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FRÍTT

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Engin 
skrímsli til

Kolbrún Benediktsdóttir sótti Thomas 
Møller Olsen til saka. Hún ræðir um starf sitt 

undanfarið og þá skoðun sína að fangelsin séu 
full af fólki sem þurfi að hjálpa. ➛26

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ � FÓLK � ATVINNA
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Meiri tengsl við Ísland
Nicola  
Sturgeon, 
forsætis-
ráðherra 
Skota. 
 ➛ 32

Rólegur fjölskyldufaðir
Birkir Már Sævarsson 
landsliðsmaður. ➛ 34

Ferðaráð um Rússland
Spennandi áfangastað-
ur næsta sumar. ➛ 36
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Laugavegi 178 - Sími 568 9955

-20%
SÖFNUNAR- 
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12. - 21. OKTÓBER

15% afsláttur af 

AFSLÁTTARDAGAR
ÝMIS ÖNNUR TILBOÐ Í GANGI



Veður

Í dag er spáð vestan 8 til 13 metrum 
á sekúndu og skúrum vestanlands. 
Á austurhelmingi landsins verður 
hvassviðri og gæti jafnvel slegið í 
storm í verstu vindstrengjum við 
fjöll. Með hvassviðrinu fylgir rigning 
eða slydda norðaustanlands fram 
eftir degi.  SJÁ SÍÐU 48

Veður Aldrei verið bleikari

Þessir starfsmenn Eimskips hafa eflaust aldrei verið bleikari en þeir voru í gær þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. Tóku starfsmennirnir 
bleika daginn með trompi og klæddu sig upp sem bleikir hryllingstrúðar, átu bleikt bakkelsi og héldu á bleikum blöðrum. Dagurinn hefur notið 
sívaxandi vinsælda undanfarin ár í hinum bleika októbermánuði sem helgaður er baráttunni gegn brjóstakrabbameini. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Framlagning kjörskráa
Kjörskrár vegna kosninga til Alþingis, sem haldnar verða  
laugardaginn 28. október 2017, skulu lagðar fram eigi síðar en   
18. október 2017.

Kjörskrá skal leggja fram á skrifstofu sveitarstjórnar eða á öðrum 
hentugum stað sem sveitarstjórn auglýsir sérstaklega. Kjörskrá 
skal liggja frammi á almennum skrifstofutíma til kjördags.

Þeim sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá er bent á að 
senda þær hlutaðeigandi sveitarstjórn. 

Dómsmálaráðuneytinu, 12. október 2017.

VIÐSKIPTI Netmatvöruverslunin 
Boxið býður viðskiptavinum sínum 
nú upp á að fyrirtækið skili dósum 
fyrir þá í endurvinnslu. Sigurður 
Pálmi Sigurbjörnsson, stofnandi 
Boxins, segir að reynsla starfs-
manna Boxins sé sú að fólk hafi 
margt samviskubit þar sem það hafi 
einfaldlega ekki tíma í að flokka og 
skila.

„Vegna þess ákváðum við að 
bjóða upp á þá þjónustu að taka 
dósir af heimilum fólks, fara með í 
endurvinnsluna og leggja svo and-
virði skilagjaldsins inn á reikn-
inginn hjá fólki á Boxinu,“ segir 
Sigurður og bætir því við að með 
þessu sé verið að nýta þá vannýttu 
auðlind sem dósirnar eru.

Sigurður segir þetta gott fyrir 
umhverfið, viðskiptavini og fyrir-
tæki. Þar sem Boxið keyri vörur til 
viðskiptavina og taki með dósir í 
sömu ferð sparist líka eldsneyti þar 
sem bíll Boxins getur að því loknu 
farið með dósir margra fjölskyldna 
á endurvinnslustöð í einu í stað 
þess að margir bílar fari sömu ferð.

Ákveðið var að bjóða upp á 
þessa þjónustu í tilefni af ársaf-
mæli verslunarinnar. Sigurður segir 
að undanfarið ár hafi gengið vel og 
vöxtur hafi verið mikill. „Við erum 
alltaf að bæta síðuna og þjónustuna 
og auka úrvalið. Við finnum að fólk 
kann gríðarlega vel að meta svona 
þjónustu.“

En Boxið er ekki eina matvöru-
verslunin sem vill hugsa betur um 
umhverfið. Í gær var greint frá því 
að verslun Bónuss á Smáratorgi yrði 
opnuð í dag á nýjan leik. Í fréttatil-
kynningu sem Bónus sendi frá sér 
kemur fram að í nýju versluninni 

sé umhverfisþáttum gert hátt undir 
höfði. Viðskiptavinum nýju Bónus-
verslunarinnar býðst nú að skilja 
umbúðir eftir í versluninni og láta 
starfsmenn hennar um að flokka 
þær og skila. 

Þá segir í tilkynningunni að í 
öllum kælum og frystum sé grænt  
kælikerfi sem sé fremst á sviði 
umhverfisvænna kælikerfa. 

Eina kæliefnið sé íslenskur koltví-
sýringur og kemur hann í stað 
umhverfisskaðvaldsins freons. 

Þá sé vélbúnaður kerfanna jafn-
framt sparneytinn og kælum og 
frystum sé lokað með gegnsæjum 
lokum, bæði til að spara orku og 
bæta meðferð vöru. 
thorgnyr@frettabladid.is

Græn vakning verður 
meðal verslunarmanna 
Netmatvöruverslunin Boxið fagnar eins árs afmæli með því að ferja dósir við-
skiptavina í endurvinnslu og leggja skilagjaldið á reikning viðskiptavina. Gott 
fyrir umhverfið, segir stofnandinn. Bónus opnar sína grænustu matvöruverslun.

Við erum að nýta 
vannýtta auðlind 

hjá fólki.
Sigurður Pálmi 
Sigurbjörnsson, 
stofnandi Boxins

Vitundarvakning í umhverfismálum setur mark sitt á matvöruverslanir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Catalina Ncogo, sem 
var dæmd fyrir hórmang árið 2010, 
auglýsti á Snapchat-reikningi sínum 
fylgdarþjónustu sem hún rekur. 
Talar hún um „stelpurnar sínar“ og 
birtir myndir af konum sem hægt er 
að komast í kynni við. Segir hún að 
trúnaði sé heitið og virðist hafa milli-
göngu um þjónustuna. Þá er tekið 
fram að hún greiði virðisaukaskatt 
vegna starfseminnar. „Við sjáum oft 
að þetta er auglýst sem fylgdarsíður. 
Það er hins vegar ekkert sem flokk-
ast undir fylgd þarna. Það er engin 
lína. Það er bara eins og við köllum 
pjúra vændi sem á sér stað á þessum 
síðum,“ sagði Snorri Birgisson lög-
reglufulltrúi við fréttastofu í gær. – ss

Auglýsir enn 
fylgdarþjónustu

Catalina Ncogo var 
dæmd fyrir hórmang árið 
2010 en auglýsir nú fylgdar-
þjónustu á Snapchat.

KOSNINGAR Sjálfstæðisflokkurinn 
mælist stærri en Vinstri græn í 
nýjum Þjóðarpúlsi Gallup með tæp-
lega 24 prósenta fylgi samanborið 
við 23 prósenta fylgi VG. Næst þeim 
kemst Samfylkingin með 13 pró-
senta fylgi en það er um fjögurra 
prósentustiga aukning frá síðasta 
Þjóðarpúlsi.

Miðflokkurinn mælist í níu pró-
sentum og Framsóknarflokkurinn 
í sjö prósentum. Þá minnkar fylgi 
Flokks fólksins sem þó mælist inni 
á þingi með um sex prósenta fylgi.

Fylgi Viðreisnar er á uppleið og er 
nú komið í 4,8 prósent og því nálægt 
fimm prósenta þröskuldinum. Björt 
framtíð mælist úti með um þrjú pró-
sent og fylgi Pírata mælist í tæpum 9 
prósentum. – þea

Sjálfstæðismenn 
með mest fylgi

FINNLAND Flug AY666 á vegum 
finnska flugfélagsins Finnair flaug 
til HEL í gær, föstudaginn þrettánda. 
Flugferðin vakti mikla athygli enda 
hefur dagsetningin löngum verið 
tengd hjátrú, talan 666 tengd kölska 
og flugvallarkóðann HEL, sem 
stendur fyrir Helsinki, þarf varla að 
útskýra nánar. Þar að auki fór flug-
vélin í loftið frá Kaupmannahöfn 
klukkan 13 en sú tala þykir einnig 
slæmur fyrirboði. 
Þrátt fyrir hina slæmu fyrirboða 
gekk flugið vel og allir farþegar lifðu 
ferðina af.

Þetta var í 21. skipti sem Finnair 
stendur fyrir flugi AY666 til Helsinki 
föstudaginn þrettánda en flugið á 
milli Kaupmannahafnar og Helsinki 
á sér ellefu ára sögu. Hins vegar var 
þetta síðasta skipti sem vélinni er 
flogið á föstudaginn þrettánda því 
að frá og með nóvember mun flug-
númerið verða AY954. – þea

Flug 666 til HEL 
í síðasta sinn
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Við hrópum ferfalt húrra fyrir sérvöldum bílum á sýningartilboði. Takmarkað magn 
af Land Cruiser 150 Black, Hilux Invincible, RAV4 og Toyota C-HR á sjaldséðu verði. 

100.000 kr. gjafabréf frá 66°Norður fylgir með öllum nýjum bílum. 

Funheitt tilboð á Webasto miðstöðvum fyrir veturinn og sértilboð á vetrardekkjum frá Kletti. 

Rjúkandi kakó með rjóma og gómsætar veitingar á dúndurflottri haustsýningu hjá öllum 
viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag kl. 12–16.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000



Nauðsynlegt er að 
vera með traustan 

og góðan bíl við vetrarað-
stæður eins og þekkjast á 
Íslandi.
Sigrún Ósk 
Sigurðardóttir, 
aðstoðarforstjóri 
ÁTVR
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STJÓRNSÝSLA Áfengis- og tóbaks-
verslun ríkisins keypti í sumar not-verslun ríkisins keypti í sumar not-verslun ríkisins keypti í sumar not
aðan, sjö ára gamlan Toyota Land 
Cruiser-jeppa á 9,8 milljónir króna til 
að nota í starfsemi sinni. Jeppanum 
er ætlað að leysa af hólmi annan tíu 
ára gamlan Land Cruiser-jeppa fyrir-
tækisins.

Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoð-
arforstjóri ÁTVR, segir í svari við 
fyrirspurn Fréttablaðsins að jepp-
inn sé ekki hugsaður fyrir einhvern 
tiltekinn starfsmann fyrirtækisins. 
ÁTVR þurfi traustan og góðan bíl 
til að takast á við íslenska veturinn 
og sinna verkefnum víðs vegar um 
landið.

„ÁTVR rekur 50 Vínbúðir. Þar af 
eru 37 á landsbyggðinni og eru þær 
dreifðar um landið. Farið er í Vín-
búðirnar reglulega allt árið um kring. 
Ferðirnar eru af ýmsum toga, t.d. 
vegna viðgerða og viðhalds, gæða-
eftirlits, talninga, rekstrareftirlits og 
kennslu. Nauðsynlegt er að vera með 
traustan og góðan bíl við vetrarað-
stæður eins og þekkjast á Íslandi,“ 
segir Sigrún Ósk.

Gamla bílinn, 2007 árgerðina af 
Land Cruiser sem ekinn er 305 þús-
und kílómetra, reyna Ríkiskaup nú 
að selja í gegnum uppboðsvef Króks. 
Á föstudag var  komið hæsta boð 
upp á 2,6 milljónir króna í þann bíl 
og virðast Land Cruiser-jepparnir því 
halda sér vel í verði.

Í ljósi þess að nýi jeppinn, sem 
keyptur var í júní síðastliðnum, er 
aðeins þremur árum yngri en sá 
gamli, vekur hið háa kaupverð þó 
athygli. Að sögn Sigrúnar kostaði bíll-
inn 9.789.132 krónur og var keyptur 
í gegnum örútboð Ríkiskaupa líkt og 
venjan er við bifreiðakaup hins opin-
bera.

Til samanburðar hefur á undan-
förnum misserum nær allur ráð-
herrabílafloti landsins verið endur-
nýjaður fyrir tæpar 100 milljónir. 
Allir nema tveir ráðherrabílar vel-
ferðarráðuneytisins.

Í nóvember var keyptur splunku-
nýr Volvo XC90 T8 tengiltvinnjeppi 
fyrir ferðamála-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra á 9,4 milljónir. BMW 
X5 tengiltvinnjeppi fyrir dómsmála-
ráðherra á rúmar 9 milljónir í maí 
2016, Mercedes Benz E250 lúxusbif-2016, Mercedes Benz E250 lúxusbif-2016, Mercedes Benz E250 lúxusbif
reið var keypt fyrir fjármála- og efna-
hagsráðherra í janúar 2015 á tæpar 

9,6 milljónir. Allt nýir bílar en ódýrari 
en hinn 7 ára gamli jeppi ÁTVR.

Innanríkisráðuneytið festi í mars 
síðastliðnum einnig kaup á nýjum 
Toyota Land Cruiser 150 VX-jeppa 
fyrir samgönguráðherra. Hann kost-fyrir samgönguráðherra. Hann kost-fyrir samgönguráðherra. Hann kost
aði, nýr úr kassanum, 10,7 milljónir.

Ekki er ólíklegt að nýi Land Cruis-
er-jeppi ÁTVR sé vel útbúinn, en 
hann var keyptur nýr árið 2010 af 
útgerðarmanninum Magnúsi Krist-útgerðarmanninum Magnúsi Krist-útgerðarmanninum Magnúsi Krist
inssyni, fyrrverandi eiganda Toyota-
umboðsins á Íslandi, sem væntanlega 
hefur vandað valið. 
mikael@frettabladid.is

ÁTVR keypti notaða Land 
Cruiser bifreið á 9,8 milljónir
Nýi Land Cruiser jeppinn er  7 ára gamall og leysir af  hólmi 10 ára jeppa sömu tegundar. Starfsmenn ÁTVR 
nota jeppann til að sinna erindum víðs vegar um land. Aðstoðarforstjóri ÁTVR segir nauðsynlegt að hafa 
traustan og góðan bíl við íslenskar vetraraðstæður. Splunkunýir ráðherrabílar keyptir fyrir lægri upphæð. 

ÁTVR segist þurfa traustan jeppa til að sinna starfsemi sinni víðs vegar um land. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TÖLUR VIKUNNAR 08. 10. 2017 TIL 14. 10. 2017

3,4
milljónir á mánuði greiðir Orkuveita 
3,4
milljónir á mánuði greiðir Orkuveita 
3,4
Reykjavíkur í leigu fyrir þá fermetra 
sem standa nú auðir og ónotaðir 
vegna rakaskemmda í höfuðstöðv-
unum.

132 tonn
af lambakjöti voru flutt út í ágúst 
fyrir um 60 
milljónir 
króna. Kíló-
verðið var 
því um 450 
krónur.

2-0
var sigur 
íslenska 
karlalands-
liðsins í 
fótbolta 
gegn Kósóvó 
í lokaleik riðlakeppninnar fyrir 
HM. Þar með tryggði liðið sér 
þátttökurétt í lokakeppni HM í 
Rússlandi.

326 
umsóknir um greiðsluaðlögun 
bárust Umboðsmanni skuldara 
á fyrstu átta mánuðum ársins. 
Sjö þúsund umsóknir hafa borist 
embættinu síðan það tók til starfa í 
ágúst 2010.

68.300 
voru háskólamenntaðir landsmenn 

á aldrinum 25-64 ára í fyrra.

112
þúsund eintök geisladiska og 
hljómplatna seldust hér á landi 
í fyrra. Árið 1999 seldust 868 
þúsund en þá náði 
salan hámarki. Frá 
árinu 2005 hefur 
seldum ein-
tökum fækkað 
samfellt eða úr 
823 þúsundum 
það ár.

Benedikt Jóhannesson
fráfarandi formaður  
Viðreisnar
sagði af sér for-
mennsku í 
flokknum og
kvað sína eigin 
hagsmuni 
þurfa að víkja. 
Áður hafði 
Benedikt beðist 
afsökunar á þeim 
ummælum sínum að varla nokkur 
myndi hvaða mál hefði orðið 
til þess að stjórnarsamstarfi var 
slitið. Benedikt sagði ummælin 
hafa verið afar klaufaleg.

Jónas Reynir 
Gunnarsson
skáld
hlaut 
Bókmennta-
verðlaun Tóm-
asar Guðmunds-
sonar árið 2017 
fyrir ljóðahandritið Stór olíuskip. 
Alls barst 51 óbirt ljóðahandrit 
undir dulnefni en til þess að hljóta 
þessi verðlaun þurfa höfundar að 
sækja um þau sérstaklega.

Ásta K. 
Ólafsdóttir
móðir fatlaðs nema
greiddi um 30 
þúsund krónur 
á mánuði í um 
eitt og hálft ár 
fyrir aksturs-
þjónustu fyrir 
son sinn. Henni
var ekki greint 
frá því að hægt væri 
að fá 20 þúsund króna árskort. 
Strætó áframsendi beiðni hennar 
um endurgreiðslu til velferðar-
sviðs Reykjavíkurborgar. Kröfunni 
var hafnað með þeim rökum að 
sveitarfélaginu væri ekki skylt að 
bjóða upp á kortin. Þau væru val-
kostur við annars konar greiðslu-
þátttöku.

Þrjú í fréttum
Afsögn, ljóð og 
nemakort

1 4 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7   L A U G A R D A G U R4 F R É T T I R ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð



ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 8
59

35
 1

0/
17

Stökktu í sjóinn og láttu sólina verma þig
Vont veður þekkist varla við Tampa Bay í Flórída. Loftslagið er sérlega milt og 
stöðugt með ljúfri sjávargolu sem strýkur vangann. Njóttu sólskins, gómsæts matar 
og úrvals fjölskylduvænna skemmtana í fallegu og afslöppuðu umhverfi.

Icelandair flýgur tvisvar í viku til Tampa Bay allan ársins hring.

LÍFIÐ ER LJÚFT 
VIÐ TAMPA BAY



Hrein náttúruvísindiHrein náttúruvísindi

Liljonia 
Ætluð til meðferðar á óþægindum í leg -
göngum. Inniheldur nærandi og rakagefandi 
efni sem bæta og viðhalda heilbrigði legganga.

Náttúruleg vörn gegn óþægindum á kynfærasvæði
Rosonia og Liljonia frá Florealis byggja á vísindalegum grunni og hafa viðurkennda virkni 
gegn óþægindum (kláða, sviða og bólgum) á ytra kynfærasvæði og í leggöngum.

florealis.is

Rosonia 
Froða til meðferðar á ytri kynfærum. 
Inniheldur nærandi skógarstokksrós,
sem hjálpar til við uppbyggingu vefja.

STJÓRNMÁL Níu flokkar bjóða fram í 
öllum sex kjördæmunum fyrir alþing-
iskosningarnar. Frestur til að skila inn 
framboðslistum rann út á hádegi í gær. 
Tólf flokkar skiluðu inn listum til yfir-
kjörstjórna kjördæmanna.

