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærilegri menntun sem
nýtist í starfi.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum sem og framsetningu á
tölulegum gögnum.
Reynsla af áætlanagerð.
Sjálfstæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
Hæfni í mannlegum samskiptum og fagleg framkoma.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

30. nóvember
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Stapi lífeyrissjóður er
almennur lífeyrissjóður með
um 180 milljarða króna í
eignum. Starfssvæði sjóðsins
nær frá Hrútafirði í vestri
að Skeiðarársandi í austri.
Sjóðurinn nær þannig til allra
byggðakjarna á Norður- og
Austurlandi. Sjóðfélagar
eru almennt launafólk á
þessu svæði, sem kemur úr
ýmsum atvinnugreinum, m.a.
sjávarútvegi, verslun, þjónustu
og iðnaði. Starfsmenn Stapa
eru 15 talsins og skrifstofur
sjóðsins eru á Akureyri og
Neskaupstað.

Capacent — leiðir til árangurs

Verkefnastjórar
Framkvæmdsýsla ríkisins leitar að öflugum verkefnastjórum. FSR sækist eftir faglegu og metnaðarfullu starfsfólki sem vill takast
á við krefjandi og skapandi verkefni á jákvæðan og faglegan hátt.

Verkefnastjóri Verk- eða
tæknifræðingur

Verkefnastjóri - Sérfræðingur í
upplýsingalíkönum mannvirkja (BIM)

Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

Helstu verkefni
Umsjón með verklegum framkvæmdum.
Almenn verkefnastjórnun við verklegar framkvæmdir.
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og
verklegar framkvæmdir.
Gerð verksamninga og umsjón með þeim.
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð.
Þróun og innleiðing á frumkvæðisverkefnum.
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum s.s. innleiðingu á
notkun verkefnavefja, upplýsingalíkana mannvirkja og
umhverfisvottunarkerfa í byggingariðnaði á Íslandi.

Helstu verkefni
Uppbygging á sérþekkingu hjá FSR á BIM aðferðafræðinni.
Miðla þekkingu og reynslu FSR á BIM innan og utan
stofnunarinnar.
Vinna að staðlaðri framsetningu BIM handbóka og leiðbeininga.
Rýna BIM gögn hönnuða og verktaka.
Leiða kynningar á BIM fyrir hönnuði, verktaka og verkkaupa.
Umsjón með vef FSR.
Þátttaka í BIM Ísland.
Kennsla á BIM-studdum hugbúnaðarlausnum fyrir
verkefnastjóra, verktaka og hönnuði.

capacent.is/s/4142
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Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í verk- eða tæknifræði – Meistarapróf er kostur.
Reynsla af verklegum framkvæmdum.
Reynsla í hönnun og notkun hönnunarhugbúnaðar.
Þekking og reynsla í gerð verkáætlana.
Þekking á ÖHU málum (öryggis-, heilbrigðis,- og
umhverfismálum).
Þjónustulund, jákvætt viðmót og færni í samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum.
Góð íslenskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti.
Þekking á gæðastjórnun æskileg.
Reynsla og þekking á BIM og á hugmyndafræði vistvænnar
hönnunar er kostur.
Menntun á jarðtæknisviði og reynsla af
jarðvinnuframkvæmdum er kostur.

Capacent — leiðir til árangurs
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Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði mannvirkjagerðar – nýlegt meistarapróf er
kostur.
Sérhæfing í BIM með prófi eða viðurkenndum námskeiðum.
Reynsla í meðhöndlun BIM líkana.
Góð þekking á BIM studdum hugbúnaði og reynsla í notkun þess
hugbúnaðar.
Reynsla í verklegum framkvæmdum er kostur.
Þjónustulund, jákvætt viðmót og færni í samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum.
Mjög góð tölvukunnátta/færni.
Reynsla af kennslu s.s. af námskeiðahaldi er kostur.

FSR er eftirsóknarverður
vinnustaður sem hentar báðum
kynjum og eru áhugasamir
einstaklingar, án tillits til kyns,
hvattir til að sækja um.
Hlutverk Framkvæmdasýslu
ríkisins, FSR, er að vera
leiðandi afl á sviði opinberra
framkvæmda með það að
markmiði að bæta verklag og
auka skilvirkni, hagkvæmni og
gæði við framkvæmdir ríkisins.
Stofnunin starfar í krefjandi
umhverfi og er hæft starfsfólk
grunnstoð hennar. Lögð er
áhersla á að starfsfólk sýni
frumkvæði, fagmennsku og
þjónustulund. Lagt er upp úr
því að starfsmenn njóti sín í
starfi og hafi möguleika á að
auka þekkingu sína og reynslu
með markvissum hætti. FSR
er í fararbroddi við að innleiða
vistvænar vinnuaðferðir og
upplýsingalíkön mannvirkja
(BIM) í byggingariðnaði á
Íslandi. FSR vinnur samkvæmt
vottuðu gæðastjórnunarkerfi
ISO 9001 og er stöðugt unnið
að því að auka gæði í starfsemi
stofnunarinnar.
Um er að ræða tímabundna
ráðningu í hvert starf til eins árs
með möguleika á fastráðningu í
framhaldi af því.

Umsóknarfrestur

5. desember
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VEITINGASTAÐURINN MATUR OG DRYKKUR
LEITAR AÐ STARFSFÓLKI.
Við leitum eftir metnaðarfullum einstaklingum til að
koma til liðs við okkar frábæra teymi. Um eftirfarandi
stöður er að ræða:
Matreiðslumeistari

Framreiðslumeistari

Fullt starf.

Við leitum eftir faglærðum
framreiðslumeistara í
50-100% stöðu.

Matreiðslumaður

Dale Carnegie óskar
eftir söluráðgjafa
Nánari upplýsingar
á www.hagvangur.is

Fullt starf.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á: info@ maturogdrykkur.is
Í umsókn skal koma fram aldur, reynsla, meðmæli og mynd.

www.intellecta.is
Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Framkvæmdastjóri
Öflugt og vaxandi verslunarfyrirtæki óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa.
Fyrirtækið er í traustum rekstri og starfar á bæði smásölu- og heildsölumarkaði.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri
Sölu- og markaðsmál
Yfirumsjón með innkaupum
Áætlana- og skýrslugerð
Samskipti við hagsmunaaðila
Upplýsingagjöf til stjórnar
Aðkoma að stefnumótun, þróun og uppbyggingu

Menntun sem nýtist í starfi
Framúrskarandi árangur í sambærilegu starfi
Stjórnunarhæfileikar og drifkraftur
Mjög góð færni í samskiptum og framkomu
Þjónustulund
Sjálfstæði og frumkvæði
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016
Upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)
og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511
1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni

skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf.
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem
trúnaðarmál.

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

VERKEFNASTJÓRI FASTEIGNA
Verkefnastjóri fasteigna óskast til starfa hjá Hafnarfjarðarbæ. Fjölbreytt starf í lifandi og
margbreytilegu umhverfi. Umsóknarfrestur til og með 30. nóvember n.k.

Nánar á hafnarfjordur.is
HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER

Opið frá kl. 8.00 – 16.00
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

LÖGFRÆÐINGUR
Laust er til umsóknar starf lögfræðings. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á góða alhliða
þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræðinnar. Umsóknarfrestur til með 1. desember n.k.

Nánar á hafnarfjordur.is
HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER

Opið frá kl. 8.00 – 16.00
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is
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Félagsbústaðir hf er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar sem á, rekur og leigir út yfir
2.000 íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns. Veigamikill þáttur í starfsemi félagsins er
þjónusta og samskipti við viðskiptavini. Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og hefur undanfarin ár hlotið
viðurkenningu frá starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem fyrirmyndarstofnun í flokki smærri stofnana.

Félagsbústaðir leita að hraustum og
drífandi starfskrafti í þjónustudeild
Leitað er að aðila sem hefur til að bera frumkvæði, sýnir áreiðanleika og stundvísi í starfi
og nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Samskipti við leigutaka
Verkefni tengd íbúaskiptum hjá FB
Flutningur á búslóðum
Eftirlit með umgengni
Önnur tilfallandi verkefni

Sæmilegt vald á íslensku töluðu máli
Vinnuvélaréttindi fyrir litla lyftara æskileg
Próf til að aka litlum sendibíl, allt að 7,5 tn (C1)
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Færni í mannlegum samskiptum
Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
Nákvæmni og samviskusemi

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóv. nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Ertu rafvirki
og langar að breyta til?
Við leitum að þjónustustarfsmanni í teymi iðnmenntaðra starfsmanna á
Þjónustuvakt Orku náttúrunnar, Veitna og Gagnaveitu Reykjavíkur. Þetta er
fjölbreytt starf í tæknilegu starfsumhverfi fyrir fólk sem hugsar í lausnum og
nýtur sín í samskiptum við fólk.
Verkefni og kunnátta:
Unnið er á vöktum og verkefnin eru mjög fjölbreytt svo sem að svara erindum
viðskiptavina og vakta kerfi. Viðskiptavinir okkar eru alls konar en eiga það
sameiginlegt að njóta lífsgæða sem fólgin eru í heitu og köldu vatni, rafmagni,
fráveitu og ljósleiðara.
Þú þarft að hafa sveinspróf í rafvirkjun, vera tölvulæs og hafa áhuga á að
tileinka þér nýja tækni til að ná tökum á þessu starfi, auk þess að búa yfir
heilmikilli þjónustulund.
Við hvetjum konur og karla til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgjafi í
netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is, þar
sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2016.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað
snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og möguleika til að
samræma vinnu og einkalíf.

Orkuveita Reykjavíkur

•

Bæjarhálsi 1

•

110 Reykjavík

•

Sími • Tel. +354 516 6100

•

www.or.is
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Jafnréttisstofa auglýsir
starf rekstrarstjóra
Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra hjá Jafnréttisstofu. Um er að ræða hlutastarf og er starfsstöð
á Akureyri. Jafnréttisstofa annast stjórnsýslu á
sviði jafnréttismála í samræmi við lög um jafna
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og
hefur víðtækt eftirlits-, ráðgjafar- og fræðsluhlutverk.

ENNEMM / SÍA / NM78112

> Kranastjóri og tækjamenn
Samskip óska eftir að ráða kranastjóra og tækjamenn til starfa á athafnasvæði sitt
við Kjalarvog. Helstu verkefni kranastjóra og tækjamanna er losun og lestun skipa og
meðhöndlun gáma á hafnarsvæði.
Menntunar- og hæfnikröfur:
•
•
•
•
•

Kranaréttindi B og tækjaréttindi K eru kostur
Reynsla af kranavinnu / tækjavinnu er kostur
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Íslenskukunnátta er skilyrði
Heiðarleiki, stundvísi og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Gott heilsufar og geta til að vinna undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember n.k.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar
www.samskip.is og óskað er eftir því að ferilskrá fylgi umsókn.
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og hafa hreina
sakaskrá.
Nánari upplýsingar veitir Ómar Örn Karlsson rekstrarstjóri
hafnarsvæðis í síma 458 8530 omar.karlsson@samskip.com

Helstu verkefni:
• Bókhald
• Skjalavarsla
• Símsvörun og upplýsingagjöf
• Starfsmannamál sem beinast að launum o.fl.
• Ferðareikningar
• Móttaka gesta
• Birgðahald og kaup á vörum og þjónustu
• Önnur almenn skrifstofustörf og tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf, góð kunnátta í íslensku, ensku
og norðurlandamálum
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á Oracle bókhaldskerfinu og skjalakerfum æskileg
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Þekking og reynsla af jafnréttismálum er æskileg
Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið
jafnrétti@jafnretti.is

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.

Upplýsingar um stafið veitir Kristín Ástgeirsdóttir
Ráðning miðast við byrjun árs 2017
Umsóknarfrestur er til 5. des. 2016

VERÐLAGSLÖGGA ÓSKAST
ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS LEITAR AÐ VERKEFNASTJÓRA Í VERÐLAGSEFTIRLIT.
Verðlagseftirlit ASÍ er hluti af hagdeild sambandsins sem fæst m.a. við rannsóknir og ráðgjöf á sviði efnahags- og kjaramála auk velferðar-,
skatta-, atvinnu- og verðlagsmála. Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Hlutverk verðlagseftirlits ASÍ er að fylgjast með og veita upplýsingar um verðlags- og neytendamál og skapa þannig aðhald gagnvart fyrirtækjum
og opinberum aðilum. Til að ná þessu markmiði er nauðsynlegt að neytendur fái aðgengilegar og greinargóðar upplýsingar um verðlagsþróun á
sem flestum sviðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Æskileg menntun, reynsla og hæfni

Umsókn sendist á skrifstofu ASÍ,

• Almenn umfjöllun um neytendamál og

• Áhugi á neytendamálum og málefnum launafólks

Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík eða á

• Greiningarhæfni og hæfni í útreikningum og

henny@asi.is merkt „Verðlagseftirlit“

verðlagsþróun
• Framkvæmd og úrvinnsla verðkannana
hjá fyrirtækjum og þjónustuaðilum á
neytendamarkaði

úrvinnslu tölulegra gagna
• Geta til að heimfæra tölulegar niðurstöður upp á
samfélagsleg málefni

• Samantektir um álagningu og gjaldtöku
opinberra aðila

• Nákvæmni, faglegur metnaður og frumkvæði í
vinnubrögðum

• Rannsóknir og greiningar á sviði verðlagsog neytendamála

• BA/BS próf í viðskipta- og/eða hagfræði eða annað
háskólapróf sem nýtist í starfinu

• Frétta-, greina- og skýrsluskrif

• Færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Þátttaka í samstarfsverkefnum hagdeildar

• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli

og samskipti við aðildarfélög

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna í teymi

fyrir 2. desember 2016.
Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá
ásamt kynningarbréfi þar sem gerð
er grein fyrir hæfni og ástæðum
umsóknarinnar. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Henný Hinz, deildarstjóri hagdeildar
ASÍ, henny@asi.is

Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru yfir hundrað þúsund í 5 landssamböndum og 50 aðildarfélögum um land allt.
Þar af eru ríflega 103.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði
og hjá ríki og sveitarfélögum. Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um hagsmuni þeirra og réttindi.
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Administrative officer at the
Norwegian Embassy in Reykjavik
There is a vacancy as Administrative officer at the
Norwegian Embassy in Reykjavik. English, oral and written,
is required, and knowledge of a Scandinavian language
is preferable. Applications should be presented in either
English or a Scandinavian language.

BYGG býður þér til starfa

Tasks:
- The Embassy’s budget and accounting
- Consular affairs, including visas and passports
- Administration of embassy facilities
Qualifications and Competencies:
- Relevant education and/or experience
- Knowledge of the accounting system: Agresso is
an advantage
- Preciseness and accountability in handling funds
and figures
- Good ICT skills
- Positive and flexible attitude

www.bygg.is

Vörubílstjóra,
Krana- og Gröfumenn.
BYGG bíður upp á góðan
tækjakost.Traust framtíðarstarf í boði.

The Embassy is offering:
- Permanent position
- Salary according to qualifications
- Fixed working hours: 35 hours per week
- Training will be offered, partly in Norway
- Good working environment in pleasant facilities close to
the city center

Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000

guðjon@bygg.is

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG)
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 manns og er
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði.

Application date: 6 December 2016
Office address: Fjólugata 17, 101 Reykjavik

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Applications should be forwarded by letter to:
Norska sendiráðið, Pósthólf 250, 121 Reykjavík,
or by e-mail to: embrek@mfa.no

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?
S TA R F S M A Ð U R Á V E R K S TÆ Ð I
A K U R E Y R A R F L U G VA L L A R
Helstu verkefni eru eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum
í Norðurlandsumdæmi. Framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna
sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.
Hæfniskröfur:
•

Sveinsbréf í vél- eða bifvélavirkjun

•

Meirapróf og vinnuvélapróf er krafa

•

Sjálfstæð vinnubrögð

•

Þjónustulund og jákvæðni

•

Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna undir álagi

•

Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur

•

Reynsla af vinnuvéla/vörubílaviðgerðum er krafa

Upplýsingar um starfið veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri
í síma 424 4370 eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is
Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.
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.

S TA R F S S T Ö Ð :
AKU R E YR AR FL UGVÖL L U R

UMSÓKNARFRESTUR:
4. DESEMBER , 2016

Gunnlaugur sér meðal annars um að öll
ljós á Akureyrarflugvelli séu í góðu lagi.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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Tannlæknastofu
Kópavoginum
vantar aðstoðarmanneskju til starfa í 100% starf.
Áhugasamir sendið umsóknir á tannbjorg@tannbjorg.is

Sölumaður í lýsingardeild
Reykjafell · Sími 588 6000

reykjafell.is

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann í lýsingardeild
okkar. Leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulunduðum einstakling sem vill vinna með góðri liðsheild. Vinnutími er frá 08.00 -17.00 og
viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Erum með reynslumikla
uppsteypuhópa og í almenna
smíðavinnu, tilbúna í verkefni.
www.nortak.is | info@nortak.is | sími: +354 616 1122

Helstu verkefni

Menntun og hæfniskröfur

· Sala á lýsingar- og rafbúnaði til rafverktaka, rafvirkja og
fyrirtækja.
· Ráðgjöf til verkfræðistofa, arkitekta, rafverktaka, rafvirkja
o.fl. varðandi val á lýsingarbúnaði.
· Tilboðsgerð, Pantanir, samskipti og tæknilegar úrlausnir.
· Halda kynningar fyrir mismunandi hópa varðandi það
nýjasta sem er að gerast á sviði lýsingartækni.

· Lýsingarhönnuður, rafiðnfræðingur
eða sambærileg menntun
· Góðir samskiptahæfileikar
· Framúrskarandi þjónustulund.
· Góð ensku kunnátta
· Metnaður til að takast á við kref jandi
verkefni í spennandi umhverfi.

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki
og leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 34
starfsmenn við sölu- lager- og skrifstofustörf.
UMSÓ
KN
F R E S T U A RR

· Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 575 6631
· Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is
· Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 24. nóv

24 . n ó

v

FRAMKVÆMDASJÓÐUR
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI
FYRIR ÁRIÐ 2017
Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem
uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

Allar umsóknir skulu innihalda:

Ferðamálastofa auglýsir
tvö ný störf sérfræðinga
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með

1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og
rökstuddum og skýrum hætti.
verndunar mannvirkja og náttúru á ferðab. Kostnaðar- og verkáætlun.
mannastöðum
í eigu
opinberra
á heyrir beint undir ferðamálastjóra á starfsstöð stofnunarinnar í Reykjavík og tengist
Ferðamálastofa
óskar eftir að ráða
sérfræðing
í 100%aðila
starf. eða
Starfið
c. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða
þeim sviðumnáttúruverndarsvæðum.
starfseminnar sem styðja við fagsvið Ferðamálastofu, þ.e. rannsóknir og greiningar, sem og upplýsingamiðlun og vefmál. Laun eru
umsjónaraðila.
samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.
2. m.a.:
Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi
Starfssvið
d. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja
ferðamanna
verndun náttúru
á ferðamanna•
Gagnavinnsla ogog
upplýsingamiðlun,
m.a. vegna
verkefna á sviði svæðisbundinnar
eða til þróunar
annarra framkvæmda þá verður
•
Miðlun alþjóðlegra
upplýsinga aðila jafnt sem
stöðum
í eigu opinberra
samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og
•
Ýmis verkefni sem varða öflun og miðlun upplýsinga á kjarnasviðum Ferðamálastofu
einkaaðila.
framkvæmdaleyfi að liggja fyrir.

Rannsóknir, greiningar, upplýsingamiðlun og vefmál - Reykjavík

FRAMKVÆMDASJÓÐUR
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI
FYRIR ÁRIÐ 2017

Menntunar- og hæfniskröfur:
3. Verkefnið
erátil
undirbúnings•
Háskólagráða
sviði
ferðamálafræða,og
eðahönnunarvinnu
önnur sambærileg menntun
e.sem
Efnýtist
sóttí starfi
er um styrk til skipulags- og hönnunar•
Færni er
í greiningu,
úrvinnslu
og miðlun
gagna.
sem
nauðsynleg
vegna
framkvæmda
á
vinnu þá verður að fylgja skriflegt samþykki
•
Góð tölvukunnátta sem gagnast í starfi
ferðamannastöðum
eða á náttúruverndarsvæðum
sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa
•
Reynsla af störfum innan ferðaþjónustu
er kostur
skv.
liðum
1 og 2.
•
Þekking
á opinberri
stjórnsýslu og málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga kostur
viðkomandi sveitarfélags.

Leitað er
að karli eða
konu
sem hefur til aðtilbera
frumkvæði, sjálfstæði í starfi, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og
Áherslur
og
ábendingar
umsækjenda:
skipulagshæfileika. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti er skilyrði. Framúrskarandi kunnátta í ensku er skilyrði og góð kunnátta í a.m.k. einu norðurHverjir geta
sótt um:
styrkhafa
aðveitir
jafnaði
við
landamáli• erMótframlag
æskileg. Nánari
upplýsingarmiðast
um starfið
Sólrún
A. 20%
Jónsdóttir, rekstrarstjóri
(solrun@ferdamalastofa.is).

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem
af kostnaði þegar styrkhafi er sveitarfélag eða
uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

Allar umsóknir skulu innihalda:

Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst
a. sækja
Verkefnislýsingu
lýsir hugmyndinni
með
að
um styrk aðsem
uppfylltum
ofangreindum
1. ríkisins
Verkefnið
erveittir
tilráða
uppbyggingar,
viðhalds
og heyrir undir stjórnsýslurökstuddum
og skýrum
hætti.
skilyrðum.
Ferðamálastofa
óskareru
eftir
að
lögfræðing
í 100%
starf. Starfið
og umhverfissvið
á starfsstöð
stofnunarinnar á Akureyri.
án
kröfu um
mótframlag.
Laun eru samkvæmt
kjarasamningum
opinberra
starfsmanna.
verndunar
mannvirkja
og náttúru
á ferðab. Kostnaðar- og verkáætlun.
• Styrkur greiðist út í samræmi við starfsreglur
Hvar ber að sækja um:
Starfssvið m.a.:
mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á
Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða
sjóðsins.
Sjá nánarstarfsemi
á www.ferdamalastofa.is/
•
Eftirlit með leyfisskyldri
skv. lögum um skipan ferðamála nr. c.
73/2005
náttúruverndarsvæðum.
Umsóknum
er skilað rafrænt í gegnum
•
Stjórnsýsluleg meðferð mála
umsjónaraðila.
umsoknir.
Þjónustugátt
Ferðamálastofu sem aðgengileg er
•
Afgreiðsla stjórnsýsluerinda,
umsagna
og álitsgerða
2. Verkefnið
er til framkvæmda
sem
varða öryggi
d. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja
er varða
skipulag og hönnun, útlit
• Áherslur
•
Ýmis
lögfræðileg
úrlausnarefni
á
www.ferdamalastofa.is/umsoknir
og þar er einnig
ferðamanna og verndun náttúru á ferðamannaeða til annarra framkvæmda þá verður
og
gæði mannvirkja og merkinga má sjá á
Menntunar-stöðum
og hæfniskröfur:
að
finna
nánari
upplýsingar
um
umsóknaferlið.
í eigu opinberra aðila jafnt sem
samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og
•
Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
www.ferdamalastofa.is/umsoknir.
einkaaðila.
•
Þekking á opinberri stjórnsýslu og málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga kostur
framkvæmdaleyfi að liggja fyrir.

Lögfræðingur
- Akureyri
einkaaðili. Styrkir
til svæða í eigu eða umsjón

3.aðVerkefnið
er sem
til undirbúningsog hönnunarvinnu
Leitað er
karli eða konu
hefur til að bera frumkvæði,
sjálfstæði í starfi, hæfni
í vinnubrögðum
e. í mannlegum
Ef sótt ersamskiptum,
um styrk nákvæmni
til skipulagsog hönnunarog skipulagshæfileika.
Gott vald á íslensku
í ræðu og riti eráskilyrði. Góð kunnátta vinnu
í ensku þá
og a.m.k.
einuað
norðurlandamáli
er samþykki
sem
er nauðsynleg
vegnamáli
framkvæmda
verður
fylgja skriflegt
Umsóknarfrestur:
æskileg, sem og góð tölvuþekking. Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og
ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum
Umsóknarfrestur
er frá og með 3. október til miðnættis 25.sveitarstjórnar
október 2016.og/eða skipulagsfulltrúa
umhverfissviðs
(helena@ferdamalastofa.is).
skv. liðum 1 og 2.
sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.
Umsóknir ogUmsóknir
nánari upplýsingar

viðkomandi sveitarfélags.

PORT hönnun

Áherslur
og
ábendingar
tilveittar
umsækjenda:
Upplýsingar
um starfsemi
Ferðamálastofu
á vef ístofnunarinnar
www.ferdamalastofa.is
Nánari
upplýsingar
eru eru
síma 535-5500
eða með vefpósti.
Umsóknarfrestur og skil á umsóknum er til 12. desember nk. Viðkomandi einstaklingur
þarf að
geta sótt
hafið störf
Hverjir
geta
um:sem fyrst.
Mótframlag
styrkhafa miðast að jafnaði við 20%
•
framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is
Sótt er um störfin á www.starfatorg.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.
af kostnaði þegar styrkhafi er sveitarfélag eða
einkaaðili. Styrkir til svæða í eigu eða umsjón
Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500
ríkisins
eru91veittir
án kröfu
um535
mótframlag.
Hafnarstræti
| 600 Akureyri
| Sími
5500

• Styrkur greiðist út í samræmi við starfsreglur
sjóðsins. Sjá nánar á www.ferdamalastofa.is/
umsoknir.

NORTAK

Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst
að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum
skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknum er skilað rafrænt í gegnum

Fjarðarskel ehf. óskar eftir að ráða
vélstjóra/vélvirkja eða handlaginn aðila
með reynslu og kunnáttu í vélaviðgerðum
Spennandi starf, fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem
felst m.a. í viðhaldi á bátum, tækjum og búnaði, uppbyggingu
í landi og vinnu á sjó í sérútbúnum skelfiskbát í Hvalfirði.
Um fullt starf er að ræða, laun og vinnutími skv. samkomulagi og getur viðkomandi hafið störf sem fyrst. 12. mtr
réttindi eða pungapróf er mikill kostur.
Fjarðarskel
er sérhæft
félag í ræktun bláskeljar
og er að
Leikskólinn
Hulduberg
í Mosfellsbæ
byggja upp viðamikinn rekstur í Hvalfirði.

auglýsir lausar stöður

Hulduberg
sex deilda varðandi
leikskóli. Þar
eru skal
um 140
börnáá
Umsóknir
ogerfyrirspurnir
starfið
senda
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum.
netfangið: fjardarskel@gmail.com og merkja sem „atvinnuÁherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
umsókn“
fyrir 9. desember.
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:
• Staða leikskólakennara í deildarstjórn.
Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum
framkvæmd
Máíbjóða
þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi.

Lágafellsskóli
Mosfellsbæ
Leikskólinn Hulduberg
í Mosfellsbæ
auglýsir lausar stöður

Hulduberg
erað
sexvera
deilda
leikskóli.
Þarog
eruöflugum
um 140 börn á
Má
bjóða þér
hluti
góðum
•aldrinum
Staða
matráðs
75%
-af100%
starf
) öllum deildum.
2-5
ára sem
og (eru
aldursblöndun
starfs
mannahópi
vinnur
saman aðáþví
að mæta
Hæfnikröfur:
Áherslur
í starfi leikskólans
er umhverfismennt
ólíkum
einstaklingum
í krefjandi
verkefnum. og að njóta
- Þekking
á gerð matseðla
og
nýta náttúruleg
gæði. og samsetningu fæðis fyrir
börn frá 18
mánaða aldri
til 6 ára samkvæmt
viðmiðum
Leikskólinn
Hulduberg
er staðsettur
við Lágafellsskóla
og

Laus störf:
Manneldisráðs.Lágafell.
íþróttamiðstöðina
Stærðfræði – og náttúrufræðikennsla á unglingastigi
- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup
Staða
skólans
ogmatreiðslumanns
vörustjórnun.
Auglýst
eru
laus
eftrfarandi störf:
Skólaliðastaða
- Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum
í mötuneyti

• Staða
leikskólakennara
deildarstjórn.
Nánari
upplýsingar
um störfin máí finna
á vefsíðu skólans
www.lagafellsskoli.is
og á heimasíðu
Mosfellsbæjar
Hæfnikröfur:
Laun
eru greidd í samræmi
við kjarasamning
Sambands
www.mos.is
- Leikskólakennaramenntun
íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum

- Jákvæðni
og metnaður
Umsóknarfrestur
er til
4. janúar
2014.
Laun
vegna auglýstra
starfa
eru samkvæmt
kjarasamningi
- Lausnamiðuð
og færni
tilmenntun
að
komaog/eða
hugmyndum
Umsóknir
ásamthugsun
upplýsingum
umog
fyrri
Sambands
íslenskra
sveitarfélaga
viðkomandi
stéttarí framkvæmd
störf
skulu
berast á netfangið
félaga.
Umsóknarfrestur
er til 2.hulduberg@mos.is.
desember 2016.
Upplýsingar
um leikskólann
má finna
• Staða matráðs
(75% -Magnúsdóttir
100%
starfá )heimasíðu
Upplýsingar
veitir
Jóhanna
skólastjóriskólans
í síma
www.hulduberg.is.
525
9200/896
8230.
Umsóknir
með
upplýsingum
um
menntun,
Hæfnikröfur:
Nánari upplýsingar
veitir leikskólastjóri
ÞuríðuráStefánsstarfsreynslu
umsagnaraðila
sendist rafrænt
- Þekking áog
gerð
matseðla og samsetningu
fæðisnetfangið
fyrir
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
johannam@lagafellsskoli.is
börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum
síma 5868170 og 8670727.
Manneldisráðs.
Við- hvetjum
fólk og
af báðum
kynjum til
sækja um.
Frumkvæðni
skipulagshæfni
viðað
innkaup
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.
og vörustjórnun.
- Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum
í mötuneyti

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri
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LEIKSKÓLI Í REYKJAVÍK
óskar eftir að ráða leikskólastarfsmann frá 1.des.
Veganfæði er á leikskólanum.
Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun, grunnskólakennaramenntun eða uppeldisfræðimenntun á
háskólastigi. Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.

Stöðvarstjóri Sixt

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu
sendist á box@frett.is merkt ,,Leikskóli-1911“

Langar þig að takast á við skemmtilegt stjórnunarstarf hjá spennandi og framsæknu fyrirtæki í alþjóðlegu
umhverfi? Þá er Sixt rétti staðurinn fyrir þig. Sixt leggur mikla áherslu á skemmtilegt og metnaðarfullt
starfsumhverfi og við leitum nú að leiðtoga í starf Stöðvarstjóra í Reykjavík.

Bílstjórar óskast

Starfið felst í stjórn og yfirumsjón með daglegum rekstri útleigustöðvar í Reykjavík, markmiðasetningu
og að sjá til þess að metnaðarfullum markmiðum séð náð og rekstraráætlunum framfylgt.

Hópbílar hf. óska eftir bílstjórum
í fullt starf til að sinna akstri
í akstursþjónustu fatlaðs fólks
og aldraðra í Árborg.
Hópbílar taka við akstrinum frá áramótum en ráðning
bílstjóra verður frá 27. desember nk.

Hæfniskröfur:
- D/D1-réttindi, rútupróf
- Íslenskukunnátta
- Rík þjónustulund
- Góð mannleg samskipti
- Hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:
Ágúst, gusti@hopbilar.is, s. 822-0073 eða
Hildur, hildur@hopbilar.is, s. 822-0069

Önnur mikilvæg verkefni:

•
•
•
•
•

Leiða vaktstjóra og sölufulltrúa í afgreiðslu.

Hafa yfirumsjón með öllum verkefnum á stöðinni.

Kynna og selja þjónustu Sixt og stuðla að vexti
og þróun.

Hafa eftirlit með því að stöðlum fyrirtækisins sé
fylgt eftir

Tryggja að sölu og þjónustumarkmið séu uppfyllt.

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

Reynsla af daglegum rekstri

Viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun
sem nýtist í starfi
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum
Reynsla af starfsmannahaldi er kostur
Reynsla af sölustörfum er kostur

Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@sixt.is merkta: Stöðvarstjóri.
Umsóknarfrestur er til og með 4. desember.

Sixt rent a car er alþjóðleg bílaleiga sem starfar í yfir 105 löndum með yfir 4.000 afgreiðslustaði út um allan heim.
Sixt á Íslandi er með útleigustöðvar í Reykjavík og Keflavík, auk þess sem Sixt býður upp á skutluþjónustu á
Reykjavíkurflugvelli. Við leggjum mikinn metnað í að skapa skemmtilegt og gott andrúmsloft á vinnustaðnum
ásamt því að veita viðskiptavinum okkar bestu þjónustu sem völ er á.
Sixt rent a car - Fiskislóð 18 - 101 Reykjavík - 540 2222 - www.sixt.is - atvinna@sixt.is

www.hopbilar.is – Melabraut 18 – s. 599-6000

SÉRFRÆÐINGUR Á FLUGREKSTRARSVIÐI
FLIGHT OPERATIONS ENGINEERING

Starfsfólk
óskast!
Við auglýsum eftir hressu
og skemmtilegu starfsfólki
í bæði hlutastörf og full störf.
Við leitum að einstaklingum sem:
• hafa framúrskarandi þjónustulund
• eru stundvísir, reglusamir og geta unnið
undir álagi
• hafa góða færni í mannlegum samskiptum
• hafa náð 18 ára aldri
Reynsla af þjónustustörfum er mikill kostur.
Áhugasamir sendi umsókn, mynd og ferilskrá
á 10-11.is/starfsumsokn.