Hinn nýstofnaði Miðflokkur Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar 
býður fram í öllum kjördæmum líkt og 
Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylkingin, 

Vinstri græn, Viðreisn, Píratar, Fram-
sóknarflokkurinn, Björt framtíð og 
Flokkur fólksins.

Alþýðufylkingin býður fram í fjór-
um kjördæmum, Norðaustur-, Suð-
vestur- og Reykjavíkurkjördæmunum 
tveimur. Íslenska þjóðfylkingin í fjór-
um kjördæmum, Suður-, Suðvestur- 
og Reykjavíkurkjördæmunum. Dögun 
býður aðeins fram í Suðurkjördæmi.

Yfirkjörstjórnir þriggja kjördæma 
úrskurða um gildi framboðanna í dag. 
Í Norðvesturkjördæmi voru öll fram-
boð samþykkt og í Suðurkjördæmi 
líka, nema framboð Íslensku þjóðfylk-líka, nema framboð Íslensku þjóðfylk-líka, nema framboð Íslensku þjóðfylk
ingarinnar. Yfirkjörstjórn vildi ekki tjá 
sig um hvort flokkurinn fengi frest til 
að gera úrbætur eða úr hverju þyrfti að 
bæta. Í Kraganum voru annmarkar á 
þremur framboðum, Íslensku þjóð-

fylkingarinnar, Alþýðufylkingarinnar 
og Bjartrar framtíðar. Flokkarnir fá 
frest þar til í dag til að gera úrbætur.

Þegar litið er til kynjaskiptingar 
oddvita í kjördæmunum eru karlar í 
meirihluta. Af 63 oddvitum listanna 
sem bjóða fram í kjördæmunum sex 
eru 42 þeirra karlar eða rúm 66 pró-
sent á móti 21 konu eða rúmum 33 
prósentum. mikael@frettabladid.is

Helmingi fleiri karlar en konur oddvitar
Níu flokkar bjóða fram í öllum kjördæmum. Tólf flokkar skiluðu inn framboðslistum til yfirkjörstjórna kjördæmanna sex áður en 
frestur til þess rann út í hádeginu í gær. Af 63 oddvitum listanna er aðeins 21 kona og eru karlar þannig í yfirgnæfandi meirihluta.

Norðvesturkjördæmi 
9 framboð og oddvitar þeirraoddvitar þeirraoddvitar

Sjálfstæðisflokkur
Samfylkingin
Vinstri græn
Viðreisn
Píratar
Björt framtíð
Framsóknarflokkur
Flokkur fólksins
Miðflokkurinn

Norðausturkjördæmi
10 framboð og oddvitar þeirraoddvitar þeirraoddvitar

Sjálfstæðisflokkur
Samfylkingin
Vinstri græn
Viðreisn
Píratar
Björt framtíð
Framsóknarflokkur
Flokkur fólksins
Miðflokkurinn
Alþýðufylkingin

Suðurkjördæmi
11 framboð og oddvitar þeirraoddvitar þeirraoddvitar

Sjálfstæðisflokkur
Samfylkingin
Vinstri græn
Viðreisn
Píratar
Björt framtíð
Framsóknarflokkur
Flokkur fólksins
Miðflokkurinn
Íslenska þjóðfylkingin
Dögun

Suðvesturkjördæmi
11 framboð og oddvitar þeirraoddvitar þeirraoddvitar

Sjálfstæðisflokkur
Samfylkingin
Vinstri græn
Viðreisn
Píratar
Björt framtíð

Reykjavík norður
11 framboð og oddvitar þeirraoddvitar þeirraoddvitar

Sjálfstæðisflokkur
Samfylkingin
Vinstri græn
Viðreisn
Píratar
Björt framtíð
Framsóknarflokkur
Flokkur fólksins
Miðflokkurinn
Alþýðufylkingin
Íslenska þjóðfylkingin

Reykjavík suður
11 framboð og oddvitar þeirraoddvitar þeirraoddvitar

Sjálfstæðisflokkur
Samfylkingin
Vinstri græn
Viðreisn
Píratar
Björt framtíð

Framboð og oddvitar eftir kjördæmum

Norðausturkjördæmi

Norðvesturkjördæmi

Suðurkjördæmi

Suðvesturkjördæmi

Reykjavík suður

Reykjavík norður

Haraldur Benediktsson
Guðjón S. Brjánsson
Lilja Rafney Magnúsdóttir
Gylfi Ólafsson
Eva Pandora Baldursdóttir
Guðlaug Kristjánsdóttir
Ásmundur Einar Daðason 
Magnús Þór Hafsteinsson
Bergþór Ólason

Guðlaugur Þór Þórðarson
Helga Vala Helgadóttir
Katrín Jakobsdóttir
Þorsteinn Víglundsson
Helgi Hrafn Gunnarsson
Óttarr Proppé
Lárus Sigurður Lárusson
Ólafur Ísleifsson
Guðfinna J. Guðmundsdóttir
Vésteinn Valgarðsson
Jens G. Jensson

Sigríður Á. Andersen
Ágúst Ólafur Ágústsson
Svandís Svavarsdóttir
Hanna Katrín Friðriksson
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir
Nichole Leigh Mosty

Framsóknarflokkur
Flokkur fólksins
Miðflokkurinn
Alþýðufylkingin
Íslenska þjóðfylkingin

Lilja Alfreðsdóttir
Inga Sæland
Þorsteinn Sæmundsson
Þorvaldur Þorvaldsson
Guðmundur Þorleifsson

Bjarni Benediktsson
Guðmundur Andri Thorsson
Rósa Björk Brynjólfsdóttir
Þorgerður Katrín Gunnarsd.
Jón Þór Ólafsson
Björt Ólafsdóttir

Kristján Þór Júlíusson
Logi Már Einarsson
Steingrímur J. Sigfússon
Benedikt Jóhannesson
Einar Aðalsteinn Brynjólfsson
Arngrímur V. Ásgeirsson
Þórunn Egilsdóttir
Halldór Gunnarsson
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Þorsteinn Bergsson

Páll Magnússon
Oddný G. Harðardóttir
Ari Trausti Guðmundsson
Jóna Sólveig Elínarsdóttir
Smári McCarthy
Jasmina Crnac
Sigurður Ingi Jóhannsson
Karl Gauti Hjaltason
Birgir Þórarinsson
Þorvaldur Helgi Auðunsson
Ragnhildur L. Guðmundsdóttir

Framsóknarflokkur
Flokkur fólksins
Miðflokkurinn
Alþýðufylkingin

Íslenska þjóðfylkingin

Willum Þór Þórsson
Guðmundur Ingi Kristinsson
Gunnar Bragi Sveinsson
Erna Lína Örnudóttir  
Baldvinsdóttir
Geir Harðarson

33%
af oddvitum listanna sem 
bjóða fram í kjördæmunum 
sex eru konur.

MOSFELLSBÆR Velferðarráðuneytið 
undirbýr nú móttöku 50 flótta-
manna til landsins í samræmi við 
ákvörðun ríkisstjórnarinnar frá því 
í lok ágúst. Tekið verður á móti hópi 
hinsegin fólks úr flóttamannabúðum 
í Kenýa og arabískumælandi fólki 
sem nú er í Jórdaníu.

Þetta kemur fram í bréfi velferðar-

ráðuneytisins þar sem óskað er eftir 
því að Mosfellsbær taki við tíu flótta-
mönnum. „Mosfellsbær hefur áður 
lýst yfir vilja sínum til að taka á móti 
flóttamönnum og er því jákvæður 
gagnvart erindinu,“ segir bæjarráð 
Mosfellsbæjar sem setur í gang við-
ræður við ráðuneytið og undirbún-
ing samnings um verkefnið. – garing samnings um verkefnið. – garing samnings um verkefnið. –

Mosfellsbær taki á móti tíu
FERÐAÞJÓNUSTA Áætlað er að far-
þegar Icelandair á næsta ári verði 
um 4,5 milljónir og
muni fjölga um 
400 þúsund frá 
yfirstandandi ári. Það 
samsvarar um 11 pró-
senta fjölgun. 

Flug verður hafið til þriggja 

nýrra áfangastaða, Cleveland og 
Dallas í Bandaríkjunum og Dublin 
á Írlandi, auk Berlínar sem bætist 

við leiðakerfið nú í 

nóvember. Þá verður ferðum fjölg-
að til fjölmargra borga í Norður-
Ameríku og Evrópu.

Fram kemur í fréttatilkynn-
ingu frá Icelandair Group að 

snemma á næsta ári mun Ice-
landair taka í notkun þrjár nýjar 

160 sæta Boeing 737 MAX 8 
flugvélar. – jhh

Fljúga með 4,5 milljónir farþega
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KALKÚNALEGGIRKALKÚNABRINGA

KALKÚNA-
LUNDIR

AMERÍSKIR 
DAGAR

Nýtt

Eggo vöfflur
Eins og úr annari vídd.

KALKÚNA-KALKÚNA-KALKÚNA-KALKÚNA-KALKÚNA-

KALKÚNABRINGA

KALKÚNA-KALKÚNA-KALKÚNA-
LUNDIRLUNDIRLUNDIR

KALKÚNA-

DAGARDAGAR
KALKÚNA-KALKÚNA-

LUNDIRLUNDIR
KALKÚNA-

LUNDIR

KALKÚNALEGGIRKALKÚNALEGGIRKALKÚNALEGGIR

Justin´s
Heslihnetu-, jarðhnetu- og möndlusmjör.

Pringles tortilla
Einu sinni smakkað, getur ekki hætt.

Bone doctor
Hágæða BBQ sósur.

TILBOÐ35%
afsláttur á kassa

TILBOÐ15%
afsláttur á kassa

Jimmy´s Nachos
Með tveimur tegundum af sósum,

 salsa og osta!

Ben & Jerry´s
Fyrir gott kvöld.

Nýtt

559kr/kg

Verð áður 799.-

TILBOÐ
30%
afsláttur á kassa

TILBOÐ25%
afsláttur á kassa

TILBOÐ20%
afsláttur á kassa

2.624 kr/kg

Verð áður 3.499.-

2.799kr/kg

Verð áður 3.499.-

Twinkies
Ameríka í tveimur bitum.

Kimberley´s
Ekta amerískar muffins. 



Leikskólastigið 
hefur þróast hratt 

sem skólastig og of hratt til 
að geta staðið 
undir sér. 
Haraldur Freyr 
Gíslason, for-
maður Félags leik-
skólakennara

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og 
friðaðra húsa og mannvirkja, sbr. reglur um úthlutun úr húsafriðunarsjóði 
nr. 577/2016. Veittir verða veita styrkir úr sjóðnum til:  

 viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og 
mannvirkjum, og öðrum húsum og mannvirkjum, sem hafa 
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi.  

 byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa 
og mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær. 

 sveitarfélaga til að vinna tillögur að verndarsvæði í byggð, í 
samræmi við ákvæði laga nr. 87/2015 og reglugerðar nr. 
575/2016 um verndarsvæði í byggð og til verkefna innan 
verndarsvæða í byggð.  

Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna 
byggingarlistar, menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs 
ástands ásamt gildis fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar.  

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á vef Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.   

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2017. Umsóknir sem berast 
eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun styrkja. 

Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á 
leiðbeiningarit um verndarsvæði í byggð og um viðhald og endurbætur 
friðaðra og varðveisluverðra húsa sem finna má á vef Minjastofnunar 
Íslands (undir Gagnasafn) og á Húsverndarstofu í Borgarsögusafni 
Reykjavíkur/Árbæjarsafni. 

 
Suðurgötu 39,101 Reykjavík 

Sími: 570 1300  

www.minjastofnun.is 

husafridunarsjodur@minjastofnun.is 

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

húsafriðunarsjóði  
fyrir árið 2018 

+ Frekari upplýsingar fást hjá Hópadeild Icelandair í síma 505-0406  
eða með því að senda tölvupóst til hopar@icelandair.is.

AÐVENTUFERÐ ELDRI BORGARA  
TIL KAUPMANNAHAFNAR

117.800 kr. á mann í tvíbýli og  
139.500 kr. á mann í einbýli

19.–22. nóvember I 26.–29. nóvember 2017
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Innifalið í verðinu er flug, flugvallarskattar, gisting í þrjár 
nætur með morgunverði á Absalon Hotel (4 stjörnur) 
og allur akstur erlendis. Einnig er innifalin skoðunarferð 
um gamla bæinn með Sigrúnu Gísladóttur, heimsókn í 

Jónshús, „Julefrokost“ á Restaurant Grøften og síkja sigling 
með djassbandi Michaels Bøving. Ferðirnar eru skipulagðar 
í samráði við Emil Guðmundsson. Íslensk fararstjórn.

KJARAMÁL „Þetta leysir engan vanda 
til frambúðar. Ég veit að borgin gerir 
sér grein fyrir því,“ segir Haraldur 
Freyr Gíslason, formaður Félags 
leikskólakennara, um þá ákvörðun 
borgarráðs að veita leikskólakenn-
urum og öðru starfsfólki leikskóla 
borgarinnar 20 þúsund króna ein-
greiðslu sem lið í aðgerðum til að 
mæta manneklu og efla mannauð.

Kostnaður við þessar eingreiðslur 
eru 27,3 milljónir króna auk 11 
milljóna sem varið verður til sam-
bærilegra greiðslna til starfsfólks 
frístundaheimila og sértækra félags-
miðstöðva. 

„Þetta er sennilega hugsað sem 
umbun fyrir það álag sem hefur verið 
á starfsfólkinu,“ segir Haraldur, innt-á starfsfólkinu,“ segir Haraldur, innt-á starfsfólkinu,“ segir Haraldur, innt
ur eftir því hvort þessir tugir milljóna 
fari ekki fyrir lítið þegar þeir skila sér 
aðeins í 20 þúsund króna eingreiðslu 
til hvers starfsmanns. „Önnur sveitar-
félög mættu taka sér Reykjavíkur-
borg til fyrirmyndar að þessu leyti og 
veita starfsfólki umbun. Vandamálið 
er ekki bundið við borgina,“ segir 
Haraldur og bendir á að umræðu 
um bætt starfsumhverfi sé ekki 
lokið hjá borginni. Í þeirri umræðu 
leggi leikskólakennarar áherslu á 
að fækka börnum í leikskólunum, 
fjölga undirbúningsstundum og færa 

starfsumhverfið nær því sem þekkist 
á öðrum skólastigum. Aðspurður um 
hvort það fari ekki á skjön við kröfur 
samfélagsins og áherslur stjórnmála-
manna að fækka börnum á leikskól-

um, segir Haraldur að ekki verði bæði 
sleppt og haldið. „Leikskólastigið 
hefur þróast hratt sem skólastig og 
of hratt til að geta staðið undir sér. 
Svo koma kröfur samfélagsins um að 
leikskólarnir taki inn yngri og yngri 
börn. Það hefur aukið á vandann. 
Það átta sig kannski ekki allir á því 
hvað það er stutt síðan börn voru 
ekkert almennt í leikskólum. 

Fyrir 1994 voru bara tilteknir for-
gangshópar sem fengu heilsdagspláss 
í leikskólum. Við þurfum að spyrja 
okkur hvort við ættum ekki að hægja 
á vextinum á meðan við aukum 
nýliðun.“ adalheidur@frettabladid.is

Lausnin sé að fækka 
börnum á leikskólum
Formaður Félags leikskólakennara segir ákvörðun borgarráðs um að veita 
leikskólakennurum 20 þúsund króna eingreiðslu til að mæta manneklu í leik-leikskólakennurum 20 þúsund króna eingreiðslu til að mæta manneklu í leik-leikskólakennurum 20 þúsund króna eingreiðslu til að mæta manneklu í leik
skólum ekki leysa neinn vanda. Svarið sé frekar að fækka börnum á leikskólum.

Of mörg börn eru á hverjum leikskóla að mati Haraldar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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verð áður 3.870.000 kr.

verð áður 1.750.000 kr.

verð áður 2.990.000 kr. verð áður 9.490.000 kr.

verð áður 3.590.000 kr.

verð áður 5.790.000 kr.

verð áður 5.490.000 kr.

verð áður 2.690.000 kr.

verð áður 6.290.000 kr.

verð áður 5.990.000 kr.

verð áður 2.390.000 kr.

verð áður 690.000 kr.

Fullt verð með afslætti Fullt verð með afslætti

verð áður 4.450.000 kr. verð áður 4.350.000 kr.

Árgerð 2015, ekinn 78 þús. km,
dísil, 136 hö., 1.995 cc, sjálfskiptur,
fjórhjóladrif

Árgerð 2011, ekinn 112 þús. km,
dísil, 116 hö., 1.560 cc, beinskiptur,
framhjóladrif

Árgerð 2014, ekinn 80 þús. km,
dísil, 140 hö., 1.968 cc, sjálfskiptur,
fjórhjóladrif

Árgerð 2013, ekinn 64 þús. km
bensín, 436 hö., 4.663 cc, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrif

Árgerð 2015, ekinn 34 þús. km,
dísil, 109 hö., 1.461 cc, sjálfskiptur,
framhjóladrif

Árgerð 2015, ekinn 52 þús. km,
dísil, 200 hö., 3.200 cc, sjálfskiptur,
fjórhjóladrif

Árgerð 2016, ekinn 7 þús. km,
bensín, 123 hö., 1.595 cc, sjálfskiptur,
framhjóladrif

Árgerð 2007, ekinn 251 þús. km,
dísil, 205 hö., 2.987 cc, sjálfskiptur,
afturhjóladrif

Árgerð 2015, ekinn 12 þús. km,
dísil, 170 hö., 2.143 cc, sjálfskiptur,
fjórhjóladrif

Árgerð 2015, ekinn 55 þús. km,
dísil, 170 hö., 2.143 cc, sjálfskiptur,
fjórhjóladrif

Árgerð 2015, ekinn 71 þús. km,
dísil, 128 hö., 1.582 cc, sjálfskiptur,
framhjóladrif

Árgerð 2007, ekinn 146 þús. km,
bensín, 140 hö., 1.997 cc, sjálfskiptur,
framhjóladrif

Árgerð 2015, ekinn 65 þús. km, dísil, 140 hö., 
1.968 cc, sjálfskiptur, fjórhjóladrif

Árgerð 2015, ekinn 47 þús. km, dísil, 109 hö., 
1.461 cc, sjálfskiptur, framhjóladrif

Raðnúmer: 320212

Raðnúmer: 992220

Raðnúmer: 320564 Raðnúmer: 991719

Raðnúmer: 170204

Raðnúmer: 320634

Raðnúmer: 320528

Raðnúmer: 991872

Raðnúmer: 290225

Raðnúmer: 290512

Raðnúmer: 992187

Raðnúmer: 992262

Raðnúmer: 290851 Raðnúmer: 320442

Sportage

Mondeo

Tiguan GL500

A180

Pajero Instyle

CLA 180

Viano

E-class

GLA 220 CDI 4MATIC

Soul

307 SW

Volkswagen Tiguan Mercedes-Benz B 180

3.690.000 kr.

1.590.000 kr.

2.690.000 kr. 8.990.000 kr.

2.990.000 kr.

5.490.000 kr.

4.990.000 kr.

1.990.000 kr.

5.570.000 kr.

5.490.000 kr.

2.190.000 kr.

490.000 kr.

31.800 kr. á mánuði* 28.900 kr. á mánuði*

3.950.000 kr. 3.590.000 kr.

Kia

Ford

Volkswagen Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 

Kia

Peugeot

180.000 kr. afsláttur

160.000 kr. afsláttur

300.000 kr. afsláttur 500.000 kr. afsláttur

600.000 kr. afsláttur

300.000 kr. afsláttur

500.000 kr. afsláttur

700.000 kr. afsláttur

700.000 kr. afsláttur

500.000 kr. afsláttur

200.000 kr. afsláttur

200.000 kr. afsláttur

500.000 kr. afsláttur 700.000 kr. afsláttur

 *m.v. 50% útborgun og lán í 84 mánuði með 7,75% vöxtum og árlegri hlutfallstölu kostnaðar 9,38%

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

HAUSTTILBOÐ
Stórlækkað verð á völdum bílum



Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu núna í síma 511 2777 

w w w . b e t r i b i l a k a u p . i s   
Ármúla 4-6, Reykjavík|Firðinum, Hafnarfirði|511 2777 - 

sala@betribilakaup.is  

 

2017 Kia Niro Hybrid 
Verð frá  3.650.000 kr. 

 

2017 BMW 330e 
Verð frá  4.595.000 kr. 

 

2017 Toyota RAV4 Hybrid 
Verð frá  4.590.000 kr. 

 

2017 Toyota Auris Hybrid 
Verð frá  2.990.000 kr. 

 

2018 Volvo XC60 T8 
Verð frá  7.050.000 kr. 

 

2018 Volvo V90 T8 
Verð frá  7.740.000 kr. 

 

2018 Volvo XC90 T8 
Verð frá  7.650.000 kr. 

 

2018 Volvo S90 T8 
Verð frá  7.550.000 kr. 

 

2016 Volvo XC90 Inscription  
Verð frá  7.650.000 kr. 

 

2015 Outlander  
Verð frá  3.650.000 kr. 

 

2017 Outlander Sport 
Verð frá  4.040.000 kr. 

 

2017 Reunault Twingo  
Verð frá  1.650.000 kr. 

 

2017 Toyota Yaris Hybrid 
Verð frá  2.490.000 kr. 

 

2017 Toyota C-HR Hybrid 
Verð frá  4.150.000 kr. 

 

2017 Kia Optima Hybrid 
Verð frá  3.990.000 kr. 

 

2016 BMW X5 xdrive40e 
Verð frá  7.200.000 kr. 

Sparaðu og pantaðu allar tegundir beint 
frá verksmiðju! 

           www.facebook.com/betribilakaup.is 

SAMFÉLAG Það eru tíu ár síðan Þuríður 
Harpa Sigurðardóttir lenti í alvarlegu 
slysi sem kollvarpaði tilverunni. Hún 
er lömuð frá brjósti og notar hjóla-
stól. Hún býr og starfar á Sauðárkróki, 
þar sem hún er framkvæmdastjóri 
Nýprents. Samhliða starfi hefur hún 
lokið diplómanámi í fötlunarfræðum 
frá HÍ og er varaformaður Sjálfs-
bjargar. Nýlega tók hún þá ákvörðun 
að bjóða sig fram til formennsku í 
Öryrkjabandalagi Íslands.

„Nú langar mig til að beita mér í 
þágu þessa þjóðfélagshóps sem ég 
tilheyri í dag sem er öryrkjar. Það 
að verða fötluð gaf mér innsýn í að 
öryrkjar búa við allt annan veruleika 
en ég hafði haldið. Ég uppgötvaði að 
velferðarkerfið okkar er mjög glopp-
ótt. Stjórnvöld virðast loka augunum 
fyrir því að fyrir öryrkja og fatlað fólk 
er dýrara að lifa vegna t.d. lyfjakostn-
aðar, læknisþjónustu, hjálpartækja 
o.fl. Við borgum meira en aðrir, bara 
fyrir það að vera á lífi.“

Hún rifjar slysið upp. „Þetta var á 
fallegu vorkvöldi í apríllok 2007. Ég 
stóð upp frá vinnu minni og hljóp út, 
ég ætlaði að hjálpa sambýlismanni 
mínum að fara með hross í sumar-
haga. Ég var með hross í taumi og reið 
meri sem var fyrir stuttu komin til 
okkar. Þegar við komum yfir gömlu 
brúna í Hegranesinu tryllist merin 
sem ég var á. Það endaði með því að 
ég kastaðist af baki og lenti á bakinu 
á steini,“ rifjar Þuríður Harpa upp. 
„Ég lá þarna og horfði á fæturna við 
hliðina á mér án þess að geta hreyft 
þá. Á augnabliki varð ég lömuð. Ég 
hefði getað lamast ofar, ég hefði getað 
dáið, ég var í raun mjög heppin,“ segir 
Þuríður Harpa.

Nýtt hlutskipti
Hún lá í þrjár vikur á spítala og eftir 
það tók við endurhæfing í fimm 
mánuði á Grensás. Í októbermánuði, 
hálfu ári eftir slysið, kom hún aftur 
á heimili sitt á Sauðárkróki þar sem 
hún þurfti að takast á við nýtt hlut-hún þurfti að takast á við nýtt hlut-hún þurfti að takast á við nýtt hlut
skipti með fjölskyldu sinni. Börn Þur-
íðar Hörpu eru þrjú og voru á þessum 
tíma 12, 14 og 20 ára gömul. „Ég var 
með þau yngri heima, þetta var mikið 
fyrir fjölskylduna að takast á við. Það 
er ekki bara einn sem lendir í svona 
áfalli, það er öll fjölskyldan, vinir og 
allt samfélagið í kring.

Áður skokkaði ég, fór á skíði og reið 
út, var heilsuhraust og hafði aðeins 
farið á spítala til að eignast börnin. 
Slysið tók mig algerlega úr umferð, 
setti mig á nýjan stað og í nýja átt. 
Mér fannst kerfið þungt og það var 
erfitt að koma heim í þessu ástandi, 
því þá horfðist maður í augu við 
áfallið. Þarna hefði fagaðili þurft að 
halda utan um ferlið, sem var að læra 
að lifa aftur í breyttu lífi. En það voru 
engin slík úrræði. Mér finnst að fag-
legur stuðningur við einstaklinga og 
fjölskyldur sem lenda í áföllum ætti 
að vera sjálfsagður hluti af bataferli. 
Ekki er nóg að einblína á að lækna 
eða endurhæfa líkamann heldur 
verður að hlúa að sálinni og sálræna 
þættinum því hann er afar stór ef ekki 
stærsti hlutinn.“

Þuríður Harpa segir að áfallið hafi 
reynst allri fjölskyldunni erfitt. Ekki 
síst fyrrverandi sambýlismanni henn-
ar. „Það kom á daginn að slysið varð 
honum jafnvel meira áfall en mér. 

Leiðir okkar skildu þremur árum eftir 
slysið. Ég hafði ekki gert mér fyllilega 
grein fyrir því hversu mikið áfallið var 
fyrir aðra í kringum mig,“ segir hún. 
„Skilnaðurinn var mér erfiður og 
sennilega hefur fyrra áfallið magnast 
upp við það seinna. Skilnaður er 
jafnvel að sumu leyti verri missir en 
dauðsfall. Þetta verður svo erfið sorg 
og upplifunin mikil höfnun. Það er 
ekki í boði að halda minningu þess 
elskaða á lofti og það er erfitt.“

Vinnan var fasti punkturinn
Það var lán að Þuríður Harpa gat 
sinnt starfi sínu eins og áður. „Vinnan 
varð fasti punkturinn og krakkarnir 
mínir, ég hafði því um nóg að hugsa.

Í fyrstu fékk ég heimilishjálp frá 
félagsþjónustunni en sá aðili sem 
sinnir heimilishjálp hefur takmarkað 
starfssvið, þetta þjónustuform hent-starfssvið, þetta þjónustuform hent-starfssvið, þetta þjónustuform hent
aði mér ekki. Sveitarfélagið úthlutaði 
mér beingreiðslusamningi og þannig 
gat ég ráðið manneskju til að aðstoða 
mig á heimilinu. Á þessum tíma var 
verið að stofna NPA miðstöðina og 
þegar ég kynnti mér hvað NPA (not-þegar ég kynnti mér hvað NPA (not-þegar ég kynnti mér hvað NPA (not
endastýrð persónuleg aðstoð) var, 
undraðist ég að fyrirkomulagið væri 
ekki til hér, við erum áratugum á eftir 
nágrannalöndunum.

Þegar sveitarfélögum gafst tækifæri 
til að innleiða NPA sem tilraunaverk-til að innleiða NPA sem tilraunaverk-til að innleiða NPA sem tilraunaverk
efni voru fá sem gerðu það. Sveitar-
félagið Skagafjörður axlaði ábyrgð og 
innleiddi verkefnið strax. Ég veit ekki 
annað en að það hafi gengið vel. Aðili 
sem fær NPA nýtur mannréttinda, 
verður virkur í samfélaginu og hefur 
tækifæri til að lifa til jafns við aðra, á 
endanum skilar NPA okkur verðmæt-endanum skilar NPA okkur verðmæt-endanum skilar NPA okkur verðmæt
ara samfélagi og það er mikils virði 
fyrir Ísland,“ segir Þuríður Harpa.

„Fólk lendir í alvarlegum slysum, 
veikist eða fæðist með sjúkdóm. Það 
velur sér ekki það hlutskipti að vera 
öryrki. Fjölskylda þarf virka leið-

sögn og aðstoð við að takast á við 
breytingu sem óhjákvæmilega verður 
þegar svona gerist og eftirfylgni heil-
brigðiskerfisins verður að vera meiri,“ 
segir Þuríður. „Aðstandendur fara að 
þjást af stoðkerfisvandamálum og 
geðrænu álagi s.s. þunglyndi, kvíða, 
depurð, áfallastreituröskun.  Það á 
ekki að leggja svo þungar byrðar 
á fjölskyldur að þær kikni undan 
þeim, en það er kerfið að gera í dag 
með því að stíga ekki inn með faglega 
aðstoð til fjölskyldna, og þetta á við 
um marga sjúkdóma s.s. MS, MND, 
heilablóðfall og geðræna sjúkdóma,“ 
segir Þuríður Harpa og beinir orðum 
sínum að næstu ríkisstjórn.

Fatlað fólk sé minna virði
„Aðgengi að samfélaginu er ekki 
gott og skilaboðin til fatlaðs fólks og 
öryrkja eru að þeir eigi minni rétt, séu 
minna virði. Ég vona að ný ríkisstjórn 
setji það sem helsta framkvæmdar-
verkefni að leiðrétta og lagfæra málin 
gagnvart öryrkjum og fötluðu fólki, 
að hafa mannúð og mannréttindi að 
leiðarljósi. Þjóðfélagið okkar þarf á 
því að halda að félagslegum þáttum 
verði sinnt.“

Hún þurfti að kenna samstarfs-
fólki og viðskiptavinum á Nýprenti 
að umgangast sig aftur. „Menn þorðu 
ekki inn á skrifstofu til mín, vissu ekki 
hvernig þeir áttu að díla við mig. Ég 
þurfti að bjóða fólki sérstaklega að 
koma inn til mín,“ segir hún og brosir 
þegar hún rifjar það upp að hún setti 
hjólastól hinum megin við skrifborð-
ið. „Fólki fannst þetta skrýtið en menn 
létu sig hafa það að setjast í hann.“

Þuríður Harpa segir að þó hún hafi 
sigrast á aðstæðum í sínu lífi syrgi hún 
þann hluta af sjálfri sér sem ekki er til 
staðar lengur.

„Það að lamast hefur kennt mér 
margt, og nú veit ég  hvað fólk getur 
verið yndislega gott og líka hvað 
fólk getur átt ömurlega bágt. Ég veit 
hvað dægurþras og óþarfa pirringur 
er tilgangslaus og mikill óþarfi. Ég 
hef öðlast dýrmætan skilning og ég 
hef sannarlega stækkað sjóndeildar-
hringinn, og þó það takist ekki alltaf 
hjá mér þá reyni ég að lifa betur, elska 
meira og njóta betur því lífið er í dag 
en kannski ekki á morgun.“ 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Fatlaðir þurfi að borga 
meira fyrir að vera á lífi

Þuríður Harpa þurfti að venja viðskiptavini og samstarfsfólk við fötlunina og 
setti því hjólastól hinum megin við skrifborðið. FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA

Áður skokkaði ég, 
fór á skíði og reið út, 

var heilsuhraust og hafði 
aðeins farið á spítala til að 
eignast börnin.

Í apríl 2007 lenti Þuríður 
Harpa Sigurðardóttir 
í alvarlegu slysi þegar 
hún datt af hestbaki og 
lamaðist frá brjósti. Hún 
gagnrýnir að enn sé ekki 
búið að lögfesta NPA 
sem gerir fólki kleift að 
öðlast sjálfstæði.
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fRá 13:00 til 16:00
kYnNið YkkUr teGuNdiRnaR W 
sPjaLLið Við ReyNdA hUnDaeIgEndUR
DýrAlækNir W FóðuRkyNnIngAR W 
hEiðrúN kLarA hUnDaþjálFarI W 
Dýrahjálp W lUkKupOtTar oFl.lUkKupOtTar oFl.

aF ölLum gælUdýrAvöruM20% tIl 30%

aF ölLum gælUdýrAvöruM

Stórhundakynning um helgina

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

Fersk sending af haustlyngi 
og sígrænum plöntum

bRuNch hLaðbOrð 
á sPírUnnI 
uM hElGar Frá 
kL 11:30-15:00

bRuNch hLaðbOrð bRuNch hLaðbOrð bRuNch hLaðbOrð bRuNch hLaðbOrð 
á sPírUnnI 

*hLuTi AF ágóða reNnUr TiL kRaBbaMeInsFélAgsIns 

ÚrVal aF bLeIkuM BlóMvöndUm*

20%
afslátturaf öllum 

haustlaukum

Callunur
verð frá 
190kr stk



Miðstöð íslenskra 
bókmennta auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til 
þýðinga á íslensku.

Umsóknarfrestur er til  
15. nóvember 2017.

Umsóknareyðublöð á 
rafrænu formi og nánari 
upplýsingar á islit.is.

Auglýst e�ir 
umsóknum um 
þýðingastyrki

Isavia óskar eftir tilboðum í leigu á Skýli 3  
á Reykjavíkurflugvelli. Skýlið er 2.770 m²  
og 27.700 m³ að stærð. Fyrir framan skýlið  
er 1.500 m² flughlað. Skýlið er eingöngu ætlað  
í flugtengda starfsemi.
 
Tilboð og frekari fyrirspurnir skulu berast til Ingólfs  
Gissurarsonar, ingolfur.gissurarson@isavia.is.  
Skýlið er laust til afhendingar 1. nóvember 2017. 

Tilboðsfrestur er til og með 23. október 2017.

F L U G S K Ý L I  T I L  L E I G U

BANDARÍKIN Sjaldan hefur nafn 
Harveys  Weinstein, kvikmynda-
framleiðanda og Hollywood-mógúls, 
verið meira í umræðunni en þessa 
dagana. Hið gamla spakmæli um að 
öll umfjöllun sé góð umfjöllun á þó 
ekki við í þessu tilfelli enda hafa 22 
konur stigið fram og sakað Weinstein 
um kynferðisbrot gegn sér. Brotin 
spanna áratugalangt tímabil og er 
maðurinn sakaður um allt frá kyn-
ferðislegri áreitni og upp í nauðgun.

Í áraraðir hefur Weinstein haldið 
uppi ímynd um einhvers konar 
valdamikla goðsögn sem ræður því 
sem hann vill í Hollywood. Ljóst er af 
umfjöllun undanfarið að fjölmargir 
vissu af hátterninu sem Weinstein er 
sakaður um og að sú gagnrýni hafi 
jafnan verið þögguð niður.

Verðlaunaður og ríkur
Þessi 65 ára framleiðandi hefur á ferli 
sínum safnað miklum auðæfum. 
Eignir hans eru metnar á um 21,3 
milljarða króna. Hann stofnaði fram-
leiðslufyrirtækið Miramax árið 1979 
en seldi það til Disney árið 1993 fyrir 
8,5 milljarða króna.

Á meðal kvikmynda sem Wein-
stein hefur unnið að eru költ-
klassíkurnar Pulp Fiction og Clerks. 
Þá hefur Weinstein einnig fengið 
Óskarsverðlaun fyrir framleiðslu 
myndarinnar Shakespeare in Love 
og Tonyverðlaun fyrir framleiðslu 
ýmissa leikrita og söngleikja, ekki 
síst Billy Elliot the Musical og The 
Producers.

Hinn hvíti Cosby
Ásakanirnar á hendur Weinstein 
halda áfram að hrannast upp. Í gær 
sakaði leikkonan Rose McGowan 
hann um að hafa nauðgað sér. Í 
röð færslna á samfélagsmiðlinum 
Twitter sagði McGowan frá því að 
Roy Price, forsprakki efnisveitunnar 

Amazon Studio, hafi hundsað hana 
þegar hún sagði honum frá málinu. 
Amazon hefur nú sent Price í ótíma-
bundið leyfi en hann var sjálfur 
sakaður um kynferðislega áreitni á 
fimmtudag.

Listi ásakenda Weinsteins er orð-
inn heillangur. Svo langur að banda-
ríska sjónvarpskonan Samantha Bee 
kallaði Weinstein „hinn hvíta Cosby“ 
í þætti sínum í vikunni. Vísaði hún 
þar til þess að 59 konur hafa sakað 
leikarann Bill Cosby um kynferðis-
brot gegn sér. 

Aðdáun varð fyrirlitning
Á meðan meint kynferðisbrot voru 
falin og utan umræðunnar naut 
Weinstein mikillar virðingar. Hann 
barðist gegn fátækt og fyrir aukinni 
vitneskju um alnæmi. Þá lagði hann 
fjármagn í rannsóknir á sykursýki og 
MS. Weinstein fékk einnig sæmdar-
orðu frá Bretlandsdrottningu fyrir 
framlag sitt til kvikmyndagerðar.

Aukinheldur hefur Weinstein 
verið hollvinur flokks Demókrata í 
Bandaríkjunum. Hefur hann bæði 
talað máli flokksins og styrkt 
kosningabaráttu fjölmargra, 
meðal annars Hillary Clinton 
og Baracks Obama. Í viðtali við 
BBC í gær sagði Clinton að hún 
hefði fengið áfall þegar hún 
heyrði fréttir af ásökununum. 
„Sögurnar sem nú heyrast nísta 
hjarta mitt.“

Forsetaframbjóð-
andinn fyrrver-
andi var þó fljótur 
að vísa í stóru 
myndina. Sagði 
hún að brotin 
sem Weinstein 
er sakaður um 
m æ tt u  e k k i 
viðgangast í 
almennu sam-
félagi. Hvorki 
í kvikmynda-
geiranum né í 
stjórnmálum. 