Laust er til umsóknar starf í Flight Operations Engineering á flugrekstrarsviði. Deildin er staðsett
á aðalskrifstofu Icelandair og annast utanumhald um ýmis gögn, kerfi, staðla og handbækur á
flugrekstrarsviði.
STARFSSVIÐ:
n Umsjón með kerfum og stöðlum flugrekstrarsviðs.
n Verkefni tengd flugleiðsögu, afkastagetu
og hleðslu flugvéla.
n Samskipti við Samgöngustofu og erlenda
samstarfsaðila.
n Dagleg umsjón með útgáfu og dreifingu
handbóka og skjala.
n Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar.

HÆFNISKRÖFUR:
n Góð menntun sem nýtist í starfi, svo sem á
sviði flugumsjónar, flugrekstrar eða menntun
tengd flugrekstri.
n Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu úr
flugheiminum.
n Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
n Góð tölvufærni er skilyrði (Word og Excel).
n Frumkvæði, skipulagshæfileikar og nákvæmni.

Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og
hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita:
Birgir Örn Ólafsson I birgir@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is

+ Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út á vef
félagsins, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar
en 27. nóvember 2016.
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Ráðningarþjónusta

Sölumaður í íþróttadeild

Metal ehf Garðabæ óskar eftir að ráða starfsmann í
útkeyrslu og lagerstörf.
Um fullt starf er að ræða.
Vinnutími frá kl. 08:00 til kl. 17:00.

Ferðaskrifstofan Úrval-Útsýn óskar eftir að ráða sölumann í íþróttadeild fyrirtækisins.
Um fjölbreytt og fullt starf er að ræða.

Starfssvið
· Ábyrgð á sölu, bókunum, umsjón og framkvæmd ferða.

· Samskipti við viðskiptavini og þróun
viðskiptatengsla.

· Samskipti við erlendar ferðaskrifstofur og söluaðila.

· Önnur tilfallandi störf.

· Tilboðsgerð og sala sportferða.

Starfssvið:
• Útkeyrsla á vörum fyrirtækisins.
• Almenn lagerstörf
Hæfniskröfur:
• Bílpróf
• Dugnaður og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta.

Hæfniskröfur
· Reynsla og þekking á sportmarkaðnum og ferðaþjónustu er kostur.
· Söluhæfileikar og vilji til að ná árangri í starfi.

Góð laun í boði.
Umsóknir með ferliskrá sendist til petur@metal.is

· Rík þjónustulund og jákvæðni.
· Mjög góð enskukunnátta i ræðu og riti og önnur tungumálakunnátta æskileg.
· Mjög góð tölvukunnátta s.s. Excel, Word o.fl.

Metal ehf - Suðurhrauni 12b – 210 Garðabær

· Mikil skipulags- og samskiptahæfni.
· Nákvæm vinnubrögð, sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi.

Umsóknarfrestur er til og með 27. 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.

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

60% skrifstofustarf:

Bókari / launafulltrúi
úi
Viðskiptalausnir Deloitte
loitte
Vegna aukinna umsvifa leitum við að metnaðarfullum
tnaðarfullum einstaklingi í spennandi
og krefjandi starf bókara / launafulltrúa til starfa sem fyrst. Unnið er í öugu
teymi sem ber ábyrgð á fjárhagsbókhaldi, launavinnslu og skýrslugerð fyrir
einn eða eiri viðskiptavini Deloitte.
Útvistunarteymi okkar eru sérhæfð í að framkvæma verkefni á breiðu sviði
innan fjármála- og launadeilda til skemmri eða lengri tíma.
Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Viðurkenndur bókari kostur en ekki skilyrði.
• Góð færni í Excel.
• Reynsla af bókhaldi og/eða launavinnslu.
Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með umsóknir sem
trúnaðarmál. Umsóknum skal skilað inn í gegnum heimasíðu Deloitte,
www.deloitte.is, fyrir 28. nóvember 2016.
Nánari upplýsingar um starð veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri,
harpa.thorlaksdottir@deloitte.is
What impact will you make ?
www.deloitte.is

Búmenn eru húsnæðissamvinnufélag sem var stofnað
með það að markmiði að byggja og reka búsetu íbúðir
fyrir félagsmenn sína. Búmenn eru með 540 íbúðir í 13
sveitarfélögum víðsvegar um land.
Umsóknarfrestur er til 25 nóvember 2016
Starfsvið:
Um er að ræða hlutastarf 60%
Reikningagerð
Gerð kaupsamninga
Greiningarvinna
Ábyrgð á skjalamálum
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.
Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldi kostur
Góð tölvukunnátta
Góð samskipti og samstarfshæfni
Sveigjanleg/ur og viljug/ur að ganga í fjölbreytt verkefni
Upplýsingar veitir Úlfar Þór Indriðason, framkvæmdastjóri Búmanna í síma 552 5644 og einnig er hægt
að senda tölvupóst á ulfar@bumenn.is

Forstöðumaður Kötluseturs
- afleysing

Kötlusetur ses. auglýsir tímabundna stöðu forstöðumanns
setursins á árinu 2017.
Kötlusetur ses. er hvoru tveggja í senn Rannsókna- og fræðasetur
og Menningarmiðstöð í Vík í Mýrdal.
Höfuðáherslan í starfsemi Kötluseturs er á sviði ferðamála,
náttúruvísinda og menningarmála. Stór þáttur í starfsemi
stofnunarinnar á síðustu árum hefur snúið að uppbyggingu
ferðaþjónustunnar í fjölbreyttri náttúru svæðisins. Kötlusetur er
tengiliður Mýrdælinga við samstarfsverkefnið Kötlu Jarðvang
um verndun og nýtingu jarðminja í þágu sjálfbærrar þróunar og
eflingar byggðarinnar. Þá veitir Kötlusetur einnig upplýsingar og
ráðgjöf á vegum Uppbyggingarsjóðs Suðurlands.
Góð menntun sem nýtist starfi, frumkvæði og metnaður er skilyrði
fyrir ráðningu í starfið. Mikill kostur er ef menntun og reynsla
umsækjanda tengist ferðaþjónustu, jarðfræði og/eða menningarstarfsemi.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst á árinu 2017.
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016.
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Ásgeirs Magnússonar stjórnarformanns í síma 8983340 eða á netfangið sveitarstjori@vik.is.
Stjórn Kötluseturs
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Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Bílstjóri

Stjórnsýslusvið

· Starfsmaður í móttöku Gerðarsafns
Leikskólar

· Sérkennari í leikskólann Læk
· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol
· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
· Deildarstjóri í leikskólann Núp
· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Reykjafell · Sími 588 6000

reykjafell.is

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða kraftmikinn og hressan
bílstjóra. Vinnutími er frá 08.00-17.00 og viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í
Hörðuvallaskóla

· Stærðfræðikennari í Hörðuvallaskóla
· Forfallakennari í Kársnesskóla
· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla
· Skólaliðar í Smáraskóla
Velferðasvið

· Starfsmaður í búsetukjarna fyrir fatlaða
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Helstu verkefni

Menntun og hæfniskröfur

· Keyrsla á vörum til viðskiptavina og á
flutningastöðvar
· Vörumóttaka
· Afgreiðsla
· Önnur tilfallandi verkefni

·
·
·
·
·

Meirapróf
Lyftarapróf er kostur
Góðir samskiptahæfileikar
Framúrskarandi þjónustulund
Metnaður til að takast á við áskoranir

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið
fyrirtæki og leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. Hjá
okkur eru 34 starfsmenn við sölu- lager- og skrifstofustörf.

· Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 575 6631
· Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is
· Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 24. nóv

UMSÓ
KN
F R E S T U A RR

24 . n ó

v

Kópavogsbær
kopavogur.is

.NET Developers

Tækifæri fyrir hæfileikaríka og færa .NET forritara til að taka
þátt í að þróa viðskiptalausnir á heimsmælikvarða. Við höfum
jafnt stöður fyrir reynslumikla forritara sem og efnilega nýliða
í faginu. BSc gráða í tölvunarfræði eða sambærileg menntun og
brennandi áhugi á .NET forritun eru skilyrði.

Áhugaverð tækifæri
hjá LS Retail
Hjá LS Retail starfa um 200 manns , þar af rúmlega 140 í
nýjum og glæsilegum höfuðstöðvum fyrirtækisins í norðurturni
Smáralindar. LS Retail býður upp á frábæra vinnuaðstöðu í
fallegu starfsumhverfi sem hannað er með það að markmiði að
starfsfólki líði vel. Við bjóðum spennandi og krefjandi verkefni
og leggjum áherslu á að hæfni hvers og eins fái að njóta sín.

Senior Developer - LS Omni

Dynamics NAV developer

Tækifæri fyrir Dynamics NAV forritara við þróun
hágæðaviðskiptalausna í Dynamic NAV umhverfi, auk þess að
snerta á SQL og .NET forritun. Fyrir þetta starf er mikilvægt að
hafa áhuga á forritun í Microsoft Dynamics NAV umhverfi.

Accountant - Hlutastarf

Vegna aukinna verkefna erum við með tækifæri fyrir
talnaglöggan, nákvæman og þjónustulundaðan einstakling í
50-70 % starf við bókhald. Í boði er líflegt og skemmtilegt starf
í ört vaxandi fyrirtæki í alþjóðlegu umhverfi.

Getur verið að eitthvert ofangreindra starfa sé tilvalið fyrir
Við leitum að reyndum forritara til að taka þátt í þróun LS Omni þig? Hikaðu þá ekki við að senda okkur umsókn og ferilskrá á
verslunarlausna sem eru á sviði snjalltækja og vefverslunar. netfangið jobs@lsretail.is eða sækja um í gegnum heimasíðu
Framundan er fjöldi spennandi verkefna jafnt innanlands sem okkar www.LSRetail.com – Þar er hægt að nálgast nánari
erlendis og við óskum eftir hæfri manneskju til að styrkja hópinn upplýsingar um hvert starf. Umsóknum skal skilað fyrir 04.
desember 2016 með heiti stöðunnar sem sótt er um í viðfangi.
í þeirri vinnu.
Öllum umsóknum verður svarað og verður farið með þær sem
BI Developer
trúnaðarmál.
Við leitum að forritara á sviði viðskiptagreindar til að þróa nýjar
lausnir fyrir smásölu- og veitingageira. Helstu verkefni felast í Please find info in English on our website www.LSRetail.com
því að taka þátt í þróunarferli BI lausna með tækni frá Microsoft
Business Intelligence og Microsoft Azure. Þetta felur í sér m.a.
kröfugreiningu, tæknilega hönnun, forritun og prófanir.
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Hjúkrunarfræðingur óskast

Mannréttindaskrifstofa

Sérfræðingur á sviði innflytjendamála/fræðslufulltrúi
Laus er til umsóknar staða sérfræðings á sviði innflytjendamála sem einnig á að sinna starfi fræðslufulltrúa á mannréttindaskrifstofu
Reykjavíkurborgar. Um er að ræða 100% starf í 12 mánuði. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Mannréttindaskrifstofa ber
ábyrgð á því að fylgja eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Framfylgja mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar með áherslu
á málefni innflytjenda.
• Vinna með fjölmenningarráði Reykjavíkurborgar.
• Undirbúningur fjölmenningardags og fjölmenningarþings
Reykjavíkurborgar.
• Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og aðstoð til innflytjenda.
• Utanumhald og umsjón með fræðslu á vegum mannréttindaskrifstofu.
• Ráðgjöf við starfsfólk Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
• Þekking á málefnum innflytjenda.
• Reynsla af starfi í tengslum við innflytjendamál.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum.
• Reynsla af miðlun upplýsinga á íslensku í ræðu og riti.
• Góð enskukunnátta skilyrði og annað tungumál er kostur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristinsdóttir í tölvupósti anna.kristinsdottir@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. desember. Umsækjendur sæki um á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Laus er staða hjúkrunarfræðings á
endurhæfingardeild 4. hæðar á Eir
Hjúkrunarheimili
Starfshlutfall samkomulag. Staðan er laus frá 1.
janúar 2017.
Nánari upplýsingar veita:
Kristín Högnadóttir forstöðumaður hjúkrunar og
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522
5700.
Rafrænar umsóknir má senda á edda@eir.is

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

VERKEFNASTJÓRI

MÓTTAKA FLÓTTAMANNA
Sveitarfélagið Árborg og Hveragerðisbær auglýsa starf
verkefnisstjóra vegna móttöku flóttamanna. Um tímabundna
ráðningu er að ræða til eins árs. Starfið verður 100 % starf
fyrstu 6 mánuði ársins og 75 % síðari 6 mánuði ársins 2017.
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Spennandi starf fyrir
bygginga- eða tæknifræðing

Ákveðið hefur verið að Sveitarfélagið Árborg og Hveragerðisbær taki á móti hópi sýrlenskra flóttamanna. Starfið er í því
fólgið að hafa umsjón með móttöku þeirra og þjónustu við þá.
Náið samráð verður við ýmsar deildir sveitarfélaganna, Rauða
krossinn og fleiri aðila. Lögð er áhersla á heildstæða þjónustu
og þverfaglega vinnu og að nýir íbúar nái að finna fyrir öryggi
og kynnast nýjum tækifærum.

EFLA leitar að öflugum starfsmanni á fagsviðið fasteignir og viðhald sem er hluti af
byggingasviði EFLU. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni á sviði bygginga og mannvirkja,
byggingaeðlisfræði, ástandsúttekta, viðhaldsráðgjafar, gerð útboðsgagna, verksamninga og
eftirlit með viðhaldsframkvæmdum.

Helstu verkefni:
• Umsjón með móttöku og þjónustu við flóttamenn
• Samþætta og skipuleggja þjónustu í samvinnu við þá sem
hana veita
• Veita flóttamönnum aðstoð og leiðbeiningar um þjónustu
ríkis og sveitarfélaga og aðstoð við daglegt líf í nýju landi
• Skipuleggja fræðslu og kynningu
• Meta stöðu einstakra flóttamanna og þörf fyrir þjónustu

Hæfniskröfur:
• Menntun í bygginga-, tækni- eða verkfræði

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Iðnmenntun og reynsla af

• Þekking á áætlanagerð og kostnaðarmati

byggingaframkvæmdum

• Gott vald á íslenskri tungu og færni

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð,

í rituðu máli

ásamt því að geta unnið vel í hópi

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum
heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 2. desember næstkomandi.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknarfrestur
2. desember 2016

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af sambærilegum
störfum
• Samskipta- og samstarfshæfni
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur svo og
reynsla af starfi með fólki af ólíkum uppruna og með ólíkan
bakgrunn
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og atvinnulífi í sveitarfélögunum báðum
• Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg a.m.k. enska
Umsókn skal fylgja ítarlegt yfirlit yfir starfsferil og greinargóðar
upplýsingar um störf umsækjanda, menntun og starfsreynslu
ásamt upplýsingum um þau verkefni sem hann hefur unnið að
og varpað geta ljósi á færni hans til starfsins.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar um starfið, kaup og kjör veita Guðlaug Hilmarsdóttir, gudlaug@arborg.is, sími 482-5000 og María Kristjánsdóttir, maria@hveragerdi.is 483-4000.
Umsóknum ásamt ferilsskrá skal skilað til Sveitarfélagsins
Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss eða til Hveragerðisbæjar,
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði.
Umsóknum skal skilað fyrir miðnætti þann 5. desember 2016
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SÉRFRÆÐINGUR Í
FJÁRFESTASAMSKIPTUM
Starfið felur í sér skilvirka miðlun upplýsinga um stefnu og rekstur fyrirtækisins og samskipti við hluthafa, fjárfesta
og greinendur í tengslum við uppgjör og aðra viðburði. Starfið heyrir undir yfirmann lögfræðisviðs, fjárstýringar
og fjárfestasamskipta, og er rík áhersla lögð á gott samstarf innan sviðsins. Starfið krefst einnig góðs samstarfs
við forstjóra og fjármálastjóra. Talsverð ferðalög fylgja starfinu vegna samskipta við fjárfesta á meginlandi Evrópu
og í Bandaríkjunum.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Samskipti við hluthafa, fjárfesta, greinendur og aðra

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

hagsmunaaðila
• Umsjón með markaðstilkynningum

• Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla, reynsla af
fjármálamörkuðum er æskileg

• Umsjón með hluthafafundum og fjárfestaviðburðum

• Mjög góð enskukunnátta, dönskukunnátta er kostur

• Gerð markaðsgreininga og verðmatsgreininga

• Reynsla af fjármálum fyrirtækja og færni í verðmatsgerð

• Önnur verkefni, þ.m.t. í fjárstýringu

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæði í störfum
• Góð skipulagsfærni og nákvæmni
• Þekking á regluumhverfi skráðra fyrirtækja er kostur

MATREIÐSLUMAÐUR
Við leitum að öflugum matreiðslumanni til að reka mötuneyti okkar. Við óskum eftir einstaklingi með ástríðu fyrir
matseld og áhuga á fólki. Viðkomandi þarf að geta unnið sjáfstætt, undir álagi og sýnt frumkvæði.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Rekstur mötuneytis

• Matreiðslumenntun

• Matseld, framreiðsla og skipulagning matseðla

• Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla

• Stjórnun starfsmanna mötuneytis

• Reynsla af rekstri mötuneytis er kostur

• Innkaup og birgðastýring

• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 2016. Sótt er um starfið á vef Össurar,
ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

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

bryndis@talent.is

www.talent.is | talent@talent.is

WWW.OSSUR.COM
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Stafræn prentun hjá Ásprenti Akureyri
Við leitum eﬅir prentsmið, prentara, hönnuði
eða einstaklingi sem hefur áhuga á að tileinka
sér þekkingu og vinnslu í stafrænni prentun.
Við leitum að metnaðarfullum, samviskusömum og þjónustuliprum
starfsmanni í móttöku verkefna og frágang þeirra til prentunar,
stafræna prentun og hvers kyns frágang á prentverkefnum.
Tölvufærni nauðsynleg og þekking á helstu hönnunar- og umbrotsforritum æskileg. Gott auga fyrir gæðum prentunar ásamt ríkri
þjónustulund og hæfni til að vinna í hópi og undir álagi.

Dvalar- og hjúkrunarheimilið
Sólvellir, Eyrarbakka

Komdu í teymið :)
Í stafrænu prentdeild Ásprents
er kappkostað að veita
viðskiptavinum hraða og góða
þjónustu, lipurð í samskiptum
og vandvirkni í prentun og
frágangi verkefna.
Tækjabúnaður er fullkominn
og nýlegur.

- Forstöðumaður -

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Sólvellir á Eyrarbakka auglýsir laust til umsóknar starf annars forstöðumanns heimilisins. Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs frá
1. janúar 2017 til 31. desember 2017. Starfshlutfall er 50%
þar sem unnin er ein vika og ein vika í frí. Starfið hentar
bæði konum og körlum.

Ásprent er stærsta fyrirtæki á
sínu sviði utan höfuðborgarsvæðisins og veitir öﬂuga
þjónustu á sviði prentunar og
útgáfu.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum FOSS og Sólvalla.

Þar starfa þrjátíu og ﬁmm drífandi
starfsmenn með mikinn faglegan
metnað og vilja til að veita
framúrskarandi þjónustu.

Umsóknir sendist til Guðjóns Guðmundssonar á netfangið
gudjon@arvirkinn.is, sími 660-1180, Maríu Gestsdóttur á
netfangið mosdal55@simnet.is, sími 848-4298 eða Þórdísar
Kristinsdóttur á netfangið thordis.kristinsdottir@gmail.
com, sími 844-9121 sem jafnframt veita frekari upplýsingar
um starfið.

Nánari upplýsingar um starﬁð
veitir G. Ómar Pétursson
framkvæmdastjóri Ásprents
Stíls ehf. í síma 4 600 700.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2016.

Stílaðu á...
Glerárgata 28

600 Akureyri

Sími 4600 700 asprent@asprent.is

Umsóknum skal skilað á
netfangið omar@asprent.is
fyrir 25. nóvember nk.

VEGNA AUKINNA UMSVIFA

Apótek Hafnarfjarðar óskar eftir starfsmanni í
afgreiðslu. Í boði er bæði fullt starf og hlutastarf.

BÆTUM VIÐ Í HÓPINN

Helstu verkefni:
• Afgreiðsla í verslun
• Þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina
• Móttaka og frágangur á vörum
• Samskipti við birgja

ENNEMM / SÍA /

NM78433

Reynsla úr apóteki er æskileg en ekki nauðsyn.
Lágmarksaldur er 18 ár.
Áhugasamir geta sent umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið magnus@apotekhfn.is
Umsóknafrestur er til 30.nóvember.

BIFVÉLAVIRKI - BILANAGREINIR
Við óskum eftir bifvélavirkja til þess að sinna bilanagreiningum. Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða og
endurmenntun til að viðhalda þekkingu og tileinka sér
nýjustu tækni. Verkstæðið er tæknilega mjög vel útbúið
samkvæmt stöðlum framleiðenda.
Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga kl. 8–17
og föstudaga kl. 8–16. Einnig er möguleiki á lengri
vinnutíma, kvöldvinnu á bilinu kl. 17–22.

Hæfniskröfur:
• Bifvélavirkjamenntun
• Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg
• Gott tölvulæsi, unnið er með rafrænar verkbeiðnir
og hluti af þjálfun er rafræn
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð
eru nauðsynleg

Bifreiðaverkstæði BL státar af einu stærsta og glæsilegasta bifreiðaverkstæði landsins
með 36 bílalyftur. BL leitast við að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara
fram úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn og
sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur þekkingu og
eflir starfsmenn í nýjustu tækni vörumerkjanna. Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar
eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna. Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og
einstök fyrirtækjamenning sem við erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna

SINNUM HEIMAÞJÓNUSTA
Laus eru til umsóknar störf
í stuðnings- og heimaþjónustu
Getum bætt við starfsfólki í heimaþjónustu og liðveislu á
kvöldin og um helgar á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ, tilvalið með námi. Verkefnin eru fjölbreytileg, fela í
sér persónulegan stuðning og aðstoð við einstaklinga innan
og utan heimilis.

Umsóknarfrestur er til 27. nóv. nk.

Við leitum að fólki sem hefur frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og er lipurt í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára
Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri,
á netfanginu anna@bl.is

Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi
starfsumhverfi og sveigjanleika í starfi.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um á
heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is eða senda umsókn á
netfangið sinnum@sinnum.is
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Nánari upplýsingar fást í síma 519-1400

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

LANDSPÍTALI ... ÞÚ Í LIÐIÐ!
Líknardeild

Laugarásinn

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Við sækjumst eftir framsæknum hjúkrunarfræðingi með framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileika í starf deildarstjóra á
líknardeild. Hjúkrunardeildarstjórinn stjórnar daglegum rekstri og er
leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. Næsti
yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.

Áhugavert og spennandi uppbyggingar- og þróunarstarf í nýstofnuðu
þverfaglegu teymi sem mun sérhæfa sig í þjónustu við einstaklinga með
geðhvarfasjúkdóma - “bipolar” teymi. Teymið heyrir undir Laugarásinn
sem er meðferðar- og endurhæfingardeild á geðsviði LSH. Um er að ræða
fullt starf í dagvinnu eingöngu.

Líknardeildin er 12 rúma og skiptist í legudeild, fimm daga deild,
dagdeild og göngudeild. Deildin er hugsuð fyrir tímabundna innlögn
sjúklinga með ólæknandi, langt genginn sjúkdóm og skertar lífslíkur.
Markmiðið er að bæta lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Áhersla
er lögð á góð samskipti og samvinnu við sjúkling og fjölskyldu hans.

Í starfsemi Laugarássins er lögð áhersla á metnaðarfullt starf og stöðugar
úrbætur í þeim tilgangi að auka gæði þjónustunnar. Starfsemi teymisins
mun því verða í markvissri þróun og verður áhersla lögð á fjölbreytt starf,
einstaklingsmiðaða þjónustu sem og virkt samstarf við fjölskyldur
og aðstandendur.

Taugalækningadeild

Framhaldsmenntun lyflækningasviðs

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

SKRIFSTOFUSTJÓRI /
VERKEFNASTJÓRI

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi til starfa á taugalækningadeild
í Fossvogi. Í boði er einstakt tækifæri til að sérhæfa sig í hjúkrun
sjúklinga með taugasjúkdóma. Við leggjum ríka áherslu á símenntun
starfsfólks og þróunar- og rannsóknarvinnu.
Taugalækningadeild þjónar sjúklingum með taugasjúkdóma s.s.
heilablóðfall, flogaveiki, Parkinsonsveiki, MS, MND og mígreni.
Lögð er áhersla á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra.
Á deildinni starfa um 60 manns í þverfaglegu teymi.

Nýtt, f jölbreytt og spennandi dagvinnustarf verkefnastjóra við
almennar lyflækningar og framhaldsmenntun í lyflækningum á
lyflækningasviði. Mun viðkomandi m.a. hafa umsjón með skrifstofu
almennra lyflækninga og taka virkan þátt í áframhaldandi
uppbyggingu framhaldsmenntunar í lyflækningum á Íslandi.
Við viljum ráða skipulagðan, lausnamiðaðan einstakling með
framúrskarandi samskiptahæfni, sem á auðvelt með að vinna í teymi.

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.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.
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Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Verkefnastjóri, verk- eða tæknifr.
Verkefnastj., uppl.lík. mannvirkja
Kennari í jarðfræði
Yfirlæknir
Reiðkennari
Staðarumsjónarmaður
Hreyfistjóri/-stjórar
Starf í þjónustudeild
Sérfræðingur í ritstjórn námsefnis
Rekstrarstjóri
Skrifstofustjóri/verkefnastjóri
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Starfsmenn við aðhlynningu
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðilæknir
Matráður
Sálfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Ræsting, afleysing

Framkvæmdasýsla ríkisins
Framkvæmdasýsla ríkisins
Menntaskólinn á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Háskólinn á Hólum
Háskólinn á Hólum
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Menntamálastofnun
Jafnréttisstofa
LSH, lyflækningasvið
LSH, göngudeild öldrunarlækninga
LSH, öldrunardeild Vífilsstöðum
LSH, taugalækningadeild
LSH, gæða- og sýkingavarnadeild
Landbúnaðarháskóli Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild
Heilbrigðisstofnun Austurlands

201611/1490
Reykjavík
201611/1489
Reykjavík
201611/1488
Akureyri
201611/1487
Akureyri
Hólar, Hjaltadal 201611/1486
Hólar, Hjaltadal 201611/1485
201611/1484
Reykjavík
201611/1483
Nesk.staður
201611/1482
Kópavogur
201611/1481
Akureyri
201611/1480
Reykjavík
201611/1479
Reykjavík
201611/1478
Garðabær
201611/1477
Reykjavík
201611/1476
Reykjavík
Reykir, Ölfusi 201611/1475
201611/1474
Selfoss
201611/1473
Reykjavík
Seyðisfjörður 201611/1472

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is
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Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ
Leikskólinn Hulduberg
auglýsir
lausar
stöður
– deildar
stjóri
og
Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á
starfsfólk
aldrinum 2-5annað
ára og eru aldursblöndun
á öllum deildum.
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
Auglýst
er eftir leikskólakennara
í stöðu deildarstjóra
og
nýta náttúruleg
gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
Jafnframt er auglýst
eftir almennu starfsfólki með
íþróttamiðstöðina
Lágafell.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ
auglýsir
lausar stöður
menntun og reynslu

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á
Auglýst
eru
laus
eftrfarandi
störf:
aldrinum
2-5sex
áradeilda
og eru
aldursblöndun
öllum
deildum.
Hulduberg
er
leikskóli
með umá 100
börn.
Áherslur
í
starfi
leikskólans
er
umhverfismennt
að njóta
Deildir
eru leikskólakennara
aldursblandaðar en mikið
samstarf erog
milli
•ogStaða
í deildarstjórn.
nýta náttúruleg
gæði.
deilda.
Leikskólinn
Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og
Hæfnikröfur:
Áherslur
í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
íþróttamiðstöðina
Lágafell.
Leikskólakennaramenntun
og nýta náttúruleg gæði. Leikskólinn Hulduberg er stað
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
settur við Lágafellsskóla og íþróttamiðstöðina Lágafelli.

Rafvirki á Selfossi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja á framkvæmdasvið fyrirtækisins með aðsetur á Selfossi. Hér er um
fjölbreytt starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á Suðurlandi.
Starfssvið
●
●
●
●
●

Viðhald á dreifikerfi RARIK
Eftirlit með tækjum og búnaði
Viðgerðir
Nýframkvæmdir
Vinna samkvæmt öryggisreglum

Hæfniskröfur
●
●
●
●

Sveinspróf í rafvirkjun
Öryggisvitund
Almenn tölvukunnátta
Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
● Bílpróf

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Valtýsson,
deildarstjóri framkvæmdasviðs á Suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000.
Umsóknarfrestur er til 4. desember 2016 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið
atvinnuumsokn@rarik.is.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess
að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík
og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

- Jákvæðni
og metnaður
Auglýst
eru laus eftrfarandi störf:
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum
Upplýsingar
um
störfin
veita skólastjórnendur,
í framkvæmd

• Staða
leikskólakennara
í deildarstjórn.
Þuríður
Stefánsdóttir
í síma 586 8170
Umsóknarfrestur
er
til
5.desember
og skal umsóknum
Hæfnikröfur:
• Staða
matráðs (75% - 100% starf
)
skilað
á
netfangið
hulduberg@mos.is
ásamt upplýsingum
- Leikskólakennaramenntun
Hæfnikröfur:
um-menntun
ogí reynslu.
Góð hæfni
mannlegum samskiptum
-- Þekking
á gerð
matseðla og samsetningu fæðis fyrir
Jákvæðni
og metnaður
frá 18 mánaða
aldri
6 áratilsamkvæmt
viðmiðum
- börn
Lausnamiðuð
hugsun
ogtilfærni
að koma hugmyndum
Manneldisráðs.
í framkvæmd

Leikskólinn Hlíð – deildar
stjóri og annað starfsfólk

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup
og vörustjórnun.
•- Færni
Staðasem
matráðs
75% og
- 100%
starf
)
nýtist í (starfi
reynsla
af störfum
íHæfnikröfur:
mötuneyti
Auglýst er eftir leikskólakennara í stöðu deildarstjóra
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir
börn
18 mánaða
aldrivið
til kjarasamning
6 ára samkvæmt
viðmiðum
Laun
erufrá
greidd
í samræmi
Sambands
Jafnframt
er auglýst eftir almennu starfsfólki með
Manneldisráðs.
íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
menntun og reynslu
- Frumkvæðni og skipulagshæfni
við innkaup
Umsóknarfrestur
er til 4. janúar 2014.
og vörustjórnun.
Hlíð
er um 80
barna
leikskóli,
staðsettur
umhverfi
Umsóknir
ásamt
upplýsingum
um
menntun
og/eða fyrri
- Færni
sem
nýtist
í starfi og
reynsla
afí friðsælu
störfum
með
um kring.
Hlið er „skóli á grænni
störf
skulu náttúru
berast áallt
netfangið
hulduberg@mos.is.
ífallega
mötuneyti

grein“ Áherslur í starf leikskólans eru vinátta, jákvæð
samskipti
skapandi
hugsun
Upplýsingar
um leikskólann
má
á heimasíðu
skólans
Laun eruoggreidd
í samræmi
viðfinna
kjarasamning
Sambands
www.hulduberg.is.
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Nánari upplýsingar
veitir
leikskólastjóri
Upplýsingar
um störfin
veita
skólastjóri,Þuríður Stefánsdóttir
og aðstoðarleikskólastjóri
Viktorsdóttir
Umsóknarfrestur
er til 4. íjanúar
2014.
Ragnheiður
Halldórsdóttir
síma Guðrún
566
7375
síma 5868170
og 8670727.
Umsóknir
ásamt
upplýsingum um menntun og/eða fyrri
störf skulu berast
hulduberg@mos.is.
Umsóknarfrestur
er átilnetfangið
5.desember
og skal umsóknum skilað
Fólk af báðum
kynjum erásamt
hvatt til
að sækja umum
störfin.
á netfangið
hlid@mos.is
upplýsingum
menntun
Upplýsingar
um
leikskólann
má
finna
á
heimasíðu
skólans
og reynslu.
www.hulduberg.is.
Nánari
upplýsingar
veitirKÍleikskólastjóri
Þuríður
StefánsKjör
eru skv.
stéttarfélagi
og stéttarfélagi
STAMOS
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
síma
5868170
og 8670727.
Við
hvetjum
karla
jafnt sem konur til að sækja um störfin.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin.
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Metnaðarfullur
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16-3406

ástríðukokkur

Metnaðarfullur
Spennandi
vettvangur
semástríðukokkur
vert er að skoða!

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins.
leitar að starfsfólki
til starfa
við
greiningu og tolleftirlit
á Keflavíkurflugvelli.
Í boði
og krefjandi
Viðkomandi Tollstjóri
fær tækifæri
til að
taka
í uppbyggingu
frá grunni,
m.a.
þvíeru
aðáhugaverð
velja
búnað
og
tæki,
Tollstjóri
leitar
að þátt
kröftugum
og skapandi matreiðslumanni
til með
að annast
rekstur
mötuneytis
embættisins.
störf sem henta jafnt konum sem körlum. Spennandi framtíðartækifæri eru fyrir rétta aðila.
ásamt því aðViðkomandi
móta mötuneytið
í ríkisins
takt
við
heilsustefnu
embættisins.
er áhersla
góðan
aðbúnað
Viðkomandi
tækifæri
til að taka
í uppbyggingu Lögð
frá grunni,
m.a. meðáþví
að velja
búnað ogog
tæki,
fara
í Tollskólafær
og útskrifast
semþátt
tollverðir.
ásamt
því
að
móta
mötuneytið
í
takt
við
heilsustefnu
embættisins.
Lögð
er
áhersla
á
góðan
aðbúnað
og
fjölskylduvænan
vinnutíma.
Tollstjóri
verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir öryggi,
fjölskylduvænan
umhverfi og heilsu
almennings.vinnutíma.

Í tengslum
viðræða
ráðningu
þarf að þreyta
þríþætt
inntökupróf,
bæði skriflegt
og
Um er að
fjölbreytt
verkefni
sem
hæfa jafnt
sem
er að ræða
hæfakörlum
jafnt körlum
sem
líkamlegt, en nánariUm
upplýsingar
umfjölbreytt
það er aðverkefni
finna ásem
www.tollur.is.
konum.
Launakjör
eru
samkvæmt
kjarasamningum
opinberra
konum.
Launakjör
eru samkvæmt
kjarasamningum
opinberra
Áætlað er að inntökuprófin verði haldin 2. des og 5. des. 2016.
starfsmanna.
Umréttindi
starfskjör,
og skyldur
gilda
að öðru
starfsmanna. Um
starfskjör,
ogréttindi
skyldur
gilda að
öðru

lög umsamfélagið
réttindi og skyldur
starfsmanna
ríkisins
nr.Toll70/1996.
Hlutverk
Tollstjóra
erleyti
að vernda
og tryggja
ríkinu
tekjur.
leyti lög
um réttindi
og skyldur
starfsmanna
ríkisins
nr.Gildi
70/1996.
stjóra eru traust, samvinna og framsækni. Ráðningar hjá embættinu taka mið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir,
af þeim.

Nánari upplýsingar
um starfið
veitir Unnur
Ýr Kristjánsdóttir,
forstöðumaður
mannauðssviðs,
í síma
560-0300.

Viltu ganga
til liðs við
Valitor?
Starfsmaður í bókhald
Valitor óskar að ráða til sín starfsmann í
bókhald á fjármálasviði fyrirtækisins.
Starfssvið

Launakjör
eru samkvæmt
kjarasamningi fjármálaráðherra
f.h. ríkissjóðs og
forstöðumaður
mannauðssviðs,
í síma 560-0300.
Öllum
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ákvörðun
umleyti
ráðningu
Tollvarðafélags Íslands.
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réttindisvarað
og skyldur
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liggur starfsmanna
fyrir. Athygli er
vakin ánr.að70/1996.
umsóknir gilda í 6 mánuði frá
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Öllum umsóknum
verður
svarað þegar
ákvörðun um ráðningu
því aðsvarað
umsóknarfrestur
rennur
Öllum umsóknum verður
þegar ákvörðun
umút.
ráðningu liggur fyrir.
liggur
fyrir.
Athygli
er
vakin
á
að
umsóknir
gilda
í 6 mánuði frá
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því
að umsóknarfrestur
því
að
umsóknarfrestur
rennur
út.
rennur út.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Starfið felur■ m.a.
í sér: og rekstur mötuneytis.
Hæfniskröfur:
Uppbygging
Greiningu
á
áhættu
vöruog
farþegaflæðis
- Stúdentspróf.
Háskólamenntun
æskileg.
Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi
annarra
starfsmanna í eldhúsi.
Helstu verkefni
og■ábyrgð:
- Tolleftirlit
- Leitað er að einstaklingum með greiningarhæfileika.
■ Matseld og framreiðsla í hádegi.
- Skýrslugerð
Viðkomandi þurfa einnig að búa yfir tölvufærni,
■ Uppbygging
og rekstur mötuneytis.
- Samskipti ■við Umsjón
farþega,með
inn-veitingum
og útflutningsaðila
skapandi
hugsun, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði,
á ýmsum starfsmannatengdum
viðburðum.
■ Umsjón með
gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra
starfsmanna í eldhúsi.
- Tölfræðivinnslu
skipulagshæfileikum,
sjálfstæði og góðri enskukunn- Alþjóðlegt samstarf
áttu. Starfið krefst aðferðafræðilegrar nálgunar og
Hæfniskröfur:
■ Matseld og framreiðsla í hádegi.
skipulagðra vinnubragða
■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
Nánari upplýsingar
umá starfið
veitir
sérfræðingur
■ Áhugi
fjölbreyttri
og hollri
matargerð. á mannauðssviði Aðalheiður Sigurjónsdóttir í síma 560-0300.
Hæfniskröfur:
Umsóknarfrestur er til 28. nóvember næstkomandi.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Lipurð og sveigjanleiki
í samskiptum.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta
æskileg.

Morgunblaðið/Fréttablaðið

// Daglegar bókanir
á uppgjörum
nóv 2016:
// Bókun á kostnaðarreikningum félagsins
og tengdum félögum

// Afstemmingar og önnur bókhaldstengd störf

■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/storf

■ Góð framkoma og rík þjónustulund.

■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

// Þátttaka í umbótaverkefnum innan sviðsins

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/storf

Hæfniskröfur
// Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
// Reynsla úr bakvinnslu fjármálastofnanna ákjósanleg
// Reynsla af afstemmingum og bókhaldsstörfum
// Reynsla af notkun Navision er kostur

Tæknimaður á Selfossi

// Hæfni í mannlegum samskiptum
// Gott vald á ensku í ræðu og riti

RARIK ohf auglýsir eftir tæknimanni á rekstrarsviði fyrirtækisins með aðsetur á Selfossi. Æskilegt
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á
dreifikerfi RARIK.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Vífilsdóttir, deildarstjóri
uppgjöra hjá Valitor
sími: 525 2000
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember, 2016
Umsóknunum 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 störfin á valitor.is.

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er
stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin
okkar; frumkvæði, traust og samvinna, knýja samhentan
og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að
bæta þjónustuna.

Starfssvið
●
●
●
●
●

Umsjón með orkumælum
Tenging nýrra viðskiptavina
Samskipti við rafverktaka
Þjónusta við viðskiptavini
Gagnaskráningar

Hæfniskröfur
● Sveinspróf í rafvirkjun/rafiðnfræðimenntun
● Góð samskiptahæfni
● Sjálfstæð vinnubrögð

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Lárus Einarsson,
deildarstjóri framkvæmdasviðs á Suðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000.
Umsóknarfrestur er til 4. desember 2016 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið
atvinnuumsokn@rarik.is.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess
að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík
og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is
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Verkstjóri og starfsfólk óskast

Vörustjóri á Heilbrigðissviði
Leitum að sóknarmanni í öflugt teymi

Við leitum að öflugum vörustjóra í sóknarsölu á vörum fyrir heilbrigðisstofnanir og læknastofur
Starfssvið
• Sala og ráðgjöf fyrir heilbrigðisstofnanir og fagfólk
• Leita nýrra leiða til kynninga og sölu á vörum og búnaði
• Ábyrgð á vörumerkjum og samskipti við erlenda birgja
• Tilboðsgerð skv. útboðslýsingum

Skipaafgreiðsla óskar eftir úrræðagóðum og samskiptaliprum
verkstjóra til starfa.
Um er að ræða skemmtilegt, krefjandi og fjölbreytt starf þar sem
öryggi, gæði og afköst skipta meginmáli. Unnið er að miklu leyti
við losun og lestun skipa.
Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, metnað og
geta unnið sjálfstætt.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af verkstjórn, hafi góða
færni í samskiptum og drifkraft. Meirapróf og/eða vinnuvélaréttindi er æskilegt.
Einnig vantar starfsmenn við ýmis störf. Minna lyftarapróf æskilegt en ekki skilyrði.
Umsóknir berist til verkstjori@outlook.com

Eiginleikar og hæfniskröfur
• Góð reynsla af sölumennsku á vörum og búnaði
• Á gott með að koma fram og kynna vörur og eiginleika þeirra
• Hefur hæfileika til að sjá ný tækifæri og skipuleggja sókn í sölu
• Á auðvelt með mannleg samskipti
• Menntun sem nýtist í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku
Áhugasamir, sem vilja starfa hjá framsæknu fyrirtæki í góðum hópi og í skemmtilegu umhverfi, sendi umsókn með
starfsferilsskrá og mynd á atvinna@eirberg.is merkt Vörustjóri. – Umsóknarfrestur er til 22. nóvember 2016.
Eirberg er reyklaus vinnustaður.
Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki, sem byggir
á traustum faglegum grunni og áratuga reynslu. Hjá okkur starfa um 30
manns, þar af heilbrigðismenntað fagfólk. Eirberg starfrækir 3 verslanir auk
heilbrigðissviðs og heildsölusviðs. Markmið okkar eru að efla heilsu og auka
lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

ÍSLENSK VERKMIÐLUN ER SÉRHÆFÐ
ATVINNUMIÐLUN SEM LIÐSINNIR ÍSLENSKUM
FYRIRTÆKJUM VIÐ AÐ TRYGGJA SÉR

VÉLAMENN
Óskum eftir að ráða vana vélamenn í vinnu á hjólavél
og beltavél. Mikil vinna framundan.

BÍLSTJÓRAR
Óskum eftir að ráða vana bílstjóra á trailer og 4 öxla.
Mikil vinna framundan.
Umsóknir sendist til:
nesvelar@internet.is
eða í s: 897 8011

NESVELAR

Dale Carnegie óskar
eftir söluráðgjafa
Nánari upplýsingar
á www.hagvangur.is

MANNAFLA TIL LENGRI OG SKEMMRI TÍMA Í
BÆÐI SÉRHÆFÐ OG ALMENN VERKEFNI.
Fyrirtækið óskar eftir því að ráða öflugan starfsmann í ýmis verkefni.
Verkefni:

Þekking:

• Samskipti við starfsmenn fyrirtækisins

• Góð ensku kunnátta

• Umsjón með tölvukerfi bílaflota

• Góð almenn tölvukunnátta

• Skráningar og samskipti við stofnanir

• Góð þekking á Excel, Word og Power Point

• Bókanir á hótelum og flugi

• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi

• Önnur verkefni

PÍPARAR ÓSKAST

Fyrirtækið Þúsund Fjalir ehf óskar eftir
Pípurum til starfa.
Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði Pípulagna, þar
sem verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi.

Leitað er að aðila sem hefur létta lund, þæginlegum í samskiptum og hefur gaman að því að mæta
í vinnuna. Skemmtilegur vinnustaður hjá fyrirtæki sem er í miklum vexti og miklir möguleikar til
staðar fyrir réttan aðila.
Mikilvægt er að hafa framúrskarandi þjónustulund og áhuga á menningarlegri fjölbreytni fólks.
Umsóknafrestur til 26. nóvember. Umsóknir sendist á atvinna@isverk.is.

Íslensk Verkmiðlun ehf Borgartún 29 105 Reykjavik
info@isverk.is +354 571 5070

Fyrirtækið þjónustar trausta verkkaupa, rótgróin fyrirtæki
og stofnanir. Hjá fyrirtækinu starfa auk pípara, smiðir,
múrarar og málarar, sem hafa í gegnum störf sín aukið
sérhæfni sína á viðeigandi sviðum.
Umsækjandi þarf að vera menntaður pípari, áhugasamur
um að auka getu sína og færni á sviði endurlagna og
viðhalds. Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem vinna verkefni sín af áhuga og metnaði.
Starfsandi, er einkar góður. Viðskiptavild fyrirtækisins og
orðspor, gera starfsumhverfið þægilegt og hvetjandi.
Aðstaða fyrirtækisins er mjög góð og verkefnaferli byggir
á rúmlega 16 ára reynslu á sviði framkvæmda.
Ferilsskrá og meðmæli vel þegin, en hafa skal samband
við Björgvin 897 7983 eða retturmadur@gmail.com
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Hefur þú
reynslu af QlikView?
Hefur þú áhuga á að takast á við krefjandi verkefni hjá vaxandi fyrirtæki?
Festi hf. leitar að metnaðarfullum og samskiptaliprum aðila með brennandi áhuga á
gögnum í starf sérfræðings í viðskiptagreind. Starfið heyrir undir fjármálastjóra félagsins
sem fer með yfirumsjón fjármála, upplýsingatækni, greininga og öryggismála.
Helstu verkefni:

Festi hf. sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja:

• Uppbygging vöruhúss gagna
• Gerð skýrslna í QlikView
• Úrvinnsla og framsetning á

Fyrirtæki Festi hf. eru; Matvöruverslunarkeðjurnar
Krónan, Kjarval og Nóatún og sérvöruverslanirnar
ELKO og Intersport.

tölfræðilegum upplýsingum

Þá rekur Festi hf. einnig fasteignafélög og Bakkann
vöruhús.

Hæfniskröfur:
• Háskólanám sem nýtist í starfi
• Skipulögð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun
• Þekking á SQL gagnagrunnum
• Reynsla af uppbyggingu vöruhúss
gagna
• Reynsla af QlikView

Sótt er um starfið á www.festi.is
Umsóknarfrestur er til 28. nóvember 2016
Nánari upplýsingar um starfið veita:
Gréta María Grétarsdóttir fjármálastjóri,
greta@festi.is
Guðríður H. Baldursdóttir mannauðsstjóri,
gudridur@festi.is

Festi hf. | Skarfagörðum 2 | 104 Reykjavík | 559 3000 | info@festi.is

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Administrative officer at the
Norwegian Embassy in Reykjavik

VERKEFNISSTJÓRI SAMSKIPTA, VIÐBURÐA
OG MARKAÐSMÁLA
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar að verkefnisstjóra samskipta, viðburða og
markaðsmála. Viðkomandi verður hluti af mannauðs- og samskiptahópi en hlutverk teymisins er að efla
mannauð, samskipti og starfsumhverfi sviðsins. Við leitum að einstaklingi með þekkingu og brennandi
áhuga á samskiptum, viðburðum og markaðsmálum, í hóp úrvals starfsfólks sem hefur fagmennsku,
góð samskipti og stöðugar umbætur að leiðarljósi.
STARFSSVIÐ
• Viðburðastjórnun
• Öflug myndun tengslanets
• Tengsl við atvinnulífið og almannatengsl
• Þróun og innleiðing bættra innri samskipta
• Verkefnastýring umbótaverkefna
• Markaðsmál
• Teymisvinna í mannauðs- og samskiptahópi
sviðsins

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun og viðburðastjórnun er kostur
• Þekking á helstu verkfærum innri samskipta og markaðssetningar
• Færni í vefmálum og samfélagsmiðlum
• Frumkvæði í starfi og góðir samstarfshæfileikar
• Mikil ritfærni og færni í miðlun og framsetningu upplýsinga
• Mjög góð færni í ræðu og riti jafnt í íslensku og ensku
• Afbragðs samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Ella Jónsdóttir mannauðsstjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs
í síma 525 4644 og netfang jej@hi.is.
Sjá nánar um starfið www.hi.is/laus_storf

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.
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

There is a vacancy as Administrative officer at the
Norwegian Embassy in Reykjavik. English, oral and written,
is required, and knowledge of a Scandinavian language
is preferable. Applications should be presented in either
English or a Scandinavian language.
Tasks:
- The Embassy’s budget and accounting
- Consular affairs, including visas and passports
- Administration of embassy facilities
Qualifications and Competencies:
- Relevant education and/or experience
- Knowledge of the accounting system: Agresso is
an advantage
- Preciseness and accountability in handling funds
and figures
- Good ICT skills
- Positive and flexible attitude
The Embassy is offering:
- Permanent position
- Salary according to qualifications
- Fixed working hours: 35 hours per week
- Training will be offered, partly in Norway
- Good working environment in pleasant facilities close to
the city center
Application date: 6 December 2016
Office address: Fjólugata 17, 101 Reykjavik
Applications should be forwarded by letter to:
Norska sendiráðið, Pósthólf 250, 121 Reykjavík,
or by e-mail to: embrek@mfa.no

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.

NORTAK
Erum með reynslumikla
uppsteypuhópa og í almenna
smíðavinnu, tilbúna í verkefni.
www.nortak.is | info@nortak.is | sími: +354 616 1122

Veitingarekstur
í Klausturstofu
Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Styrkir til grunnnáms í listdansi
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir
umsóknum um rekstrarstyrki til dansskóla
sem kenna listdans samkvæmt aðalnámskrá fyrir listdansskóla. Styrkjunum er ætlað að efla
framboð grunnnáms í listdansi. Skilyrði fyrir styrkveitingu er að skólinn hafi hlotið viðurkenningu
ráðuneytisins á starfseminni samkvæmt viðmiðum sem
ráðuneytið hefur sett. Umsókn um
rekstrarstyrk þurfa að fylgja upplýsingar um
nemendafjölda og skólagjöld. Nánari leiðbeiningar
um frágang umsókna eru á umsóknareyðublaði á vef
ráðuneytisins,
http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/menntamal/nr/3665
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016
Nánari upplýsingar eru í auglýsingu á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is

Sóknarnefnd Þingeyraklausturskirkju óskar eftir rekstraraðila fyrir veitingasölu
ásamt rekstri á minjagripasölu í Klausturstofu við Þingeyraklausturskirkju
Óskað er eftir aðila til að taka að sér rekstur og
uppbyggingu á veitinga- og minjagripasölu og
hugsanlegri upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn í
Klausturstofu. Að auki mun sami aðili hafa umsjón með
daglegri opnun kirkjunnar fyrir ferðamenn.
Þingeyraklausturskirkja er einstök bygging í sögulegu
samhengi, staðsett í umhverfi sem býður upp á mikla og
fjölbreytta möguleika til uppbyggingar
ferðamannaþjónustu. Klausturstofan er nýleg og
glæsileg bygging, sem býður upp á mikla möguleika til
sölu veitinga.

Leitað er eftir áhugasömum, skapandi og reyndum aðila
til framtíðar uppbyggingar við eina sögufrægustu kirkju
landsins.
Nánari upplýsingar:
Björn Magnússon, formaður sóknarnefndar,
Hólabak, 541 Blönduós, símar: 452 4473
og 895 4473. holabak@emax.is. Umsóknarfrestur er til
15. desember nk. Áskilinn er réttur til að taka hvaða
umsókn sem er eða hafna öllum.

Þegar hefur verið ráðist í uppbyggingu og merkingu á
mörgum fögrum gönguleiðum í nágrenni Klausturstofu,
sem margar eru í tengslum við Vatnsdælasögu. Einnig er
verið að vinna að uppbyggingu svæðisins við Þrístapa.

Sóknarnefnd Þingeyraklausturskirkju

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

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
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Til leigu
Veiðifélag Úlfarsár leitar eftir þátttakendum í lokuðu útboði
í lax- og silungaveiði á starfssvæði félagsins fyrir árin
2017 til 2020 að báðum árum meðtöldum.
Þeir sem óska eftir að taka þátt í útboði sendi upplýsingar
um fyrirtæki sitt og reynslu af sölu og þjónustu við veiðimenn til Versala ehf., Fannafold 162, 112 Reykjavík, eigi

Atvinnuhúsnæði
óskast til leigu

FORVAL

Rótgróið ferðaþjónustufyrirtæki leitar
eftir atvinnuhúsnæði til leigu í Reykjavík sem
hentugt væri undir bifreiðaverkstæði.
Óskað er eftir 500 – 1000 fermetrum með
stórum innkeyrsluhurðum og rúmgóðu útisvæði.

Vegna samkeppnisviðræðna um kaup eða leigu á á
verslunarkerfi fyrir starfsstaði Reykjavíkurborgar
nr. 13813.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Nánari upplýsingar: bjarny@mountaineers.is

síðar en 24. nóvember 2016.
Innkaupadeild

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál.
Fyrirspurnir skal senda á versalirehf@gmail.com
Stjórn Veiðifélagsins Úlfarsá

ÚTBOÐ

Hárgreiðslustofa
KYNNING Á DRÖGUM AÐ
KERFISÁÆTLUN 2016-2025
OG UMHVERFISSKÝRSLU
Fyrir liggur tillaga að kerfisáætlun 2016-2025 um
áætlaða þróun notkunar og framleiðslu raforku
tengdri flutningskerfinu, auk þeirrar uppbyggingar
sem ráðgerð er á meginflutningskerfinu. Landsnet
kynnir nú tillögu að kerfisáætlun í samræmi við
raforkulög nr. 65/2003 m.s.br. og umhverfisskýrslu
í samræmi við lög nr. 105/2006.
Kerfisáætlun fjallar m.a. um grunnforsendur fyrir
áætlun, niðurstöður kerfisrannsókna, sviðsmyndir,
valkosti um uppbyggingu meginflutningskerfisins
til næstu 10 ára og framkvæmdir á tímabilinu
2017-2019.
Umhverfisskýrslan gerir grein fyrir forsendum,
nálgun og niðurstöðu matsvinnu, ásamt þeim
mótvægisaðgerðum sem lagðar eru til.
Tillaga að kerfisáætlun og umhverfisskýrsla eru
aðgengileg á vefsíðu Landsnets, www.landsnet.is,
í afgreiðslu Landsnets við Gylfaflöt 9 og hjá
Skipulagsstofnun á Laugavegi 166.
Landsnet mun halda opinn kynningarfund þann
29. nóvember og verður hann auglýstur sérstaklega.
Ábendingar og athugasemdir við kerfisáætlun og
umhverfisskýrslu skal senda til Landsnets á
netfangið landsnet@landsnet.is eða á heimilisfangið
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, merkt athugasemdir
við kerfisáætlun 2016-2025.
Frestur til að gera athugasemdir eða koma með
ábendingar við tillögurnar er til og með 30.
desember 2016. Það er von Landsnets að flestir
kynni sér efni kerfisáætlunar og umhverfisskýrslu.

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er
óskað eftir tilboðum í verkið:
• Vesturbæjarskóli viðbygging – uppsteypa og
fullnaðarfrágangur
útboð nr. 13811.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
auglýsir laust til leigu húsnæði fyrir hárgreiðslustofu í Þjónustuíbúðunum í Furugerði 1, Rvk.

Verkið inniheldur uppsteypu og fullnaðarfrágang á viðbyggingu við Vesturbæjarskóla og breytingu á núverandi
leikfimisal og kaffistofu kennara. Vesturbæjarskóli er
staðsettur við Sólvallagötu 67, viðbyggingin er staðsett á
norðurhluta lóðarinnar að vestanverðu og er inngangur á
norðurhlið. Viðbyggingin er 3. hæða. Á jarðhæð er gert ráð
fyrir tónlistarkennslu, kennslu og fjölnotasal. Á annari hæð
eru kennslustofur og á þriðju er gróðurhús og þakgarður.

Umsóknarfrestur er til 29. nóvember n.k.
Nánari upplýsingar veitir Unnur Halldórsdóttir í
síma 411-1500, netfang
unnur.halldorsdottir@reykjavik.is.
Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð
Laugardals og Háaleitis, Efstaleiti 1, 103
Reykjavík, eða á ofangreint netfang.

Breyting á leikfimisal inniheldur stækkun salar, flutning
á búningsklefum, klósettum, geymslu og aðstöðu starfsmanna í núverandi byggingu. Einnig er kaffistofa starfsmanna stækkuð. Búið er að girða framkvæmdarsvæðið af
og er jarðvinnu að mestu lokið.
Stærð viðbyggingar er um 1333 m2.

ÚTBOÐ

Helstu verkþættir og magntölur eru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilboð í byggingu
á nýjum íþróttasal

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í
byggingu á nýjum íþróttasal við
Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum.
Verkið nær til byggingar íþróttasalar og fullnaðarfrágangs að utan sem innan ásamt frágangi lóðar.

Helstu magntölur
Mót
Steypa
Steypustyrktarstál
Stálvirki í þaki
Álklæðning
Þakeiningar

•
•
•
•

3.440 m2
778 m3
63.000 kg
70.800 kg
897 m2
1.650 m2

Útboðsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef
Reykjavíkurborgar frá kl. 12:00 mánudaginn 21. nóvember
2016 í Explorer á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.is

Byggingu íþróttasalar skal vera lokið og hann tekinn í
notkun 2. febrúar 2018 en endanlegum frágangi á
lóð skal vera lokið eigi síðar en 1. júlí 2018.

AUKAÁRSFUNDUR
Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar boðar til aukaársfundar í bæjarstjórnarsal Tjarnargötu 12, Reykjanesbæ þriðjudaginn 13. desember 2016 kl. 16:30.
Fundarefni:
• Fyrirhuguð sameining Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar og Brú lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga.
• Tillögur að breytingum á samþykktum Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar.
• Önnur mál.
Stjórn Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar

Fylling: 900 m3
Rif: 1050 m2
Mót: 2800 m2
Bendistál: 69000 kg
Steypa: 600 m3
Kúluplötueiningar: 950 m3
Stálvirki fyrir gróðurhús: 2600 kg
Frárennslis og neysluvatnslagnir: 1500 m
Rör í steypu plastpípur: 5800 m
Léttir inniveggir: 1000 m2
Sandspörtlun, slípun og málun steyptra veggja:
1300 m2
Rykbinding steyptra lofta: 1350 m2
Niðurhengd kerfisloft: 1400 m2
Línoleum gólfdúkar: 1140 m2
Einangrun og múrkerfi útveggja: 800 m2

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á
vefslóðinni http://reykjavik.is/utbodsauglysingar
Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

Útboðsgögn eru eingöngu afhent rafrænt á verkefnavef verksins. Lykilorð að gögnum veitir Samúel
Guðmundsson í 695-3264 og samuel@thg.is

Vakin er athygli á að senda verður fyrirspurnir í gegnum
útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með
öðrum hætti verður ekki svarað.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Hauka,
Íþróttamiðstöðinni Ásvöllum 1, þriðjudaginn 6. des.
n.k. kl. 12 að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan
útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en:
Kl. 14:00 þann 12. desember 2016.

Nánar á hafnarfjordur.is
Innkaupadeild

HAFNARFJARÐARBÆR

RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR

585 5500

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF

•

Vegmúla 2, 108 Reykjavík

•

Sími 519 6770

•

radum@radum.is
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Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

www.capacent.is

Engjavellir 3
OPIÐ HÚS

221 Hafnarfjörður
Stór og falleg 4ra herbergja íbúð

Þrastarhólar 8

20. nóv 15:00 – 15:30

111 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 144,9 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

Stærð: 136.7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Fasteignamat: 36.100.000

5

Fimm herbergja, 120,4 fm íbúð með
24,5 fm bílskúr í lítilli botnlangagötu
við Þrastarhóla 8. Fallegt útsýni,
tvennar svalir og ástand eignar mjög
gott. Allt gler er nýlegt í íbúðinni og
búið að endurnýja ofna og ofnalagnir.

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

42.900.000
Heyrumst

gunnar@remax.is

opið hús mánd. 21 nóv kl 18.00-18.30

Heyrumst

Stefán Jarl Martin

Þórunn Gísladóttir

Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

Verð: 45.400.000

Virkilega rúmgóða og vel skipulagða 4ra herbergja íbúð með sérinngang.
Íbúðin telur 136.7 fm, og er eina af sex íbúðum í litlu fjölbýli við Engjavelli 3 í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í
forstofu, 2barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi með baðkari og þvottahús. Stofan er mjög
rúmgóð og björt, opin inn í eldhús. Úr stofunni er gengið út á 10 fm svalir. Eldhúsið er stórt með miklu
skápa og borðplássi. Eldhúseyja með stórri granít borðplötu. Að utan er húsið vel viðhaldið.

Löggiltur fasteignasali

510 7900
thorunn@fastlind.is

892 9966
stefan@fastlind.is

Senter

Opið
Hús

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

PIÐ

O

S

HÚ

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
Sölustjóri
Sími 770 0309

ÚTHLÍÐ 8 - 105 RVK.
OPIÐ HÚS SUNNUD. 20. NÓV. KL. 15:30 - 16:00

Eggert
Maríuson

PIÐ

O

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

S

HÚ

Hafðu samband

V. 57,9 millj.

O

S

HÓLAGATA 4 –
190 VOGAR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 20. NÓV. KL. 14:30 – 15:00

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 897 6717

MÁNATÚN 3 - 105 RVK.

ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

PIÐ

O

S

HÚ

- Vel skipulagt 5 herbergja einbýli, alls 177,5 fm
í Vogum á Vatnsleysuströnd
- Fjögur svefnherbergi og bílskúr innréttaður
sem íbúð. Gestasalerni.
- Rólegur og vinalegur bær í næsta nágrenni
við höfuðborgarsvæðið.

V. 36,9 millj.

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Hafðu samband

sölustjóri. Sími 770 0309

HÚ

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín Helga Snorradóttir

- Glæsileg 143,5 fm eign á jarðhæð
við Mánatún 3.
- U.þ.b. 70 fm pallur út af stofu.
- 2 stæði í bílageymslu fylgja.
- þvottahús innan íbúðar.

ÞÓRARINN THORARENSEN

PIÐ

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. NÓV. KL. 18:00-18:30

- Sérlega glæsilega og afar vel skipulagða
197,4 fm. sérhæð og ris, ásamt bílskúr.
- Afar vandaðar innréttingar og gólfefni.
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi á aðalhæðinni og
eitt í risi. Möguleiki að gera séríbúð í risi.
- Tvennar svalir með frábæru útsýni.
27 fm. bílskúr.
- Eignin hefur verið mikið endurnýjuð að innan
á síðustu árum á smekklegan hátt.

V. 79,9 millj.

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

GULLSMÁRI 2 –
201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 20. NÓV. KL. 13:00 – 13:30
- Afar vel skipulögð 5 herbergja, 105 fm íbúð í
Smárahverfinu. Snyrtilegt hús og sameign.
- Fjögur svefnherbergi og þvottahús innan
íbúðar. Hellulögð verönd með skjólvegg.
- Ein af fáum 5 herbergja íbúðum í Smára
hverfinu. Hægt að sameina tvö herbergi í eitt.

V. 42,9 millj.

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Glæsilegar þakíbúðir til sölu í Urriðaholti
auk 4ra og 5 herbergja íbúða

SELD

SELD
SELD

SELD

SELD
SELD
SELD

SELD

SELD

SELD

SELD
SELD

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG

Miðborg
7–20 mín.

Grafarholt

Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endurbótum og breytingum á eldra húsnæði.

Elliðarárvogur
6 mín.

Miðbær Garðabæjar

6 mín.

Urriðaholt
(Holtsvegur)
5 mín.

Keflavík
30 mín.

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu.
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter

SÖLUSÝNING | HOLTSVEGUR 14-18

SUNNUDAGINN 20. NÓVEMBER | KL. 15.00 - 16.00
GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM

SELD

SELD
SELD
SELD

16

ÍBÚÐIR
SELDAR

4ra herbergja íbúð
154,2 fm

INNANHÚSSHÖNNUN

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband á milli alls
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í
íbúðunum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og
stemmningunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og
hlýlega stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum
sem endast vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar og hýlegar.

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

intellecta.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

RÁÐNINGAR

OPIÐ
HÚS

Holtsvegur 37 og 39 Garðabæ
Opið hús sunnudaginn 20. nóv. kl. 14:00 - 14.30

Glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnisstað í Urriðaholti. Aðeins
sex íbúðir eftir, fjórar penthouse-íbúðir og tvær íbúðir á neðri
hæðum. Lyftuhús og stæði í bílgeymslu.
Verð frá 47,9 – 79,9 millj.

OPIÐ
HÚS

Lindarflöt 46 í Garðabæ
Opið hús sunnudaginn 20. nóv. kl. 15:00 - 15.30

Sóltún 20

www.egfasteignamiðlun.is

S. 896 8767

einar@egfasteignamidlun.is

STIGAHLÍÐ 2
43,5 millj.

TÍMI TIL AÐ STÆKKA
EÐA JAFNVEL
MINNKA VIÐ SIG?

Fallegt, mikið endurnýjað og fjölskylduvænt einbýlishús
samtals 182,3 fm með bílskúr, fjögur svefnherbergi og frábær
garður með stórri verönd, skjólveggjum, heitum nuddpotti o.fl.
Verð: 85 millj.

Tek að mér ráðgjöf
vegna kaupa og sölu á
fasteignum ásamt annarri
lögfræðilegri ráðgjöf.
Ábyrg og örugg þjónusta
frá upphafi til enda.

OPIÐ HÚS

Lindargata 28

Heyrumst

Mánudag milli kl. 17 og 17:30
STIGAHLÍÐ 2 - FALLEG OG MIKIÐ
ENDURNÝJUÐ 5-6 HERBERGJA ÍBÚÐ á 1. hæð í
fjölbýlishúsi á góðum stað í Hlíðunum.
Samliggjandi stofa og borðstofa og fjögur svefnherbergi. Seljandi skoðar skipti á sérbýli með
góðum bílskúr í Hveragerði eða á Selfossi.

Sveinn
Gíslason
Lögmaður &
Löggiltur fasteignasali

859 5559
sveinn@fastlind.is

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár

Nýjar íbúðir á 2 og 3 hæð
Tvö svefnherbergi
Lyftuhús
sérgeymsla í kjallara

Jason Kristinn Ólafsson
aðstm. fasteignasala

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Verð:

49,7 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

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

Sóltún 20, 105 Reykjavík

s.896 8767

einar@egfasteignamidlun.is

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár

Vesturgata 50A

Jörð - Borgarbyggð

48,9 millj.

Til sölu 4.000 hektara jörð í aðeins um 60 kílómetra fjarlægð frá Höfuðborgarsvæðinu.
Jörðin er skráð sem lögbýli og liggur að mestu leyti að landi Þingvallakirkju og Þjóðgarðinum.
Landið er í Þingvallahreppi og liggur frá Þjóðgarðinum og alveg að botni Lundarreykjadals
og er að stórum hluta í 150 - 300 metra hæð yfir sjávarmáli.
Á landareigninni eru mörg vötn, þau stærstu Reyðarvatn og Uxavatn.
Í Reyðarvatn austanvert kemur Reyðarlækur úr Stóra-Brunnvatni og
frá norðaustri falla í það tvær ár, Leirá og Fossá.
Í tungunni milli ánna eru rústir eyðibýlis. Grímsá fellur úr vatninu til norðvesturs.
Heitt vatn úr borholum er leitt að landinu og notað til upphitunar á bæjunum Þverfell I og II.
Á rennur við bæi Þverfells. Nægt heitt og kalt vatn er á landareigninni.

Hér er um að ræða mjög landstóra jörð nærri höfuðborginni, sem nýta má með
margvíslegum hætti, t.d. í sambandi við ferðaþjónustu.