Stéttarbræður Weinsteins hafa 
einnig snúið baki við honum vegna 
hátternisins að því er Deadline 
greinir frá. Stéttarfélag framleið-
enda í Bandaríkjunum mun halda 
neyðarfund til að ræða svar sitt við 
fréttunum og þykir líklegt að Wein-
stein verði hreinlega rekinn úr sam-
tökunum en þau höfðu áður veitt 
honum heiðursverðlaun sín.

Þá hefur fyrirtæki Weinsteins, 
sem ber nafnið Weinstein Comp-
any, rekið hann og fjölmargir þeirra 
leikara sem hann hefur starfað með 
fordæmt hegðun framleiðandans og 
snúið við honum baki. Quentin Tar-
antino, einn besti vinur Weinsteins 
til 25 ára, sagði í yfirlýsingu að hann 
væri forviða og niðurbrotinn vegna 
fréttanna.

Fangelsi möguleiki
Brotin sem Weinstein er sakaður um 
varða sum hver við lög. The Guardi-
an greindi frá því í gær að þeir lög-
fræðingar sem miðillinn ræddi við 
teldu möguleika á því, miðað við það 

sem fram hefur komið, að Wein-
stein verði dæmdur í fimm til 

25 ára fangelsi.
Komið hefur fram að lög-

reglan bæði í New York og 
Lundúnum rannsaki ásak-
anir um nauðgun. Sjálfur 
hefur Weinstein neitað 

því að hafa nokk-
urn tíman 

n a u ð g a ð 
n o k ku r r i 

konu.

Goðsögn orðin að 
alræmdum skúrki 
Alls hafa 22 konur sakað Harvey Weinstein um að hafa beitt sig kynferðis-
ofbeldi. Kvikmyndaframleiðandinn er moldríkur og var virtur og valdamikill. 
Flestir hafa nú snúið baki við manninum sem gæti verið á leið í fangelsi.

Harvey Weinstein 
 kvikmyndaframleiðandi. 
NORDICPHOTOS/AFP

Konurnar 22
�  Asia Argento leikkona sagði 

Weinstein hafa nauðgað sér 
þegar hún var 21 árs gömul.

�  Lucia Evans leikkona sagði Wein-
stein hafa neytt sig til að veita 
sér munnmök árið 2004.

�  Gwyneth Paltrow leikkona sagði 
Weinstein hafa áreitt sig kyn-
ferðislega þegar hún var 22 ára.

Ég hélt hann myndi 
reka mig.

Gwyneth Paltrow, 
 leikkona

�  Angelina 
Jolie leik-
kona sagði 
Weinstein hafa 
áreitt sig kyn-
ferðislega á tíunda áratugnum.

�  Ónafngreind kona sagði Wein-
stein hafa nauðgað sér.

�  Mira Sorvino leikkona sagði 
Weinstein hafa nuddað sig og 
elt sig um íbúðina þegar hún 
sagði honum að hún vildi ekki 
láta snerta sig.

�  Rosanna Arquette leikkona 
sagði Weinstein hafa áreitt sig 
kynferðislega.

�  Ambra Battilana Gutierrez fyrir-
sæta sagði Weinstein hafa káfað 
á sér þegar hún var 22 ára.

�  Zoe Brock fyrirsæta sagði Wein-

stein hafa afklæðst og elt sig um 
íbúðina þegar hún vildi ekki sofa 
hjá honum.

�  Katherine Kendall leikkona 
sagði Weinstein hafa afklæðst 
og elt sig um íbúðina þegar hún 
vildi ekki sofa hjá honum.

�  Tomi-Ann Roberts nemi sagði 
Weinstein hafa lofað sér vel-
gengni í kvikmyndabransanum 
ef hún myndi afklæðast fyrir 
hann.

�  Ashley Judd leikkona sagði 
Weinstein hafa beðið sig um 
nudd eða að fá að horfa á sig í 
sturtu.

Hvernig get ég 
komið mér héðan 

án þess að Harvey Wein-
stein útiloki 
mig?
Ashley Judd,  
leikkona

�  Emma de Caunes leikkona sagði 
Weinstein hafa krafist þess að fá 
að koma upp í rúm til hennar.

�  Romola Garai leikkona sagði 
Weinstein hafa mætt á bað-
sloppnum einum klæða til að 
fylgjast með áheyrnarprufu 
hennar þegar hún var átján ára.

�  Dawn Dunning nemi sagði 
Weinstein hafa sagt einu leiðina 

að frama vera að sofa hjá sér.
�  Rose McGowan leikkona sagði 

Weinstein hafa nauðgað sér.
�  Lauren Sivan fréttakona sagði 

Weinstein hafa lokað hana inni 
í skáp og fróað sér fyrir framan 
hana.

�  Liza Campbell rithöfundur sagði 
Weinstein hafa krafist þess að 
hún færi í bað með honum.

�  Léa Seydoux leikkona sagði 
Weinstein hafa stokkið á sig og 
reynt að kyssa sig.

�  Cara Delevingne leikkona sagði 
Weinstein hafa áreitt sig kyn-
ferðislega.

Hann stóð í dyr-
unum og reyndi að 

kyssa mig. Ég stöðvaði hann 
og náði að koma mér út úr 
herberginu.
Cara Delevingne, 
leikkona

�  Sohpie Dix 
leikkona 
sagði Wein-
stein hafa eyði-
lagt feril sinn eftir að 
hún hafnaði ákafri ágengni  
hans.

�  Myleene Klass söngkona sagði 
Weinstein hafa boðið sér 
samning gegn samförum.

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, sjálfskiptur, framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn með 
sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai 
Tucson með fimm ára ábyrgð. Hyundai Tucson - 4wd, dísil, ssk. Verð frá 4.990.000 kr.

Hyundai Tucson 2wd / Dísilvél 1,7 lítrar, 141 hestafl, eldsneytisnotkun 4,9 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, 
eldsneytisnotkun 7,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.
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Flottur í gegn.
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FRUMSÝNING Í DAG FRÁ 12–16
BL Sævarhöfða 2 frumsýnir í dag nýjan fjórhjóladrifinn MINI Countryman Plug-In Hybrid 
sem er eins og sérhannaður fyrir Ísland með 224 hestöfl og fullt af tæknilegu dóti.
Komdu á frumsýninguna og upplifðu sanna og ómengaða akstursánægju!

MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID. VERÐ: 5.590.000 KR.

www.mini.is
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Morgunverðarfundur Félags atvinnurekenda

HVAÐ ÞÝÐIR BREXIT 
FYRIR FYRIRTÆKIN?

• Hvað þýðir útganga Bretlands úr Evrópusambandinu 
fyrir viðskiptasamband Íslands og Bretlands? 

• Munu nýjar hindranir rísa í viðskiptum? 
• Eru tækifæri í stöðunni? 
• Hvað eru stjórnvöld ríkjanna að gera til að kortleggja 

stöðuna og tryggja hagsmuni fyrirtækja?

Félag atvinnurekenda boðar til morgunverðar- 
fundar þriðjudaginn 17. október kl. 8.30–10 til 
að ræða þessar spurningar og fleiri tengdar 
Brexit – útgöngu Breta úr ESB.

Frummælendur:

Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra

Michael Nevin, sendiherra Bretlands á Íslandi

Fundarstjóri er Ólafur Stephensen, 
framkvæmdastjóri FA

Léttur morgunverður er í boði á fundinum. 
Allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

Skráning á vef Félags atvinnurekenda, 
www. atvinnurekendur.is. 

Fundurinn verður haldinn í fundarsal FA á 
9. hæð í Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7. 
Fundurinn fer fram á ensku. 

þriðjudaginn 17. október kl. 8.30–10

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

     MINNI EYÐSLA, MEIRA
PLÁSS, MEST GAMAN

ŠKODA OCTAVIA G-Tec. FULLVAXINN FJÖLSKYLDUBÍLL SEM SPARAR ÞÉR KRÓNURNAR.

ŠKODA OCTAVIA frá:

3.350.000 kr.

Octavia G-Tec er einn mest seldi bíll á Íslandi, enda bæði sparneytinn og góður í endursölu. Hann er mjög rúmgóður og gengur
bæði fyrir bensíni og metani sem lækkar eldsneytiskostnaðinn til muna. Komdu í reynsluakstur og kynnstu Octaviunni betur. 

SPÁNN Mariano Rajoy, forsætisráð-
herra Spánar, hefur ekki áhuga á því 
að draga úr togstreitunni á Spáni 
sem myndast hefur vegna sjálf-
stæðisbaráttu Katalóníu. 

Þetta segir í bréfi sem Albert 
Royo-Mariné, framkvæmdastjóri 
Diplocat, eins konar samskiptaráðs 
Katalóníu, sendi Fréttablaðinu. 
Aðilar að ráðinu eru til að mynda 
fjörutíu katalónskar stofnanir, 
verkalýðsfélög, háskólar, sparisjóð-
ir, FC Barcelona, héraðsstjórn Kata-
lóníu og borgarstjórn Barcelona.

„Í staðinn hefur Rajoy sent kata-
lónskum yfirvöldum nýja hótun. 
Annaðhvort gefist héraðsstjórnin 
upp eða hún verður handtekin. 
Spænska ríkisstjórnin hefur greini-
lega engan áhuga á því að létta á 
spennunni. Það sem hún vill er að fá 
allt sitt fram,“ skrifar Royo-Mariné.

Í bréfinu má finna harða gagnrýni 
á yfirlýsingar Rajoy frá því fyrr í vik-
unni þar sem hann sagðist ætla að 
svipta héraðið sjálfsstjórnarvöldum. 

„Ef Katalónía dregur sjálfstæðis-
yfirlýsingu sína ekki til baka fyrir 
19. október mun spænska ríkis-
stjórnin, sem nýtur aðstoðar stærsta 
stjórnarandstöðuflokksins, svipta 
héraðið sjálfsstjórn og jafnvel hand-

taka meðlimi katalónsku héraðs-
stjórnarinnar.“

Þá segir að með þessu skrefi hafi 
Rajoy svívirt Carles Puigdemont, 
forseta héraðsstjórnar Katalóníu, 
sem bauð forsætisráðherranum til 
viðræðna á dögunum. 

„Rajoy hefði getað fjarlægt þá tíu 
þúsund óeirðalögreglumenn sem 
sendir voru til að koma í veg fyrir 
kosningarnar. Þeir gista enn í þrem-
ur skemmtiferðaskipum í höfnum 
Barcelona og Tarragona. Þeir eru 
ábyrgir fyrir því sem Human Rights 
Watch hefur kallað ofbeitingu valds 
gegn almennum borgurum. Þeir 

slösuðu 893 almenna borgara,“ segir 
í bréfinu.

Royo-Mariné skrifar einnig að 
þrjú mál hafi verið höfðuð gegn 
forseta katalónska þingsins vegna 
ákvörðunar hans um að leyfa 
umræðu um sjálfsákvörðunarrétt 
Katalóníu um sjálfstæði. 

Þá hafi fyrrverandi forseta héraðs-
stjórnarinnar verið bannað að taka 
þátt í stjórnmálum í tvö ár árið 2014 
og að 800 katalónskum bæjar- og 
borgarstjórum hafi verið stefnt fyrir 
að beita sér ekki gegn sjálfstæðis-
kosningunum sem fram fóru fyrr í 
mánuðinum. thorgnyr@frettabladid.is

Segir Spánverja ekki 
vilja bæta ástandið
Katalónskir diplómatar gagnrýna afstöðu forsætisráðherra Spánar harðlega. 
Hann vilji ekki draga úr spennu. Hundruðum katalónskra borgar- og bæjar-
stjóra stefnt fyrir að hafa staðið að kosningum um sjálfstæði héraðsins. 

Fjölmargir Katalónar krefjast sjálfstæðis. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Konur og heilbrigði
Opinn fræðslufundur
í tilefni aldarafmælis Bandalags kvenna í Reykjavík

Erla Dóris Halldórsdó�ir
hjúkrunar- og sagnfræðingur
Fæðingarhjálp og
heilbrigði kvenna

Unnur Anna Valdimarsdó�ir
prófessor 
Ögurstundir heilsufars

Þórunn Rafnar
erfðafræðingur
Erfðir brjóstakrabbameins

Kári Stefánsson
læknir og erfðafræðingur
Aldur móður og auðna barna
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Laugardaginn 14. október kl. 14.00–15.30
í fyrirlestrasal Íslenskrar erfðagreiningar, Sturlugötu 8.
Ka�veitingar frá kl. 13.30.
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Gunnar

Mín skoðun  
Guðmundur Steingrímsson

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Á meðan 
bólgnar 
krónan og 
dregst saman 
á víxl eins og 
físibelgur. 
Fjármagns-
kostnaður er 
hærri en í 
nokkru landi 
sem við erum 
samskipa. 
Launa-
maðurinn 
fórnar 
drjúgum 
hluta tekna 
sinna í vexti 
og verðtrygg-
ingu. Fyrir-
tækin borga 
bönkum 
risasneið af 
framlegð 
sinni.

TILKYNNING 
frá landskjörstjórn

Landskjörstjórn tekur framboðslista sem bornir eru fram við 
alþingiskosningar 28. október 2017 til meðferðar og afgreiðslu 
á fundi þriðjudaginn 17. október næst komandi kl. 14 á 2. hæð í 
Austurstræti 8-10 í Reykjavík (gengið inn frá Vallarstræti). 

Umboðsmenn stjórnmálasamtaka sem bjóða fram lista eiga 
rétt á að vera viðstaddir fundinn, sbr. 40. gr. laga um kosningar 
til Alþingis, nr. 24/2000.

Reykjavík, 11. október 2017.
Landskjörstjórn. 

Ég var að átta mig á því, að núna eru að renna upp 
fyrstu kosningarnar í sautján ár sem ég er ekki þátt-
takandi í með einhverju móti. Mér finnst það svolítið 

gaman. Núna fylgist ég með úr fjarlægð eins og hver annar 
dúddi á Facebook. Ég er að fíla það. „Ertu ekki feginn að 
vera laus?“ spyr fólk. Jú, ég er það.

Af hverju?
Sjáiði til. Þingið sjálft er fínn staður. Á þingi er mikið úrval 
af fólki. Þar er þversniðið. Letingjar eiga sína fulltrúa. 
Asnar líka. En duglegt, klárt og skemmtilegt fólk er lang-
stærsti hópurinn. Það er gaman að taka þátt í þinginu. Ég 
náði alls konar málum í gegn. Mitt fyrsta mál sem ég fékk 
samþykkt var til dæmis að fatlað fólk gæti fengið notenda-
stýrða persónulega aðstoð. Ég fékk alls konar í gegn fyrir 
barnafólk, einkum feður. Fékk samþykkta fjárfestingar-
áætlun fyrir innviðina. Stofnaði stjórnmálaflokk. Aðalat-
riðið er að mér fannst ekki leiðinlegt á þingi. Þingið sjálft 
er mikilvægur og krefjandi vettvangur. Þar er mikið spáð 
og spekúlerað, stundum rifist, kafað djúpt og mikið hlegið.

En svo er það hitt
Hitt var aftur leiðinlegra. Ég veit að stjórnmál eru þannig 
bransi að það telst góður árangur ef 85% þjóðarinnar þola 
þig ekki, svo lengi sem hin 15 kjósa þig. Ég veit líka að 
maður verður að vera með skráp. Mér tókst aldrei að koma 
mér upp almennilegum skráp. Við mínar fyrstu þing-
setningar æpti fólk á okkur, gaf okkur fokkmerki og henti í 
okkur dósum og lyklum. Þetta situr í mér. Þingmenn grétu 
í kirkjunni.

Stjórnmál eru eineltisumhverfi, ekki innan þings heldur 
utan þess. Ég las um mig í fjölmiðlum að ég væri puntu-
strákur, að ég vildi bara þægilega innivinnu, að ég væri í 
stjórnmálum bara út af því að mötuneytið væri svo fínt, að 
enginn myndi taka eftir mér í partíum, að ég liti út eins og 
lúðaleg útgáfa af Birni Thors (smá fyndið), að enginn gæti 
hugsað sér að fara út að borða með mér (hvað var það?), að 

ég væri innantómur og hugsjónalaus, með enga leiðtoga-
hæfileika og að það EINA sem ég vildi í stjórnmálum væri 
að breyta klukkunni.

Reyndar var klukkupælingin að fá Nóbelsverðlaunin, en 
hvað um það. Smám saman fékk ég nóg. Einu sinni sat ég á 
kaffihúsi með konunni minni og syni þegar maður á næsta 
borði sagði við son sinn að þarna sæti þingmaður, vondur 
maður, og þeir skyldu þess vegna færa sig.

Hvað er að?
Ég setti á Facebook að ég væri að grilla. Voða einlægur 
í góðu skapi. Umsvifalaust fékk ég á mig spurningar í 
hástöfum um það hvað ég ætlaði að gera fyrir heimilin. 
Þá hló ég reyndar. Fólk hefur auðvitað rétt á sínum 
viðhorfum og reiðin er skiljanleg og allt það. Öll þessi 
neikvæða orka er samt sem áður yfirþyrmandi. Hún er of 
mikil. Einu sinni var veist að mér á Gay Pride fyrir framan 
börnin. Hvað er málið? Við berjumst gegn einelti í skólum. 
Kannanir meðal unglinga sýna að upp undir 10% þeirra 
telja að einhver eigi skilið einelti. Það finnst okkur auð-
vitað sjokkerandi. Á einhver skilið einelti?

Kannski finnst fólki það um stjórnmálamenn
Ég er mjög feginn að vera laus. Og já, ég er að fara upp í 
bústað að grilla.

Í einlægni sagt: Ég tek ofan fyrir ykkur sem standið í 
þessu núna. Gangi ykkur öllum vel. Hlýir straumar héðan. 
Virðing.

Varðandi leiðindin

Aðalatriðið er að mér fannst ekki leiðinlegt á 
þingi. Þingið sjálft er mikilvægur og krefjandi 
vettvangur. 

Íslandi vegnar nokkuð vel utan Evrópusambandsins. 
Efnahagur er blómlegur – árferðið betra en almennt 
í ESB-löndum. Svo er forsjóninni og erlendum lánar-
drottnum fyrir að þakka. Við fengum makríltorfur 
í miðju svartnættinu eftir hrun. Fyrir áttum við 
ægifagurt land, sem útlendir ferðamenn komust á 

snoðir um í andstreyminu miðju. Lánardrottnarnir féllust 
svo nauðugir viljugir á uppgjör sem gerði okkur kleift að 
hreinsa upp skuldir, langt umfram það sem flesta óraði fyrir.

Ráðamenn eru flóttalegir til augnanna þegar þeir eigna 
sér hagsældina. Þeir vita sem er, að sumir lánardrottnarnir 
telja sig illa snuðaða – að peningarnir hafi verið teknir af 
þeim ófrjálsri hendi. Hér er ekki lagður dómur á það. En af 
þeirri ástæðu og góðum ytri skilyrðum – sem stjórnmálin 
ráða engu um – er Ísland á góðum stað í efnahagslegum 
samanburði.

Orðið sjálfumgleði kemur upp í hugann þegar ráðamenn 
guma af því og þakka sjálfum sér að hvergi sé betra að alast 
upp en á Íslandi. Hér sé land tækifæranna og góð vinna fyrir 
alla meðan ungt fólk í evruríkjunum leggi á sig strangt nám 
og fái ekkert verðugt að gera. Láta svo í veðri vaka að krónan 
sé galdurinn. Samtímis flýja tæknifyrirtækin með sitt þraut-
þjálfaða starfslið, einmitt vegna krónunnar. 

Atvinnuleysistölur menntafólks víða í Evrópu eru kol-
bikasvartar, einkum við Miðjarðarhafið. En tölur þaðan 
ber að skoða í ljósi sögunnar. Á sólarströndum Spánar, 
Portúgals og Grikklands var atvinnulíf frumstætt í árdaga 
ESB. Sjálfsþurftarbændur og fiskimenn á  bátskeljum ein-
kenndu mannlífið líkt og í Afríku sunnan Sahara. Flest fólk 
var bláfátækt. 

Háskólar voru fyrir fáa útvalda og skólagráða tryggði 
þeim einum bjarta framtíð. Hlutfall háskólafólks hefur 
margfaldast og róðurinn á vinnumarkaði þyngst. Tæki-
færum fjölgar þó hratt en menntafólki enn hraðar. Engum 
dettur í hug að lausnin felist í afturhvarfi til sjálfsnægtanna.

Við fórum illa að ráði okkar síðast þegar sótt var um 
inngöngu í ESB. Vanrækt var að tryggja pólitískt bakland. 
Umsóknin var í lausu lofti allan tímann. Erfiðustu álita-
málin voru ekki formlega reifuð við samningaborðið. Í 
raun reyndi aldrei á umsóknina heldur vorum við dregin á 
asnaeyrunum í ferð án fyrirheits. Fyrir vikið veigra stjórn-
málamenn sér við að gera ESB að kosningamáli. 

Á meðan bólgnar krónan og dregst saman á víxl eins og 
físibelgur. Fjármagnskostnaður er hærri en í nokkru landi 
sem við erum samskipa. Launamaðurinn fórnar drjúgum 
hluta tekna sinna í vexti og verðtryggingu. Fyrirtækin borga 
bönkum risasneið af framlegð sinni. Þau eru berskjölduð 
gagnvart útlendum keppinautum, sem hafa aðgang að 
þroskuðum lánamörkuðum. Nægir að nefna Costco. Svarið 
hlýtur að vera myntbandalag. Evran er nærtækust. 

Þessi sjónarmið eru munaðarlaus á jaðri kosningaþjarks-
ins. Öflin sem hafa hag af óbreyttri stöðu ráða ferðinni. 
Hin eru annaðhvort brennd af gamla klúðrinu eða ná ekki 
eyrum kjósenda.

Einstök ESB-ríki glíma við mikinn vanda. Væringar í 
Katalóníu eru grafalvarlegar. Brexit hvílir eins og mara á 
Bretum, sem í æ ríkari mæli átta sig á að viðskilnaðurinn er 
glapræði – og öðrum þjóðum víti til varnaðar. En þrátt fyrir 
allt er ástandið í Evrópu með besta móti og vitnisburður um 
frekar farsælt ríkjasamstarf.

Sjálfumgleði
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ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

nýtt

Mallorca-borðstofuborð. Hvít laminat borðplata, hvíttaðir eikarfætur. 100x200 cm. 119.900 kr. Nú 
79.900 kr. Moon ny-stóll. Grá seta með eikarfótum. 17.900 kr. Nú 9.900 kr. Heildarverð á borði og 
6 stólum. áður 227.300 kr. Nú 139.300 kr.

SPARAÐU

25%
AF NORDIC

MATARSTELLI

AFMÆLISHÁTÍÐINNI
LÝKUR Á SUNNUDAG

SPARAÐU

30%30%

SPARAÐU

25%
AF WOODSTORY 

BORÐSTOFUBORÐUM

Stefnur og straumar eru að færa náttúrulegan efnivið inn á heimilið með því nota lífræn efni í húsgögn, sem gerir það að verkum að 
plankaborð eru á góðri leið með að verða sígild. Þess vegna kynnum glænýja hugmyndafræði sem kallast Woodstory, þar sem þú 
getur hannað þitt eigið plankaborð sem hentar þér og passar fullkomlega inná þitt heimili. Þú velur um einn eða tvo planka með 
beinum eða lifandi brúnum og um þrjár mismunandi gerðir af fótum. Um leið og þú hefur gert upp hug þinn hvernig borðið þitt á 
að líta út, látum við handgera það í Evrópu þar sem góður efniviður og framúrskarandi gæði eru fyrirrúmi.

HANNAÐU ÞITT EIGIÐ PLANKABORÐ
WOODSTORY

SPARAÐU

30%30%
AF ÖLLUM AF ÖLLUM 
ÁBREIÐUMÁBREIÐUM

SPARAÐU

30%
AF ÖLLUM 

PÚÐUM

SPARAÐU

2fyrir1
AF ÖLLUM 

HANDKLÆÐUM

Criss eða Majestic-sessa. Ýmsir litir. 14.995 kr. 
Nú 9.995 kr.

SPARAÐU

30%



Hlynur fór fyrir Kanalausu Stjörnuliði í sigri á Íslandsmeisturunum

Fyrirliðinn frábær  Hlynur Bæringsson átti frábæran leik í gærkvöldi þegar Stjarnan vann Íslandsmeistara KR án þess að vera með bandarískan leik-
mann. „Hann var eins og Wilt Chamberlain á tímabili,“ sagði Hrafn Kristjánsson, þjálfari Stjörnunnar, um Hlyn eftir leikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Helgin
Laugardagur 
10.30 Italian Open Golfstöðin  
11.15 Liverpool - Man. Utd Sport 
13.25 Ho�enheim - Augsb. Sport 4
13.50 C. Palace - Chelsea Sport 
13.55 Leeds - Reading Sport 2  
14.10 Getafe - Real Madrid Sport 3 
16.00 Laugardagsmörkin Sport
16.15 Man. City - Stoke Sport 3 
16.20 Watford - Arsenal Sport  
16.25 Dortmund - Leipzig Sport 2 
18.00 Burnley - West Ham Sport 4
18.30 Tottenham - Bourne. Sport 2 
18.40 Atletico - Barcelona Sport  
20.10 Swansea - Huddersf. Sport 2 
03.00 CIMB Classic Golfstöðin
03.00 Hana Bank Sport 4

Sunnudagur 
10.30 Italian Open Golfstöðin   
12.20 Brighton - Everton Sport 
14.50 Soton - Newcastle Sport
15.50 Valur - ÍBV Sport 2 
17.00 Messan Sport  
17.00 Vikings - Packers Sport 3 
17.20 Grótta - Stjarnan Sport 2
20.20 Chiefs - Steelers Sport 3

Domino’s-deild karla

Þór Ak. - Keflavík 90-78
Stigahæstir: Ingvi Rafn Ingvarsson 26, Mar-
ques Oliver 21 (15 frák.), Júlíus Orri Ágústs-
son 13, Sindri Davíðsson 12 - Cameron 
Forte 30 (16 frák.), Magnús Már Traustason 
15, Guðmundur Jónsson 13.

Stjarnan - KR 75-72 
Stigahæstir: Arnþór Freyr Guðmundsson 
21, Hlynur Bæringsson 13 (21 frák.), Róbert 
Sigurðsson 11 (5 stoðs.), Marvin Valdi-
marsson 10, Eysteinn Ævarsson 9, Tómas 
Hilmarss. 8 (9 frák.) - Kristófer Acox 18 (11 
frák.), Jalen Jenkins 12, Brynjar Björnss. 11. 

Nýjast

FÓTBOLTI Helgin í enska boltanum 
gæti ekki byrjað betur því klukkan 
11.30 mun Liverpool taka á móti 
Man. Utd. Uppáhaldsleikur margra 
og viðureignir þessara liða standa 
oftast undir væntingum.

Ef Liverpool ætlar sér að hanga í 
toppliðunum verður liðið að vinna 
leikinn. Það er sjö stiga munur á lið-
unum fyrir leikinn og ef Man. Utd 
vinnur þá verða Rauðu djöflarnir 
komnir með tíu stiga forskot á lið 
Jürgens Klopp.

Viljum mikil læti
„Það er alltaf fyndið þegar fólk talar 
um mikla og erfiða stemningu á 
vellinum. Eins og við viljum ekki 
spila í frábærri stemningu,“ sagði 
glottandi stjóri Man. Utd, Jose 
Mourinho, en lið hans hefur ekki 
enn tapað leik í vetur.

„Fólk lætur eins og þetta eigi að 
vera eitthvert rosalegt vandamál 
fyrir okkur. Þetta er það sem við 
viljum. Ef við gætum farið í svona 
stemningu allar helgar þá myndum 
við þiggja það. Haldið þið að leik-
menn Barcelona hafi verið ánægðir 
að spila fyrir framan tóma stúku 
gegn Las Palmas?“ Það eru þessir 
leikir sem Mourinho elskar og hann 
getur ekki beðið eftir því að mæta á 
Anfield með sína menn.

„Það er ánægjulegt að koma á 
Anfield. Ég hef aldrei heyrt í leik-
mann kvarta yfir því að stemningin 
hafi verið of góð. Við erum að fara 
að mæta góðu liði með mikla sögu, á 
frábærum leikvangi þar sem hefðin 
er sterk. Við vitum að stuðnings-
mennirnir hata okkur en við viljum 

spila svona leiki. Það er fallegt að 
spila á Anfield og við erum þakklátir 
fyrir að fá tækifæri til þess.“

Mane og Pogba fjarverandi
Jürgen Klopp, stjóri Liverpool, mun 
fagna tveimur árum í starfi um helg-
ina en hann verður án Sadio Mane 
á þessum tímamótum rétt eins og 
Man. Utd er án Paul Pogba og fleiri 
leikmanna. Philippe Coutinho og 
Roberto Firmino verða væntanlega 
báðir með Liverpool þó að þeir hafi 
verið að koma úr löngu ferðalagi frá 
Brasilíu.

„Við getum alveg spilað fótbolta 
án Sadio og við höfum þurft að gera 
meira af því en við vildum síðustu 
misseri. Hann er gæðaleikmaður 
sem var óheppinn að meiðast. Auð-
vitað vildum við hafa hann með 
okkur en við verðum að komast yfir 
það,“ sagði Klopp.

Það hefur ekki gengið vel hjá 
Liverpool gegn Man. Utd í deildinni 
síðustu árin og Liverpool hefur ekki 
unnið United í síðustu sex leikjum 
liðanna. Síðasti sigurinn á United í 

deildinni kom í mars árið 2014.
United kann ágætlega við sig á 

Anfield þar sem liðið hefur unnið 
þrjá af síðustu fimm leikjum lið-
anna. Liverpool hefur þess utan 
ekki tekist að skora í síðustu tveim 
heimaleikjum gegn United.

Opnaði ekki kampavín
„Okkar hlutverk er að berjast 
grimmilega fyrir hverju einasta 
stigi í þessari deild. Við erum að gera 
það. Ég er ekkert yfir mig ánægður 
með stöðu liðsins í dag og fór ekki 
beint í að opna kampavín eftir að 
hafa náð tveimur árum í starfi. Það 
er af því að við erum bara á miðri 
leið á toppinn. Það er enn mikil 
vinna eftir hjá okkur en ég trúi því 
að við getum komist mun lengra. 
Við munum ná árangri,“ sagði 
Klopp sem fékk líka stuðning frá 
goðsögninni Kenny Dalglish sem 
segir að Klopp sé rétti maðurinn 
fyrir Liverpool. Hann þurfi aftur á 
móti að fá sömu þolinmæði og Sir 
Alex Ferguson fékk hjá Man. Utd á 
sínum tíma.  henry@frettabladid.is

Fallegt að spila á Anfield
Enski boltinn hefst á ný í dag eftir landsleikjahlé og verður byrjað á risaleik 
Liverpool og Man. Utd. Stjóri Utd óttast ekki háværa stuðningsmenn Liverpool.

Líflegir. Klopp og Mourinho eiga klárlega eftir að láta vel í sér heyra á hliðar-
línunni í dag. Hér er þó allt í góðu á milli þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Mánudaginn 16. okt. standa Íbúðalánasjóður og 
velferðarráðuneytið fyrir fyrsta árlega húsnæðis-
þinginu hér á landi. Þingið verður haldið á Hilton 
Nordica við Suðurlandsbraut frá kl. 13:00–16:30, 
en vinnustofur he	ast kl. 10:00 um morguninn.

Skráning á ils.is/husnaedisthing

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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GÆÐAMÁLNING

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

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, lau. 10-14

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

SÆNSK

Gott verð fyrir alla, alltaf !

Deka Meistaralakk 70 
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

1.990
Bostik hraðspartl 
250ml

490

Mako ofnarúllaMako ofnarúlla

375375375

Mako pensill 
50mm 

290

Mako málningarlím-Mako málningarlím-Mako málningarlím-
band 25mm x 50m.

395

Deka Gólfmálning grá 3 ltr. 

4.390

Hagmans 2 þátta  Hagmans 2 þátta  
Vatnsþ / epoxy gólfmálning 4kg

9.990

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

1.490

Framlengingarskaft 
fyrir rúllur Tia-EP 
2-4 metrar 

495

Tia grind fyrir rúlluTia grind fyrir rúllu

265265  

Málningarpappi 20mx80cm

699

TIA bakki og 10 cm rúlla  
með aukakefli

525

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

5.990
Deka Projekt 05, 3 lítrar (stofn A)

2.290
Deka Projekt 02, 3 lítrar (stofn A)

1.890

Yfirbreiðsla Fleece 1x3m

540
1x5m kr. 825

340
Bostik málarakýtti 

340

Mako 12 lítra fata  

490
Áltrappa 3 þrepÁltrappa 3 þrep

3.9903.990

Bostik medium LH  
spartl 5 lítrar

1.9901.990

ÁltrappaÁltrappa 4 þrep 4 þrep 4.9404.9404.940
                          5 þrep 5 þrep 6.3906.3906.3906.390
                          6 þrep 6 þrep 6.9906.9906.9906.990
   

2.990

490  

Hagmans PU gólflakk 1 ltr.

Tia 25 cm 
málningarrúlla

575  
Tia 25 cm 

Aqua 25 innimálning á bað. 4 Lítrar (stofn A)

3.990

Litaspray, verð frá 

795

MIKIÐMIKIÐÚRVALÚRVAL



POLO
hægindastóll

Aðeins 19.950 kr.

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddidúnsæng + koddi
Q&D dúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 
25.800 kr.

Aðeins  19.900 kr.

AFMÆLIS-

TILBOÐ

Fibersæng & fiberkoddiFibersæng & fiberkoddi

PURE COMFORT

Sæng + koddi  
Aðeins  9.660 kr.

Koddi – fullt verð: 3.900 kr.

Afsláttarverð: 2.730 kr.Afsláttarverð: 2.730 kr.

Sæng – fullt verð: 9.900 kr.Sæng – fullt verð: 9.900 kr.

Afsláttarverð: 6.930 kr.Afsláttarverð: 6.930 kr.

30%
AFSLÁTTURAFSLÁTTUR

Afmælis

Aðeins  199.900 kr.

NEW MALMÖ
U-sófi
Dökk- eða silfurgrátt slitsterkt áklæði. 
Hægri og vinstri tunga. 

Fullt verð: 249.900 kr.

Aðeins  169.900 kr.

MEGA
opinn hornssófi
Stór eða lítill hornsófi. Grátt, slitsterkt áklæði.  

Hægri eða vinstri tunga.

Stærri gerð: 294 x 240 cm

Fullt verð: 219.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

AfmælisAfmælis

294 cm

24
0

 c
m

20%20%
AFSLÁTTUR

Afmælis
22

0

324 cm

DORMA  VERÐ

NATURE’S SURPREME
heilsurúm með Classic botni

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn
• 320 gormar pr. m2

• Vandaðar kantstyrkingar

www.dorma.is

Ný og betri vefverslun

ALLTAF 
OPIN

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

       

STILLANLEGT HEILSURÚM
með Shape heilsudýnu

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

MISTRAL HOME – ÓTRÚLEGT ÚRVAL
Rúmfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með  

vönduðum hnöppum. Rúmfötin eru með 300 gsm bómullarþræði  
sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

Mistral Home sængurföt 

Fullt verð: 8.900 kr.

AFMÆLISVERÐ
aðeins  6.900 kr.



Brúnt PU-leður Stærð: 

80x90 H: 105 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

POLO
hægindastóll

Aðeins 19.950 kr.

Aðeins  19.900 kr.

PURE COMFORT

Sæng + koddi  
Aðeins  9.660 kr.

Aðeins  199.900 kr.

NEW MALMÖ
U-sófi

Aðeins  169.900 kr.

MEGA
opinn hornssófi

DORMA  VERÐ

Stærð cm Shape og

  C&J silver

2x80x200 319.900

2x90x200 339.900

2x90x210 365.900

2x100x200 365.900

120x200 187.900

140x200 214.900

C&J stillanleg rúm:

• Inndraganlegur botn

• 2x450 kg lyftimótorar

• Mótor þarfnast ekki viðhalds

• Tvíhert stál í burðargrind

• Hliðar- og enda stopparar 

• Hljóðlátur mótor

NATURE’S SURPREME
heilsurúm með Classic botni

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn
• 320 gormar pr. m2

• Vandaðar kantstyrkingar

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Aukahlutir á mynd: Höfuðgafl og koddar.

25%
AFSLÁTTURAFSLÁTTUR

Afmælis

Stærð í cm Fullt verð Afmælisverð

80x200 82.900 kr. 62.175 kr.

90x200 89.900 kr. 67.425 kr.

100x200 96.900 kr. 72.675 kr.

120x200 109.900 kr. 82.425 kr.

140x200 119.900 kr. 89.925 kr.

160x200 134.900 kr. 99.900 kr.

180x200 149.900 kr. 112.425 kr.

www.dorma.is

Ný og betri vefverslun

ALLTAF 
OPIN

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

STILLANLEGT HEILSURÚM
með Shape heilsudýnu

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G
SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Í tilefni 
afmælisins fylgja

hlífðardýnur og lök 
öllum stillanlegum 
rúmum í DORMA*.

Verðmæti miðað við 
2 x 90 x 200 cm

24.800 kr.

*Gildir ekki á stillanlegum rúmum með Simba dýnum.

MISTRAL HOME – ÓTRÚLEGT ÚRVAL
Rúmfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með  

vönduðum hnöppum. Rúmfötin eru með 300 gsm bómullarþræði  
sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

Mistral Home sængurföt 

Fullt verð: 8.900 kr.

AFMÆLISVERÐ
aðeins  6.900 kr.