OPIÐ HÚS

Sunnudag milli kl. 13 og 13:30

VESTURGATA 50A - FALLEG 4JA HERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ Á
5.HÆÐ (EFSTU) í nýlega steinuðu fjölbýlishúsi með lyftu á góðum
stað í gamla vesturbænum. Stórar svalir í suður. Stórkostlegt útsýni
yfir borgina, höfnina, til Esjunnar og út á Faxaflóa.

www.egfasteignamidlun.is

569 7000

MIKLABORG

- 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 hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634
Sími: 822 2307
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856
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
Jason Ólafsson
Bryndís Alfreðsdóttir Axel Axelsson
Svan G. Guðlaugsson Hilmar Jónasson
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
Sími: 569 7024
Sími: 778 7272
Sími: 893 9929
Sími: 775 1515
Sími: 697 9300
Sími: 695 9500
Sími: 780 2700

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 20.nóv. kl.14:30-15:00

sunnudaginn 20.nóv. kl.15:45-16:30

Skerjabraut 9

Hörpugata 11

Falleg 50 fm, 2-3ja herbergja íbúð í risi
Frábært útsýni
Svefnherbergi með öðru herbergi inn af
Endurnýjað baðherbergi
Rúmgott eldhús með fallegri innréttingu

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520
Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

31,0 millj.

.

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum
Aðskilinn studioíbúð á baklóð
Tvöfaldur flísalagður bílskúr
Samtals er fasteignin 163 fm að stærð
Mikið endurnýjuð

Verð :

72,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 21.nóv. kl.17:00-17:30

mánudaginn 21.nóv. kl.17:30-18:00

Álfaskeið 40

Bókaðu skoðun:

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

Naustabryggja 27

121,2 fm hæð í Hafnarfirði ásamt 51,5 fm

Falleg íbúð á annarri hæð

bílskúr sem búið er að breyta að hluta í íbúð

Stærð 85,8 fm

Góðar leigutekjur á mánuði

Suður svalir

Sérinngangur

Nánari upplýsingar veitir:

Stæði í lokaðri bílageymslu

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

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634
Verð :

47,9 millj.

Verð :

Grandavegur 42

34,9 millj.

3ja til 4ra herbergja íbúðir á þessum
einstaka stað í hjarta Vesturbæjar.
Íbúðirnar eru frá 103-145 fm að stærð.
Allar íbúðir eru með yfirbyggðum svölum
allt upp í 23 fm og til viðbótar við skráða
fermetra. Einnig eru fáanlegar íbúðir með
rúmlega 150 fm þaksvölum þar sem
m.a. mætti hafa heitan pott.

AÐEINS 14 ÍBÚÐIR EFTIR !

Margar íbúðir tilbúnar til afhendingar og
aðrar á komandi vikum.
Hlökkum til að sjá þig við opið hús !

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 19. nóv. kl.13:00-15:00

Nánari upplýsingar veita:

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

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali
Sími:

865 4120

asi@miklaborg.is

www.miklaborg.is

Baðherbergi,
þvottahús og
forstofa flísalögð

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

Fataskápar í
herbergjum og
forstofu

- með þér alla leið -

Vönduð AEG
tæki í eldhús
m.a
uppþvottavél,
spanhelluborð
með háfi,
ísskápur og
frystir.

MIKLABORG
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LAUGARDAGUR

Helgarstundir með börnunum
Ýmislegt má bralla með börnunum um helgina sem ekki kostar mikið. Hægt er að fara í göngutúr í náttúrunni, skella sér
í ísbíltúr eða skoða endurnar á Tjörninni. Þá er eitthvað um skipulagða viðburði sem kosta ýmist lítið eða ekkert.
Örnámskeið um vistkerfi lita
Örnámskeið fyrir fjölskyldur verður haldið í Hugmyndasmiðjunni
á Kjarvalsstöðum í dag klukkan
13-16. Listamaðurinn Sirra, Sigrún Sigurðardóttir, hefur umsjón
með námskeiðinu sem er haldið í tengslum við sýninguna Vistkerfi lita eftir Hildi Bjarnadóttur. Á námskeiðinu mun Sirra sýna
gestum hvernig skautunarfilmur
geta framkallað alla regnbogans
liti með töfrandi hætti. Hvað eru
litir og hvaða þýðingu hafa þeir
fyrir okkur? Námskeiðið er fyrir
krakka á öllum aldri í fylgd með
forráðamönnum. Aðgöngumiði á
safnið gildir.

Jólamarkaður Mosskóga
LEGO sögusmiðja
Fjölskyldu- og ævintýrastund verður haldin í barnabókasafni Norræna hússins í dag milli klukkan 13 og 14. Þar býðst 6 til 9 ára krökkum að taka þátt í LEGO sögusmiðju. Krakkarnir vinna saman í
litlum hópum (2-3 í hverjum hópi). Þau fá kubba á staðnum sem
þau nota sem efnivið fyrir söguna og í lokin kynnir hver hópur sína
sögu. Smiðjan er haldin í samstarfi við Krumma og byggir á LEGO
Education StoryStarter sem notað er í barnaskólum um allan heim.
Þátttaka er ókeypis. Hámarksfjöldi er 15 börn. Til að skrá þátttöku
skal hafa samband við info@nordichouse.is.

Jólamarkaður Mosskóga í Mosfellsdal verður haldinn í dag milli klukkan 16 og 21. Þar verður í boði kósí jólamarkaður í faðmi náttúrunnar og jólastemningin verður ríkjandi í rökkrinu
með jólaljósum og jólatónlist. Sölubásar
verða á staðnum með ýmsan varning og
þar verður meðal annars hægt að næla
sér í ristaðar möndlur og sykruð epli ef
hungrið kallar. Einnig verður hægt að
ylja sér með heitu kakói eða jólaglöggi.

Perlað jólaskraut
Jólaperl barnanna kallast viðburður á
vegum Borgarbókasafnsins í Spönginni í
Grafarvogi sem fram fer á laugardaginn
klukkan 13 til 15. Þá dregur starfsfólk safnsins fram perlurnar og straujárnið svo börn og
fylgdarfólk þeirra geti perlað jólaskraut sem
hægt er að hengja á jólatréð, í gluggann eða
hvar sem hugurinn girnist. Á safninu verður að finna fullt af uppskriftum að fallegum
myndum en einnig má perla sína eigin hönnun.

Laufabrauðsgerð í Viðey
Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra
Hússtjórnarskólans í Reykjavík,
mun kenna gestum Viðeyjarstofu
kúnstina að skera út laufabrauð
á sunnudaginn klukkan 13.30 til
16.30. Útskorin brauðin verða
svo steikt í eldhúsinu og allir fara
heim með gómsæt listaverk í öskjum. Þeir sem eiga laufabrauðs
járn eru hvattir til að koma með
þau en hægt er að kaupa laufabrauð til að skera út á staðnum.
Í Viðeyjarstofu verður hægt að
kaupa gómsætar veitingar við
allra hæfi. Hægt er að skrá sig
á videyjarstofa@videyjarstofa.
is. Ferjan siglir til Viðeyjar frá
Skarfabakka klukkan 13.15, 14.15,
15.15.

Biðin er á enda!
STÓRA BÓKIN UM VILLIBRÁÐ
EFTIR ÚLFAR FINNBJÖRNSSON ER KOMIN AFTUR

Sannkölluð biblía veiðimanna og matgæðinga
Mikið aukin og endurbætt
Nýr kafli um ferskvatnsfiska
Suðurlandsbraut 4, 2. hæð | Sími 522 2250 | salka@salka.is | www.salka.is

Jólamarkaður Sjóminjasafnsins
Árlegur jólamarkaður Sjóminjasafnsins í Reykjavík verður haldinn
um helgina, dagana 19.-20. nóvember. Um tuttugu þátttakendur voru
sérstaklega valdir af valnefnd og eins og fyrri ár verður boðið upp á
fjölbreytt úrval vara. Þar á meðal úrval af handverki, hálsmenum,
jólaskrauti, listiðnaði og hönnun, fatnaði, trébrettum, plöttum, silkiþrykki, teikningum, málverkum, tréfígúrum, munum úr roði, vefnaði,
keramiki, handlituðu garni og tækifæriskortum. Víkin, sem er kaffihús safnsins, verður opin og býður upp á heitt kaffi og heimabakaðar kökur. Sjóminjasafnið stendur við Grandagarð 8 í Reykjavík. Opið
er milli kl. 10 og 17.

smáauglýsingar

512 5000

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

BRENDERUP 3023 GT
Bílaflutningakerra. Innanmál 400×204
Burðargeta 2425 kg. Verð 1.690.000.
Rnr.182494.

BRENDERUP KERRA 3205 S. Fullt
verð 229.000. Tilboð 199.000. Segl og
nefhjól fylgir. Rnr.182323.

Hyundai I10, 7/2015, ek 60 þús km,
bensín, bsk, ásett verð 1.590 þús, er á
staðnum, raðnr 152683.

FÍNIR JEPPAR

Eigum gott úrval af JEEP GRAND
CHEROKEE árg. 2000-2004, Verð frá
490-790.000 kr. 100% LÁN Í BOÐI KÍKTU VIÐ!

ÓDYR-7.M-DIESEL-4X4 !
Audu Q7 Diesel 7 manna 11/2010
(mód 2011) LED-ljós, leður ofl einn
eigandi , Nú aðeins 5990 !!!

BRENDERUP KERRA 5310 ATB.
Innanmál 309x180x34 Burðargeta
2389 kg Verð 1.279.000. Rnr.182325.

BRENDERUP MT 3651 Tækjavagn.
Innanmál 365x180x25 Burðargeta
2720 kg Verð 1.690.000. Rnr.182496.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI
4X4 nýskr. 02/2008, ekinn 225 Þ.km,
diesel, 6 gírar. TILBOÐ AÐEINS
1.190.000 kr. Raðnr. 255700 á BILO.is

Þarftu að kaupa eða
selja bíl?

GOTT VERÐ / 4X4 !
BMW 325 IX 4X4 06/2007 ek 112
þ.km Vel búinn Leður ofl verð nú
2490 !!!

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.
BRENDERUP KERRA 2300 SB TIP.
Með sturtu, Innanmál 301x153x40
Burðargeta 960 kg Verð 595.000.
Rnr.182322.

NISSAN
NOTE
Dísel 1461cc
90 Hestöfl
Eyðsla 3,6L
Beinskiptur
15" álfelgur
Snertiskjár
Leiðsögukerfi
6 hátalara hljóðkerfi
Bluetooth
USB

90%

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

RENAULT MASTER DCI L2H2 Árg
2013, eknir ca. 45 Þ.km, diesel, 6 gíra.
Tilboðsverð 2.888.000 kr. + vsk. Til
sýnis á staðnum!

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

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

BRENDERUP KERRA 1150 S. Fullt
verð 149.000. Tilboð 129.000. Segl og
nefhjól fylgir. Rnr.182318.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær
Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

4 stk. til afhendingar
strax

SEM NÝR!

FORD Fiesta. Árgerð 2015, ekinn 16
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.850.000.
Rnr.101195.
MMC PAJERO INTENSE 33” breyttur
nýskr. 03/2008, ekinn 230 Þ.km
(langkeyrsla), diesel, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000 kr. (1,9mkr áhv.)
Raðnr.255710 á BILO.is

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Nýr bíll 2016
VERÐ KR. 2.290.000

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

fjármögnun

36.414 kr. á mánuði

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

| SMÁAUGLÝSINGAR |
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Hjólbarðar

11

Málarar

Ford Escape ‘04, AWD, sjálfsk, í góðu
standi. Ek 143.200. Tilboð 250þús,
staðgr. S:6626091

VOLVO Xc90 t8 hybrid . Árgerð 2016,
ekinn 1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 11.890.000.Mjög vel útbúinn
Rnr.115516.

Frábær dekkjatilboð

EKINN 81 ÞÚS

SUBARU Forester. Árgerð 2009,
ekinn 81 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
. Verð 2.590.000. Rnr.109379.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

Volkswagen Transporter double cab.
Árg 2006. Er á bílauppboð Króks til
22.11. Nánari uppl á bilauppbod.is

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

ÞJÓNUSTA

Málarar

Faglærðir málarar geta bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 696 2748

Regnbogalitir

Getum bætt við okkur verkefnum.
Vönduð vinna unnin af fagmönnum.
Góð umgengni. malarar@simnet.is
Sími 8919890

Bókhald
Toyota Hiace 2WD stutter Árg.2002
ek.184Þ.KM, bensín vsk bíll. Verð
550Þús. Uppl.s. 896 5086

Bílar óskast
DISEL. 7MANNA ,LEÐUR

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2007,
ekinn 148 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
Verð 1.580.000. Rnr.223869.
BILAMARKADURINN.IS 5671800
VOLVO Xc60 momentum. Árgerð
2016, ekinn aðeins 3 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 9.300.000.
Umboðsbíll og mjög vel útbúinn
Rnr.115472.

Bókhald fyrir einstaklinga í rekstri. Frí
stofnun fyrirtækja. MD bókhald ehf
s: 616-9480

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

smidskraftur@gmail.com

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Bíll óskast á 25-250þús.

Smiðskraftur ehf.
Nýsmíði og viðhald.

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi

Húsaviðhald

VOLVO Xc60 summum. Árgerð 2014,
ekinn 79 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6
gírar. Verð 6.490.000.Umboðsbíll
Rnr.115510.

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569

Smiðir

Búslóðaflutningar

3 smiðir óska eftir verkefnum.
Mikill reynsla tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 897 6722

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels.
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

Húsasmíðameistari getur bætt við
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

til sölu

UMBOÐSBILL

LAND ROVER Discovery se. Árgerð
2016, ekinn 19 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
8 gírar. Verð 12.690.000.Umboðsbíll
Rnr.211834.

AUDI Q7 Quattro TDI. Árgerð 2006,
ekinn 214 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
leður glertoppur TILBOÐ 2.490.000.
Rnr.233517. BILAMARKADURINN.IS
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Bílar til sölu

DODGE Ram 3500 long horn limited.
Árgerð 2016, Nýr, dísel, sjálfskiptur.
Verð án vsk 8.459.000.Mjög vel
útbúinn Rnr.115159.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Benz Sprinter 318 CDI V6 árg. 2007.
Ek 193þ. Mikið endurnýjaður og vel
með farinn. V. 2.890 S: 8214500

Þjónustuauglýsingar



Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.

Sími 512 5407
Húsarif • Jarðvinna • Uppsláttur
Steypusögun • Kjarnaborun • Múrbrot

Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

Snyrti & nuddstofan Smart

Parketslípun

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115

golflist@golflist.is | www.golflist.is

%
99
KFRÍTT
RY

Frábær opnunartilboð í gangi hjá okkur núna!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í síma 789 3031 eða helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

S: 555-1819 / 852-5804 / 852-5808
prima@primaehf.is



arnarut@365.is sigrunh@365.is
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HEILSA

Nudd

Dýrahald

Nudd

www.buslodageymsla.is

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

Spádómar
Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Nudd

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Heilsunudd. Nuddstofan, opið frá
09-19 og á laugardögum. S. 789 5452

Smiðir - innivinna

Óskum að ráða smiði í
verkefni innanhúss, gifsvinna,
hurðaísetning og fl.
Upplýsingar á antonehf@gmail.
com eða í síma 694-7898

HÚSNÆÐI

Viðskiptatækifæri

Atvinna í boði

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Barnavörur

Til sölu

Sendiráð óskar eftir
íbúð.

Þýskur sendifulltrúi óskar eftir 120140m2, 4ja herb. íbúð, helst m/bílskúr
til leigu frá jan. 2017 til ágúst 2019
helst í Rvk eða nágrenni. Uppl. í s.
530 1100

Rútufyrirtæki til sölu
Lítið rótgróið rútufyrirtæki með
4 bíla fyrir 15-45 farþega er til
sölu. Einnig getur fylgt leiga
á geymslubili og mikið magn
aukadekkja.
Fyrirspurnir skulu sendar á
rutufyrirtaeki@gmail.com

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

atvinna

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

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

KEYPT
& SELT

Húsnæði í boði
Leigjendur, takið eftir!

HEIMILIÐ

Símadömur 908 1666

Við erum mjög heitar, langar til að
heyra í þér. 100% trúnaður.

Til sölu langhunda hvolpar. Tilbúnir
til afhendingar. Uppl. í s. 863 0474 og
www.123.is/manaskin

Ökukennsla

Einkamál

Vantar pizzabakara fyrir GM veitingar
s: 6633239

ATVINNA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TILKYNNINGAR

Geymsluhúsnæði

NEMI - BAKARI

Óskum eftir að ráða nema bakara. Þarf að geta hafið störf
sem fyrst.
Vinsamlega sendið upplýsingar
á joifel@joifel.is

Ertu að leita að
skemmtilegri aukavinnu?
Þjónustuver N1 leitar að öflugu starfsfólki
í hlutastarf. Vinnutími er kl. 17.00 - 21.00,
3 - 4 daga í viku.
Helstu verkefni:
⋅ Úthringingar

til sölu

Nánari upplýsingar veitir Ólína Laxdal
deildarstjóri kortadeildar, olina@n1.is.
Áhugasamir sæki um á www.n1.is
merkt framtíðarstarf.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum
til að sækja um starfið.
Vagnstykki, kerrustykki
og skiptitaska

VR -15-025

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur
34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661,
897 4996 & 699 2502. Opið virka
daga 8-18

skemmtanir

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

Heima er bezt tímarit-þjóðlegt og
fróðlegt. www.heimaerbezt.net - sími
5538200

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Hljóðfæri

Leikir helgarinnar:

A

Laugardaginn 19. nóv
12:00 Man.United - Arsenal
14:50 Southampton - Liverpool
17:20Tottenham - W.Ham United
Sunnudaginn 20. nóv
13:10 Leeds - Newcastle
15:50 Middlesbrough - Chelsea

Steinway B model (frá Hamborg) flygill
til sölu. Einstakt sérvalið hljóðfæri
sem er nýlegt og lítið notað. Nánari
upplýsingar á; samhljomur@internet.
is s. 891-7677

nir

lkom
llir ve

Hljómsveitin Últra spilar um helgina.

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

BÓKMENNTAVERÐLAUN
NORÐURLANDARÁÐS 2016
ARNAR MÁR ARNGRÍMSSON

„Einfaldlega vel skrifuð, skemmtileg, hressileg.“
– anna lilja þórisdóttir, morgunblaðinu

„Áhrifarík saga sem situr eftir í lesandanum.“

– halla þórlaug óskarsdóttir, vísi
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Aldrei fleiri íslensk skáldverk

L AU G AR D A G UR

Bókamessan í Bókmenntaborg fer fram
í Hörpu um helgina
og þar verður af
mörgu að taka í
blómlegri útgáfustarfsemi á Íslandi
eins og Bryndís
Loftsdóttir þekkir
mörgum betur.
Magnús
Guðmundsson

N

magnus@frettabladid.is

ú erum við endanlega búin að
sprengja af okkur
Ráðhúsið og komin
í stærri salarkynni í
Hörpu,“ segir Bryndís Loftsdóttir, hjá Félagi íslenskra
bókaútgefenda, en um helgina
verður hin árlega Bókamessa í Bókmenntaborg haldin í sjötta sinn.
Þar sýna útgefendur nýjar bækur og
boðið verður upp á fjölbreytta bókmenntadagskrá fyrir fólk á öllum
aldri. Bryndís bætir við að það sé
ekki aðeins að gestum messunnar
hafi verið að fjölga frá ári til árs
heldur sé líka mikil fjölgun á meðal
útgefenda sem taka þátt. „Það eru
um fjörutíu útgefendur sem taka
þátt að þessu sinni og það er auðvitað alveg magnað í svona litlu
landi.“

Krimmar og Katrín
Bryndís hefur á orði að þetta sé líka í
fyrsta skipi sem erlendar stórstjörnur komi og taki þátt í dagskránni,
en þær Val McDermid, Sara Blædel,
Ann Cleeves, Viveca Sten og Leena
Lehtolainen ræða um bækur sínar
undir stjórn Katrínar Jakobsdóttur
í dag á milli kl. 13 til 14. „Þetta er
nýlunda og þannig tilkomið að þessi
flotta glæpasagnahátíð, Iceland
Noir, er haldin á sama tíma og við
njótum góðs af því. Það er svo alveg
möguleiki sem væri gaman að skoða
að halda því samstarfi áfram enda
gaman að fá svona alþjóðlegan blæ
á þessa messu sem hefur hingað til
einskorðast við íslenskar bækur.“
Það er athyglisvert að Katrín
Jakobsdóttir er að fara að stýra
pallborði um glæpasögur og það í
miðjum stjórnarmyndunarþreifing-

Bryndís Loftsdóttir var í miklum ham í gær við að gera allt klárt fyrir Bókamessuna í Hörpu um helgina. Fréttablaðið/GVA

um. En skyldi vera stefnt að því að
mynda nýja ríkisstjórn á Bókamessunni á morgun? „Já, það er spurning
hvort þessar glæpasagnadrottningar gefi henni einhverjar góðar
hugmyndir að nýrri stjórn. Katrín
hefur að minnsta kosti ekki afboðað sig enn sem komið er og hún er
náttúrulega frábær sérfræðingur í
glæpasögum. Það er skemmtilegur
vinkill á stjórnmálamanni að hafa
aðra sterka stöðu þannig að þegar
hún hættir þá verður hún örugglega
vel þegin í kennslu eða umfjallanir
um glæpasögur.“

Pressa og stemning
Íslenskur bókamarkaður er mjög
bundinn við þetta tímabil í aðdraganda jólanna og hefur stundum
verið haft á orði að það geri bæði
útgefendum og jafnvel höfundum
erfitt fyrir hversu árstíðabundinn
markaðurinn er. Bryndís segir að
það fylgi því vissulega bæði kostir
og gallar. „Jólin og þessi frábæra

hefð á Íslandi og hvernig bókin
heldur alltaf velli sem jólagjöfin,
hún heldur uppi útgáfu í landinu
að stórum hluta og skiptir því útgefendur gríðarlega miklu máli. En það
er auðvitað erfitt að komast að og
fanga athygli þegar allir eru að gefa
út bók á sama tíma. Þá reiðum við
okkur náttúrulega bara á velvilja
fjölmiðla og annarra. En í ár eru
reyndar fleiri frumútgefin íslensk
skáldverk en þau hafa nokkurn
tímann verið áður í Bókatíðindum.
En að sama skapi er smá fækkun í
öðrum flokkum svo að í heildina
erum við með aðeins færri bækur
í Bókatíðindum heldur en í fyrra.“
En skyldi þessi árstíðabundna
útgáfa ekki hafa áhrif á höfundana
og jafnvel gera þeim erfitt fyrir, eins
og t.d. glæpasagnahöfundunum
sem virðast vinna út frá þeirri reglu
að vera með bók á hverju ári? „Ég
held að það sé ekkert auðvelt að
svara því. Fyrir suma er þetta bara
kröftug og góð svipa en fyrir aðra

er þetta kannski sársaukafyllra og
þeir myndu efalítið kjósa að vinna
á lengri tíma. En ég held við verðum
að treysta útgefendum til að meta
það. Þeirra markmið er auðvitað
alltaf að gefa út góð verk. Þetta er
rosalega mikill upptaktur sem fylgir
þessari jólaútgáfu og það sést ekki
aðeins á fjölmiðlum. Skólarnir og
alls konar félagasamtök njóta þess
til að mynda hvað höfundar eru
duglegir við að koma í heimsóknir
og lesa úr sínum verkum og heilt yfir
er afskaplega góð og rík stemning í
kringum íslenska jólabókaflóðið.
Ég held að það sé líka hvetjandi
umhverfi fyrir höfundana og svo er
auðvitað alltaf mikilvægt að vinna
á ákveðnum skilafresti eins og t.d.
blaðamenn þekkja líka vel.“

Áhrif á efnahagslífið
Bókaútgáfa hefur vissulega sín áhrif
á efnahagslífið en sem dæmi um
slíkt má nefna að tekjur ríkisins í
formi virðisaukaskatts af sölu bóka

eru umtalsvert hærri en það sem fer
t.d. í laun til rithöfunda. „Já, það er
sannarlega þannig og í ljósi nýjustu
frétta þá finnst mér líka ástæða til
þess að skoða það hvort ekki þurfi
að stofna sérstakan sjóð fyrir barnaog ungmennarithöfunda sem hafa
einmitt verið að springa út á síðustu
árum. Við vorum auðvitað að eignast Norðurlandameistara á meðal
barnabókahöfunda og svo er mikið
talað um mikilvægi þess að sinna
læsi yngri kynslóðanna. Þannig að
ég held að slíkt væri afar góð fjárfesting og nýsköpun að fjárfesta í
skáldum. Það virkar líka vel fyrir
Ísland út á við enda er fjöldi ferðamanna sem kemur hingað ár hvert
til þess að skoða landið fyrir tilstilli
íslenskra bókmennta.“
Bókamessan í Hörpu stendur
bæði laugardag og sunnudag, húsið
er opið milli kl. 11 og 17. Ekkert
kostar inn og dagskrá hátíðarinnar
er að finna á fibut.is og bokmenntaborgin.is.

Dauðleikinn, eilífðin og allt þar um kring
Bækur

Ég er sofandi hurð
(CoDex 1962)
HHHHH
Þriðji hluti þríleiksins Codex 1962
Sjón
JPV-útgáfa
Hönnun kápu og myndskreytinga:
Alexandra Buhl

Það er vinsæll samkvæmisleikur að
rifja upp hvar maður var staddur
þegar einhver stórtíðindi gerðust
í heiminum: Hvar varst þú þegar
Kennedy var myrtur? Hvar varst
þú þegar Lennon var skotinn? Hvar
varst þú 9. september 2001? o.s.frv.
Ég man ekki gjörla hvar ég var þegar
þessir stóratburðir gerðust en ég
man nákvæmlega hvar ég var þegar
ég lauk lestri á Augu þín sáu mig
eftir Sjón í aðdraganda jóla 1994.

Heimarnir sem opnuðust við lestur
þeirrar bókar voru magnaðri en flest
sem maður hafði áður upplifað og
maður fylltist einhvers konar lotningarfullri forundran; geta bækur
virkilega verið svona? Framhaldið,
Með titrandi tár, sem kom út árið
2001, hafði ekki jafn sterk áhrif á
mig, en var engu að síður lestrarupplifun sem ögraði viðteknum
hugsunarhætti bókabéusins og
maður beið spenntur eftir framhaldinu. Sú bið varð ansi löng, heil
fimmtán ár, en nú er það loksins
komið lokabindið í þríleiknum sem
hlotið hefur nafnið CoDex 1962, Ég
er sofandi hurð. Loksins, loksins!
Miðað við óhóflegar væntingarnar til lokabindis þríleiksins óttast maður hálft í hvoru að verða
fyrir vonbrigðum, sitja uppi með
tilfinninguna; ‚er þetta þá allt og
sumt?‘ að lestri loknum, en sú er
ekki raunin. Í Ég er sofandi hurð
spinnur Sjón áfram lífssögu sögumanns hinna bókanna tveggja,

J ósefs Löwe, setur hann í samhengi
við tíð og tíma og upplýsir að hann
sé reyndar fæddur á sama andartaki
og skáldið sjálft. Leirdrengurinn,
sem öðlaðist lífsneistann í lok Með
titrandi tár, er hér orðinn roskinn
og ráðsettur maður um fimmtugt,
fulltrúi árgangsins 1962 sem raunar má segja að sé í aðalhlutverki í
sögunni. Tíunduð eru fæðingar- og
dánarár allra sem látist hafa af þeim
árgangi og dauðleikinn svífur yfir
vötnum um leið og eilífðin er allt
um lykjandi. Það lýkur aldrei neinu;
allt sem gerist á sér framhaldslíf í
hugum þeirra sem um það lesa og
saga Vestur-Evrópubúa frá seinni
heimsstyrjöld til dagsins í dag er
aðeins stutt stef í sögu aldanna.
Það er ekki laust við að manni
finnist undirtónninn í Ég er sofandi hurð dekkri en í hinum bókunum tveim; hvert stefnum við
með inngripi okkar í náttúrulega
þróun?, en sagan er engu að síður
leiftrandi skemmtileg og fyndin á

köflum, dramatísk og sorgleg,
léttleikandi og
þung, fléttuð af
þeirri list sem
við þekkjum úr
öðrum bókum
Sjóns. Hér
er allt undir;
raunverulegir atburðir,
blaðaviðtöl
við
raunverulegar
persónur,
sagnfræði,
ævintýri,
goðsögur,
fanta sía og
ískaldur veruleiki nútímafólks. Úr öllu þessu ásamt eigin
óþrjótandi hugmyndaflugi skapar
Sjón glæsilegan og viðeigandi endi
á sögu leirdrengsins, sem kannski
er bara ósköp venjulegur drengur
af holdi og blóði eftir allt saman, en

þótt sögu hans
ljúki heldur
sagan áfram út í
eilífðina; framtíðin er ekki
eins svört og við
höldum – og þó.
Ég ætla ekki
að ljóstra neinu
upp um endi sögunnar, þið skuluð
lesa hana sjálf
og skapa ykkar
eigin endi, halda
áfram að spinna
þennan glæsilega
þráð, njóta þess
að gleyma ykkur í
sagnaheimi skáldsins og lífsins.

Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Glæsilegur endir þríleiksins sem hófst með Augu þín sáu mig.
Margradda og yfirgripsmikil saga sem
ber öll aðalsmerki höfundar síns.

FRÁBÆRT VERÐ

UNITED 50LEDX17T2

50" Full HD sjónvarp með 1920 x1080p upplausn. 3D Comb Filter. Stafrænn DVB-C,
DVB-T2 móttakari. 1 x USB. 3 x HDMI. Scart, mini AV, mini Component, VGA & CI rauf.
Digital coax út og heyrnatólatengi. USB upptökumöguleiki. Sérstök hótelstilling.

United LED32X17T2

32" LED sjónvarp 1366x768p upplausn. 3D
Comb Filter. Stafrænn DVB-C, DVB-T2 móttakari.
1 x USB. USB upptaka. 3 x HDMI, Scart, mini AV,
mini Component, VGA og CI rauf. Digital coax út
og heyrnatólatengi. Hótelstilling.

24.990

UNITED 40LEDX17T2

59.990

40" Full HD sjónvarp með 1920 x1080p upplausn.
3D Comb Filter. Stafrænn DVB-C, DVB-T2 móttakari.
1 x USB. 3 x HDMI. Scart, mini AV, mini Component,
VGA & CI rauf. Digital coax út og heyrnatólatengi.
USB upptökumöguleiki. Sérstök hótelstilling.

44.990

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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Brot af því besta

Í Englandi er aðeins
einn stjóri undir engri
pressu. Allir aðrir eru
það. Þið vitið um hvern
ég er að tala.
Mourinho um Wenger

Hjá Chelsea datt mér
í hug að hengja upp

Svarnir óvinir
José Mourinho fær Arsene Wenger í heimsókn til sín í leikhús draumanna á Old Trafford.
Þeir félagar eru allt annað en perluvinir og hafa munnhöggvist nánast frá því að Mourinho
steig inn í sviðsljós enska boltans. Wenger hefur aldrei unnið Mourinho í deildarleik.

H

elgin er stútfull
af stórleikjum.
Ekki bara í enska
boltanum heldur
um alla Evrópu.
Borgarslagurinn
um Madríd, Atlético gegn Real,
Borgarslagurinn um Mílanóborg,
Inter og AC mætast, stórliðin í
Þýskalandi, Borussia Dortmund
og Bayern München, etja kappi
og José Mourinho stillir upp Man
chester United liðinu sínu gegn
Arsene Wenger og skyttunum úr
Arsenal sem er stórleikurinn á
Englandi. Þessir fornu fjendur og
ólíku knattspyrnustjórar mætast
um helgina og viðureign þeirra
varpar skugga á allar aðrar viður
eignir.
Þeir félagar hafa eldað grátt
silfur í óratíma og hika ekki við
að skjóta föstum skotum hvor
á annan. Robert Beasley, blaða
maður á Daily Mail, skrifaði bók
um Mourinho en þar kom fram að
þegar Wenger gagnrýndi Mourin
ho fyrir að selja Juan Mata til Uni
ted, átti Mourinho að hafa sagt að
hann ætlaði að finna Wenger fyrir
utan völlinn til að brjóta á honum
andlitið.
Samband þeirra hefur nánast
alltaf verið við suðumark alveg
frá því Mourinho kom inn í enska
boltann. Það er eins og suðan
sé komin upp því eftir nánast
handalögmál á hliðarlínunni 2014
hefur samband þeirra minnt helst
á hjónaskilnað sem endaði illa.
Wenger neitaði Mourinho sæti á
UEFA-þingi og gagnrýndi kaupin
á Paul Pogba og fleira og fleira.
Portúgalinn hefur svarað hverri
fullyrðingu Wengers fullum hálsi
og minnir Frakkann reglulega á
titlaleysi hans.
Það er erfitt að dæma um hvor
sé að hafa betur í orðastríðinu
þeirra á milli en enginn efi leikur
á hvor þeirra hefur haft betur
á hliðarlínunni. Wenger hefur
nefnilega aðeins einu sinni unnið
Mourinho og það var í leik um
góðgerðarskjöldinn. Alls hefur
Mourinho tekið 13 sinnum á móti
Wenger og unnið sjö leiki og gert
sex jafntefli.