50%50%
AFSLÁTTUR

Afmælis



Guðrún er menntuð 
í kvikmyndagerð 
og grafískri hönnun 
og frumsýndi í gær 
Sumarbörn, sína 
fyrstu kvikmynd í 

fullri lengd.
„Sumarbörn er baráttusaga ungra 

systkina sem eru send að heiman 
vegna erfiðra heimilisaðstæðna. Ég 
og bróðir minn vorum aðeins fimm 
ára gömul þegar við vorum send í 
sumardvöl. Mamma var einstæð 
með þrjú börn, mig, bróður minn og 
eldri systur. Í þá daga var lítil þekk-
ing á tilfinningalífi og þroska barna. 
Það var mjög erfitt að vera svona 
ung skilin frá þeim sem maður 

elskar og treystir,“ segir Guðrún og 
þótt hún muni ekki eftir ákveðnum 
atvikum sé tilfinningin um vanmátt 
enn fyrir hendi.

„Ég var svo ung að ég man bara 
þessa tilfinningu að vera varnar-
laus, að því leyti að maður réð ekki 
aðstæðum sínum á þessum árum 
þegar barn þarf ást og umhyggju. 
Þess í stað mæta börnunum strang-
ar reglur. Það má ekki gráta, það 
þykir bara frekja. Það er hvorki 
hlustað á börnin né rætt við þau. 
Þeim er ekki sýnd nægjanleg alúð. 
Þetta er grundvallarþáttur í þroska 
barna og hefur áhrif á þau alla ævi. 
Ég var sterkari tvíburinn og var 
svolítið í því að verja bróður minn,“ 
segir Guðrún.

„Sagan gerist í kringum 1960. Þá 
voru aðrir tímar en í dag í Reykja-
vík og samfélagið skorti ákveðna 
þjónustu. Það var mikil húsnæðis-
ekla og margir bjuggu við vondan 

húsakost, í kjallaraíbúðum 
fullum af sagga. Það voru ekki 
barnaheimili á hverju horni og 
félagslega kerfið var veikt.“

Staðurinn sem Guðrún bygg-
ir að einhverju leyti handritið 
á er Silungapollur. „Silunga-
pollur er stofnaður upp úr 
1920 af Oddfellow-reglunni 
og það er gert af góðum hug. 
Silungapollur var ekki eini 
staðurinn sem börn voru send 
til. Það voru nokkrir staðir vítt og 
breitt um landið. Sum börn áttu 
ekki í nein hús að venda og dvöldu 
allt árið á þessum heimilum, áttu í 
raun heima þarna og voru kölluð 
vetrarbörn. Hins vegar eru börnin 
í myndinni send til sumardvalar,“ 
segir Guðrún frá.

Guðrún segir samstarfið við öll 
börnin sem léku í myndinni hafa 
verið dásamlegt. „Mest mæddi á 
Stefán Erni, Kristjönu Thors og 

Margréti Birtu en Krist-
jana og Stefán eru nánast í öllum 
senum myndarinnar. Í fyrstu var 
mikið fjör að leika í bíómynd og 
gaman en þegar leið á tökur fór 
fjörið að minnka. Stefán Örn var 
ekki lengi að læra „lingóið“ og sagði 
„cut!“ í miðri töku þegar hann var 
búinn að fá nóg. Kristjana var mjög 
skýr og sagði hreint út: „Ég nenni 
ekki lengur að vera í þessari bíó-
mynd,“ og gekk út af settinu. En 

þau voru ótrúlega góð öllsömul 
og leikþjálfi barnanna, María 
Sigurðar, var mér stoð og stytta. 
Ég átti margar skemmtilegar 
samræður við börnin. Þau vissu 

að söguþráðurinn tengdist mér og 
voru forvitin um það. Þau spurðu 
mig stundum: „Guðrún, var þetta 
svona?“ Í sögunni reyna til dæmis 
systkinin að flýja og þau vildu vita 
hvort það hefði gerst í alvörunni. Ég 
svaraði sannleikanum samkvæmt 
að það hefðum við ekki getað gert 
því við vorum svo ósköp lítil. „En nú 
get ég það, því í sögunni get ég gert 
allt.“ kristjanabjorg@frettabladid.is

„Mamma var einstæð með þrjú börn, mig, bróður minn og eldri systur. Í þá daga var lítil þekking á tilfinningalífi og þroska barna,“ segir Guðrún um vist sína á Silungapolli. 

Húsnæðisekla í Reykjavík olli því m.a. að börn voru send í sumarvist. 

Myndin Sumarbörn 
er byggð á per-
sónulegri reynslu 
Guðrúnar Ragnars-
dóttur, leikstjóra 
myndarinnar, og tví-
burabróður hennar 
þegar þau voru send 
á vistheimili úti á 
landi sem börn. 

    Í sögunni  
get ég gert allt

ÞESS Í STAÐ MÆTA 
BÖRNUNUM STRANG-
AR REGLUR. ÞAÐ MÁ 
EKKI GRÁTA, ÞAÐ 
ÞYKIR BARA FREKJA. 

Guðrún 
Ragnarsdóttir 

Um helgina

LESTU
Litla bókabúðin í hálönd-
unum eftir Jenny Colgan. 
Bókin segir frá Ninu Red-
mond sem veit fátt betra 
en að gleyma sér í góðri 
skáldsögu. Hún vinnur á 
bókasafni í 
Birmingham 
en þegar 
bókasafnið 
er sam-
einað öðru 
safni vegna 
hagræðing-
ar stendur 
Nina á 
tíma-
mótum.

KÚRAÐ MEÐ SYNINUM
Young Karin er að taka upp vídeó 
fyrir lag sem við syngjum saman í 
og ég lít stuttlega við í þeim tökum 
en ætla annars að taka því rólega 
og reyna að kúra sem mest með 
nýfæddum syni mínum.

SKÁLAÐ 
FYRIR PLÖTU-
ÚTGÁFU
Um helgina 
ætla ég í af-
mæli og skála 
í leiðinni fyrir 
fyrstu útgáfu-
viku plötunnar 
minnar, Sinking 
Island. Annars 
ætla ég mér að 
nýta helgina vel 
í undirbúning 
á nótum fyrir 
útgáfutónleikana 
mína sem verða 
í nóvember og 
live-settið mitt 
fyrir Airwaves-há-
tíðina

SKOÐAÐU
Síðasta sýningarhelgi 
sýningarinnar Samskeyt-
ingar í Listasafni Sigurjóns 
Ólafssonar er þessi helgi. 
Safnið er opið á laugar-
dögum og sunnudögum frá 
kl. 14.00-17.00.

TÓNLEIKAR  
Á SELTJARNARNESI
Ég er allavega að fara að spila á 
Menningarhátíð Seltjarnarness. 
Þar verðum við 
Pétur Ben með 
tónleika í Fé-
lagsheimilinu 
á Seltjarnar-
nesi. Stefnir 
í stórgott 
kósíkvöld.

María Magnúsdóttir tónlistarkona.

Logi Pedro, tónlistarmaður  
og nýbakaður faðir.

Lovísa 
Elísabet, 
eða Lay 
Low
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K U G A

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu �órhjóladrifi, 
mikilli veghæð og einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 
2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og 
þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn íslensku leiðsögukerfi, 
8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu og fimm stjörnu öryggi. 
Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér og þínum 
hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
 

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga Titanium AWD

YFIRBURÐIR

KR.5.590.000
FORD KUGA TITANIUM AWD SJÁLFSKIPTUR

VERÐ FRÁ:

 
• 150 hestafla dísilvél
• 2.100 kg dráttargeta
• 9 Sony hátalarar
• Apple Car Play og Android Auto
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• Dökklitaðar rúður í farþegarými
• Upphitanleg framrúða
• Lyklalaust aðgengi
• Tölvustýrð tvískipt miðstöð með lo¡kælingu
• Rafdrifin opnun a¡urhlera með skynjara
• Stöðugleikastýrikerfi fyrir e¡irvagn
• Bakkmyndavél og bílastæðaaðstoð
• Nálægðarskynjari að framan og a¡an
• 17“ Titanium álfelgur
 

FORD KUGA TITANIUM AWD

Ford_Kuga_m/ramma_ONGOING_5x38_20171010_END.indd   1 10/10/2017   10:41



Kolbrún Benedikts-
dóttir varahéraðssak-
sóknari er nýkomin 
úr fríi á Ítalíu með 
eiginmanni sínum, 
Hauki Agnarssyni.

Á Ítalíu safnaði hún kröftum eftir 
vinnutörn í málssókn gegn Thomas 
Møller Olsen sem var í lok septem-
ber dæmdur í 19 ára fangelsi fyrir 
að hafa orðið Birnu Brjánsdóttur 
að bana og fyrir fíkniefnalagabrot.

Kolbrún segir það hafa verið 
gott að hvíla sig aðeins eftir málið. 
Réttarhöldin hófust í sumar en svo 
var gert hlé á þeim í nokkrar vikur. 
„Málið var í huga mér allan þann 
tíma. Þó að réttarhöldunum hefði 
verið frestað. Það var mjög gott að 
ná hvíld og sólskini fyrir veturinn,“ 
segir Kolbrún og segir það hafa glatt 
sig við heimkomuna hvað það er 
gott haustveður í Reykjavík þessa 
dagana. Útsýnið frá Kjarvalsstöðum 
út á Klambratún sýnir það. Haust-
litirnir eru margbrotnir.

Nánast bein útsending
Fjölmiðlar og almenningur fylgdust 
grannt með málinu. Fréttaflutning-
ur af réttarhöldunum var ítarlegri 
en áður í íslensku samfélagi.

Kolbrún segir jákvætt að fjöl-
miðlar fylgist með þótt það geti 
verið vandkvæðum bundið. „Það 
hafa áður komið upp mál þar 
sem maður situr í dómssal með 
miklum fjölda fjölmiðlafólks. Það 

hafa þó aldrei borist svo miklar og 
nákvæmar lýsingar í fjölmiðla. Það 
er jákvætt að fjölmiðlar fylgist með 
störfum réttarins því það verður 
til þess að almenningur kynnist 
réttar kerfinu og því hvernig réttar-
höld fara fram. En það getur orðið 
flókið í ákveðnum málum. Sérstak-
lega þegar það eru svona miklar 
textalýsingar á framburðum vitna 
sem eru að gefa skýrslu fyrir dómi,“ 
segir Kolbrún og jafnar því nánast 
við beina útsendingu úr réttarhald-
inu. „Sem getur verið vandasamt. 
Fólk situr heima og getur skoðað 
á netinu hvað sagt er og fær aukið 
aðgengi og skilning á réttarkerfinu. 
En það er verra þegar vitni sem bíða 
þess að gefa skýrslu sitja frammi og 
lesa hvað fer fram. 

Þannig var þetta stundum í hrun-
málunum. Fólk sat frammi, las fram-
burð annarra á netinu, vitnaði svo 
í hann þegar það kom inn í réttar-
sal og gaf skýrslu,“ bendir Kolbrún 
á og segir að stundum óski ákæru-
valdið eftir því að fjölmiðlar bíði 
með fréttaflutning sinn. „Það hefur 
verið gott samstarf við fjölmiðla 
þegar eftir því er óskað.“

Upplýsingaréttur almennings
Kolbrún segir samskipti við fjöl-
miðla um dómsmál að aukast. „Það 
hefur lengi verið hræðsla í okkar 
stétt. Hvað megi segja og hvað megi 
ekki segja. Það vill enginn brjóta 
trúnaðarskyldu. En upplýsinga-
réttur almennings er á sama tíma 
alltaf að verða sterkari. Lögreglan er 
að opna á samskipti, við hjá ákæru-
valdinu erum líka að gera það en 
þurfum að vanda okkur að brjóta 

ekki trúnað. Við erum öll að læra á 
það að auka aðgengi almennings að 
upplýsingum, erum að stíga okkar 
fyrstu skref. Erlendis fær fólk þjálfun 
í þessu. En við þurfum að sjóast í 
þessu, við jafnt sem fjölmiðlar. 

Og svo án þess að vera með hroka, 
þá er bara mjög erfitt að lesa dóma. 

Eg var búin að vera eitt ár í íslensku 
áður en ég ákvað að leggja fyrir mig 
lögfræði í Háskólanum. Ég skildi 
ekki dómana! Það er ekkert skrýtið 
að það sé erfitt fyrir fólk að lesa þá 
og það er þá okkar hlutverk að skýra 
hvað í þeim felst.“

Sextán ár er meginreglan
Refsiramminn var fullnýttur og 
meira en það í héraðsdómi. Kol-
brún segir það meginregluna í 
manndrápsmálum. „Á síðustu tíu 
til fimmtán árum hafa menn nærri 
því undantekningarlaust fengið 
sextán ár fyrir dómi. Ég man eftir 
undantekningu á þessu. Það er í 
máli manns sem fékk ellefu ár fyrir 
að kyrkja sambýliskonu sína. Það er 
sérstakt að lesa dóminn með hlið-
sjón af því hvaða ástæður réttlættu 
styttri dóm,“ segir Kolbrún en í 
dómnum var vísað í afbrýðisemi 
mannsins vegna framhjáhalds konu 
hans sem hefði valdið því að hann 
missti stjórn á sér.

„Annars er meginreglan sextán 
ár. Hvort sem um er að ræða skipu-
lagðan verknað, verknað þar sem 
játning liggur fyrir eða verknað sem 
er framinn tilviljunarkennt, kannski 
í æðiskasti. Þá virðist ekki skipta 
máli hvort menn játa eða neita sök 
og reyna að varpa henni á aðra. Það 
virðist ekki skipta máli, sextán ár 
eru dómafordæmin. 

Dómur í þessu máli sýnist mér 
þó vera þyngri. Ég les það á milli 
lína í dómsorðum því vanalega er 
gefinn afsláttur af dómi þegar það 
er dæmt fyrir fleiri brot. En við 
sjáum til hvernig þetta fer í áfrýjun 
til Hæstaréttar.“

Um kannabis og refsingar
Kolbrún hefur starfað sem saksókn-
ari í tólf ár. Á þessum tíma hefur 
reynslan mótað skoðanir hennar á 
réttarkerfinu og ýmsum samfélags-
legum málefnum. Talið berst að 
afglæpavæðingu fíkniefna.

„Ég get ekki vísað í rannsóknir en 
get lýst minni reynslu. Ég hef horft 
upp á svo marga fara í gegnum 
réttar kerfið sem hafa gert hræðilega 
hluti í geðrofi vegna langvarandi 
kannabisneyslu. Það er ákveðinn 
ruglingur í umræðunni. Sumir tala 
um að eigin neysla eigi ekki að vera 
refsiverð. Raunin er sú að engum er 
refsað fyrir neyslu, aðeins vörslu, 
en það fer enginn í fangelsi vegna 
vörsluskammta. Málin sem fólk 
situr inni fyrir eru vegna brota sem 
eru framin í neyslu, auðgunar- og 
ofbeldisbrot. Þá eru sumir sem vilja 
lögleiða neysluskammta og aðrir 
sem vilja bara lögleiða kannabis, 
svo fólk geti hreinlega flutt inn allt 
það hass sem það vill.

Staðreyndin er þessi, það er eng-
inn dæmdur í fangelsi fyrir að vera 
með einhver grömm af hassi á sér, 
refsingin er sekt. Þeir lenda hins 
vegar á sakaskrá. Mér finnst alveg 
mega skoða það að breyta því, að 
svona brot fari ekki á sakaskrá.“

Manneskjur eins og ég og þú
Kolbrún er oft spurð að því hvernig 
henni líði eiginlega að mæta í dóms-
sal fólki sem hefur framið alvarlega 
glæpi. Hvort hún sé ekki hrædd eða 
full viðbjóðs.

„Þetta eru engin skrímsli, það eru 
engin skrímsli til. Ég er oft spurð 
hvort ég sé hrædd eða hvernig mér 

Megum ekki brynja okkur
Kolbrún Benediktsdóttir sótti Thomas Møller Olsen, sem var dæmdur í 19 ára fangelsi, til saka. Hún ræðir um 
starf sitt, þróun í meðferð kynferðisbrotamála og þá skoðun sína að fangelsin séu full af fólki sem þurfi að hjálpa.

„Málið var í huga mér allan þann tíma. Þó að réttarhöldunum hefði verið frestað,“ segir Kolbrún um tímann í sumar eftir að málsmeðferð var frestað.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

ÉG ER OFT SPURÐ HVORT 
ÉG SÉ HRÆDD EÐA HVERN-
IG MÉR LÍÐI EIGINLEGA. EN 
VIÐ MEGUM EKKI GLEYMA 
ÞVÍ AÐ ÞÓTT ÞETTA SÉ 
FÓLK SEM HEFUR FRAMIÐ 
HRÆÐILEGA GLÆPI, ÞÁ ER 
ÞAÐ MANNESKJUR. MANN-
ESKJUR EINS OG ÉG OG ÞÚ. 
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Opið:
Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardaga frá 12:00 til 16:00 

Reykjavík
Tangarhöfða 8 
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Verið velkomin í reynsluakstur!                                                               benni.is. 

Jeppasýning í dag!
Laugardaginn 14. október. Klukkan 12:00 til 16:00

Tilboð á
33” breytingu
33” breytingarpakki fyrir Rexton á aðeins
290.000 kr.

Toyo vetrardekk
í kaupauka
Toyo vetrardekk undir öllum SsangYong
jeppum og sumardekk í skottinu.

Vertu klár
fyrir veturinn!

Rexton
Verð frá: 4.990.000 kr.
Mynd: 33” breyttur Rexton
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líði eiginlega. En við megum ekki 
gleyma því að þótt þetta sé fólk 
sem hefur framið hræðilega glæpi, 
þá er það manneskjur. Manneskjur 
eins og ég og þú. Maður sér auð-
vitað fólk á sínum verstu stundum. 
Bæði þolendur og gerendur. Það er 
oft erfitt og mikil glíma en það er 
að mínu mati mikilvægt að halda í 
samkenndina. Fangelsin eru full af 
fólki sem þarf að hjálpa. Við leysum 
engan vanda með því að horfa fram 
hjá því.“

Hún viðurkennir þó að oft fylgi 
vanlíðan og vanmáttur með erfiðum 
verkefnum heim. „Manndrápsmálin 
og sársauki þolenda. Og mál þar sem 
er brotið alvarlega gegn börnum. 
Mál þar sem menn eru að taka börn 
upp í bíla á götum. Ræna þeim, þá 
upplifi ég að ég sé berskjölduð. Það 
er erfitt að hlusta á framburð for-
eldra af þeim skaða sem börn hafa 
orðið fyrir eftir að hafa verið beitt 
ofbeldi. Auðvitað er þetta sjaldgæft, 
það er miklu algengara að einhver 
sem er náinn börnum brjóti á þeim. 
Börn eru svo saklaus og það er alveg 
sama hvað ég segi við börnin mín, 
ég get ekki endilega komið í veg 
fyrir að eitthvað hendi þau. Einhver 
blekki þau og beiti þau ofbeldi.“

Brennum frekar út ef við lokum 
á tilfinningar
Og þegar Kolbrún nefnir þetta þá 
spyr fólk hana oft hvort það sé ekki 
erfitt að burðast með þessar tilfinn-
ingar, hvort hún brenni ekki út í 
starfi. En Kolbrún bendir á mikil-
vægt atriði.

„Fólk áttar sig fljótt á því hvort 
þetta starf á við það. Hvort það þoli 
það. Mér finnst miklu frekar hætta 
á því að fólk brenni út ef það lokar 
of mikið á tilfinningar sínar. Ég hef 
aðeins orðið vör við þetta hjá sjálfri 
mér. Ég sit kannski með vinum og 
það eru sagðar slæmar fréttir og 
fólk bregst við með miklum tilfinn-
ingum en ég fer í framkvæmdagír-
inn. Fer að hugsa og tala um hvað 
þurfi að gera. Þetta er ekki gott. Við 
megum ekki brynja okkur of mikið 
tilfinningalega. 

Þá verðum við líka að passa að 
þótt maður hafi verið með mjög 
stór og erfið mál þá eru öll mál 
mikilvæg þótt þau varði hugsanlega 
vægari ákvæði. Fyrir manneskjuna 
sem lendir í broti þá er það kannski 
bara stóra áfallið. Þetta er kúnst og 
ákveðið jafnvægi sem fólk þarf að 
finna í starfi. Þú vilt aldrei að það 
hendi þig að þú bregðist við kær-
endum með kulda, hvort sem þú ert 
lögreglumaður eða saksóknari.“

Óþægilegt og niðurlægjandi
Í miðjum réttarhöldum varð mikið 
fár þegar fjölmiðlamaðurinn Eiríkur 
Jónsson birti á síðu sinni eirikur.is 
grein um brjóstaskoru Kolbrúnar 
sem væri sýnileg í klæðaburði 
hennar við aðalmeðferðina. Greinin 
vakti mikil viðbrögð á samfélags-
miðlum. Margir gagnrýndu grein-
ina en þá voru líka aðrir sem gagn-
rýndu Kolbrúnu fyrir að tjá sig um 

málið á Facebook-síðu sinni.
„Úff, hvað skal segja? Mér fannst 

þetta eins og að lenda í hvirfilbyl. 
Það er margt breytt í dag í réttarsal. 
Dómarar, verjendur og saksóknarar 
eru nafngreindir og myndbirtir. Ég 
vil geta haldið minni persónu fyrir 
utan og fá að vera fulltrúi í friði en 
svo gerist þetta. 

Það er ofboðslega skrýtið að 
reyna á eigin skinni að lenda í 
svona séríslensku upphlaupi. Það 
ærðist hreinlega allt á samfélags-
miðlum. Þetta var óþægilegt. Mér 
fannst þetta niðurlægjandi og það 
var ágætt að finna stuðning fólks 
í því. En ég vildi ekki taka þátt í 
almennri umræðu um það, ég sagði 
nokkur orð á minni eigin persónu-
legu Facebook-síðu til vina minna 
um málið og finnst ég mega það. 
Það er ótrúlegt hvað fólk er tilbúið 
að tjá sig á netinu um annað fólk 
sem það þekkir ekki neitt. Fólk var 
til að mynda að tala um hárið á mér, 
pæla í því hvað ég væri lengi að hafa 
mig til á morgnana. 

Það sem var samt erfiðast var að 
þetta henti í þessu máli þar sem 
mikið af fólki átti um mjög sárt að 
binda. Á einum tíma var þetta mest 
lesna fréttin en ekki sú um fram-
vindu málsins. Mér fannst það mjög 
leiðinlegt,“ segir Kolbrún frá.

Fjölbreytt starf
Það eru ekki allir sem í raun vita í 
hverju starf saksóknara felst. Kol-
brún lýsir starfi sínu. „Það er rosa-
lega fjölbreytt. Starf mitt felst mikið 
í lestri, í því að lesa málsgögn og fara 
yfir þau. Ég er mikið með kynferðis-
brotamál. Í þeim þarf að sökkva sér 
dálítið í málin og lesa þau af athygli. 
Sérstaklega framburði fólks. Horfa 
á upptökur. Horfa í trúverðugleika 
og meta framburðina. En í örstuttu 
máli þá felst starfið í því að við 

tökum við málum sem koma frá 
lögreglu, metum þau og förum yfir 
rannsóknargögnin. Fyrsta spurning-
in er auðvitað alltaf hvort málið sé 
fullrannsakað, þarf að gera eitthvað 
meira? Eru einhverjir steinar sem 
þarf að velta frekar við, eru einhver 
vitni sem þarf að tala við eða spyrja 
frekari spurninga?

Ef ekki þá þarf að meta málið út 
frá málsgögnum, er eitthvað sem 
ég get sannað? Er mál þarna? Svo 
er auðvitað stór hluti af starfinu að 
flytja mál fyrir dómstólum.“

Framsækni og hlutleysi
En hvaða mannkosti þarf til? „Það 
er að hafa dómgreind. Að geta lesið 
framburði, hlustað á þá, fundið 
veikleikana. Hvort eitthvað gengur 
ekki upp, er eitthvað sem styður, 
eitthvað sem er ekki í samræmi? 
Þú þarft að hafa þetta nef en á sama 
tíma að hafa fræðin á hreinu, kröfur 
dómstóla. Kynferðisbrot eru til að 
mynda erfiður málaflokkur vegna 
þess að hann byggir mikið á munn-
legum framburði. Með tímanum 
þróast þessi tilfinning og fólk þarf 
hreinlega að fá tækifæri til að þróa 
hana með sér.

Þú þarft líka að hafa opinn huga 
sem góður saksóknari. Og fyrst og 
fremst að vera hlutlaus ákærandi 
en líka tilbúinn til að vera fram-
sækinn upp að einhverju marki. 
Það skiptir máli fyrir ákæruvaldið 
og þróun refsiréttarins hér á landi. 
Ákæruvaldið hefur tækifæri til að 

hafa áhrif á þróun refsiréttarins 
með því að láta reyna á nýja hluti. 
Í því samhengi höfum við verið að 
sjá áhugaverða dóma síðustu ár þar 
sem ákæruvaldið er að láta reyna á 
ákveðna nýja túlkun á lögunum. En 
það eru ákæruvaldið sem þarf að 
leggja málin þannig fyrir dómstóla 
að þeir hafi tækifæri til að þróa rétt-að þeir hafi tækifæri til að þróa rétt-að þeir hafi tækifæri til að þróa rétt
inn.“

Kerfið að breytast
En er þetta kynjaður heimur í dóms-
sal? Því það hefur vakið athygli að 
konur skila séráliti í kynferðisbrota-
málum til dæmis. „Það er ekki hægt 
að segja að konur dæmi svona og 
karlar hinsegin. En kyn hefur áhrif 
því að öll okkar reynsla skiptir máli. 
Hvernig við horfum á hlutina. Það 
hefur verið gagnrýnt hversu eins-
leitur hópur hefur starfað á æðstu 
stigum dómskerfisins. Þetta séu allt 
miðaldra lögfræðingakarlar úr MR 
og MA. Það er ekki þannig og þess 
utan þá finnst þetta vera svolítið að 
breytast. 

Ég hef starfað í meira en áratug í 
þessu umhverfi. Mér finnst ég finna 
mun. Ég finn mun á sjálfri mér. Ég 
finn mun á kerfinu, hvernig það 
mætir þolendum. En það er samt 
alltaf þörf á að bæta rannsóknir og 
bæta ákærumeðferðina þannig að 
við förum áfram með fleiri mál. Á 
sama tíma má samt aldrei víkja frá 
hlutlægniskyldunni og þeirri reglu 
að málið sé líklegt til sakfellingar. 
Fyrsta skrefið er að vanda rann-
sóknirnar, annað skrefið er að bæta 
ákærumeðferðina og við sjáum líka 
breytingu í dómum sem endur-
spegla breytingar í samfélagi okkar.“

#höfumhátt og krafa um 
breytingar
Kolbrún segir það verða áhugavert 
að fylgjast með þróun í meðferð 
kynferðisbrotamála á næstunni. 
Þolendur og aðstandendur sem hafi 
stigið fram í sumar undir formerk-stigið fram í sumar undir formerk-stigið fram í sumar undir formerk
inu #höfumhátt hafi haft mikil áhrif 
á samfélag sitt.

„Mér finnst ég vera að upplifa 
merkilega tíma núna. Þessi bylgja 
sem er í gangi núna og sprettur út 
af þessu máli er varðar uppreist 
æru hefur gert það að verkum að 
fólk er að opna augun fyrir því að 
kynferði hefur áhrif og líka stétt og 
staða. Fólk er líka að opna augun 
fyrir því hversu alvarleg kynferðis-
brot eru, hversu mikil áhrif þau 
hafa á þolendur, hversu skaðleg 
þau eru okkur öllum í samfélaginu. 
Ég er mjög spennt að sjá hvað gerist 
í þessum málaflokki eftir kosningar 
því það er krafa um breytingar. Mér 
finnst skipta svo miklu máli að þol-
endur þurfi ekki að búa við skömm 
og þöggun.“

„Fólk er að opna augun fyrir því að kynferði hefur áhrif og líka stétt og staða,“ segir Kolbrún. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FYRIR MANNESKJUNA SEM
LENDIR Í BROTI ÞÁ ER ÞAÐ 
KANNSKI BARA STÓRA 
ÁFALLIÐ. ÞETTA ER KÚNST 
OG ÁKVEÐIÐ JAFNVÆGI 
SEM FÓLK ÞARF AÐ FINNA 
Í STARFI. ÞÚ VILT ALDREI 
AÐ ÞAÐ HENDI ÞIG AÐ ÞÚ 
BREGÐIST VIÐ KÆRENDUM 
MEÐ KULDA, HVORT SEM 
ÞÚ ERT LÖGREGLUMAÐUR 
EÐA SAKSÓKNARI.

Dreifing: 

Ýmus ehf. - Sími 5331700
Dalbrekku 2, 200 Kópavogur 
ymus@ymus.is - www.ymus.is

Fyrirbyggjandi vörn gegn eyrnabólgu 
og nauðsynlegt fyrir þá sem eru með 
rör í eyrum eða viðkvæm eyru. 
Til í þremur stærðum.

Njóttu þess að fara
 í sund / sjósund
Verndaðu eyrun með Ear Band-It Ultra 
eyrnaböndum og eyrnatöppum 
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SNJALLAR LAUSNIR FYRIR FRAMTÍÐINA

Við hjá Landsneti erum ákaflega stolt af því að taka á móti Umhverfisverðlaunum 

atvinnulífsins fyrir Framtak ársins á sviði loftslagsmála sem veitt voru fyrir 

snjallnetsverkefnið okkar á Austurlandi.

Þessi viðurkenning er hvatning til að gera enn betur í vegferðinni í átt 

að grænni framtíð í sátt við umhverfi og samfélag.

FRAMTÍÐIN ER RAFMÖGNUÐ

* Um Framtak ársins, snjallnetið á Austurlandi má lesa nánar um á Landsnet.is

Á
R
N
A
SY

N
IR



BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
8

4
3

5
8

 N
is

s
a

n
 X

-
t

ra
il

 1
0

x
3

8
 S

Ý
N

IN
G

 o
k

t

NÝR NISSAN X-TRAIL
HANNAÐUR FYRIR SAMHELDNAR FJÖLSKYLDUR

FJÓRHJÓLDADRIFINN, SJÁLFSKIPTUR, DÍSIL, 177 HESTÖFL
VERÐ FRÁ: 5.590.000 KR.

Stórkostleg fjölskylduævintýri kalla á stórvirk farartæki. Í nýjum Nissan X-Trail 
með  kraftmikilli 177 ha dísilvél, i4x4 X-Tronic sjálfskiptingu, 380 NM togkrafti 
og allra nýjustu tækni er lítið mál að vera með þunga hluti í eftirdragi. 
Hugsaðu stórt og keyrðu á fullum krafti.

Intelligent 4x4 177 hesta�a vél
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NÝR NISSAN X-TRAIL

FRUMSÝNING Í DAG
FRÁ 12–16

HANNAÐUR FYRIR SAMHELDNAR FJÖLSKYLDUR

FJÓRHJÓLDADRIFINN, SJÁLFSKIPTUR, DÍSIL, 177 HESTÖFL
VERÐ FRÁ: 5.590.000 KR.
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og allra nýjustu tækni er lítið mál að vera með þunga hluti í eftirdragi. 
Hugsaðu stórt og keyrðu á fullum krafti.

Intelligent 4x4 177 hesta�a vél



N icola Sturgeon, 
forsætisráðherra 
S k o t l a n d s ,  e r 
önnur áhrifamesta 
kona Bretlands og 
ein af áhrifamestu 

konum heims, samkvæmt lista 
Forbes. Hún var stödd hér á landi 
í gær til þess að ávarpa Hringborð 
norðurslóða – Arctic Circle í annað 
sinn. Hún segir mikilvægt að Skotar 
dýpki samskiptin við Norður-
löndin, Eystrasaltslöndin og ríkin 
á Norðurslóðum almennt. „Ég er 
hérna að reyna að gera það.“

Þú ert hérna líka til að ræða við-
skiptatækifæri milli Íslands og 
Skotlands. Hvar sérðu helstu tæki-
færin þar? „Ég held að það séu 
mörg tækifæri til þess að gera það. 
Margir Skotar heimsækja Ísland. 
Það er eitthvað sem menn höfðu 
ekki hugsað sér fyrir tíu árum. Eitt 
af þeim sviðum sem við höfum klár-
lega verið að horfa til að auka sam-
starf okkar á er ferðaþjónustan,“ 
segir Sturgeon. Hún bendir á að 
þegar hún kom hingað til lands í 
fyrra hafi skosk og íslensk ferða-
málayfirvöld skrifað undir viljayfir-
lýsingu vegna ferðaþjónustunnar. 
„Við erum að fara að heimsækja 
flugfélagið WOW seinna í dag (í 
gær) og ræða við þá um hvernig 
þeir geti aukið ásýnd sína í Skot-
landi. Matvæla- og drykkjarfram-

leiðsla er mjög stór þáttur í okkar 
efnahagskerfi og ég held að það séu 
góð tækifæri þar til þess að styrkja 
tengslin milli ríkja okkar,“ segir 
Sturgeon og bætir við að samgöngu-
þróunin hafi orðið til þess að Skotar 
og Íslendingar séu miklu nánari en 
ríkin hafa nokkurn tímann verið. 
Það skapi gríðarleg tækifæri.

Sturgeon segir að áhuginn á 
Hringborði norðurslóða stafi að 
hluta til af landfræðilegri legu og 
bendir á að norðurhluti Skotlands 
sé nær norðurslóðum en Lundún-
um. „Mörg af þeim málefnum sem 
hér eru rædd, loftslagsbreytingar 
svo augljóst dæmi sé tekið, eru mál-
efni sem snerta Skota mjög mikið. 
Þannig að það er ýmislegt sem við 
getum lært hvert af öðru hérna.“

Sturgeon segir Skota að mörgu 
leyti vera leiðandi í baráttunni gegn 
loftslagsbreytingum. Skotar hafi 
bæði sett stefnuna á að mæta þeim 
markmiðum sem sett hafi verið á 
alþjóðavettvangi og sett ný mark-
mið sem séu á meðal þeirra framúr-
stefnulegustu í heiminum. „Það sem 
við erum að gera til að ná þessum 
markmiðum er mjög merkilegt. 
Skotland er leiðandi í heiminum 
í nýtingu endurnýjanlegrar orku. 
Helmingur raforkunnar sem við 
nýtum er endurnýtanleg orka,“ segir 
hún. Skotar séu með ýmis nýsköp-
unarverkefni í gangi til þess að auka 
endurnýjanlega orku og hafi mikið 
fram að færa. „En við getum líka lært 
mikið af ríkjum eins og Íslandi.“

Skotar efndu til þjóðaratkvæða-
greiðslu um myndun sjálfstæðs 
ríkis hinn 19. september 2014. Því 
var hafnað með naumum meiri-
hluta. Sturgeon hefur sagt að hún 
vilji láta fara fram aðra atkvæða-
greiðslu þegar samningar hafa 
náðst um útgöngu Breta úr Evrópu-
sambandinu. 

„Við einbeitum okkur núna að 
því að hafa eins mikil og góð áhrif 
á Brexit-viðræðurnar og við mögu-
lega getum. Það er okkar afstaða, 
og ég held að það sé skynsamleg 
afstaða, að Brexit sé svo mikil 
grundvallarbreyting fyrir okkur að 
þegar við erum komin með skýrari 
mynd á það hvernig framtíðartengsl 
milli Bretlands og Evrópusam-
bandsins verða, þá ættu Skotar að 
hafa tækifæri til þess að kjósa um 
hvort þeir vilji vera áfram hluti af 
Bretlandi eða verða sjálfstætt ríki. 
Ákvörðun um nákvæmari tíma-

 „Gætuð kennt okkur  
 leiðina á HM í fótbolta“

Nicola Sturgeon bendir á að landfræðileg lega Skotlands sé þannig að norðurhluti landsins sé nær norðurslóðum en 
Lundúnum. Hún vill aukna samvinnu við ríkin sem tilheyra norðurslóðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ein áhrifamesta kona 
heims var stödd á  
Íslandi fyrir helgi.  
Hún er forsætisráð-
herra Skota og vill 
efla tengslin við 
Ísland. Segir helming 
af raforku Skota vera 
endurnýjanlega orku. 
Vill selja Íslendingum 
mat og drykk. 

setningu um það verður tekin þegar 
við sjáum betur hvernig Brexit þró-
ast.“

En þú talar samt fyrir því að Skot-
land verði áfram í Evrópusamband-
inu, hvers vegna? „Okkur dettur 
ekki í hug að Evrópusambandið 
sé fullkomið. Það er margt við Evr-
ópusambandið sem mér gremst 
og mörgum gremst. En á heildina 
litið þá teljum við hag okkar betur 
borgið innan Evrópusambandsins, 
ekki bara í efnahagslegum skiln-
ingi heldur í víðtækari skilningi. 
Við teljum því framtíð okkar betur 
borgið innan Evrópusambandsins. 
Ef við metum aðstæður af einhverj-
um ástæðum þannig að við getum 
ekki verið í Evrópusambandinu þá 
myndum við samt vilja vera innan 
EES, og vera þá í svipuðum aðstæð-
um og Íslendingar. Vegna þess að 
mjög stór hluti af alþjóðlegum við-
skiptum er innan Evrópska efna-
hagssvæðisins. Þannig að það væri 
algjört lágmark.“

Hvað ráðleggur þú okkur Íslend-
ingum að gera í þeirri stöðu sem 

við erum í? „Það er nú ekki mitt 
að ákveða. Ég á fullt í fangi með 
að horfa til framtíðar fyrir Skota. 
Eg held ég láti Íslendinga um að 
ákveða sína framtíð. En ég átti mörg 
samtöl um þessi mál þegar ég kom 
hingað á síðasta ári. Íslendingar sjá 
hag sínum greinilega betur borgið 
með því að vera í EES í stað þess að 
vera fullgildir aðilar að Evrópusam-
bandinu,“ segir Sturgeon. Ólík ríki 
geti komist að ólíkri niðurstöðu 
en sá kostur sem Ísland valdi sé 
klárlega kostur sem Skotar myndu 
horfa til, ef þeir færu úr Evrópusam-
bandinu.