Stefnir Wenger á titilinn?
Arsenal er í ótrúlegu formi þessa
stundina og hefur aðeins tapað
einum leik af síðustu 27 í öllum
keppnum. Í síðustu átta leikjum
hafa þeir unnið sjö. Mesut Özil
hefur verið magnaður og sýnir sitt
besta í hverri viku. Alexis Sanchez
sömuleiðis. Nóvember hefur alltaf
verið slæmur mánuður fyrir Wen
ger en bæði gegn Sunderland og
í Meistaradeildinni kláraði liðið
leiki þar sem það hafði alltaf tapað
stigum áður fyrr. Wenger hefur
náð að setja saman góða blöndu
og hún virðist svínvirka. Hvort
Arsenal sé loksins
að stefna á titil
inn er annað
mál því kannski
er Wenger bara
alltaf ánægður
með sitt fjórða
sæti og að detta
út í 16. liða
úrslitum í
Meistara
deildinni.
Þyngsli
í Manchester
Það
er
ekki alveg
s a m a
gleðin og
bjartsýn
in yfir
Manc
hester-

risunum. Þar er allt voðalega þungt
og erfitt. Gleðin sem var í byrjun er
ekki lengur við völd. Og Mourinho
virðist vera með allar áhyggjur
heimsins á bakinu. Persónutöfrar
hans virðast horfnir og hann er
meira í því að kenna öðrum um
vandræði síns liðs en sjálfum sér.
Áður fyrr virtist Mourinho fara
í alla leiki til að vinna þá og spila
sinn leik og gera það með bravör.
Undanfarin ár hefur hann reynt
að vinna leiki með öðruvísi taktík,
nefnilega með því að stöðva and
stæðinginn með öllum tiltækum
ráðum. Og það hefur stundum
gengið en það er ekki skemmti
legur fótbolti að
henda tíu mönnum
í vörn. Hann gagn
rýndi Luke Shaw og
Chris Smalling fyrir
landsleikjahléið
og sagði enska
knattspyrnu
sambandinu
til syndanna
fyrir að hafa
leyft Wayne
Rooney fá sér
bjór á frídegi.
Þ e ss m á
geta að
Ro o n e y
er 31
árs.

Bannað innan 12
Leikir þessara
liða hafa oft

verið dramatískir. Nánast bann
aðir innan tólf. Frá slagsmálum
til pitsukastsins fræga. Þegar Roy
Keane og Patrick Vieira börðust
á miðjunni var gaman að horfa.
Núna eru knattspyrnumenn meiri
dúkkulísur og í liðunum eru nú
menn sem reyna frekar að svindla
en að standa í lappirnar. Dómar
inn, Andre Marriner, mun halda
um flautuna en hann hefur dæmt
átta leiki í vetur, gefið 29 spjöld og
eitt rautt. Það mun reyna á hann í
þessum leik.

Þrír sigurleikir í 24 leikjum
Fyrir leikinn er Manchester-liðið
í sjötta sæti og er sex stigum á eftir
Arsenal. Skytturnar eru tveimur
stigum á eftir Liverpool, sem er á
toppnum, og hafa ekki tapað síðan
í fyrsta leik. Töluverð meiðsli eru
í leikmannahópi heimamanna
og Zlatan Ibrahimovic er í banni.
Spurningarmerki í leikmannahópi
Arsenal er Alexis Sanchez en hann
virðist vera orðinn heill heilsu.
Stóri munurinn er að Wenger
þekkir sitt besta lið á meðan
Mourinho er enn að reyna finna
sitt besta lið.
Frá stofnun úrvalsdeildarinnar
hefur Arsenal aðeins unnið Man
chester United þrisvar sinnum í
24 leikjum á Old Trafford. Síðasti
sigurleikurinn var fyrir áratug en
eins og liðin hafa verið að spila að
undanförnu er líklegra að Arsenal
fari heim til London með stigin
þrjú í farteskinu.

ummæli Wengers um
Chelsea til að hvetja
leikmenn fyrir leik
gegn Arsenal. En þegar
ég var kominn með 120
blaðsíður hætti ég við.
Mourinho um Wenger

Hann gekk of langt og
er búinn að tapa veruleikaskyninu. Þegar
heimskt fólk nýtur
velgengni þá verður
það oft heimskara í
staðinn fyrir að verða
gáfaðra.
Wenger um Mourinho

Er ég hræddur um að
mér mistakist? Hann
er sérfræðingur í því
að vera lúser, það er ég
ekki. Átta ár án bikars,
það er lúseraháttur.
Mourinho um Wenger

10 síðustu leikir á Old Trafford
Dagsetning

17. september 2006
13. apríl 2008
16. maí 2009

29. ágúst 2009

13. desember 2010

Úrslit

Markaskorari

0–1

Adebayor 86.

2–1

Ronaldo 54. (víti), Hargreaves 72., Adebayor 48.

0–0

10. nóvember 2013
17. maí 2015

28. febrúar 2016

einn sigurv egari, ég
skil það. En íþróttin

2–1

Rooney 59. (víti), Diaby 64. (sjálfsmark), Arshavin 40.

1–0

Park 41.

er í hættu ef stjórinn

Welbeck 22., Young (2) 28., 90., Rooney (3) 41., 64., 82. (víti), Nani 67.,
Park 70., Walcott 45., Van Persie 74.

er að hvetja lið til

28. ágúst 2011
8–2
		
3. nóvember 2012

Það getur bara verið

að hætta að taka

2–1

Van Persie 3., Evra 67., Cazorla 90.+5

1–0

Van Persie 27.

1−1

Herrera 30., Blackett 82. (sjálfsmark)

frumkvæðið í leiknum.

3−2

Rashford 29., 32., Herrera 65., Welbeck 40., Özil 69.

Wenger um Mourinho

markhönnun ehf

JÓLABÓKIN FÆST HJÁ OKKUR

VILJI ER ALLT SEM ÞARF

4.549 KR

Einstakar endurminningar,
sneisafullar af skemmtilegum
atburðum og einstök frásögn
af hinum eina og sanna
Gústa guðsmanni

Sagnameistarinn
Sigurður Sigurðarson segir
hér gamansögur af prestum,
stjórnmálamönnum, læknum,
sjúklingum og skepnum

SIGURÐAR SÖGUR
DÝRALÆKNIS

2.449 KR

SKAGFIRSKAR
SKEMMTISÖGUR 5

FLUGSAGA

Spannar flugsögu mannkyns
frá upphafi með ágripi af
flugsögu Íslands

4.874 KR

Hér stígur hver
snillingurinn á fötur öðrum
fram í sviðsljósið og útkoman er
sprenghlægileg

HÉRAÐSMANNASÖGUR

Hver er maðurinn sem kom
íslenska karlalandsliðinu svo
hressilega á kortið að heimsbyggðin
tók eftir? Einstök bók um einstakan
knattspyrnuþjálfara, samstarf hans
og Heimis og margt fleira

Bráðskemmtilegar sögur
af uppátækjum Héraðsmanna
sem Jón Kristjánsson og Ragnar
Ingi Aðalsteinsson hafa matreitt á
snilldarlega hátt. Sannkallaðir
gullmolar að austan

LARS LAGERBÄCK
OG ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ

2.309 KR

2.309 KR

1.943 KR

Bækur sem henta öllum
aldurshópum og eiga
að vera til alls staðar

BESTU BRANDARARNIR

1.049 KR

FÓTBOLTA SPURNINGAR

1.049 KR

LEYNILÍF GÆLUDÝRA

2.309 KR

Tvímælalaust barnabókin
í ár, stútfull af skemmtilegum
leikjum og svo leynast í henni
stansaðar grímur og því geta börnin
leikið Max, Chloe, Snjól og Gittu.
VOFF! VOFF!

www.netto.is | Tilboðin gilda 19. - 20. nóv
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
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Stal úr FIFA-leiknum

A

nthony Clark, 24 ára maður
frá Kaliforníu, var dæmdur
í vikunni fyrir áætluð fjársvik með FIFA-peninga. Peningarnir sem Clark og þrír aðrir stálu
voru ekki alvöru peningar heldur
tölvupeningar sem notaðir eru í
FIFA-knattspyrnuleiknum sem
EA gerir. Ótrúlegt en satt er þetta
ekki í fyrsta sinn sem peningum
er stolið úr tölvuleiknum en Clark
og félagar seldu FIFA-peningana
sína fyrir alvöru peninga. Clark
var sá eini sem neitaði sök en
hinir játuðu. Dómarinn á eftir að
ákvarða lengd dómsins. – bbh

T

Microsoft sækir á listamenn og þá sem starfa í skapandi greinum með nýjustu afurð sinni, Surface Studio. Mynd/microsoft

Apple viðurkennir
galla í iPhone 6 plús

E

ftir nokkurra mánaða þögn
hefur Apple loksins viður
kennt að iPhone 6 plús sé
ekki fullkominn. Vefsíðan iFixit,
sem sérhæfir sig í að kenna fólki
heima í stofu að leysa venjuleg
vandamál í raftækjum, komst
að því að við ákveðnar aðstæður
gæti skjárinn í símanum dottið
út og ekki lengur virkað, sem
var bagalegt fyrir eigendur enda
síminn með snertiskjá. Í tilkynn
ingu á heimasíðu Apple segir að ef
eigendur séu að upplifa erfiðleika
með skjáinn megi koma með hann
til Apple. Ætlar fyrirtækið að rukka
149 dollara fyrir viðgerðina sem
hefur farið öfugt ofan í eigendur
iPhone 6 plus. Í frétt BBC um málið
segir að það sé undarlegt að rukka
eigendur fyrir gallaða vöru. – bbh

æknirisinn Microsoft
hefur verið að sækja
á markaði sem keppi
nautar hans í Apple
hafa haft yfirráð yfir
um langt skeið. Vöru
þróun Microsoft hefur beinst
frekar að listamönnum og fólki í
skapandi störfum. Apple hefur á
undanförnum árum verið sakað
um að hundsa þá notendur sem
hafa verið fyrirtækinu hvað trygg
astir.
Fartölvur og borðtölvur sem
hafa verið sérsniðnar fyrir þessa
hópa hafa ekki verið uppfærðar
um langt skeið og þær uppfærslur
sem Apple hefur komið með hafa
fallið í grýttan jarðveg hjá hópum
sem vilja lengri líftíma rafhlaðna,
stærra lyklaborð og fleiri tengi.
Þá hafa vinnsluminni og
örgjörvar ekki haldið í við það sem
keppinautar fyrirtækisins eru að
bjóða upp á. Til dæmis hefur geta
MacBook Pro tölvanna lítið verið
uppfærð frá árinu 2010.
Nú virðist sem Microsoft hafi
ákveðið að sækja sérstaklega á þær
slóðir og ágætis líkur eru á því að
fyrirtækinu takist að stela þessum
hópum frá Apple.
Nú síðast kynnti Microsoft
tölvuna Microsoft Surface Studio.
Um er að ræða 28 tommu borð
tölvu þar sem öllum búnaðinum
hefur verið komið fyrir í stórum
snertiskjá, sem er lygilega þunnur
(11,4 mm). Þá er hægt að snúa tölv
unni þannig að hún verður eins og

Microsoft

sækir á
notendur

Apple

Nýjustu vörur Microsoft sýna fram á framþróun sem þykir vanta innan veggja Apple.

samuel@365.is

Íslensk leikjafyrirtæki kynna leiki

Selfie-kókflaskan

Í

sraelska Coca-Cola fyrirtækið
hefur sett á markað Selfie-flöskuna sem tekur mynd af neytendum bragða á drykknum. Selfiestöngin eða kjánaprikið er eðlilega
fyrirmyndin en flaskan mun verða
útbúin með 70°myndavél. Einnig
verður hægt að stilla hvort taka
eigi mynd eða myndband. Allar
hálfs lítra flöskur munu passa í
þennan búnað sem búinn var til
fyrir sumarherferð fyrirtækisins í
landinu. – bbh

Í

dag er norræni leikjadagurinn,
Nordic Game Day, haldinn
hátíðlegur á Norðurlöndun
um. Bókasöfn og aðrar stofnanir
veita spilum og tölvuleikjum sér
staka athygli með því að bjóða upp
á fjölbreytta og skemmtilega dag
skrá. Á Íslandi taka 10 bókasöfn
þátt í Nordic Game Day í ár. Í Gróf
inni verður hægt að prófa leiki frá
íslenskum leikjafyrirtækjum; Box
Island frá Radiant Games, Gunjack
sýndarveruleika frá CCP, Mussila
tónlistarleikinn frá Rosamosa og
kennsluleiki og öpp frá Gebo Kano
auk þess sem Sigursteinn J. Gunn

teikniborð. Tölvan mun nýtast fag
fólki vel við myndvinnslu og slíkt.
Surface Studio fer í sölu snemma
á næsta ár að því er fyrirtækið
hefur greint frá en ekki liggur fyrir
nákvæmlega hvenær. Á heimasíðu
Microsoft er sagt að tölvan muni
kosta 2.999 til 4.199 dali. Það sam
svarar 340 til 470 þúsund krónum.
Það verður að segjast að tölvan er
dýr og líklega ekki á hvers manns
færi að kaupa hana, enda er hún
sérhönnuð fyrir fagfólk.
Sömu sögu er að segja af far
tölvumarkaðinum, en Microsoft
hefur undanfarna mánuði keyrt
áfram á tölvunni Microsoft Surface
sem er nokkurs konar blendingur
af fartölvu og spjaldtölvu.
Tölvur Microsoft eru öflugri og
sambland af snertiskjáum og hefð
bundnum stýringum virðist ein
kenna nýjustu vörur Microsoft,
enda er auðvelt að halda því fram
að framtíðin liggi þar. Það dugar
að fylgjast með börnum pota í alla
skjái sem þau komast í og verða
hissa þegar það hefur engin áhrif.
Í nýjustu fartölvu sinni, MacBo
ok Pro, hefur Apple ekki viljað
ganga alla leið með snertiskjáinn.
Þess í stað er snertirönd undir
skjánum þar sem hægt er að fram
kvæma ýmsar aðgerðir. Borð
tölvur Apple hafa ekki boðið upp
á snertiskjái og nú í vikunni sagði
Phil Schiller, einn af yfirmönnum
markaðsdeildar Apple, að honum
þætti hugmyndin „fáránleg“.

arsson leikjahönnuður kynnir
leikinn Sumer frá Studio Wumpus.
Nánari dagskrá má finna á heima
síðu Borgarbókasafnsins.
Sérstök Nordic Game Day tölvu
leikjakeppni verður haldin í ár þar
sem keppt verður í ormaleiknum
Slither.io. Stigahæsti spilari
Norðurl andanna fær OnePlus 3
snjallsíma að gjöf auk þess sem
stigahæsti spilarinn í hverju landi
fyrir sig fær spil eða tölvuleik að
gjöf.
Borðspil spila einnig stóran þátt
á Nordic Game Day og mun Amts
bókasafnið á Akureyri meðal ann

ars bjóða gestum upp á að spila
Las Vegas, Splendor, Resistance,
Dominion, Partners, Dixit og
Jungle Speed og geta gestir mætt
með sín eigin spil til að kynna þau
fyrir öðrum. Safnið mun auk þess
byrja að lána út spil líkt og bækur.
Flest önnur söfn sem taka þátt í
deginum munu auk þess bjóða
gestum að spila spil á staðnum.
Samtals hafa yfir 200 viðburðir
verið skráðir í tengslum við Nordic
Game Day og fræðast má nánar
um dagskrána á heimasíðu Nordic
Game day á slóðinni: www.nordic
gameday.wordpress.com. – kbg

SEVEN VS. VECA
KOMDU Á ÚRSLITALEIK TUDDANS KL. 16:00 Í DAG
Í TÖLVULISTANUM Á SUðURLANDSBRAUT !

3

FYRIRKOMULAG

PIZZUVEISLA
KL. 15:30 – 16:30

MOUNTAIN DEW FYRIR
ALLA MEð PIZZUNUM

BEST OF
KL. 16:00

FYLGSTU MEð
Á SNAPCHAT

TWITCH.TV/GEGTTV

ÚTSENDING HEFST
Á GEGTTV KL. 15:30

LA
PIZZUVEISSVÆÐI
A
ÁHORFENDKJÁR !
OG RISAS

REYKJAVÍK · AKUREYRI · HÚSAVÍK · EGILSSTAÐIR · SELFOSS · KEFLAVÍK · AKRANES · WWW.TL.IS

TOLVULISTINN

BRJÁLU
Á ASUS OGÐ TUDDATILBOÐ
RAZER VÖR
UM !
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&stjarnan

maðurinn

sprengi-

Saga
til næsta
bæjar

Stefán Pálsson
skrifar skrifar um
vísindamenn og
valdabrölt

Á

rið 1572 birtist torkennilegt fyrirbæri á
himninum, ofurbjört
stjarna sem stjörnufræðingar höfðu ekki
veitt athygli fyrr. Austur í Kínaveldi
höfðu stjörnuspekingar hirðarinnar
þungar áhyggjur, enda nýr keisari
kominn til valda, hinn tíu ára gamli
Zhu Yijun. Sáu ráðgjafar hans ástæðu
til að vara unglinginn við þessum
fyrirboða og litu á hann sem guðlega
áminningu um að keisarinn ætti að
breyta háttum sínum.
Ekki báru þær umvandanir
árangur. Keisarinn sat við völd í 48
ár, en var drjúgan hluta þess tíma
áhugalítill um embættisstörf og fól
aðstoðarmönnum sínum úr hópi
geldinga sífellt meiri völd. Er valdaskeið hans talið marka upphafið að
hnignun hinnar gamalgrónu Mingkeisaraættar.
Fáir munu í dag trúa því að beint
samhengi hafi verið á milli slakrar
keisarastjórnar Zhu Yijun og stjörnunnar torkennilegu. Á sextándu öld
var þó sú trú viðtekin jafnt í Austurlöndum sem í Evrópu að fyrirbæri á
himnum hefðu bein áhrif á atburði á
jörðu niðri. Stjörnufræði og stjörnu-

speki voru taldar hvor sín hliðin á
sama peningi.
Stjörnufræðingar könnuðust við
halastjörnur, sem einatt voru taldar
fyrirboði stórtíðinda og hölluðust
flestir að því að hér væri um slíkt
fyrirbrigði að ræða, þótt enginn
væri halinn og litla hreyfingu á
stjörnunni að sjá. Halastjörnur
voru samkvæmt viðteknum heimsmyndarkenningum allt frá tímum
Forn-Grikkja taldar veðurfræðilegt
fyrirbæri sem ferðuðust um og ættu
upptök sín milli tungls og jarðar.
Rökin fyrir því voru þau að himingeimurinn handan tunglsins væri
óumbreytanlegur og rynni eftir föstum brautum. Ekkert nýtt gæti þar
komið fram og aðskotahlutir á borð
við halastjörnur og loftsteina hlytu
að riðla gangi himintunglanna.

Stjörnuspeki og gullgerðarlist
Í dag vitum við að það var sprengistjarna sem ruglaði stjörnufræðinga
Kínakeisara svo í ríminu. Sprengistjörnur verða til þegar sólir hafa
brennt upp öllu eldsneyti sínu
með þeim afleiðingum að þær falla
saman undan eigin þunga, gefa þá
frá sér mikinn blossa en breytast
síðan í nifteindastjörnu eða svarthol. Frá því að sögur hófust eru ekki
nema átta þekkt dæmi um sprengistjörnur sem sjáanlegar hafa verið
með berum augum frá jörðinni. Það
er því ekki að undra þótt stjörnufræðingum hafi brugðið árið 1572.
Sprengistjarnan reyndist líka örlagavaldur í lífi ungs Dana og átti stóran
þátt í að gera hann ódauðlegan í
vísindasögunni. Sá nefndist Tycho
Brahe.
Tycho var ekki nema 25 ára þegar
sprengistjörnunnar varð vart, en
þá þegar var hann orðinn helsti
stjörnufræðingur Danmerkur. Hermennska eða lögfræðimenntun og
stjórnmálastörf voru hefðbundin
viðfangsefni ungra aðalsmanna og
Tycho litli var ekki nema tólf ára
gamall þegar hann innritaðist í

Kaupmannahafnarháskóla og átti
að leggja fyrir sig lögfræði. Fljótlega
kviknaði þó stjörnufræðiáhuginn,
sem hann ræktaði á laun. Afburðahæfileikar hans til að skrásetja
nákvæmlega stöðu og gang himintungla leyndu sér ekki og að lokum
féllst fjölskyldan á að hann helgaði
sig vísindunum.
Konungar og furstar gátu litið
á stuðning við vísindamenn sem
beina fjárfestingu. Stjörnufræðinga
mátti styðja í þeirri von að þeir
gætu spáð fyrir um óorðna hluti.
Því verkefni sinnti Tycho Brahe
samviskusamlega, með því að vinna
veðurspár og útbúa stjörnukort fyrir
meðlimi konungsfjölskyldunnar.
Þegar komið var fram á sextándu
öld gat það verið þjóðhöfðingjum
álitsauki að hafa fræga vísindamenn
undir verndarvæng sínum. Mestallar
miðaldir hafði sú hugmynd verið
ríkjandi að grískir spekingar fornaldar hafi í öllum meginatriðum náð
að lýsa veröldinni rétt. Samkvæmt
því var meginhlutverk vísindamanna að draga fram og endurnýta
þessa fornu þekkingu, fremur en
að afla nýrrar vitneskju með frumlegum hætti.
Þessi viðhorf breyttust í kjölfar
landafundanna miklu. Þar opnuðust
vísindunum nýir heimar með framandi dýrum og jurtum. Sú hugmynd
varð því sífellt áleitnari að ekki væri
nóg að rýna bara í verk gömlu grísku
meistaranna til að skilja gangverk
alheimsins.
Sem fyrr segir lá helsti styrkur
Tychos Brahe í nákvæmum skráningum. Með því að fylgjast með
gangi himintungla uppgötvaði
hann fjölda dæma um ónákvæmni
fyrri stjörnufræðinga við mælingar
á staðsetningu stjarna.
Nákvæmni hans er þeim mun
magnaðri í ljósi þess að enn var
ekki búið að kynna stjörnukíkinn
til sögunnar. Mælingarnar fóru því
allar fram með berum augum. Sjálfur
var Brahe völundarsmiður og útbjó
sjálfur fjölda vandaðra hjálpartækja.
Brahe var því réttur maður á
réttum stað árið 1572. Hann gat
fylgst með sprengistjörnunni af
meiri nákvæmni en nokkur annar
og kveðið upp sannfærandi dóm
um að hún væri miklu fjær jörðu
en tunglið. Uppgötvunin hlaut að
vekja gríðarlega athygli enda hrikti
í heimsmyndinni.

Fyrsta vísindamiðstöðin
Frægðin sem Brahe hlotnaðist í kjölfarið opnaði honum leiðir til frama í
fjarlægum löndum. Danakonungur
vildi þó ekki glata hinni nýfengnu
rós úr hnappagati sínu og var til í að
bjóða gull og græna skóga. Raunar
hermdu sögur að konungur teldi sig
sérstaklega skuldbundinn Brahe,

þar sem fóstri og föðurbróðir hans,
Jørgen Thygesen Brahe, hafði dáið
af völdum lungnabólgu sem hann
fékk eftir að hafa bjargað kóngi frá
drukknun á fylleríi þeirra félaganna.
Tilboð Friðriks 2. var þó rausnarlegra en svo að það mætti einungis
skýra með samviskubiti vegna
ölvunaróhapps. Hann lét Brahe í té
smáeyjuna Hveðn á Eyrarsundi með
fullum yfirráðum. Frá 1576 til 1584
risu þar tvær sérhæfðar stjörnurannsóknarstöðvar. Sú fyrri, Úraníuborg,
var kennd við gyðju stjörnufræðinnar í grískri goðafræði. Þegar Brahe
áttaði sig á því fáeinum misserum
síðar að veður og vindar gátu truflað
viðkvæm mælitækin lét hann útbúa
aðra rannsóknarstöð, Stjörnuborg,
sem var að mestu neðanjarðar.
Auk sérhæfðs húsakosts höfðu
Úraníuborg og Stjörnuborg yfir að
búa fjölda nákvæmra mælitækja,
jafnt heimasmíðaðra sem aðfenginna. Þar á meðal gaf að líta forláta
kvaðrant (mælitæki með 90 gráðu
boga til að mæla hæð himinhnatta)
sem smíðaður var af Hólabiskupnum Guðbrandi Þorlákssyni. Kvaðrantinn færði annar Íslendingur,
Oddur Einarsson, stjörnufræðingnum að gjöf. Dvaldi Oddur um tíma í
Úraníuborg á námsárum sínum og
heimsótti Brahe aftur þegar hann
kom til Kaupmannahafnar til að
hljóta vígslu til embættis Skálholtsbiskups. Síðar reiknaði Oddur út
nákvæma hnattstöðu Skálholtsstaðar og sendi Brahe vini sínum.
Oddur Einarsson var einn fjölmargra efnilegra námsmanna sem
dvöldu við stjörnufræðirannsóknir
á Hveðn um lengri eða skemmri
tíma. Stjörnurannsóknarstöðin
var í raun vísindaakademía að
fornri fyrirmynd en jafnframt eitt
allra fyrsta dæmið um nútímavísindarannsóknamiðstöð. Efnilegir
stjörnufræðingar komu hvarvetna
að úr Evrópu til að nema við fótskör meistarans og aðstoða hann
við rannsóknir.
Það jók enn á frægð Úraníuborgar
að Brahe kom sér þegar upp sinni
eigin prentsmiðju, með þann eina
tilgang að þrykkja bækur og rit um
stjörnufræðirannsóknir sínar. Kenningar hans og ranns óknarniður
stöður fengu því miklu skjótari og
meiri útbreiðslu en títt var um slíkar
rannsóknir á þessum tíma.

Jarðmiðja eða sólmiðja?
Heimsmyndarkenning Brahes
komst fljótlega á allra varir, í henni
reyndi hann að miðla málum
milli umdeildrar sólmiðjukenningar Kóperníkusar og hinnar
hefðbundnu jarðmiðjukenningar.
Brahe freistaði þess að feta milliveginn með því að láta sólina og
tunglið ganga umhverfis kyrrstæða

jörðu, en hinar pláneturnar snerust
umhverfis sólina.
Kostnaðurinn við byggingu og
rekstur svo umfangsmikillar vísindastofnunnar var mikill eða um
eitt prósent af heildarútgjöldum
ríkisins þegar mest lét.
En stjórnmálagæfan er fallvölt
og það sannaðist þegar Friðrik 2.
lést og við tók sonur hans, Kristján 4., árið 1588. Nýi kóngurinn og
ráðgjafar hans höfðu meiri áhuga
á vopnaskaki en fræðagrúski, auk
þess sem stjórnin í Kaupmannahöfn var staðráðin í að draga úr
valdi aðalsmanna í landinu.
Persónulegar aðstæður gerðu
stöðu Brahes enn þrengri. Hann
bjó í óvígðri sambúð með konu af
alþýðuættum og gat ekki kvænst
henni án þess að glata aðalstigninni.
Börn þeirra töldust því óskilgetin.
Tycho hafði í lengstu lög vonast til

… hafði dáið af
völdum lungnabólgu
sem hann fékk eftir að
hafa bjargað kóngi frá
drukknun á fylleríi …

að finna leið til að afkomendur hans
fengju að erfa lendur hans og titla,
en þegar sú von var fyrir bí flúði
hann úr landi með fjölskyldu sína.
Þeim var tekið með kostum og
kynjum við hirð konungsins í Prag.
Þar hlaut Brahe stöðu hirðstjörnufræðings, en varð ekki langra lífdaga auðið. Hann lést með miklum
kvölum að lokinni matarveislu,
líklega eftir að gallblaðran sprakk –
þótt gárungar segðu síðar að hann
hefði neitað sér of lengi um að fara
á klósettið. Það kom því í hlut lærisveinsins Keplers að gefa út stjörnumælingar meistara síns, en í stað
þess hafa þar til hliðsjónar heimsmyndarkenningu Brahes sjálfs lá
Kepler á því lúalagi að notast við
sólmiðjukenninguna í staðinn.
Lífsstarf Tychos Brahe varð því að
lokum til þess að festa í sessi kenningu sem hann trúði ekki á sjálfur.
Eflaust hefðu sumir höfundar í
pistli um Tycho Brahe freistast til að
skrifa um sérkennileg smáatriði í lífi
hans, svo sem gullnefið, dverginn
sem hann átti og elginn hans sem
datt ölvaður niður stiga og drapst.
En það bíður betri tíma.

STURLUNGASAGA
20. ALDARINNAR
Hér rekur Guðjón Friðriksson sagnfræðingur sögu Alþýðuflokksins og brautryðjendanna,
svo og arftaka þeirra allt til síðustu aldamóta; segir frá sókn til framtíðar, áföngum og
sigrum, en einnig frá hörðum átökum innan flokks og utan, flóknum fléttum og klofningi.

RÍKULEGA
MYNDSKREYTT

ÁTAKASAGA

www.forlagid.is – alvöru bókabúð á netinu
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kr. 1,36 kg
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Amerísk Smáepli
Rauð, 1,36 kg

kr. 2,3 kg

1L

Only Stollen brauð
500 g

kr. 500 g

Br
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i
Alltu
að 4tkílm
st.

798
kr. stk.

Ný sending

LÆGRA VERÐ
Arinkubbur
2,72 kg - Verð áður 998 kr.

-18°C
frostþol

398
kr. 2,5 l

598
kr. 1 l

359

Blomberg’s Jólaglögg
1l, óáfeng

Ribena Sólberjaþykkni
850 ml

úin
Verum við öllu b

kr. 850 ml

í vetur

179
kr. stk.

Rúðuvökvi
Frostþol -18°C, 2,5 l

Robin Klementínur
Spánn, 2,3 kg

Rúðuskafa

598

998

Mannbroddar
2 stk. í pakka

Mannbroddar
4 stærðir, 2 stk. í pakka

kr. pk.

Verð gildir til og með 20. nóvember eða meðan birgðir endast

kr. pk.

Kjúklingur á góðu verði

1.895
kr. kg

759

Bónus Kjúklingabringur
Ferskar

kr. kg

Bónus Kjúklingur
Ferskur, heill

GOTT VERÐ Í BÓNUS
Roð- g
beinhreino
saðir

30%

Meira magn

Sama verð

1kg

998
kr. 800 g

998

Þorskbitar í raspi
800 g, frosnir, forsteiktir

Bónus Ýsubitar
800 g, frosnir

kr. 800 g

379
kr. 1 kg

Myllu Heimilisbrauð
1 kg

Gjafakort
Bónus
VIN

JÓL

SÆ

AG

398
kr. 600 g

898

Heima Döðlur
600 g, ferskar

Te og Kaffi Jólakaffi
400 g, malað eða baunir

kr. 400 g

JÖF

LAS

IN Í

TA

BÓN

US

Gjöf sem kemur
að góðum notum fyrir alla
Gjafakortið fæst til afgreiðslu í öllum verslunum Bónus

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
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Helgi Jónas Ólafsson
stýrimaður,
Njörvasundi 35,

er látinn. Útförin hefur farið fram.
Þökkum auðsýnda samúð.
Eyrún Ósk Kristjánsdóttir
og börn.

Hjartans þakkir fyrir samúð, hlýhug
og vináttu vegna andláts og útfarar
mannsins míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Stefánssonar
löggilts endurskoðanda,
Þorragötu 5, Reykjavík.

Anna Jónsdóttir
Jón Sigurðsson
Ingveldur Sveinbjörnsdóttir
Stefán Sigurðsson
Helga Kristín Guðmundsdóttir
Björg Sigurðardóttir
Gunnar Baldvinsson
barnabörn og barnabarnabörn.
„Ég er ekkert upp með mér af eigin hagmælsku en tók þátt og hafði gaman af,“ segir Ingvar um yrkingarnar á Alþingi Íslendinga.
Mynd/Auðunn Níelsson

Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug og
vináttu vegna andláts og útfarar
elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Hilmars Guðbrandssonar
Gullsmára 7,
áður til heimilis í Hraunbæ 132.

Guð blessi ykkur öll.
Bjarney Guðjónsdóttir
Helga Hilmarsdóttir
Örn Þráinsson
Guðjón Hilmarsson
S. Ingibjörg Jósefsdóttir
Bragi Hilmarsson
Björk Norðdahl
Arnar Hilmarsson
Margrét Guðmundsdóttir
Arndís Hilmarsdóttir
Guðmundur Mar Magnússon
afabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og bróðir,

Þórhallur Jón Gestsson
Vogagerði 31, Vogum,

lést á heimili sínu 6. nóvember sl.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 23. nóvember kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á minningarreikning
0186-15-380294, kt. 060475-4079.
Linda María Þórhallsdóttir
Sædís Þórhallsdóttir
Einar Mýrdal Guðmundsson
Þórður Kristinn Þórhallsson Maríanna Bergsteinsdóttir
Gestur Þór Þórhallsson
Tatiya Tohmudbamrung
Símon Ingi Gestsson
Elín Anna Gestsdóttir
Guðmundur Skarphéðinss.
og barnabörn.

Svanbjörg Ragnhildur
Gunnarsdóttir

Dvergabakka 12,
áður húsfreyja á Ljótsstöðum 1,
Vopnafirði,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Mörk
9. nóvember. Útför hennar fer fram frá
Langholtskirkju mánudaginn 21. nóvember kl. 13.
Anna Sólveig Gunnarsdóttir
Gunnar Þór Runólfsson
Sara Jóhannsdóttir
og langömmubörn.

Pólitíkin gleypti mig
Fyrsta alvöru ljóðabók hins níræða Ingvars Gíslasonar, fyrrverandi menntamálaráðherra, geymir úrval ljóða og ljóðaþýðinga hans og nefnist Úr lausblaðabók – Ljóðævi.
„Ég stundaði yrkingar á bernsku- og ungdómsárum en eftir menntaskóla varð hlé
á þeim þar til ég settist á Alþingi árið 1961,
þá byrjaði ég aftur því andrúmsloftið þar
var þannig,“ segir Ingvar Gíslason, fyrrverandi menntamálaráðherra, spurður út
í skáldferil sinn. Hans fyrsta alvöru ljóðabók var að koma út, á 90. aldursári hans,
Úr lausblaðabók – Ljóðævi heitir hún.
Reyndar gaf Ingvar út limrubók fyrir tíu
árum því hann hefur leikið sér með limruformið frá því það kom fram og margar af
limrum hans eru landsfleygar. Til dæmis
þessi:
Lauslát var Gunna á Glerá
hún giftist samt Jóni á Þverá,
nú hoppar um húsin
um hálft annað dúsín
af krökkum sem enginn veit hver á.

En aftur að andrúmsloftinu á
þinginu. Ingvar nefnir Jónas Árnason, Svövu Jakobsdóttur, Guðrúnu
Helgadóttur, Stefán Jónsson og Helga
Hjörvar sem dæmi um bókmenntafólk sem var þar samtíða honum.
Hann segir miðum með stökum hafa
verið laumað á milli bæði í fundarsal
og kaffistofu, alltaf í góðu – aldrei í
illu.
„Ég er ekkert upp með mér af eigin
hagmælsku en tók þátt og hafði
gaman af,“ segir hann. „Það var líka
ágætlega skáldmælt fólk sem vann í
þinginu. Ég man eftir Sigrúnu Árnadóttur, hún hefði getað sent frá sér
góða ljóðabók.“
Ingvar ólst upp í Nesi í Norðfirði en
fór til Akureyrar til náms og ílentist

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Unnur Kolbrún Sveinsdóttir
Norðurvangi 25, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum 12. nóvember
síðastliðinn. Útförin fer fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu.
Þórir Kjartansson
Ása Sigríður Þórisdóttir
Kjartan Þórisson
Edda Lilja Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Vilhjálmur Stefán
Guðlaugsson

húsasmíðameistari
Meðalbraut 4, Kópavogi,
lést á Landspítalanum við Hringbraut
31. október sl. Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins
látna. Þökkum auðsýnda samúð.
Dagmar Ásgeirsdóttir
Bjarnfríður Vilhjálmsdóttir
Þór Örn Jónsson
Ásgeir Vilhjálmsson
Laufey R. Brekkan
Sjöfn G. Vilhjálmsdóttir
Magnús Þ. Eggertsson
Hanna Þ. Vilhjálmsdóttir
Jens Þór Svansson
barnabörn og barnabarnabörn.

þar. Hann segir mikinn bókmenntaáhuga hafa einkennt lífið í MA þegar
hann var þar, sjálfur tók hann þátt í
því af lífi og sál, var til dæmis ritstjóri
skólablaðsins og „nokkurs konar
bekkjarskáld, eða hvað á að kalla
það, alltaf búandi til eitthvað“, eins og
hann orðar það. Hreifst af órímuðum
ljóðum en náði sjálfur betri tökum á
hefðbundna forminu.
Svo var Ingvar alþingismaður fyrir
Norðurlandskjördæmi eystra í 27
ár og ráðherra á tímabili. „Pólitíkin
gleypti mig,“ segir hann kankvís.
„Hins vegar var ég lögfræðingur líka
en hafði lítinn áhuga á að stunda lögmennsku, menntunin var góð og kom
að gagni í mínu starfi.“
gun@frettabladid.is

Ástkær systir okkar,
mágkona og frænka,

Björk Gunnarsdóttir
Lautarvegi 18,

lést miðvikudaginn 16. nóvember.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent
á Ás styrktarfélag. Útför verður
auglýst nánar síðar.
Margrét Ásta Gunnarsdóttir
Guðlaugur S. Helgason
Páll Gunnarsson
og frændsystkini.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Sonja Valdemarsdóttir
verslunarkona,
Sóleyjarima 7,
áður að Lindargötu 30,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir, mánudaginn
14. nóvember. Útförin fer fram frá Bústaðarkirkju
miðvikudaginn 23. nóvember kl. 11.
Kristín Erlingsdóttir
Valgerður Kummer
Magnús S. Ármannsson
Ragnar Kummer
Þóra Björk Sigurþórsdóttir
Dagný Erlingsdóttir
Ágúst J. Guðmundsson
Sonja Erlingsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

markhönnun ehf

JÓLABÓKIN FÆST HJÁ OKKUR

AFLAUSN

ALLT MITT LÍF ER TILVILJUN

4.549 KR

DRUNGI

4.874 KR

ENDURFUNDIR

4.899 KR

4.899 KR

LEITIN AÐ SVARTA
VÍKINGNUM

LJÓSIN Á DETTIFOSSI

4.899 KR

4.899 KR

HARRY POTTER OG
BÖLVUN BARNSINS

HRAKNINGAR Á HEIÐAVEGUM

3.849 KR

SKEGG RASPÚTÍNS

5.249 KR

4.899 KR

TVÍSAGA

5.249 KR

www.netto.is | Tilboðin gilda 19. - 20. nóvember
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
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LAUGARDAGUR

Merkisatburðir
1946 Ísland gengur í
Sameinuðu þjóðirnar.
1959 Auður Auðuns
er kjörin borgarstjóri
í Reykjavík með Geir
Hallgrímssyni og er
fyrst kvenna til að
gegna embættinu.
1974 Geirfinnur
Einarsson hverfur í
Keflavík.
1983 Fyrsta bjórkráin,
Gaukur á Stöng, er
opnuð í Reykjavík en
bjór er ekki leyfður
og því er þar selt svonefnt bjórlíki.

Bára Brynjólfsdóttir
fædd þann 14. mars 1934, lést
6. nóvember síðastliðinn.
Jarðarförin hefur farið fram.
Bergsteinn Bergsteinsson
Guðný Bergsteinsdóttir
Starfsmenn Hljóðfærahússins að koma sér í gírinn, Arnar Freyr Gunnarsson, Sindri Már Heimisson, Arnar Þór Gíslason og Jón Kjartan Ingólfsson. Fréttablaðið/GVA

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug vegna andláts og útfarar
ástkærrar eiginkonu, dóttur, móður,
tengdamóður, systur og ömmu,

Valborgar Stellu
Harðardóttur

Lundarbrekku 10, Kópavogi.
Eggert Jóhannsson
Pálína Stefánsdóttir
Hörður Páll Eggertsson
Karen Ómarsdóttir
Anton Ingi Eggertsson
Stefán J. Eggertsson
Jóhanna Brynjólfsdóttir
Kristín Harðardóttir
Bjarni Halldórsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og vinarhug við andlát og
útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

Sjafnar Jóhannesdóttur

dvalarheimilinu Höfða, Akranesi.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
dvalarheimilisins Höfða fyrir einstaka alúð og umhyggju.
Jóhannes Guðjónsson
Guðrún J. Guðmundsdóttir,
Guðmundur Guðjónsson
Ólöf Á. Guðmundsdóttir,
Hrefna Guðjónsdóttir
Sigurður Sigurðsson
og ömmubörn.

Frá gítarnöglum til flygla

Verslunin Hljóðfærahúsið á sér merkilega 100 ára sögu og heldur upp á það í dag með
tónleikum í Síðumúla 20. Sindri Már Heimisson framkvæmdastjóri lofar stuði.
Hljóðfærahús Reykjavíkur tók til starfa
í Templarasundi 3 þann 21. nóvember
1916. Það var stofnað af hinni dönsku
Önnu Friðriksson og var fyrsta eiginlega
sérverslunin í Reykjavík. Á ýmsu gekk í
rekstrinum fyrstu árin og meðal þess sem
við var að stríða á tímabili var bann við
innflutningi á hljóðfærum vegna fjárhagsörðugleika í landinu.
Nú er Hljóðfærahúsið á 870 fermetrum
í Síðumúla 20 og fagnar aldarafmæli sínu
í dag, 19. nóvember, með tónleikum frá
14.30 til 17. Þar koma fram Skólahljómsveit Kópavogs, Mugison, Soffía Björg
með hljómsveit, Sigurður Flosason, Einar
Valur Scheving ásamt Þóri Baldurssyni
og Sálin hans Jóns míns.
„Hér verður mikið stuð,“ segir Sindri
Már Heimisson, framkvæmdastjóri og

Nýjungin er alls konar
búnaður sem tengist
tölvum og forritum svo við
starfsfólkið erum í endurmenntun á hverjum degi.

eigandi Hljóðfærahússins ásamt Lyfjum
og heilsu. „Við eigum líka Tónabúðina
á Akureyri sem er 50 ára á þessu ári.
Pálmi Stefánsson stofnaði hana 1966
og Tónaútgáfuna líka og gaf mikið út af
íslenskum plötum. Það er saga út af fyrir
sig,“ bendir hann á.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi.

Guðbjörn Ásgeirsson
Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurjón Óskar Sigurðsson
Hvassaleiti 16,

lést föstudaginn 11. nóvember.
Útförin fer fram frá Grensáskirkju
þriðjudaginn 22. nóvember kl. 15.
Anna Guðný Hildiþórsdóttir
Sigurður Ármann Sigurjónsson Lek Kaewphanna
Kristín Júlía Sigurjónsdóttir
Aðalsteinn Þormar Sigurjónss. Kristín Guðný Sigurðard.
Aðalheiður Sigurjónsdóttir
Daníel Heiðar Guðjónss.
barnabörn og barnabarnabörn.

lést af slysförum aðfaranótt
miðvikudags 16. nóvember síðastliðinn.
Útförin fer fram þriðjudaginn
22. nóvember kl. 13.00 frá Víðistaðakirkju.
Guðrún Gerður Guðbjörnsdóttir
Guðmunda Rut Guðbjörnsdóttir

Ragnar Víðir
Kristinsson
Arnar Helgi Guðbjörnsson
Anna Lára
Sveinbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sveinn Jónsson

Konráð Guðmundsson
frá Landlyst,
Vestmannaeyjum,
Lundi 86, Kópavogi,

lést á heimili sínu 14. nóvember.
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Elín Leósdóttir
Kristbjörg Konráðsdóttir
Lúðvík H. Gröndal
Brynjar Konráðsson
og barnabörn.

gun@frettabladid.is

María Bjarkar Árelíusdóttir
Lækjarbrún 8,
Hveragerði,

matreiðslumeistari,

Faðir okkar,

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sindri segir starfið í Hljóðfærahúsinu
ekki bara snúast um að selja fjögurra
strengja fiðlur. „Markaðurinn hefur
breyst og stækkað í allar áttir. Nýjungin
er alls konar búnaður sem tengist tölvum
og forritum svo við starfsfólkið erum í
endurmenntun á hverjum degi.“
Hljóðfærahúsið er alhliða verslun sem
selur allt frá gítarnöglum upp í flygla, líka
hljóðkerfi, mixera, hátalara, snúrur og
strengi að sögn Sindra. „Við erum með
stór umboð eins og Yamaha og Fender.
Erum líka með eðalstarfsfólk bæði hér og
á Akureyri sem er spilandi og syngjandi í
hljómsveitum úti um allar koppagrundir.
Miklir snillingar.“
Spilið þið í vinnutímanum? „Já, erum
sérstaklega hallir undir jólalög!“

bóndi á Hjallalandi, Skagafirði,
lést á Dvalarheimili aldraðra á
Sauðárkróki 15. nóvember síðastliðinn.
Útförin verður frá Sauðárkrókskirkju
föstudaginn 25. nóvember kl. 14.
Jón Pétur Sveinsson
Sigríður Halldóra Sveinsdóttir
Una Sveinsdóttir
Gígja Sveinsdóttir
Hallfríður Sveinsdóttir
Anna Sveinsdóttir
Sigurður Sveinsson
og fjölskyldur.

er látin. Útförin verður auglýst síðar.
Steinar Berg Björnsson
Skarphéðinn Berg Steinarsson
Ingvar Berg Steinarsson
Sverrir Berg Steinarsson

Sigríður Jóhannesdóttir
Arna Viktoría
Kristjánsdóttir
Ragnhildur Anna
Jónsdóttir

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma, langamma
og langalangamma,

Helga Ingunn Tryggvadóttir
Meistaravöllum 19,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir
föstudaginn 11. nóvember.
Útför mun fara fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Kristján Pétursson
Birkir Pétursson
Margrét Sveinsdóttir
Bera Hraunfjörð
Jón G. Guðmundsson
Óttar Pétursson
Zofia Barbara Urbanik
Bára Pétursdóttir
Gaukur Pétursson
Elínborg Bjarnadóttir
Brynja Pétursdóttir
Ragnar Antonsson
ömmubörn, langömmubörn, langalangömmubörn
og aðrir aðstandendur.

Metsölubækur
í 23 ár

ÚTKALL – KRAFTAVERK UNDIR JÖKLI
Undir Svörtuloftum á aðventu 2001 +++
,,Svanborg frá Ólafsvík kastast af ógnarafli utan í klettana á Snæfellsnesi."
,,Örmagna heldur einn skipbrotsmanna sér dauðahaldi á brúarþakinu svo klukkustundum skiptir."
,,TF-LÍF bilar. Varnarliðsþyrla kemur á vetvang - sigmaður leggur sig í bráða lífshættu."

Óttar Sveinsson

Á Hofsjökli í febrúar 2006 +++
,,Toyota Hilux heppi með tveimur mönnum hrapar 30 metra niður í hyldýpissprungu"
,,Bíllinn fleygast á milli ísveggjanna og verður aðeins um metri á hæð"
,,Inni í flakinu eru vinirnir Jónas Atli og Tómas Ýmir. Hér er barist upp á líf og dauða"

Útkallsbækur Óttars Sveinssonar hafa 23 ár í röð verið
eitthvert vinsælasta lesefni Íslendinga. Bækur sem
lesendur leggja ekki frá sér fyrr en að lestri loknum.
Óttari tekst á einstakan hátt að skapa mikla spennu í

sögum sínum úr íslenskum raunveruleika. Einlægar
frásagnir þeirra sem lenda í raununum, aðstandenda
þeirra og björgunarfólks láta engan ósnortinn.

Útkall ehf. Sundaborg 9, 104 Reykjavík, sími 562 2600 - www.utkallbokautgafa.is
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Krossgáta

Lárétt
1 Ástand nútímakvenna er betra en Eddu og Evu
(8)
11 Leita þessara laka vegna ákveðinna slysa í
rúminu (13)
12 Með útkeyrðum mönnum á fjölförnum vegi (8)
13 Fiska veiði – þó enga hákarla (9)
14 Sveigur mun þjóta milli helstu blóðganga (8)
15 Hví er þessi klifurjurt svo oft í fréttum? (5)
16 Set kraft í feitan (7)
17 Öngvit fyrir ansi hress (8)
19 Hér segir frá næringarríku sníkjudýri (5)
20 Heilsaðu Degi, segir Dagur, enda þeirra dagur
(10)
21 Hvílir þá sá æri rugludallur (3)
22 Vegur salt við lygna vík (3)
23 Snjókorn í skotinni rjúpu? (4)
25 Sóun tengir bakka hverfis í Köben (11)
30 Hitti túrakarl á leið í messu (8)
33 Vildi hitta himnanna hliðvarðar herra en fann
bara lindýr (10)
34 Eiður vottar að meindýraeyðing er í uppnámi
(11)
36 Tortryggja þann stysta sem þó er traustastur (10)
37 Finn áhöfn á heitin á köllunum (11)
38 Þeir sem drolla eru engir ernir (8)
41 Leita járnahluta vegna vipruglæpa (11)
42 Leita risa sem þola ekki dagsljósið (10)
43 Sker eða storð eða skáldsaga eftir Hagalín? (6)
44 Með hugann við eitthvað sætt og ruglað (6)
45 Elduðum helling og sendum svo kóðuð skeyti (8)
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Lóðrétt
1 Illindi eða orgíur í pólitíkinni? (13)
2 Dómstóladallurinn og reglurnar sem gilda um
borð (11)
3 Festum ungdóminn þar sem hann er (11)
4 Finn grein fyrir hringa um handlegg (8)
5 Þetta er heví skrens og erfitt að stöðva (10)
6 Bísa frekar, segir einn sem ekki verður rændur
(10)
7 Nú er lag, sviknir svikarar í uppnámi! (10)
8 Nú tel ég að flinkar ættu að sæta hafgolu (8)
9 Fjörður og friður sefa sorgum hlaðna (9)
10 Þvagtittlingur er annað hvort önd eða brúsi (9)
18 Gunna setur drenghnokka í uppnám (5)
23 Gera frumrannsókn á virkni ákveðinna slumma
(8)
24 Nofæra sér þennan fjölda til hins ýtrasta (7)
26 Sviksamur býr vaðmál fyrir ferðalag (11)
27 Hleyp ég á toppinn sem efnileg sál (11)
28 Glepjum hippa með rokkskífum (11)
29 Fara skeiðandi úr hesthúsi, illar á tíðum (11)
31 Segir hún þá rassmikla, einkum á kvöldin (10)
32 Legg að lokum mat á strit við starf og heila iðngrein (10)
35 Skutust hingað af himni um hríð (8)
39 Setjið nú sving í hreyfinguna (5)
40 Lömuð lauma sér úr ruglinu (5)
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Lausnarorð

Vegleg verðlaun

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist svolítil
hvíld. Nema það sé leikrit? Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 24. nóvember
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „19. nóvember“.

Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi eintak af Næturgalanum
eftir Kristin Hannah frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku
var Linda Leifsdóttir, Reykjavík.

þrautir

Skák

Gunnar Björnsson

Svartur á leik

Bridge Ísak Örn Sigurðsson
Úttekt breytt í refsingu
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19. nóvember 2016

NÝTT

Árlega alþjóðlega mótið, sem fram fór á eyjunni Madeira, er lokið. Það var spilað dagana
7.-13. nóvember. Hópur Íslendinga er vel kunnugur mótinu og stór hópur þeirra hefur
jafnan verið með í mótinu. Íslendingar hafa oft fagnað sigri í þessu móti, en gerðu það
ekki að þessu sinni. Bestum árangri Íslendinga náðu félagarnir Halldór Svanbergsson og
Kristinn Kristinsson, sem hafa oft verið meðal þátttakenda. Íslendingar voru tæplega
40 talsins í ár. Halldór og Kristinn enduðu í 6. sæti í tvímenningnum (165 pör) og 4. sæti
í sveitakeppninni (74 sveitir). Sveit þeirra bar heitið „Donald Trump“ og var ætlunin að
koma á óvart og vinna með lokasprettinum, líkt og Trump gerði. Það tókst ekki þó að
gott sæti næðist. Halldór og Kristinn fengu toppskor í þessu spili í tvímenningnum.
Norður var gjafari og enginn á hættu:
Norður
KD32
ÁK74
KD
943

Vestur
G6
DG
107543
ÁKD10

Bragðið af jólunum
rúmast í dós
Ljúffengur eftirréttur
sem er tilvalið að smakka
á aðventunni

MIÐVIKUDAGA KL. 19:50

Austur
10975
8632
87652

Suður
Á84
1095
ÁG9862
G

Sergey Karjakin (2.772) átti leik gegn
Magnusi Carlsen (2.853) í fimmtu
skák heimsmeistaraeinvígis þeirra.

Kristinn opnaði á einu laufi í norðurhöndina með sterk spil. Austur
gat ekki stillt sig um að koma inn á
sagnir á einum tígli en átti eftir að
sjá eftir því. Halldór passaði með
hressilegan lit í tígli og Kristinn gaf
úttektardobl sem Halldór breytti
að sjálfsögðu í refsingu. Þegar
þokunni létti skrifuðu NS 1100
stig í sinn dálk. Austur varð að láta
sér nægja 3 slagi og 1100 dugði í
hreinan topp í NS.

42...d4! 43. Dxd4 Bd5? (hér missti
Karjakin af upplögðu tækifæri
43...Hh8! sem hefði gefið honum
möguleika á að tefla til sigurs) 44.
e6! Dxe6 45. Kg3 og jafntefli samið
nokkru síðar. Staðan var 2½-2½
fyrir sjöttu skákina sem tefld var í
gærkvöld.
www.skak.is: Allt um heimsmeistaraeinvígið.
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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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VALSHÖLLIN

11. JÚNÍ 2017

MIÐASALA HEFST Á FIMMTUDAG KL. 10 Á TIX.IS
PÓSTLISTAFORSALA SENU LIVE FER FRAM Á MIÐVIKUDAG.
NÁNAR Á WWW.SENA.IS/FLUFFY
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Bragi Halldórsson

Konráð horfði hugsi á gátuna. „Hvers konar gáta er nú þetta?“
„Örugglega eitthvað til að rugla mann og plata,“ sagði Kata
snúðug eins og venjulega. „Alltaf verið að plata mann,“ bætti
hún við. Lísaloppa las leiðbeiningarnar fyrir gátuna. „Þetta er
orðagáta og hér stendur,“ las hún: „búið er að rugla stöfunum
í nöfnum nokkurra fuglategunda í hverri línu. Ef þú getur
raðað þeim rétt í kassana mynda stafirnir í hringjunum nafn
fugls ef lesið er niður.
Getur þú ráðið orðaruglið og séð hvaða fuglar þetta eru?

VMURÁ
FRHNA
FLÁT
ÓLRMU
LYISMLR

Julia og Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti. Vigdís var verndari verðlaunanna og afhenti þau við hátíðlega athöfn í
Norðurljósasal Hörpu. Mynd/Sigrún Björnsdóttir

Finnst gaman að
útskýra fyrir öðrum
LAUSN:VALUR

Gátur

Hvernig er vatn stafað með tveimur bókstöfum?
Hver er það sem fer alltaf umhverfis tréð og verður þó aldrei þreyttur?
Hvaða ungi er fjaðralaus?
Ég segi þér það sem ég segi þér til þess að þú segir mér það sem ég segi þér
ekki. Veistu svarið?
Hvað er sameiginlegt með andasteik og peningaveski?
Sá sem á það er fátækur. Sá sem veit það, er heimskur. Sá sem gerir það er
latur. Hvað er það?
Svör:

markhönnun ehf

Ís, börkurinn, náungi, gátan, þau eru bæði best vel fyllt, ekkert.

Vínber rauð kg
Áður: 898 kr/kG
KR
KG

-50%

Julia Newel var ein þeirra 57 reykvísku grunnskólanemenda
sem hlutu Íslenskuverðlaun unga fólksins í bókmenntaborginni
Reykjavík á degi íslenskrar tungu.
Julia er tólf ára nemandi í Fellaskóla í Breiðholti. Hún fékk
verðlaun á degi íslenskrar tungu
fyrir að taka stöðugum framförum og búa yfir ákveðinni
færni í ræðu og riti sem skarar
fram úr, ásamt því að túlka fyrir
pólska samnemendur sína. Hún
var að vonum glöð þegar hún tók
við verðlaununum. „Mér fannst
það gaman. Ég er stolt yfir því að
hafa verið valin,“ segir hún.
Julia fæddist á Íslandi og þó hún
sé svona góð í íslensku þá er
stærðfræði uppáhaldsfag hennar
í skólanum.

Skyldi hún fara oft til Póllands?
„Mamma og pabbi eru bæði frá
Póllandi og ég hef farið þangað
á hverju ári síðan ég fæddist. Ég
fór þangað til dæmis í sumar,
hitti fjölskylduna mína og gerði
margt skemmtilegt.“
Spurð hverrar þjóðar bestu vinir
hennar séu svarar Julia: „Þeir eru
frá mörgum löndum. Í bekknum
mínum eru krakkar frá tíu
löndum.“
Helsta áhugamál Juliu er dans.
„Ég æfi dans í World Class,“ upplýsir hún og bætir við: „En eitt af

því sem einkennir mig er að ég
er mjög tapsár. Þess vegna finnst
mér mikilvægt að læra vel fyrir
próf því mig langar að fá háar
einkunnir.“
Miðað við vitnisburðinn sem
vísað er til í byrjun um að Julia
sé dugleg að túlka fyrir pólska
samnemendur sína kemur ekki
á óvart hvað hana langar að
verða þegar hún verður stór og
af hverju. „Mig langar að verða
kennari því mér finnst gaman að
tala. Og þegar ég er búin að læra
eitthvað vel finnst mér gaman að
útskýra það fyrir öðrum.“ – gun

Lesendabréf
Ósanngjarnar biðraðir

449

Rauð vínber

Ég hef tekið eftir að það er alltaf biðröð
á konuklósettinu en ekki karlaklósettinu.
Mér finnst það ekki nógu gott. Það þarf
fleiri klósett fyrir konur og stelpur. Það er
ekki sanngjarnt að þær þurfi að vera að
bíða lengur en karlar og strákar. Allir sem
ákveða hvernig hús eiga að vera ættu að
pæla í að hafa fleiri klósett fyrir konur
en karla eða aukaklósett sem konur geta
notað sérstaklega.
Védís Vífilsdóttir, 7 ára

Védís Vífilsdóttir tekur eftir því sem betur má fara.
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Viltu lesa fyrir mig?

Vísinda-Villi

Ríma kl. 11.30

Krakkahornið í Flóa kl. 12

Allie og Hulda – Hekla skilur hundamál

Vilhelm Anton Jónsson kynnir bók sína

Sigrún Eldjárn – Sigurfljóð hjálpar öllum!

Vísindabók Villa – Skynjun og skynvillur

Jóna Valborg Árnadóttir – Hetjubókin

og gerir fræðandi og fyndnar tilraunir

Birgitta Haukdal – Lára fer á skíði og Kósýkvöld með Láru

sem dýpka skilning okkar á heilanum.

Íris Baldursdóttir – Sirkusráðgátan
Bjarki Karlsson – Enginn sá hundinn

Geimsmiðja með Stjörnu-Sævari
Krakkahornið í Flóa kl. 12
Hvað eru stjörnurnar á himninum margar?
Í hvaða stjörnumerki er ég í raun og veru?
Þessum spurningum og stjarnfræðilega mörgum
öðrum verður svarað, auk þess sem gestir fá
að handleika loftsteina. Nýja bókin hans Sævars,
Stjörnuskoðun fyrir alla fjölskylduna, er
stórskemmtileg – og stækkar heiminn.

Sigurfljóð hjálpar öllum

Spennandi sögur fyrir alla krakka
Ríma A kl. 13
Meðal höfunda eru:
Gunnar Helgason – Pabbi prófessor
Inga Mekkín Beck – Skóladraugurinn
Þorgrímur Þráinsson – Henri og hetjurnar

Hekla skilur hundamál
Flói, bás Forlagsins, kl. 14
Dýravinirnir Hulda og Allie kynna bók sína
Hekla skilur hundamál og kenna gestum
og gangandi að tala við dýrin sín.

Flói, bás Forlagsins, kl. 14
Sigrún Eldjárn kynnir nýja bók sína um ofurstelpuna
Sigurfljóð og málar af henni glænýja mynd.

Ef þú þorir …
Ríma B kl. 15
Hrollvekjandi klukkutími fyrir ungt fólk
– komdu ef þú þorir! Meðal höfunda eru:
Hildur Knútsdóttir – Vetrarhörkur
Ragnheiður Eyjólfsdóttir – Skuggasaga – Undirheimar
Ævar Þór Benediktsson – Þín eigin hrollvekja

Þekkirðu íslenska náttúru?
Krakkahornið í Flóa kl. 15
Margrét Tryggvadóttir, annar höfundur
Íslandsbókar barnanna, býður gestum og
gangandi að reyna þekkingu sína á ýmsum fyrirbærum úr íslenskri náttúru. Vegleg verðlaun í boði.
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veður

Veðurspá Laugardagur

myndasögur

&

Flóð
fjara
Flóð

LAUGARDAGUR

Reykjavík

Fjara

Reykjavík
9.41
3.22
3,89m
0,51m
10.15
4.00
3,37m
0,62m
Akureyri
1.47
7.35
1,40m
0,37m
1.57
8.12
1,47m
0,27m

Ákveðin norðanátt með éljum fyrir norðan og austan, en bjartviðri suðvestan til. Dregur úr vindi og éljum um kvöldið. Hiti kringum frostmark.
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Ísafjörður
5.28
11.35
2,25m
0,44m
12.14
6.15
2,33m
0,45m

Ísafjörður

Akureyri

Tunglstaða

Heimurinn

Vaxandi

78%

Egilsstaðir

Sólarupprás: Kirkjubæjarklaustur

10.10

Aðalfundur

Sólarlag:

Golfklúbbs Ness Nesklúbbsins 2016

16.14

Aðalfundur Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins verður haldinn í
golfskála félagsins laugardaginn 26. nóvember nk. kl. 15.00.

Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli

Dagskrá:
Fundarsetning
Kjör fundarstjóra og fundarritara
Lögð fram skýrsla formanns
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar
Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.
Reikningar bornir undir atkvæði.
6. Lagðar fram tillögur um breytingar á lögum félagsins
ef um er að ræða.
7. Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga.
8. Ákveðið árgjald félaga fyrir næsta starfsár.
9. Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðenda reikninga
skv. 9. gr. laga.
10. Önnur mál.
1.
2.
3.
4.
5.

Nánari upplýsingar um fundinn má nálgast á heimasíðu félagsins,
nkgolf.is

Geggjað
partí!

Gelgjan

Hei!

X
3
landsferð

Tæ

Dregið föstudaginn

Stuttu
síðar.

Menn verða fertugir Maður
áður en þeir vita af! er búinn
Það er ekki hægt að taka
að vera alltaf alveg þetta
á fullu á djamminu
út.
lengur.

Já, mjög
kósí.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þú þarft að
þrífa bílskúrinn!

Jæja, ég þarf þá
bara sjálfur að
gera það.

16. desember

Ég meina,
þarftu
aðstoð?
Jess!

fyrir 2

ÁSKRIFENDA

LOTTERÍ
FYRSTI VINNINGUR ER ÓTRÚLEG
ÆVINTÝRAFERÐ FYRIR TVO TIL TÆLANDS
AÐ HEILDARVERÐMÆTI 658.000 KR.
Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma
1817 og þú ert komin/n í pottinn!
Gildir fyrir alla sjónvarpspakkaáskrifendur í nóvember og desember

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mér finnst leitt að honum hafi ekki
líkað við flugvélarmódelið.
Þetta er
allt í lagi.

Af hverju ætti
nokkurt barn að læra
handverkslist þegar
það getur eytt æsku
sinni í að skjóta
geim-uppvakninga í
tölvuleikjum?

Segðu þeim til
syndanna, afi.

Krakkaormar.

AFMÆLISVEISLA
ÞAÐ ERU 25 ÁR SÍÐAN VIÐ OPNUÐUM FYRSTU 10-11 VERSLUNINA.
VIÐ FÖGNUM ÞVÍ MEÐ BRAGÐGÓÐUM TILBOÐUM. TAKK FYRIR OKKUR.

GÓU
FLORIDABITAR

199

NÓA RJÓMASÚKKULAÐI

249

KJÖRÍS
MJÚKÍS 1 L

349

KR./PK.

KR./STK.

KR./STK.

GRÆNA
KAKAN

STJÖRNU
OSTAPUFFS

299

129

COKE 1 L
OG 3 HRINGIR

899

KR./STK.

KR./STK.

KR.

ldum

í vö
ungis

FRÓN
PIPARKÖKUR

um

n
verslu

Ein

299

KRISTALL
SÍTRÓNU 2 L

KR./STK.

199

KIPPA AF
PEPSI 2 L

599

KR./STK.

KR./STK.

KIPPA AF
COKE 2 L

799
KR./STK.

KIMS
SALTSTANGIR

KIPPA AF
APPELSÍNI 2 L

129

799

KR./STK.

KR./STK.

KJÖRÍS
PINNAR

299

HARIBO
STJERNE MIX

299

KR./PK.

KR./STK.

Gildir út nóvember, á meðan birgðir endast.
REYKJAVÍK
Laugalækur 9
Glæsibær
Austurstræti 17
Laugavegur 116
Lágmúli 7

Barónsstígur 4
Grímsbær
Héðinshús
Hjarðarhagi 47
Eggertsgata 24

Miklabraut 100
Kleppsvegur
Birkimelur 1
Bústaðavegur 20
Grjótháls 8

Suðurfell 4
Laugavegur 180
Við Vesturlandsveg
Borgartún 26
Bankastræti 11
Seljavegur 2

KÓPAVOGUR

HAFNARFJÖRÐUR

GARÐABÆR

REYKJANESBÆR

AKUREYRI

AKRANES

Hjallabrekka 2
Dalvegur 20
Hagasmári 9

Fjörður 13-15
Staðarberg 2-4
Melabraut 29
Reykjavíkurvegur 58

Litlatún

Hafnargata 55
Flugstöð Leifs Eiríkss.
Fitjar

Kaupangur

Skagabraut 43

menning

62
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Teikningar, skissur og skreytingar
Sýningin Á pappír verður opnuð í dag í Hönnunarsafni Íslands. Hún gefur áhugaverða mynd af vinnubrögðum sex hönnuða og myndlistarmanna við gerð umbúða, auglýsinga, bókarkápa, húsgagna og skreytinga á síðustu öld.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

gun@frettabladid.is

„Hér eru verk sem almenningur
hefur hreinlega aldrei séð og
kannski ekki haft vitneskju um. Sum
þeirra eru vinnuskissur og forvitnileg skólaverk. Þetta er fjölbreytt
sýning hvað snertir tíma og tækni
og hún ætti að höfða til margra.“
Þetta segir Harpa Þórsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands,
um sýninguna Á pappír – Skissur
og teikningar hönnuða og myndlistarmanna sem þar er opnuð í dag
klukkan 15.
Verkin eru allt frá þriðja áratug
síðustu aldar til þess sjöunda. Þau
eru eftir Jónas Sólmundsson (19051983), Jón Kristinsson eða Jónda
(1925-2009), Kristínu Þorkelsdóttur (1936), Lothar Grund
(1923-1995), Stefán Jónsson (1913-1989) og Sverri
Haraldsson (1930-1985).
Einkennisverk sýningarinnar er teikning
af svefnherbergishúsgögnum eftir Jónas
Sólmundsson. Hann á
fleiri fínar teikningar á
sýningunni frá náms
árunum í Þýskalandi
og sýnir tímabilið þegar
módernisminn er að
ryðja sér til rúms í húsgagnagerðinni, að sögn
Hörpu.
„Svo erum við með Lothar
Grund sem flutti hingað til
lands frá Þýskalandi og bjó
hér á 6. og 7. áratugnum.

Hann var menntaður leiktjaldahönnuður, lærði síðan innanhússhönnun og var líka myndlistarmaður. Lothar vann mikið fyrir Þorvald
í Síld og fisk sem meðal annars
byggði Hótel Sögu. Við erum með
teikningar eftir hann af innviðum
Hótel Sögu, skreytingum og tillögum. Dýrahringurinn í loftinu í
Grillinu er verk hans, barirnir og
fleira flott. Þetta er ein af fréttunum
í sýningunni.“
Annað sem er líka óvænt. Það er að

Harpa Þórsdóttir,
framkvæmdastjóri

Sverrir Haraldsson sem við þekkjum sem myndlistarmann lagði þá
grein til hliðar árin 1955 til 1957 og
fór að fást við auglýsingateiknun.
Teiknaði mikið fyrir Mjólkursamsöluna, gerði litatillögur fyrir
hana að bílum og fyrir Skarphéðin
Jóhannsson arkitekt að húsum. Líka
bókarkápur fyrir ýmsa höfunda. Það
er gaman að skoða þessi verk Sverris
því hann er alltaf að leika sér með
sama formið. Hann segir í viðtali
frá þessum tíma að í svona auglýsingahönnun sé abstraktsjónin gerð
aðgengileg almenningi.“
Stefán Jónsson arkitekt var auglýsingateikari áður en hann gerðist
arkitekt. „Stefán er maður tveggja
tíma,“ segir Harpa. Hann teiknaði
annars vegar merki fyrir nýstofnað
lýðveldi og er þar í þjóðernisrómantíkinni en hins vegar beitir hann
beinskeyttu myndmáli og ávarpandi
texta í öðru verki sem er auglýsing.“
Kristín Þorkelsdóttir er eini núlifandi hönnuðurinn sem á verk á
sýningunni. Það eru auglýsingar
sem sýndar voru í bíóum um 1960.
„Við erum á sýningunni að skoða
hvernig auglýsingum var komið á
framfæri og verk Kristínar eru gott
dæmi um hvernig tæknin þróaðist,“
segir Harpa. „Þá er líka gaman að
tala um hann Jónda, Jón í Lambey.
Hann teiknaði fyrir Rafskinnu í áratugi, Rafskinna var rafdrifin auglýsingabók sem fletti sér sjálf. Safnið
á nokkrar slíkar og þar er verið að
auglýsa Dagblaðið Vísi.“
Það voru Ástríður Magnúsdóttir,
Harpa Þórsdóttir og Þóra Sigurbjörnsdóttir sem völdu verkin og
um útlit og uppsetningu sá Helgi
Már Kristinsson.

Teikningar Lothars Grund af innanhússhönnun á Hótel Sögu.
Fréttablaðið/Ernir

Ein af teikningum Jónasar Sólmundssonar.

Búin að stilla og salurinn bíður
Bækur

Að heiman

markhönnun ehf
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Arngunnur Árnadóttir
Partus

NÝTT

Ofnin
verðurBragðið
eins af jólunum
rúmast í dós
og nýr!
Ljúffengur eftirréttur

Oven
Pride
sem
er tilvalið að smakka
Ofnahreinsirá aðventunni
KR
pK
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FRÁBÆRT

VERÐ

Kápa og bókarhönnun: Ragnar Helgi
Ólafsson
Prentun: Bookwell
Fjöldi síðna: 180

Að fara að heiman og ferðast um
kunnuga sem ókunna heima er
eitt elsta og margreyndasta sagnaminni sem við þekkjum. Hómer
skrifaði sína Ódysseifskviðu sem
endurómaði, þegar skáldsagan
reis hvað hæst á síðustu öld, í
Ulysses James Joyce um ekki síður
skemmtilegt ferðalag Leopolds
Bloom um Dublin. Sögur um fólk á
ferð eru skemmtilegar í eðli sínu og
veita höfundinum frelsi og möguleika sem eru síður til staðar í staðbundnum skáldskap.
Það verður því að teljast vel til
fundið hjá Arngunni Árnadóttur
að láta sína fyrstu skáldsögu vera
ferðasögu, þó svo það sé með
eilítið óhefðbundnu sniði. Að
heiman, segir sögu hinnar tuttugu
og þriggja ára gömlu Unnar. Heima
í Kópavogi, í skiptinámi í Berlín
og á ferðalagi um Ísland ásamt
vinunum Láru og Sveini. Það er
engin ástæða til þess að rekja söguþráðinn hér og nú, en rétt að taka
fram að hann gengur skemmtilega
upp þó svo höfundur taki sér helst
til margar síður í lokin til þess að

ljúka sögunni. Að heiman er ferðasaga, þroskasaga, kynslóðarsaga
og jafnvel ástarsaga allt í senn, en
þó einföld, látlaus og skemmtileg
aflestrar.
Þó svo hér sé á ferðinni fyrsta
skáldsaga Arngunnar þá er Að
heiman ekki hennar fyrsta bók
en það var ljóðabókin Unglingar
í ritröð Meðgönguljóða. Listrænn
grunnur Arngunnar er einnig í
tónlist, en hún starfar sem fyrsti
klarínettuleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þessi bakgrunnur
Arngunnar skiptir máli vegna þess
að hann skín í gegn og hún nýtur
hans. Hún nýtur þess að hafa tekist á við tungumálið og það er líka
tónlist í texta Arngunnar. Spenna

magnast og slaknar aftur. Endurteknar hugsanir koma og fara og
hljóma brátt eins og stef í kunnuglegu tónverki.
Að heiman er skrifuð í látlausum
og læsilegum stíl en Arngunnur
þarf þó að gæta sín á að ganga ekki
of langt í ljóðrænunni á stöku stað
en það er þó ekkert sem ætti ekki
að slípast af ungum rithöfundi fyrr
en seinna. Eins þarf hún að gæta
aðeins betur að flæði samtalanna
sem hættir á stöku stað til þess
að verða aðeins of formleg og stíf.
Þetta er þó ekki með þeim hætti að
lesendur ættu að hafa áhyggjur því
heildin er góð.
Persónusköpunin er vel heppnuð
og trúverðug, þó svo ekki sé mikið
lagt upp úr lýsingum á aukapersónum. Lesanda fer að þykja vænt
um Unni og reyndar líka Láru og
Svein, þrátt fyrir eða öllu heldur
vegna mannlegra ágalla þeirra og
bresta.
Að heiman er vel heppnuð skáldsaga og sem fyrsta skáldsaga þá er
hún virkilega vel heppnuð. Það
verður forvitnilegt að fylgjast með
því hvað Arngunnur sendir frá sér
næst, en hennar bíður í senn erfið
og skemmtileg áskorun í næstu bók,
enda er hún búin að stilla hljóðfærið og salurinn bíður eftir þessa
fínu frumraun á skáldsagnasviðinu.
Magnús Guðmundsson

Niðurstaða: Ljúf og skemmtileg
lesning og fín fyrsta skáldsaga höfundar sem lesendur ættu ekki að
láta fram hjá sér fara.
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Að skoða heiminn með líkamanum
Dans

Da Da Dans

HHHHH
Íslenski dansflokkurinn
Sýnt á Nýja sviði Borgarleikhússins
Danshöfundar: Inga Huld Hákonardóttir og Rósa Ómarsdóttir
Dansarar: Ásgeir Helgi Magnússon,
Hjördís Lilja Örnólfsdóttir, Védís
Kjartansdóttir og Inga Huld Hákonardóttir/Rósa Ómarsdóttir
Tónlist: Sveinbjörn Thorarensen
Búningar og sviðsmynd: Þórdís Erla
Zoëga
Ljósahönnuður: Valdimar Jóhannsson

Hundrað ár eru nú liðin frá því að
dadahreyfingin myndaðist í Evrópu
og af því tilefni býður Íslenski dans
flokkurinn upp á verkið Da Da Dans
sem nú er sýnt á nýja sviði Borgarleik
hússins.
Dadaismi spratt upp úr vitfirringu
fyrri heimsstyrjaldar og var megin
markmið stefnunnar að skapa fjar
stæðukennd verk sem hristu upp
í hugmyndum fólks um tilgang og
virði listarinnar. Dadaismi boðaði
nýtt upphaf með því að rísa upp gegn
ríkjandi hefðum í list og lífi.
Í sýningunni Da Da Dans eftir þær
Ingu Huld Hákonardóttur og Rósu
Ómarsdóttur eru fjórir dansarar
sem birtast á sviðinu á mismunandi
tímum. Sviðsetningin er einföld en

mjög abstrakt svo ekki er hægt að
lesa línulega frásögn út úr því hvernig
henni er stillt upp – eða hún notuð.
Stundum lifnaði hún við og tók að
hreyfast. En gott er að hafa í huga að
klippimyndin, þar sem ólíkum efnum
og myndum er stillt saman, á einmitt
upphaf sitt að þakka dadaismanum.
Sama má segja um kóreógrafíuna
þar sem dansararnir leita að því
hvernig ólík form fara saman. Bæði
form á líkamanum sjálfum og einn
ig hvernig margir líkamar saman fara
að því að mynda síbreytileg form.
Þessu hlutverki sem öðrum skiluðu
dansarar verksins afar vel, enda öll
einstaklega hæf.
Búningarnir eða skúlptúrarnir sem
dansararnir nota og klæðast eru vel
og skemmtilega skapaðir hjá Þórdísi
Erlu Zoëga. Þessi þáttur sýningarinnar
lýtur lögmálum dadaismans og leggur
mikilvægt framlag til sýningarinnar.
Dansararnir máta sig við þessa sér
kennilegu hluti og form, skoða merk
ingu þeirra og tilgang með að setja
þá í samhengi við líkamann og dans.
Þessi leit virtist vera rauði þráðurinn
í verkinu og hann gerir það auðvelt
fyrir áhorfendur að sogast inn í heim
dadaisma en einnig eigin abstrakt
hugarheim.
Gott dæmi er eitt allra skemmti
legasta atriði verksins sem er að
finna um miðbik sýningarinnar
þar sem Inga Huld og Ásgeir Helgi
freistuðust til að búa til frásögn með
nýrri samsetningu. Þar reyndu þau á
tungumálið og víkkuðu hugmyndir

Úr sýningunni Da Da
Dans sem Íslenski dansflokkurinn sýnir í Borgarleikhúsinu.

um hvernig við tengjum saman bæði
sjálft tungumálið en einnig líkams
tjáninguna.
Hljóðmyndin eftir Sveinbjörn
Thorarensen var sannarlega áhrifarík
og veitti verkinu aðra vídd í absúrd
isma heildarinnar. Allt virkaði vel
saman, hreyfingar, hljóð- og sviðs
mynd/búningar.
Áður en gengið var inn í sal hófst
verkið frammi í forsal Borgarleikhúss
ins þar sem dansarar flokksins fóru

með upprunalegan da da gjörning.
Benedikt Hjartarson bókmennta
fræðingur las upp manifestó, eina af
yfirlýsingum, dadaista. Byrjunin var
frekar klaufaleg þar sem áhorfendur
áttu erfitt með að sjá almennilega
til uppákomunnar. Upplesturinn
var óskýr og fór innihald hans fyrir
ofan garð og neðan. Illmögulegt var
að nema upplestur Benedikts og því
heyrðist trauðla hvert manifestóið
var. Þetta var sérlega bagalegt fyrir

Fjallið slær frá sér

Meira ruglið, eða hvað?

Bækur

Tónlist

Nóttin sem öllu breytti

Sinfóníutónleikar

Kara Hergils Valdimarsdóttir

Niðurstaða: Stórskemmtilegt
og frumlegt dansverk sem hleypti
áhorfandanum með í hugarferðalag.
Klaufaleg byrjun tók frá heildarupplifuninni.

★★★★★
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Verk eftir R. Strauss, Hauk Tómasson og Igor Stravinskí.

Sóley Eiríksdóttir og Helga Guðrún
Johnson
Útgefandi: JPV útgáfa
Kápa: Alexandra Buhl
Ljósmynd á kápu: Ragnar Axelsson
Fjöldi síðna: 245

„Einn daginn bjó ég í fallegu húsi með
foreldrum mínum, næsta dag átti ég
hvergi heima og systir mín var dáin.“
Það er venjulegt miðvikudags
kvöld á Flateyri og snjónum kyngir
niður. Veðurspáin ekkert sérlega góð
og fólki ráðlagt að halda sig heima
við. Sóley Eiríksdóttir ellefu ára og
stóra systir hennar Svana, sem er í
heimsókn frá Reykjavík þar sem hún
er í skóla, horfa saman á spólu og fara
svo að sofa. Þegar Sóley vaknar er hún
grafin undir rústunum af heimili sínu
og mörgum tonnum af snjó þar sem
hún liggur og bíður björgunar klukku
stundum saman. Í húsunum í kring
gerðist hið sama, fólk sofnaði heima
hjá sér þar sem það taldi sig öruggt
og vaknaði til ólýsanlegrar skelfingar.
Í bókinni Nóttin sem breytti öllu er
sögð saga þeirra sem lentu í snjóflóð
inu á Flateyri, saga björgunarinnar,
þeirra sem lifðu af og þeirra sem gerðu
það ekki. Atburðir þessarar skelfilegu
nætur eru raktir eins nákvæmlega og
unnt er og Sóley og meðhöfundur
hennar Helga Guðrún Johnson tóku
fjölda viðtala við Flateyringa til að fá
sem gleggsta mynd af atburðarásinni
þegar mörg hundruð þúsund tonna
snjófleki skríður niður fjall og á byggð,
splundrar húsum og tekur tuttugu
mannslíf.
Bókin er að hluta unnin eins og
heimildaverk með nákvæmum lýs
ingum á staðháttum, kortum af þeim
hlutum bæjarins sem flóðið féll á og
skýringarmyndum af því hvernig
það féll. Þá er einnig rakin saga snjó
flóðavarna í bænum og spurningunni
óhjákvæmilegu en þó hryllilegu velt
upp: þurfti þetta að gerast?
Sóley segir sína sögu í fyrstu per
sónu en annars eru sögurnar í þriðju
persónu sem gerir þær ópersónulegri
sem í þessu tilfelli er nauðsynlegt. Lýs
ingarnar á líðan fólks þegar það gerir
sér grein fyrir að börnin þess eru látin
eða björgunarmanna þegar þeim

þá sýningargesti sem ekki höfðu
fyrirfram mikinn skilning á stefnunni.
Þeir fóru því á mis við hluta af þeirri
upplifun sem fólst í annars sterkum
áhrifum af eftirminnilegri sýningu.

Einleikari: Víkingur Heiðar Ólafsson.
Stjórnandi: Yan Pascal Tortelier.
Eldborg í Hörpu

Fimmtudaginn 17. nóvember

tekst að bjarga einhverjum verða
þannig nákvæmlega nógu sterkar til
að hreyfa við lesandanum á kraft
mikinn hátt án þess að hann bugist
frammi fyrir þeim ósköpum sem
fólkið á Flateyri upplifði þessa nótt.
Bókin er ekki brotin um eins og
skáldsaga og er það góð ákvörðun.
Fjöldi mynda af björguninni er í
bókinni en líka myndir af mann
lífinu í þorpinu, þeim sem létust og
húsunum og bæjarbragnum sem
hvarf eða breyttist.
Frásögnin af hamförunum á Flat
eyri minnir okkur á að missa ekki
virðinguna fyrir náttúrunni, að við
búum í lifandi landi og í samanburð
inum erum við pínulítil, næstum ekki
neitt, en þó hvert um sig og hvort
öðru svo óendanlega mikilvæg. Og
hún minnir okkur á hvað býr í okkur,
hverju og einu þegar kallið kemur og
einnig hvað við ættum að vera meira
vakandi fyrir þeim krafti.
„Í hjarta sínu voru Íslendingar allir
Flateyringar meðan hörmungarnar
gengu yfir,“ segir Sóley í lokakafla
bókarinnar og eflaust geta flestir
sem muna eftir þessum atburðum
tekið undir það heilshugar. Þetta er
saga skelfilegrar lífsreynslu en líka
mannlegrar reisnar, samhjálpar og
kærleika, sögð af ástríðu og sorg. Ég
klökknaði oft yfir þessari bók en samt
var engin leið að leggja hana frá sér.
Brynhildur Björnsdóttir

Niðurstaða: Falleg og áhrifamikil
bók sem engin leið er að leggja frá
sér og á erindi við alla.

Maður hefði getað sagt í hléinu á
Sinfóníutónleikum á fimmtudags
kvöldið: Þetta var nú meira ruglið.
Það voru nefnilega mjög skrýtin
verk á efnisskránni fyrir hlé. Ann
ars vegar var það Burleska eftir
Richard Strauss, hins vegar From
Darkness Woven eftir Hauk Tómas
son. Þau voru eins og hvítt og svart.
Burleska er í eðli sínu brandari
(orðið burla á ítölsku þýðir prakk
arastrik) og getur verið tónlist, saga
eða leikrit. Tilgangurinn er að fá
fólk til að hlæja með fáránlegum
efnistökum, ýkjum og furðulegum
uppákomum. Tónlist Hauks var
aftur á móti drungaleg og fráhrind
andi, dökkur tónavefur sem virtist
ekki sérlega innblásinn. Tóna
hendingarnar voru hryssingslegar,
hljómarnir óþægilegir áheyrnar,
hljómsveitarraddsetningin laus
við allan sjarma. Haukur hefur oft
sent frá sér framandi tónsmíðar
sem eru heillandi, en hér virðist
honum hafa brugðist bogalistin.
Tónlistin hans við hliðina á Strauss
og tveimur skemmtilegum verkum
eftir Stravinskí eftir hlé átti einfald
lega ekki heima þarna.
Burleskan kom miklu betur út.
Stefin voru skondin, framvindan
manísk og kom stöðugt á óvart. Vík
ingur Heiðar Ólafsson píanóleikari
var í einleikshlutverkinu og leikur
hans var elegant og glæsilegur. Alls
konar hröð tónahlaup voru óað
finnanleg, innhverfari kaflar sann
færandi. Hljómsveitin spilaði líka af
gríðarlegu fjöri undir líflegri stjórn
Yans Pascal Tortelier. Mismunandi
hljóðfærahópar voru öruggir á sínu,
túlkunin skemmtilega hamslaus.
Eftir hlé var fyrst Kaprísa fyrir
píanó og hljómsveit eftir Stravinskí
þar sem Víkingur var aftur í aðal
hlutverki. Tónmálið var í nýklassísk
um stíl þar sem einfaldleikinn var í
fyrirrúmi, en tóntegundaskiptin

Víkingur Heiðar var í aðalhlutverki og lék listavel á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar
Íslands síðastliðinn fimmtudag. Fréttablaðið/GVA

nokkuð frábrugðin tónlist fyrri alda.
Það var eitthvað fallega heiðríkt við
músíkina, sem rann áfram áreynslu
laust, frábærlega leikin af Víkingi og
hljómsveitinni. Píanóleikurinn var
snarpur og grípandi. Hljómsveitar
spilið var blæbrigðaríkt og tækni
lega vandað, samtaka og í prýðilegu
styrkleikajafnvægi.
Kaprísa, eða capriccio, hefur verið
þýtt sem gletta á íslensku. Það er s.s.
líka brandari eins og Burleskan eftir
Strauss, en húmorinn er þó miklu
fínni og kurteislegri. Grínið skilaði
sér ágætlega í túlkuninni, sem var
létt og litrík.
Lokaverkið á efnisskránni var Eld
fuglinn eftir Stravinskí. Það var þó
ekki allur ballettinn eins og hann
er leikinn undir dansi, heldur svíta,

þ.e. röð kafla í tónleikaformi. Óþarfi
er að rekja söguþráð ballettsins hér,
en hann er byggður á rússneskum
ævintýrum. Tónlistin er hrífandi,
spennuþrungin og kraftmikil, en
inn á milli eru ákaflega seiðandi
kaflar sem maður getur hlustað á
aftur og aftur. Túlkun Torteliers
var framúrskarandi. Hún var full af
skáldskap, lifandi og áleitin. Hljóm
sveitin spilaði af stakri fagmennsku,
tæknin þvældist aldrei fyrir. Stíg
andin í verkinu var mögnuð, og
hápunkturinn gæddur sprengi
krafti. Hvílík skemmtun!
Jónas Sen

Niðurstaða: Að mestu flottir tónleikar með góðri tónlist og vönduðum flutningi.

V ER ÐL AUN
JÓNASAR H ALLGR ÍMSSONAR
TIL HA MINGJU, SIGUR ÐUR PÁLSSON

JPV

„Magnþrungin og ægifögur sáttargjörð við lífið.“
SIGR ÍÐUR ALBERTSDÓT TIR / VÍÐSJÁ

„Þetta er falleg bók, utan sem innan.“
S Ö LV I S V E I N S S O N / M O R G U N B L A Ð I Ð

„Meistaraverk.“
EGILL HELGASON / K ILJAN

„Algjörlega frábær bók … Ofsalega fallegt.“
EIR ÍKUR GUÐMU NDSSON / K ILJAN

1. prentun uppseld
2. prentun komin

„Örugglega áhrifamesta verk sem að
Sigurður hefur sent frá sér á sínum ferli.“
KOL BRÚ N BE RGÞ ÓR SD ÓT T I R / K I LJA N
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SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL
DOCTOR STRANGE 2D
JACK REACHER 2
THE GIRL ON THE TRAIN
STORKAR ÍSLTAL
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BENEDICT
CUMBERBATCH

CHIWETEL
EJIOFOR

TILDA
SWINTON

“FLAT OUT COOL”
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ENTERTAINMENT WEEKLY


EMPIRE

Upplýsingar
Sýningartímar
um
kvikmyndir
miðasala á
ogogsmarabio.is
sýningartíma
eru á smarabio.is

KL. 2 - 5 - 8 - 10:45
KL. 8
KL. 10:45
KL. 5:30
KL. 1:30
KL. 3:30

Hvenær? 22.00
Hvar? Café Rosenberg, Klapparstíg
Tveir meistarar stilla sér upp á
Rosenberg og spila öll sín bestu
lög, bæði gömul og ný.
Hvað? Hjaltalín
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra, Naustunum
Hljómsveitin Hjaltalín treður upp
á Húrra í kvöld. Miðaverð er 2.500
krónur.

hvar@frettabladid.is

Viðburðir

19. nóvember 2016
Hvað? Live band - Skolplögn
Hvenær? 22.00
Hvar? Hressó, Austurstræti
Kvöldið verður gjörsamlega
sturlað á Hressó í kvöld enda mun
hljómsveitin Skolplögn rífa þakið
af kofanum. Hvíl í friði, Hressó.

Hvað? Sensitive Landscape
Hvenær? 15.00
Hvar? Listhús Ófeigs, Skólavörðustíg
Anna Gunnarsdóttir textíllistakona opnar sýninguna Sensitive
Landscape í dag. Verkin eru smá
myndbrot sem sjást í náttúru
landsins. Öll eru verkin gerð úr
silki og ull sem Anna málar og
formar eftir japanskri shiborytækni.

Hvað? KK og Maggi

Hvað? 10 ára afmæli Sequences

Tónlist

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

SÝND KL. 2

SÝND Í 2D

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Hjaltalín spilar á Húrra þetta laugardagskvöld. Fréttablaðið/Ernir

Hvenær? 12.45
Hvar? Listasafn Íslands
10 ára afmæli Sequences verður
haldið hátíðlegt í dag og í tilefni
þess mun þétt dagskrá eiga sér stað
í Listasafni Íslands. Áherslur næstu
hátíðar verða kynntar og heiðurslistamaður hátíðarinnar verður
einnig kynntur. Þá mun einnig
vera sagt frá verki Davids Horvitz
Let Us Keep Our Own Noon sem
verður til sýnis í Listasafni Íslands
fram að vetrarsólstöðum 21. desember. Verkið samanstendur af
47 bjöllum sem steyptar voru upp
úr franskri bronskirkjuklukku frá
1742. Þegar sólin er hæst á lofti,
sem verður kl. 13.13 þennan dag,
færast hátíðarhöldin yfir í Mengi
þar sem í boði verður afmælisterta
og Ragnar Kjartansson mun spila

stemmingsmúsík.
Hvað? Þrjú tonn af sandi
Hvenær? 16.00
Hvar? Oddsson hótel, Hringbraut
Listamennirnir Bryndís Björnsdóttir, Snorri Páll og Steinunn
Gunnlaugsdóttir opna sýningu í
hótelherbergi á Oddsson og verður
eingöngu opið þennan eina dag.
Hvað? Tíðahvörf
Hvenær? 14.00
Hvar? Mjólkurbúðin, Akureyri
Listakonan Jonna – Jónborg Sigurðardóttir, opnar sýningu í Listagilinu á Akureyri. Verkin á sýningunni eru unnin úr OB töppum og
akrýlmálningu. Um síðustu aldamót hóf Jonna að nota OB tappa
í myndsköpun. Eftir nokkurra ára

hlé ákvað hún að taka þennan listmiðil upp aftur og úr varð sýningin
Tíðahvörf.
Hvað: Leiksýningin Ævisaga einhvers,
leikhópurinn Kriðpleir.
Hvenær: 20.30
Hvar: Tjarnarbíó, Tjarnargötu
Leikhópurinn Kriðpleir segir sögur
venjulegs fólks, þeirra sem ekki
hefur þótt taka að skrifa bækur
um. Langflest erum við jú bara að
fást við eitthvað venjulegt megnið
af ævinni, stússa, versla í Bónus,
vaska upp, hlusta á útvarpið, fara
á fund með skólasálfræðingnum,
fá lánaða kerru, færa hluti á milli
staða. Og svo framvegis. Einhver
verður að segja þá sögu.
Hvað? Á pappír

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA
KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

Slack Bay
Brotið
Edvard Munch: Exhibition On Screen
For the love of Spock
Baskavígin
The Entertainer
Child Eater
Gimme Danger

17:30
18:00
18:00
20:00
20:00
20:00
22:15
22:00
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Hvenær? 15.00
Hvar? Hönnunarsafn Íslands, Garðatorgi, Garðabæ
Ný sýning í Hönnunarsafninu þar
sem sýndar verða skissur og teikningar hönnuða og myndlistarmanna. Verkin á sýningunni gefa
mynd af vinnubrögðum hönnuða
og myndlistarmanna við gerð
umbúða, auglýsinga, bókarkápa og
húsgagna- og innanhússhönnunar
allt frá þriðja áratug síðustu aldar
fram á þann sjöunda. Sýnd eru
verk eftir Jónas Sólmundsson, Jón
Kristinsson eða Jónda, Kristínu
Þorkelsdóttur, Lothar Grund, Stefán Jónsson og Sverri Haraldsson.

Hvar? Harpa
20. nóvember er alþjóðlegur
dagur Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna. Í tilefni af því verður
dagskrá fyrir börn tileinkuð mannréttindum barna í Krakkahorninu
á bókamessunni í Hörpu. Allir
velkomnir! Hanna Borg Jónsdóttir
og Heiðdís Helgadóttir kynna
Rúnar góða, bókina um barnasáttmálann, ræða við börnin og standa
fyrir skemmtilegum leik.

Hvað? Bókamessan
Hvenær? 15.00
Hvar? Harpa
Rithöfundurinn Eva Rún Þorgeirsdóttir og teiknarinn Logi Jes Kristjánsson stýra ritsmiðju fyrir börn á
bókamessunni í Hörpu. Börnunum
gefst kostur á að skrifa og myndskreyta sína eigin jóla- eða örsögu
sem þau geta sent sem jólakort
eða gefið sínum nánustu. Einnig
er í boði hellingur af öðrum viðburðum í dag og á morgun í tilefni
bókamessu.
Hvað? Jóla- og handverksmarkaður
Sjóminjasafnsins
Hvenær? 10.00
Hvar? Grandagarður
Hinn árlegi jólamarkaður Sjó
minjasafnsins í Reykjavík verður
haldinn helgina 19.-20. nóvember
milli kl. 10-17. Á markaðnum verður úrval af handverki, listiðnaði og
hönnun, þar með talið fatnaður,
jólaskraut, hálsmen, silkiþrykk,
teikningar, málverk, tréfígúrur,
munir úr roði, keramik, vefnaður,
handlitað garn, trébretti, plattar,
löberar og tækifæriskort.

KK spilar ásamt Magga Eiríks á Café Rosenberg. Fréttablaðið/GVA

Sunnudagur
20. nóvember 2016

Hvar? Hressó, Austurstræti
Æfingakvöld fyrir byrjendur sem
lengra koma, Svana Vals er dj
kvöldsins auk þess að sjá um leiðsögn. Aðgangseyrir er 700 krónur.

Dans

Tónlist

Hvað? Tangópraktika Tangóævintýrafélagsins
Hvenær? 17.00

Hvað? Tíbrá
Hvenær? 20.00
Hvar? Salurinn, Kópavogi

Tónleikarnir Contrasts – Fragments
verða haldnir í Salnum Kópavogi
þetta sunnudagskvöld. Þjóðlög
verða undirliggjandi, vögguvísan kemur við sögu og franskur
impressjónismi svífur yfir Salnum.

Viðburðir
Hvað? Bókamessan
Hvenær? 13.00

Hvað? Húllafjör
Hvenær? 16.00
Hvar? Eiðistorg, Seltjarnarnesi
Húlladúllan verður með heila
hrúgu af húllahringjum; litla
krakkahringi, hringi fyrir fullorðna og nokkra risahringi. Þátttakendum er boðið að koma og
prófa að húlla, Húlladúllan mun
ganga á milli, gefa góð ráð og
kenna skemmtileg trix. Húllafjörið og kennslan er ókeypis en
þátttakendur eru hvattir til að
leggja nokkra aura í söfnunarbaukinn svo Húlladúllan geti
búið til enn þá fleiri hringi og
haldið áfram að kynna dásemdir
húllahringjanna. Húlladúllan
gerir frábæra húllahringi og þeir
sem vilja eignast góðan hring
geta keypt tilbúinn hring á Eiðistorgi eða pantað hjá henni
hring í litum að eigin vali.
Hvað? Laufabrauðsgerð
Hvenær? 13.30
Hvar? Viðey
Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra
Hússtjórnarskólans í Reykjavík, mun kenna gestum í Viðey
kúnstina að skera út laufabrauð.
Útskorin brauðin verða svo steikt
í eldhúsinu og allir fara heim með
gómsæt listaverk í öskjum.

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

3ja og 4ra herbergja íbúðir í Þverholti og Einholti
• Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum
• Vandaðar innréttingar frá GKS
• Spanhelluborð og blástursofn
• Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
• Rafmagnstengi við öll sérbílastæði
• Aðstaða til hjólaviðgerða í kjallara
• Aðgengi að sal og „laundromat“ Smiðjuholts
• Glæsilegur innri garður með dvalarsvæðum
• Fyrirmyndar aðgengi og hljóðvist

Einholti 12
mánudaginn
21. nóvember
kl. 16-17

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ
•
•
•
•
•
•

Örugg búseta meðan þér hentar
Þú festir minni fjármuni í fasteign
Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
Lægri kaup- og sölukostnaður
Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði
Hátt þjónustustig

Allar nánari
upplýsingar á
www.buseti.is
og á skrifstofu
Búseta í síma
520 5788

VERÐDÆMI: EINHOLT 12
Rúmgóð 3ja herb. endaíbúð - 108,3 m2
Sveigjanlegur búseturéttur með eða án aukinnar eignarmyndunar.
Mánaðargjald frá kr. 224.785,Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, fasteignagjöld, bruna- og
húseigendatryggingar, hita íbúðar, hússjóð, þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóði.

Síðumúli 10 • 108 Reykjavík

• sími 520 5788 •

buseti@buseti.is • www.buseti.is

B-17-1116

LAUGARDAGUR

#PL

#enski365
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Laugardagur

Laugardagur 19. nóvember
Man. Utd

12:20
#MUNARS

Arsenal

Laugardagur 19. nóvember
Liverpool

14:50
Southampton
#LIVSOU

Laugardagur 19. nóvember
Tottenham

17:20
#TOTWHU

KAUPTU STAKAN LEIK:

West Ham

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Doddi litli og Eyrnastór
08.10 Með afa Afi er mættur aftur
og ætlar að sýna allar uppáhaldsteiknimyndirnar sínar. Eins mun
hann bjóða yngstu áhorfendunum
upp á blöndu af skemmtun og
fróðleik.
08.20 Blíða og Blær
08.45 K3 (1.52)
08.55 Tindur
09.05 Pingu
09.15 Ævintýraferðin
09.25 Mæja býfluga
09.35 Stóri og litli
09.45 Elías
09.55 Grettir
10.10 Víkingurinn Viggó
10.25 Ævintýri Tinna
10.50 Kalli kanína og félagar
11.15 Beware the Batman
11.35 Ellen
12.20 Víglínan Vikulegur þjóðmálaþáttur á vegum fréttastofu
Stöðvar 2 í ritstjórn Kristínar Þorsteinsdóttur og umsjón Heimis
Más Péturssonar sem mun stýra
þáttunum ásamt Höskuldi Kára
Schram.
13.05 Bold and the Beautiful
14.25 Bold and the Beautiful
14.50 Agent Fresco
16.05 Ísskápastríð
16.45 Borgarstjórinn
17.20 Leitin að upprunanum
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Spilakvöld
19.55 The X-Factor UK
21.10 The X-Factor UK
22.00 Entourace
23.45 Before I Go To Sleep Spennutryllir frá 2015 með Nicole Kidman
og Colin Firth í aðalhlutverkum. Nicole leikur Christine sem vaknar á
hverjum morgni algjörlega minnislaus um gærdaginn og fortíð sína.
01.15 The Gambler
03.05 Blackhat
05.15 Louie (3.8)

15.35 Who Do You Think You Are?
16.40 Hell's Kitchen USA
17.25 Mike & Molly
17.45 The League
18.15 Baby Daddy
18.40 New Girl
19.05 Modern Family
19.30 Fóstbræður
20.00 The Amazing Race. All Stars
20.45 Suburgatory
21.10 Fresh off the Boat
21.35 Band of Brothers
 immta syrpa
22.35 Homeland F
þessarra mögnuðu spennuþátta
þar sem við höldum áfram að
fylgjast Með Carrie Mathieson, nú
fyrrverandi starfsmanni bandarísku leyniþjónustunnar.
23.25 Bob’s Burgers
23.50 American Dad
00.10 Fóstbræður
00.40 The Amazing Race. All Stars
01.25 Fresh off the Boat
01.45 Homeland
02.35 Tónlist

08.50 Night At The Museum. Secret
Of The Tomb
10.30 Steel Magnolias
12.30 Beyond the Lights
14.25 Lullaby
16.25 Night At The Museum. Secret
Of The Tomb
18.05 Steel Magnolias
20.00 Beyond the Lights D
 ramatísk mynd frá 2014 um hæfileikaríka söngkonu að nafni Noni sem
á í vaxandi erfiðleikum með að
höndla þær kröfur sem gerðar eru
til hennar þegar hún verður ástfangin af lögreglumanni sem á eftir
að reynast henni betur en nokkur
annar sem hún hefur kynnst og
hvetur hana til dáða.
22.00 Burnt G amanmynd með
dramatísku ívafi frá 2015 með
Bradley Cooper og Siennu Miller
ásamt fleiri þekktum leikurum.
Matreiðslumaðurinn Adam Jones
var í frábærum málum, en klúðraði
því öllu. Hann var kokkur á tveggja
Michelin-stjörnu veitingastað en á
sama tíma komu skelfilegir ósiðir
honum í koll.
23.40 The Monuments Men
01.40 Pressure
03.15 Burnt

stöð 2 sport
08.30 NBA Boston - Golden State
10.30 Premier League World
11.00 PL Match Pack
11.30 Premier League Preview
Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni. Viðtöl við
leikmenn, þjálfara liðanna og spáð
í spilin fyrir leikina fram undan.
12.00 Man. Utd - Arsenal B ein útsending.
14.50 Southampton - Liverpool
17.20 Tottenham - West Ham
19.30 Watford - Leicester
21.15 Crystal Palace - Man. City
23.00 NBA Special. Clutch City
00.20 UFC Now 2016
01.10 UFC Unleashed 2016
02.00 Box. Kovalev vs Ward B ein
útsending frá viðureign Sergay
Kovalev og Andre Ward.

stöð 2 sport 2
08.00 Njarðvík - Haukar
09.40 Stjarnan - Tindastóll
11.20 Keflavík - Grindavík
13.00 Körfuboltakvöld
14.40 La Liga Report
15.10 Barcelona - Malaga
17.25 Bor. Dortmund - Bayern
Munchen
19.40 Atletico Madrid - Real Madrid
21.45 Sunderland - Hull
23.25 Boston - Golden State
01.25 Everton - Swansea

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur og félagar
08.00 Kalli á þakinu
08.25 Gulla og grænjaxlarnir
08.37 Stóri og litli
08.49 Hvellur keppnisbíll
09.00 Zigby
09.10 Ævintýraferðin
09.25 Brunabílarnir
09.47 Mæja býfluga
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur og félagar
12.00 Kalli á þakinu
12.25 Gulla og grænjaxlarnir
12.35 Stóri og litli
12.47 Hvellur keppnisbíll
13.00 Zigby
13.10 Ævintýraferðin
13.25 Brunabílarnir
13.47 Mæja býfluga
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur og félagar
16.00 Kalli á þakinu
16.25 Gulla og grænjaxlarnir
16.35 Stóri og litli
16.47 Hvellur keppnisbíll
17.00 Zigby
17.10 Ævintýraferðin
17.25 Brunabílarnir
17.47 Mæja býfluga
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Ævintýri Desperaux

golfStöðin
08.00 DP World Tour Championship
13.00 Golfing World
13.50 RSM Classic
16.50 Ryder Cup Official Film
18.05 Inside The PGA Tour 2016
18.30 RSM Classic
21.30 PGA Special. Coming Home
(Nicklaus Show)
22.15 PGA Special. In the Spotlight
23.00 CME Group Tour Championship

RúV
07.00 KrakkaRÚV
10.15 Á sama báti
11.10 Vikan með Gísla Marteini
11.55 Útsvar (Reykjavík - Norðurþing)
13.05 Á sömu torfu
13.20 Valur - Selfoss
15.15 Íslandsmótið í hestaíþróttum
15.50 Slóvakía - Ísland
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkafréttir vikunnar
18.20 Skömm
18.40 Ahmed og Team Physix
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Edda - engum lík
20.25 Miss Pettigrew Lives for a Day
22.00 A Serious Man
23.45 In Bruges
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sjónvarp Símans
08.00 The Millers
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 Trophy Wife
10.35 Younger
11.00 Dr. Phil
11.40 Dr. Phil
12.20 The Tonight Show
13.00 The Tonight Show
13.40 The Tonight Show
14.20 The Voice Ísland
15.50 Gordon Ramsay Ultimate
Home Cooking
16.15 Jane the Virgin
17.00 Parks & Recreation
17.25 Growing Up Fisher
17.50 Difficult People
18.15 Everybody Loves Raymond
18.40 King of Queens
19.05 How I Met Your Mother
19.30 The Voice USA
21.00 The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy
22.50 The Grey
00.50 Sleepers
03.20 The November Man
05.10 The Late Late Show

Útvarp
365.is Sími 1817

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

ENDURFUNDIR
„HLÝ, MANNLEG, FYNDIN“

„Skemmtileg og vel skrifuð skáldsaga, fyndin
en með tregablöndnum undirtóni.“
– brynhildur björnsdóttir, fréttablaðinu

„Þetta er afar skemmtileg bók, hlý, mannleg,
fyndin og full af skemmtilegum karakterum.“
– guðríður haraldsdóttir, vikunni

„Nístandi kaldhæðin, en um leið falleg.
Óvægin en sönn.“
– bubbi morthens
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Sunnudagur

LEITIN AÐ UPPRUNANUM

Vandaðir þættir þar sem sjónvarpskonan Sigrún Ósk Kristjánsdóttir hjálpar þremur íslenskum stúlkum að leita að líffræðilegum foreldrum sínum víða um heim. Kolbrún Sara Larsen er
ákveðin í að fara til fundar við móður sína þrátt fyrir að faðir
hennar sé því mótfallinn.

SÚPER

SUNNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

BORGARSTJÓRINN

Stórskemmtileg gamanþáttasería um daglegt líf borgarstjórans í
Reykjavík og starfsfólksins í ráðhúsinu sem er ekki alltaf sátt við
störf borgarstjórans. Grátbroslegir og allt öðruvísi gamanþættir
með Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni í aðalhlutverkum.

GÅSMAMMAN

Sonja hefur lifað afar góðu og
áhyggjulausu lífi með fjölskyldu
sinni en þegar hætta steðjar að
gerir hún allt til að standa vörð
um þá sem hún elskar.

R
SÆNSKÞU
ÁTTUR
LA

SAKAMÁ

THE YOUNG POPE

Hörkugóðir þættir sem segja
frá upphafi embættistíðar hins
mótsagnakennda og umdeilda
Lenny Belardo eða Píusar páfa
13. sem er jafnframt fyrsti
ameríski páfinn.

BLUE JASMINE

Jasmine neyðist til að flytja inn
til systur sinnar í San Francisco
eftir að eiginmaður hennar
hendir henni út og skilur hana
eftir allslausa.
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 Ævintýraferðin
08.55 Zigby
09.05 Heiða
09.30 Óskastund með Skoppu og
Skítlu
09.40 Tommi og Jenni
10.05 Teen Titans Go!
10.25 Ærlslagangur Kalla kanínu
og félaga
10.45 Ellen
11.30 Jólastjarnan 2016
11.55 Nágrannar
12.15 Nágrannar
12.35 Nágrannar
12.55 Nágrannar
13.15 Nágrannar
13.40 The X-Factor UK
15.05 The X-Factor UK
16.00 Lóa Pind. Bara geðveik
16.35 Landnemarnir. Höfðingjarnir 
Kristján Már Unnarsson rýnir í sögu
nokkurra stórhöfðingja íslensku
landnámssögunnar, kappa eins og
Ingimundar gamla, Helga magra,
Hrollaugs Rögnvaldssonar, Ólafs
tvennumbrúna og Ketils hængs.
17.10 60 Minutes
18.00 Any Given Wednesday Nýir
spjallþættir frá HBO með Bill
Simmons en honum er ekkert
óviðkomandi.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 The Simpsons
19.35 Kevin Can Wait
20.00 Leitin að upprunanum
Vandaðir nýir þættir þar sem sjónvarpskonan Sigrún Ósk Kristjánsdóttir hjálpar þremur íslenskum
stúlkum að leita að líffræðilegum
foreldrum sínum víða um heim.
20.45 Borgarstjórinn Ný gamanþáttasería sem skarta einvala
liði leikara og fjalla um daglegt
líf borgarstjórans í Reykjavík og
fólksins í Ráðhúsinu.
21.15 Gåsmamman
22.05 The Young Pope
23.05 60 Minutes
23.50 Eyewitness
01.00 Westworld
02.00 Eyewitness
02.45 The Social Network
04.45 Nightingale

16.30 Hollywood Hillbillies
16.55 The Last Man on Earth
17.20 Comedians
17.45 League
18.10 Mike & Molly
18.30 New Girl
18.55 Modern Family
19.20 Fóstbræður
19.50 Cougar Town
20.15 Bob's Burgers
20.40 American Dad
21.05 South Park
21.30 Cold Case
22.15 The Sopranos
23.10 The Vampire Diaries
23.55 Fóstbræður
00.25 Bob's Burgers
00.50 American Dad
01.15 Cold Case
02.00 Tónlist

07.00 The Walk
09.00 The Second Best Exotic Marigold Hotel
11.00 Tenacious D. in The Pick of
Destiny
12.35 Shallow Hal
14.25 The Walk
16.30 The Second Best Exotic Marigold Hotel
18.35 Tenacious D. in The Pick of
Destiny
20.10 Shallow Hal G amanmynd,
uppfull af rómantík og dramatík.
Hal Larson er vel uppalinn og fylgir
ráðum föður síns og fer bara á
stefnumót með gullfallegum konum. Dag einn hittir hann andlegan
leiðtoga og er dáleiddur. Upp frá
því fer Hal bara á stefnumót með
konum sem búa yfir innri fegurð.
Hann hittir svo Rosemary og sér
einn fegurð hennar. En hvað gerist
ef dáleiðslan hættir að virka?
22.00 Blue Jasmine
23.40 Our Idiot Brother
01.15 Machete Kills
03.05 Blue Jasmine

stöð 2 sport
08.10 Watford - Leicester
09.50 Crystal Palace - Man. City
11.30 Everton - Swansea
13.10 Leeds - Newcastle B ein útsending frá leik Leeds United og
Newcastle í ensku 1. deildinni.
15.20 Premier League World
15.50 Middlesbrough - Chelsea
18.00 Bor. Dortmund - Bayern
Munchen
19.40 2013 Miami Heat NBA Championship Film Flott mynd frá NBA
um Miami Heat sem varði meistaratitilinn á seinustu leiktíð.
20.50 NFL Gameday
21.20 Seattle Seahawks - Philadelphia Eagles

stöð 2 sport 2
07.00 Sunderland - Hull
08.40 Stoke - Bournemouth
10.20 Southampton - Liverpool
12.00 Tottenham - West Ham
13.40 Man. Utd. - Arsenal
15.20 Barcelona - Malaga
17.00 Atletico Madrid - Real Madrid
18.40 Augsburg - Hertha Berlin
20.20 Körfuboltakvöld
22.00 Box. Kovalev vs Ward

krakkaStöðin
07.00 Zigby
07.10 Ævintýraferðin
07.25 Brunabílarnir
07.47 Mæja býfluga
08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Svampur Sveinsson
09.25 Áfram Diego, áfram!
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur og félagar
10.00 Kalli á þakinu
10.25 Gulla og grænjaxlarnir
10.37 Stóri og Litli
10.49 Hvellur keppnisbíll
11.00 Zigby
11.10 Ævintýraferðin
11.25 Brunabílarnir
11.47 Mæja býfluga
12.00 Dóra könnuður
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Svampur Sveinsson
13.25 Áfram Diego, áfram!
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur og félagar
14.00 Kalli á þakinu
14.25 Gulla og grænjaxlarnir
14.35 Stóri og Litli
14.47 Hvellur keppnisbíll
15.00 Zigby
15.10 Ævintýraferðin
15.25 Brunabílarnir
15.47 Mæja býfluga
16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Svampur Sveinsson
17.25 Áfram Diego, áfram!
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Kalli á þakinu
18.25 Gulla og grænjaxlarnir
18.35 Stóri og Litli
18.47 Hvellur keppnisbíll
19.00 Lukku Láki

golfStöðin
07.30 DP World Tour Championship
12.30 RSM Classic
15.35 Golfing World
16.25 CME Group Tour Championship
18.30 RSM Classic
21.40 The Open Official Film 2016
22.35 PGA. Arnold Palmer Special
23.00 CME Group Tour Championship

RúV
07.00 KrakkaRÚV
09.00 Disneystundin
09.01 Finnbogi og Felix
09.24 Sígildar teiknimyndir
09.31 Gló magnaða
09.53 Undraveröld Gúnda
10.06 Chaplin
10.15 Krakkafréttir vikunnar
10.30 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps.
10.45 Áttundi áratugurinn - Hryðjuverk heima og erlendis.
11.30 Edda - engum lík
12.15 Draumurinn um veginn
14.05 Saga af strák
14.30 Tilgangurinn helgar meðalið
16.05 Reimleikar
16.35 Kiljan
17.20 Menningin
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Ævintýri Berta og Árna
18.00 Stundin okkar
18.25 Innlit til arkitekta
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.20 Ferðastiklur
21.05 Svikamylla
22.10 Aðskilnaður
00.00 Fallið

Sjónvarp Símans
08.00 The Millers
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 Speechless
10.35 Younger
11.00 Dr. Phil
11.40 Dr. Phil
12.20 Dr. Phil
13.00 The Tonight Show
13.40 The Tonight Show
14.20 The Voice USA
15.50 Superstore
16.10 No Tomorrow
16.55 Royal Pains
17.40 Parenthood
18.20 Everybody Loves Raymond
18.45 King of Queens
19.10 How I Met Your Mother
19.30 The Voice USA
20.15 Chasing Life
21.00 Law & Order. Special Victims
Unit
21.45 Secrets and Lies
22.30 Ray Donovan
23.15 Fargo

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

BAMBUS
loftljós, 35cm, E27.

9.746

kr.

KRANS
CURLY, 30cm, 30 ljós,
brass, kopar eða króm.

52238288
Almennt verð: 12.995kr.

INNISERÍA
10, 20, 35, 50, 100, 200 ljósa,
glærar, mislitar, bláar eða
rauðar.

4.496

kr.

Verð frá:

51880585-7
Almennt verð: 5.995kr.

296

kr.

88949550-9620
Almennt verð: 395kr.

AÐVENTULJÓS
7 ljósa, viðar, rautt eða hvítt.

SPÍRALL
DIZZY 40 cm, 25 ljós,
brass, kopar eða króm.

1.346

3.971

kr.

51880536-8
Almennt verð: 1.795kr.

kr.

51880594-6
Almennt verð: 5.295kr.

EMBLA LOFTLJÓS
Gler, E27, króm.

8.996

kr.

52238389
Almennt verð: 11.995kr

SNJÓKORN
ACRYL 40x40cm
24 ljós LED.

2.846

kr.

88167392
Almennt verð: 3.795kr.

byko.is

STJARNA MEÐ
PERLUM
30cm, 10 ljósa.

2.246

kr.

88167391
Alemmt verð: 2.995kr.

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

AF ÖLLUM LJÓSUM, SERÍUM OG
AÐVENTULJÓSUM
MÖNDLUBÁSINN BÝÐUR VIÐSKIPTAVINUM BYKO BREIDD
RISTAÐAR MÖNDLUR Í DAG, LAUGARDAG, FRÁ 13 TIL 15.

KAKA OG
KAFFI Í
BREIDD Í
DAG FRÁ
13:00-15:00

Sérfræðingur Snickers
er á staðnum.
ELTU FÓTSPORIN!

20%
AFSLÁTTUR
17. - 24.
NÓVEMBER

ÚTISERIA
TWILIGHT
20, 40 eða 80 perur.
marglitar, glærar eða
rauðar.

Verð frá:

4.496

kr.

88949201-37
Almennt verð: 5.995kr.

KÓPAVOGUR, REYKJAVÍK, AKUREYRI,
SELFOSS, SUÐURNES, REYÐARFJÖRÐUR

KRANS
EDGE 30 ljós, brass,
kopar eða króm.

5.096

kr.

51880588-90
Almennt verð: 6.795kr.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboð gilda til 28. nóvember.

-25%

Lífið
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LAUGARDAGUR

Engin mynd
Gestur Valur Svansson
birtist í viðtali við Frétta
blaðið árið 2013 þar sem
hann tilkynnti að Adam
Sandler hefði keypti handrit
að kvikmynd hans. Myndin
bar vinnuheitið The Last
Orgasm og sagði Gestur að
hann hefði fengið vinnu
aðstöðu hjá Klovn-grínar
anum Casper Christensen.
Nokkru síðar kom í ljós að
enginn kannaðist við þessa
mynd, hvorki Sandler né
nokkur á hans vegum.

í blöðunum

Töluverða athygli vakti í vikunni þegar ungur maður sagðist hafa hitt
Justin Bieber og eytt með honum tíma hér á Íslandi. Til sönnunar var
hann með mynd af sér og stjörnunni sem var fölsuð. Þetta er ekki í
fyrsta sinn sem fjölmiðlar eru blekktir af viðmælendum sínum.
Grín um Sádi-Arabíu
Í hinni frábæru bók Handbók
hrekkjalómsins er sagt frá því þegar
birtist frétt um að Heimir Karlsson
og Pétur Pétursson væru að fara
spila sem atvinnumenn í Sádi-Arabíu.
Heimir var í viðtali við DV og laug
þessu að Stefáni Kristjánssyni, blaða
manni DV. Skömmu síðar kom sann
leikurinn í ljós þegar Pétur hringdi í
Stefán og sagði honum að þeir væru
alls ekkert á leið til Arabíuskagans.

Sendi vin sinn í viðtal

Skáldið sem plataði heiminn

Degi Hjartarsyni skáldi tókst að plata
heimsbyggðina þegar leikur Íslands og Englands
stóð yfir á Evrópumótinu í Frakklandi. Dagur
skáldaði þá alls konar „staðreyndir“ um íslensku
leikmennina og knattspyrnusambandið á Twitter
og tóku fjölmiðlar víða um heim tíst hans trúanleg.
Hann birti meðal annars mynd af „fæðingartorfbæ“
Ragnars Sigurðssonar og sagði að Jón Daði Böðvars
son ynni á bensínstöð og fjölmiðlar víða um heim
birtu þetta sem staðreyndir.

Skáldaður viðmælandi
Friðrika Benónýsdóttir, blaðakona
Fréttatímans, tók viðtal við Evu Magn
úsdóttir rithöfund en hún er skráður
höfundur Lausnarinnar. Kom
síðar í ljós að Eva Magnúsdóttir er
dulnefni og myndin sem fylgdi
viðtalinu var tekin af Shutter
stock-myndaveitunni. Friðrika
tók viðtalið í gegnum tölvupóst,
vegna þess að Eva átti að vera
stödd í Íran, en var plötuð upp úr
skónum af JPV útgáfu sem síðar
baðst afsökunar á gjörningnum.

Friðrika Benónýsdóttir

Vífill Atlason hringdi í Hvíta húsið
fyrir áratug og pantaði símaviðtal
við þáverandi forseta Bandaríkjanna,
George Bush, í gegnum númer sem
hann átti ekkert að vera með. Lög
reglan þurfti að skerast í leikinn eftir
að Bandaríkjastjórn bað hana um
það og hentu fjölmiðlar málið á lofti.
Vífill birtist ljóshærður og flottur í
fréttum Stöðvar 2 en dökkhærður
í fréttum RÚV. Hann sendi vin sinn

í viðtalið á Stöð 2 og sagði frétta
maðurinn starfi sínu lausu strax
daginn eftir og hóf störf á RÚV.

Rocky Horror-pabbinn
Menntskælingarnir
í leikfélagi Mennta
skóla Borgarfjarðar
fóru nýja leið til að
kynna Rocky Horrorsýningu sína. Á for
síðu Fréttablaðsins
2014 birtist viðtal
við Margréti Veru
Mánadóttur sem
sagði að mamma
hennar, Guðrún
Smáradóttir, hefði
átt skyndikynni við
Richard O’Brien, höf
und Rocky Horror, og
að hann væri pabbi
sinn. Það merkilega
var að Vera var að
fara að leika Riff Raff
sem Richard O’Brien
lék í myndinni.
Skömmu síðar kom
í ljós að sagan var
uppspuni frá rótum.

COLUMBIA
dagAR
25
%
AFSLÁTTUR
af öllum columbia vörum
18-22 NÓVEMBER
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Hjónin
Pharrell Williams
og Helen Lasichanh
mættu uppstríluð
á Latin Grammy
Awards.

h
y

Anna
Kendrick kynnir
bók sína Scrappy
Little Nobody
í bænum
Naperville.

Frægir
á ferð

&
i
g
u
l
f

Amy
Adams mætti
auðvitað á frumsýningu nýjustu myndar
sinnar, Nocturnal
Animals, í New
York.

Sting mætti
að sjálfsögðu á
BAMBI-verðlaunahátíðina og stillti
sér upp á rauða
dreglinum.

Ian Anderson úr hljómsveitinni Jethro Tull dúndraði í eitt
flautusóló í Berlín á dögunum.

Eva Longoria var á vappi um London á föstudaginn og virtist allt annað en aðþrengd.

Gjafadagar í F&F

20

%
afsláttur

af öllum F&F vörum

17.-21. nóvember

Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær, Smáralind
Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri.
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L í f i ð ∙ F R É T TA B L A ð i ð

Lífið í
vikunni
13.11.1619.11.16

Flytur til Indlands
og gerist stjórnmálamaður
Leoncie heldur sína
síðustu tónleika hér á
landi um næstu helgi
á Hard Rock Café.
Líklega verður
þetta síðasti séns
landsmanna til
að sjá hana troða
upp en hún ætlar
að flytja til Indlands, gerast stjórnmálamaður og hafa
krókódíla sem gæludýr.

19. nóvember 2016

Sigurför Hjartasteins

101 boys leikstýra
söngleik í MR

Sigurbjartur Sturla Atlason, betur
þekktur sem Sturla Atlas, og Jóhann
Kristófer Stefánsson, báðir úr fjöllistahópnum 101 boys, leikstýra
söngleiknum High School Musical
sem er sýndur í MR. Um tónlistina
sér Logi Pedro Stefánsson, en hann
er einnig úr sömu grúppunni.

Kvikmyndin Hjartasteinn hefur
farið sigurför um heiminn og gjörsamlega sópar að sér verðlaununum á nánast öllum kvikmyndahátíðum sem hún
fer á. Lífið tók
saman
verðlaunin,
hátíðirnar og
nokkrar
myndir
frá
þessum
viðburðum.

LAUGARDAGUR

Kvikmyndir eru samvinnuverkefni
Tónskáldið Jóhann Jóhannsson
var í viðtali hjá Lífinu í vikunni
en hann hefur átt góðu gengi að
fagna. Hann hefur hlotið mörg
verðlaun, þar af Golden Globeverðlaun og tilnefningar til
Óskarsins.
Jóhann
er með
mörg
verkefni
í bígerð
um þessar
mundir.

HEILSURÚM

25%
STILLANLEG HEILSURÚM

A F S L ÁT T U R

J Ó L AT I L B O Ð !

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ

STILLANLEG
HEILSURÚM
STILL ANLEGU HEILSURÚMIN FRÁ C&J:
· Inndraganlegur botn

· Þráðlaus fjarstýring með klukku,

· Lyftigeta yfir 2 x 450 kg per botn

vekjara og vasaljósi

· Mótor þarfnast ekki viðhalds

· LED lýsing undir rúmi

· Tvíhert stálgrind undir botni

· Hliðar og endastopparar svo dýnur

· Tveir nuddmótorar með tímarofa

færist ekki í sundur

DÝPRI OG BETRI SVEFN
Þ R Á Ð L A U S FJ A R S T Ý R I N G

Með því einu að snerta takka getur
þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er
og með öðrum færð þú nudd. Saman
hjálpa rúmið og dýnan þér að ná há

LEDvasaljós

marksslökun og dýpri og betri svefni.

Klukka

Svo vaknar þú endurnærð/ur og til

Vekjaraklukka

búin/n í átök dagsins.

Upp/niður höfðalag
Upp/niður fótasvæði
Rúm í flata stöðu

STILLANLEGT RÚM – VERÐDÆMI

2 minni

Með tveimur Serta Therapist heilsudýnum,

Nudd

2 x 90 x 200 cm. Fullt verð: 589.800

Bylgjunudd

Tilboð 442.350 kr.

OKKAR KLASSÍSKI
HEILSUINNISKÓR

Gísli í Nexus er mikill aðdáandi Star Trek og var því sorgmæddur þegar hann frétti af andláti Leonards Nimoy. Fréttablaðið/GVA

Lifið vel og dafnið

Gísli í Nexus sýnir heimildarmyndina For the Love of Spock í kvöld
í Bíó Paradís. Í henni er fjallað um áhrif Spocks og Leonards Nimoy.

Í

myndinni er farið yfir það hvað
það er sem gerir þennan karakter
svona ódauðlegan. Hann er þessi
íkoníski Star Trek karakter. Spock
hefur lifað af í gegnum allar seríurnar
– hann er Star Trek fastapunktur,“
segir Gísli Einarsson, eða Gísli í
Nexus eins og hann er stundum kallaður. Hann og G. Haukur Guðmundsson standa fyrir sýningu á myndinni
For the Love of Spock. Í henni er farið
yfir líf Leonards Nimoy, leikarans bak
við Spock, og hvernig karakterinn
hafði áhrif á heiminn allan. En hvað
er það sem gerir Spock svona sérstakan?
„Hann er augljóslega ekki
mennskur. Vúlkanar eru búnir að
þjálfa sig upp í að sýna ekki tilfinningar, þeir upplifa ekki tilfinningar –

sem er eins ómennskt og hægt er. Það
býður upp á ákveðna sýn á hvernig
menn hegða sér – að vera svona
lógískur og að detta ekki í þessa tilfinningagryfju sem við dettum alltaf
í. Þetta er einn af hornsteinum vísindaskáldskapar – að geta sýnt okkur
mennina í nýju ljósi með því að nota
svona hugmyndir. Hann er spegilmynd rökhyggju okkar. Svo var þetta
til dæmis gert í næstu seríu, The Next
Generation, þar sem vélmennið Beta
var Spockinn þar – síðan var alltaf
einn svona karakter í næstu seríum.
Það má ekki vanmeta hvað Nimoy
sjálfur var virtur karakter líka. Leikarar leika oft flotta karaktera en eru
bara venjulegar manneskjur utan
þess. En Nimoy hafði alltaf þessa
virðingu sem karakterinn hafði og

varð meiri með árunum. Það var
því mjög mikil sorg þegar hann lést
– íkonískur karakter sem var tengdur
við þennan leikara og hefur ekki
verið leikinn af neinum öðrum fyrr
en nýlega og því rosalega mikil saga
bak við hann.
Þessi mynd er fjármögnuð með
Kickstarter og leikstjórinn er sonur
Leonards Nimoy. Hann langaði að
gera þessa mynd í minningu föður
síns og hann er líka mikill aðdáandi
Spocks. Það er mjög áhugavert að sjá
hvað það hefur mikil áhrif á hann að
vera sonur Leonards Nimoy, en samband hans við föður sinn spilar inn
í í myndinni,“ segir Gísli. Myndin
verður sýnd í Bíó Paradís í kvöld
klukkan átta og er miðaverð 1.800
krónur. stefanthor@frettabladid.is

Vinsælasta jólagöfin í Betra
Baki komin aftur. Inniskór sem
laga sig að fætinum og dreifa þyngd jafnt um
allt fótsvæðið. Ný og endurbætt útgáfa!

3.900 K R .

N ÝJ U N G Í B E T R A B A K I
SLÖKUN OG VELLÍÐAN
UNDRI heilsuinniskór með fimmsvæða
nuddinnleggi. Draga úr spennu og örva
blóðflæði. Skórnir eru fallegir, hlýir og
einstaklega þægilegir. Fáanlegir í dökkgráu
eða ljósu flókaefni. Komdu og prófaðu!

B Y LT I N G A K E N N T
5 S VÆ Ð A N U D D I N N L E G G

7 .9 0 0 K R .
FA X A F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DAL S B R AUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Adam Nimoy er sonur Leonards Nimoy og leikstjóri For the Love of Spock.
SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

25%

TALIA

3JA SÆTA SÓFI
FRÁ FURNINOVA
T I LBO Đ SVER Đ

134.850

A FS LÁT T U R

VERĐ ÁĐUR 179.800

YUMI

SÓFABORĐ
T I LBOĐ SVE RĐ

41.000

VERĐ ÁĐUR 51.300

VIÐ FÖGNUM 40 ÁRA AFMÆLI
FJ Ö L D I T I L B O Ð A A F Ý M S U M V Ö R U M A F Þ V Í T I L E F N I
T I LBOĐ SVER Đ

TIMEOUT

TILBOĐSVE RĐ

666.430

112.980

VERĐ ÁĐUR 94.900

STÓLL + SKEMILL

VERĐ ÁĐUR 161.400

25%

A FS LÁT T U R

DEGANO
T I LBOĐ SVER Đ

41.840

JERSEY BORĐ MEĐ 2 STÆKKUNUM
TILBO ĐSVE RĐ

29.900

LAUGARDAGSTILBOĐ

VERĐ ÁĐUR 39.900

VERĐ ÁĐUR 52.300

T I L BO Đ SVER Đ

284.775

20%

VERĐ ÁĐUR 379.700

JERSEY HLIĐARBORĐ

A FSL ÁTTU R

HYPE

AF ÖLLUM SÓFABORĐUM Í DAG

BÆJARLIND 16 | KÓPAVOGI | SÍMI 553 7100 | WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 | LAUGARD. 11 - 16

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Bakþankar

Snærósar
Sindradóttur

Það er jólafjör alla
helgina frá 13-17

Hvíldarinnlögnin

Þ

Nú færist fjör í leikinn! Við tökum vel á móti þér um
helgina með jólasveinamyndatöku, aðventukransagerð,
kynningum og ljúffengum veitingum. Svo er vöruúrvalið að
sjálfsögðu glæsilegt, hvort sem á að endurnýja eitthvað á
heimilinu fyrir jólin eða finna fallegt skraut.
Við hlökkum til að sjá þig!
© Inter IKEA Systems B.V. 2016

að er svo mikilvægt að leggja
sig. Við Íslendingar gerum svo
tilfinnanlega lítið af því að
þegar ég gúgglaði þennan uppáhalds
frasa minn sýndu fyrstu leitarniðurstöðurnar fimm leiðir til að létta sig.
Þar á eftir komu ótrúlega margar
greinar um að leggja sig fram eða
leggja eitthvað ægilegt á sig. Þrauka.
En þessi grein er ekki um að leggja
sig fram, böðlast áfram sama hvað
tautar eða raular, gefast aldrei upp
fyrir neinu eða láta ekki undan fyrr
en í fulla hnefana. Þessi grein er um
að leggja sig.
Þetta dásamlega augnablik þegar
börnin eru orðin nógu stór til að
horfa sjálf á barnatímann án þess
að maður sitji sjálfur glaseygður og
úfinn við sjónvarpstækið á sunnudagsmorgni. Þegar maður gefur
skít í vinnuna og finnur að nóg sé
komið í bili. Þegar maður ákveður
að það þurfi hvorki að bjóða í kaffi
né fara í kaffi til stórfjölskyldunnar
í frítímanum. Þegar maður skrópar
í ræktinni. Samviskubitslaus
hvíldarinnlögn í svefnherbergið eða
sófann.
Það er svo mikilvægt að leggja
sig því annars tekur maður alla
slagina. Trompast á netinu yfir sakleysislegum mismælum þingmanna
eða klaufalegu orðalagi í frétt hjá
einhverjum blaðamanni. Sendir
Velvakandabréf í Moggann af því
einhver svínaði í hringtorginu eða
skrifar lærða grein á netið um að allir
séu fávitar, nema maður sjálfur. Ef
maður ekki leggur sig verða öll smámálin samdauna stóru málunum.
Þegar ég verð vitni að slíku upphlaupi og þegar menn fara offari
af litlu tilefni. Þegar fólk boltar sig
og benslar fast á háan hest vandlætingarinnar. Þá hugsa ég af fyllsta
kærleik til þeirra: Æ, góði besti,
leggðu þig.

Komdu og smakkaðu
gómsætar nýbakaðar
smákökur um helgina.
Við kynnum nýjar
tegundir!

Lækkað verð!

395,Piparkökuhús 495,-

Lærðu
Lærðu réttu
réttu
handtökin
handtökin við
við
aðventukransaaðventukransagerðina
gerðina hjá
hjá
Kristjáni
Kristjáni Inga
Inga
Jónssyni
Jónssyni
blómaskreyti
blómaskreyti

595,-

Jólaglögg óáfengt

IKEA jólaglöggið er
engu líkt.
Prófaðu!

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

Sjáðu
Sjáðu hvernig
hvernig
við
við skreytum
skreytum
piparkökuhús
piparkökuhús

Komdu
Komdu íí ókeypis
ókeypis
myndatöku
myndatöku með
með
jólasveininum
jólasveininum

1.295,Hangiskanki
og meðlæti

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40

1.295,- 1.295,Hangikjöt
og meðlæti

Kalkúnn
og meðlæti

1.295,-

Hamborgarhryggur
og meðlæti

Verslun opin 11-21 alla daga - Veitingastaður opinn 9:30-20:30 - www.IKEA.is