Gæti Ísland einhvern veginn 
hjálpað Skotum í baráttu þeirra 
fyrir sjálfstæði? „Ég held að íslenskir 
stjórnmálamenn myndu líta svo á 
að það væri Skota að ákveða hvort 
ríkið verður sjálfstætt eða ekki. En 
að mörgu leyti, bæði á sviði efna-
hagsmála, tæknimála og félagslegra 
mála geta Skotar og Íslendingar 
unnið saman. Það er eitt og annað 
sem við getum lært af Íslendingum. 
Þið gætuð mögulega kennt okkur 

leiðina á HM í fótbolta,“ segir 
Sturgeon  og hlær.

Þú hittir Guðna forseta, hvað ætlið 
þið að ræða? „Ég ætla að ræða svip-
uð málefni og ég hef verið að ræða 
hérna í dag. Ég hitti forsetann þegar 
ég var hérna í fyrra og hlakka til að 
hitta hann aftur,“ segir Sturgeon. 
Þetta er í annað skipti sem hún 
kemur hingað til lands en í bæði 
skiptin hefur dagskráin verið þétt-
skipuð. Hún hefur áhuga á að koma 
aftur. „Ég myndi gjarnan vilja koma 
hingað aftur og fara í Bláa lónið. Ég 
hef ekki fengið tækifæri til þess.“

HELMINGUR RAFORK-
UNNAR SEM VIÐ NÝTUM
ER ENDURNÝTANLEG 
ORKA.

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@365.is

Kjörskrár í Reykjavíkur-
kjördæmum norður og suður

Kjörskrá í Reykjavíkurkjördæmum norður og suður vegna alþingis-
kosninga 28. október nk. liggur frammi almenningi til sýnis í Ráðhúsi 

Reykjavíkur fram á kjördag. 

Vakin er athygli á því að hægt er að fá upplýsingar um hvar 
kjósendur eru á kjörskrá á vefnum www.kosning.is.

Kjósendur eru hvattir til þess að kynna sér hvort nöfn þeirra eru á 
kjörskrá og hvar þeir eiga að kjósa. 

Athugasemdum vegna kjörskrár í Reykjavíkurkjördæmum skal  
beina til skrifstofu borgar stjórnar, Ráðhúsi Reykjavíkur, sími  

411 4700, netfang kosningar@reykjavik.is. Þar eru jafnframt veittar 
nánari upplýsingar. Borgarráð úrskurðar um athugasemdir vegna 

skráningar í kjörskrá.

Yfirkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi suður
Yfirkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi norður

Skrifstofa borgarstjórnar
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Ég á lítið sameiginlegt með 
flestum í þessu landsliði ef 
maður lítur á það blákalt. 
Samt eru þetta auðveldir 
menn að umgangast. Það 
er hægt að vera með þeim 

í fleiri fleiri vikur án þess að fá leiða á 
þeim,“ segir landsliðsbakvörðurinn 
Birkir Már Sævarsson.

Birkir á fjögur börn, ekur um á Volvo 
XC 60, spilar hokkíleik í Play Stat ion 
þegar hann er á landsliðsferðum, 
hlustar á þungarokk og er ekki virkasti 
maður í heimi á samfélagsmiðlum. 
Hann hefur spilað 76 landsleiki og 
skorað eitt mark. Þrátt fyrir að börn 
bíði ekkert endilega í röðum eftir að fá 
eiginhandaráritun frá honum er ljóst 
að virðingin sem er borin fyrir honum 
er ómæld enda flestir sammála um að 
hjartað í honum sé gert úr gulli.

Allt Stefaníu að þakka

Birkir hefur eignað sér hægri bakvarðarstöðuna í landsliðinu. Það er áhyggjuefni að enginn bakvörður er sjáanlegur til að veita honum samkeppni. 

Þegar Birkir Már 
Sævarsson var yngri 
var fátt sem benti 
til þess að hann yrði 
landsliðsmaður í 
fótbolta. Þangað til 
að eiginkona hans, 
Stefanía Sigurðar-
dóttir, kom inn í líf 
hans. Þá fór ferillinn 
á flug. Birkir sker sig 
úr þegar kemur að 
íslenska landsliðinu. 
Hann á fjögur börn, 
hlustar á þungarokk 
og er ekkert að trana 
sér fram að óþörfu.

Myndaalbúm Birkis og fjölskyldu frá Stokkhólmi í Svíþjóð

Birkir er ákaflega mikill fjölskyldumaður. Hér er 

hann með guttana sína, Sævar Zakarías og Víking 

Leó. Að sjálfsögðu eru þeir í landsliðsbúningi. Hjónin brosa út að eyrum þessa dagana þrátt fyrir 

óvissuna fram undan. Birkir talar fallega um Stef-

aníu og þakkar henni fyrir að ferill hans fór á flug. 

Birkir með Hirti Smára sem fór á undan fjöl-

skyldunni og flutti til Íslands fyrir skömmu. 
Fjölskyldan samankomin. Hjörtur Smári, 

Birkir, Þóra Kolbrún, Sævar Zakarías,  

Stefanía og Víkingur Leó.  

Þannig gaf hann fötluðum stuðn-
ingsmanni treyjuna sína sem hann 
spilaði í á móti Tyrkjum, hefur stutt 
við bakið á Ingólfi Sigurðssyni og 
aukinni fræðslu um geðheilbrigði og 
sá aumur á grátandi föður sem fékk 
ekki miða á landsleikinn gegn Kósóvó 
og bjargaði feðgunum. Þetta er bara 
upptalning á góðverkum hans á allra 
síðustu dögum.

Hann náði heldur ekki að fagna 
mikið þegar sæti Íslands á Heims-
meistaramótinu í Rússlandi var 
tryggt. Eftir að landsliðið var hyllt á 
Ingólfstorgi héldu strákarnir einka-
samkvæmi á Pedersen svítunni þar 
sem færri komust að en vildu. Birkir 
var þó farinn snemma heim. „Ég fékk 
svona rúman klukkutíma í svefn og 

var síðan farinn út á flugvöll. Vissulega 
var gaman að vakna eftir svona stutt-
an svefn og átta sig á hvað hafði gerst, 
að við vorum komnir til Rússlands. 
Ég fór snemma heim, ég veit svo sem 
ekkert hvað restin af liðinu gerði. 
Ég var farinn af landinu 07.35 með 
fjölskyldunni en kannski gerðu ein-
hverjir eitthvað – ég bara veit það 
ekki,“ segir hann.

Stefanía Sigurðardóttir, eiginkona 
Birkis, kom til landsins ásamt gutt-
unum þeirra, Sævari Zakaríasi og 
Víkingi Leó, til að verða vitni að stóru 
stundinni. Unglingurinn á heimilinu, 
Þóra Kolbrún,  varð eftir í Svíþjóð. 
Elsti strákurinn þeirra, Hjörtur Smári, 
flutti heim til Íslands fyrir nokkru. 
„Þóra Kolbrún vill nýta hvern einasta 
dag til að vera með sænskum vinum 
sínum og bjó hjá nágrönnunum í 
nokkra daga,“ segir hann en allar 
líkur eru á að fjölskyldan flytji heim 
til Íslands um áramótin og Birkir 
verði eftir.

Hlýr Valsfaðmur
Þau hjónin hafa komið sér vel fyrir í 
Stokkhólmi þar sem Birkir sparkar í 
fótbolta með Hammarby og ekur að 
sjálfsögðu um á Volvo. Samningur 
hans rennur út um áramót og því þarf 
fjölskyldan að flytja. Nema Hammar-
by hækki samningstilboðið sitt.

„Þeir buðu mér samning sem var 
ekki nógu góður að mínu mati. Ég 
sagði nei við tilboðinu og viðræðurnar 
runnu út í sandinn. Ég veit í rauninni 
ekkert hvað er að fara að gerast. Við 
erum ánægð hérna og vildum vera 
áfram en ég ætlaði ekki skrifa undir 
bara eitthvað.

Ég hef verið heppinn því að ég hef 
verið að borga svokallaðan útlend-
ingaskatt hér sem er fyrstu þrjú árin. 
Nú er það búið og ég þyrfti því að 

hækka í launum til að koma út á núlli. 
En það var ekki hægt og ég þarf því að 
leita mér að nýjum klúbbi,“ segir hann 
en umboðsmaður hans er að vinna í 
málinu fyrir hann. 

Á meðan einbeitir hann sér að því 
að spila fyrir félagið en hann hefur 
spilað nánast alla leiki í byrjunarliði 
Hammarby frá því hann kom þangað 
frá Noregi.

Fjölskyldan mun að öllum líkindum 

setja allt niður í kassa og flytjast heim 
til Íslands eftir áramót. Stefnan hjá 
Birki er að vera áfram úti og spila 
erlendis fram að Heimsmeistara-
mótinu. Koma heim eftir það. En það 
er stutt á milli í fótboltanum og aldrei 
hægt að vita neitt fyrir fram. En þetta 
er allavega stefnan.

Þar bíður Valsfaðmurinn eftir 
honum en Birkir er með Valsmerkið 
tattúverað á sig. „Fyrsta mál á dagskrá 
er að finna eitthvað erlendis. Allavega 
fram að HM. Þó það væri ekki nema 
bara þetta hálfa ár.

Nú, ef ekkert kemur upp þá þarf 
ég að finna mér eitthvað að gera. Ég 
þarf að hugsa um heila fjölskyldu og 
ég get ekki verið tekjulaus í einhvern 
tíma. Ég þarf að hafa einhverjar tekjur 
í janúar 2018 og vonandi finn ég eitt-
hvað í útlöndum. En ef það gengur 

ekki þá kem ég heim og spila fót-
bolta.“ Eðlilega er næsta spurning: Þá 
í Val? „Faðmur Vals er alltaf hlýr,“ segir 
hann glottandi.

Birkir var hluti af frekar döprum 
árgangi í Val og hann var sjálfur ekkert 
stórkostlegur leikmaður í yngri flokk-
unum. En hann fór að stækka og skref-
in urðu stór þó kílóin væru kannski 
ekkert að hrannast utan á hann. 
Allt í einu var kominn fram á sjónvar-
sviðið einn fljótasti leikmaður Íslands 
sem geystist upp og niður kantinn hjá 
Val. Hann spilaði framarlega til að 
byrja með, kom inn í meistaraflokk 
Vals árið 2003 en braut sér leið inn 
í liðið þremur árum síðar. Þá hafði 
hann prófað að fara til Bandaríkjanna 
í nám en fékk ekki áframhaldandi 
skólastyrk. Hann hélt því á Laugar-
vatn þar sem líf hans tók stakka-
skiptum. Þar kynntist hann Stefaníu, 
eða Stebbu.

Hækkar í tvöfaldri bassa trommu
„Það er allt henni að þakka að ferillinn 
fór á flug,“ segir hann stoltur. Hann 
kynntist henni árið 2006 í íþrótta-
skólanum á Laugarvatni og sama ár 
var hann valinn efnilegasti leikmaður 
deildarinnar. „
Ég hef alltaf sagt að ef ég hefði ekki 
hitt hana þá væri ég að spila einhvers 
staðar í neðri deildunum eða með KH, 
varaliði Vals. Kannski hefði ég komist 
í Valsliðið á sínum tíma en hún kom 
mér á rétta braut. Ég hafði gaman af að 
fara í partí og vera í miðbænum áður 
en hún kom til sögunnar.“
Birkir keyrði á milli Reykja-
víkur og Laugarvatns og stytti sér 
stundir með því að hlusta á þunga-
rokk. Hann hækkar enn vel í tvö-
faldri bassa trommu, sem er ekki 
algengt meðal landsliðsmanna. Þeir 
eru meira í annarri tónlist. „Það 

eru ekki margir þungarokkarar í 
landsliðinu, því miður. Ég held að 
það sé lítil von til að breyta því. 
Íslenska þungarokkið í dag, Skálmöld, 
Dimma og Sólstafir meðal annars, er á 
mjög háum standard.“

Birkir hefur eignað sér hægri 
bakvarðarstöðuna í landsliðinu og 
ekki er sjáanlegt að nokkur leik-
maður ógni stöðu hans. Þegar hann 
klæðist landsliðstreyjunni þá gerist 
eitthvað sem erfitt sé að útskýra. 
„Er það ekki þjóðarstoltið? Það kemur 
einhver extra kraftur eins og á að vera 
þegar menn spila landsleiki. Maður 
vill ekki bregðast fjölskyldu og vinum, 
liðsfélögum og þjóðinni sem fylgist 
með.“

Birkir er herbergisfélagi Ögmundar 
Kristinssonar en þeir léku saman 
með Hammarby. Þeir töldu það 
saman að á síðasta ári voru þeir 

fimm mánuði saman í hótelher-
bergi. „Við vorum nánast meira 
saman en með konunum okkar. 
Við erum ekki orðnir leiðir hvor á 
öðrum. 

Við spilum mikið NHL tölvu-
leikinn í PlayStation. Við höfum 
gaman af hokkí og þetta er miklu 
betri leikur en FIFA-leikurinn. 
FIFA er góður en þessi er betri. 
Ég fór stundum í hótelgolfið sem er 
vinsæl íþrótt á landsliðshótelinu en 
ég er svo lélegur.“ Birkir segir að þrátt 
fyrir að eiga lítið sameiginlegt með 
mörgum af landsliðsstrákunum sé 
þetta þægilegur hópur að umgangast 
og hann elski þá alla eins og bræður. 

„Þeir eru margir sem eru búnir að 
vera lengi saman í þessu, þeir eru líka 
bestu vinir fyrir utan fótboltann. Þetta 
er samheldinn hópur og við sem erum 
aðeins fyrir utan hann erum eldri og 
vitrari,“ segir hann og hlær.

Uppáhaldsþunga-
rokkslög Birkis
1. Skálmöld - Hefnd
2. Skálmöld - Kvaðning
3. Dimma - Kóngulóarkonan
4. Egó - Stórir strákar fá raflost
5.  Utangarðsmenn - Fuglinn er 

floginn

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is
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KYNNINGARBLAÐ

Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir eða Lay Low er að trekkja tónlistarvélina aftur í gang eftir hlé.  MYND/ANTON BRINK

Friðrik Ellert Jónsson 
er einn þriggja sjúkra-
þjálfara landsliðsins í 
fótbolta sem tryggði sér 
sæti á lokamóti HM fyrr í 
vikunni. Hann segir for-
réttindi að vera í kringum 
strákana í landsliðinu.
 ➛8
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Flutti út í sveit og fann 
aftur spennuna í tónlist
Tónlistarkonan Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir er með tvær plötur í smíðum og 
kemur fram á tónleikum í kvöld ásamt Pétri Ben. Hún er hæstánægð í sveita-
sælunni, búsett í Ölfusi, og segist vera að trekkja tónlistarvélina í gang eftir hlé.

Allt það  
helsta úr heimi 
TÍSKUNNAR  
á einum stað

GLAMOUR.IS

.is



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
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Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Við Pétur Ben höfum lengi verið 
vinir og þekkjumst því vel. 
Okkur finnst mjög skemmti-

legt að hafa verið beðin um að koma 
fram og ákváðum strax að splæsa 
tónleikana saman,“ segir Lovísa 
Elísabet Sigrúnardóttir, eða Lay Low 
tónlistarkona, en þau Pétur koma 
fram á Menningarhátíð Seltjarnar-
ness í kvöld þar sem þau flytja bæði 
glænýtt og gamalt.

„Ég mun flytja efni úr öllum áttum, 
allt frá því áður en Lay Low varð til 
og líka ný lög. Ég veit að Pétur verður 
með fullt af efni sem ekki hefur 
komið út áður. Við höfum æft okkur 
mikið og ég held að þetta verði mjög 
kósí,“ segir Lovísa en það er talsvert 
langt síðan hún tróð upp síðast.

„Ég hef verið í góðri pásu. Steig af 
sviðinu ef svo má segja en þó ekki 
alveg. Ég fór til dæmis með Fjalla-
bræðrum til Abbey Road í fyrra þar 
sem þeir tóku upp plötu. Svo kíkti ég 
í Havarí í sumar, var bara í fríi og á 
ferðalagi um landið og skellti í eina 
tónleika þarna fyrir austan. Annars 
hef ég verið að taka það rólega með 
litla strákinn heima,“ segir hún en 
hún eignaðist drenginn Fróða Stefán 
með sambýliskonu sinni, Agnesi 
Ernu Estherardóttur, 2015.

Á sínum tíma var því slegið fram 
að Lovísa hefði falið óléttuna fyrir 
öllum nema sínum nánustu. Hún 
segir það hins vegar tóma vitleysu. 
Meðgangan gekk vel og Fróði er 
nýbyrjaður á leikskóla.

„Hann er að verða tveggja ára og 
við höfum haft það fínt saman. Ég 
ákvað að gefa mér þennan tíma með 

honum af því að ég gat gert það og 
líka til að kúpla mig aðeins út. Ég 
hafði verið á tónleikaferðalagi meira 
og minna, bæði hér heima og úti, í 
ein tíu ár. Það var alveg kominn tími 
á pásu, reyna að ná tengingunni og 
finna aftur spennu í því sem ég var 
að gera. Mér finnst ég vera búin að 

því núna,“ segir hún. Hún hafi séð 
fæðingarorlofið í hillingum þar sem 
nægur tími gæfist til þess að semja. 
„Frítíminn“ hafi reyndar ekki verið 
eins rúmur og hún hélt.

„Ég strauk á mér bumbuna og sá 
fyrir mér hvernig ég myndi semja 
tónlist og taka upp heila plötu í 
fæðingarorlofinu, litla barnið yrði 
bara með mér í stúdíóinu. Það varð 
ekki alveg,“ segir hún sposk. „Fyrstu 
mánuðirnir fóru í að horfa á hann 
og eftir því sem hann eltist og færði 
sig upp á skaftið varð svo sannar-
lega ekki tími til neins. Nú er hann 
kominn á leikskóla og þess vegna er 
ég komin af stað með mitt.“ Hún hafi 
ekki verið einmana eða einangruð í 
fæðingarorlofinu þó hún hafi kúplað 
sig út og saknaði ekki hamagangsins 
úr tónlistarlífinu né miðbæjarlífsins. 
Litla fjölskyldan  festi kaup á gömlu 
húsi rétt fyrir utan Hveragerði og 
flutti allt sitt hafurtask upp í sveit.

Hveragerði „The Hood“
„Ég var svo tilbúin í þetta. Ég var 
búin að vera svo mikið í kringum 
fólk, koma fram fyrir framan fjölda 
fólks, alltaf innan um ókunnuga að 
„mingla“. Ég var alveg tilbúin í að 
flytja út í sveit og hitta ekki neinn,“ 
segir hún. „Sveitalífið á vel við mig. 
Þetta er draumastaður þar sem ég 
er með stúdíó heima til að vinna. 
Ég fer auðvitað oft til Reykjavíkur 
en það er gott að eiga sitt rými. Við 
bjuggum niðri í miðbæ og þetta var 
spurning um að vera í lítilli íbúð í 
bænum eða taka sénsinn og flytja út 
í sveit og geta þá keypt stærra. Nú er 
Hveragerði „The Hood“!“ segir hún 
brosandi. „Þar er Fróði í leikskóla og 
við kaupum í matinn. Það er fullt af 
fínum stöðum til að hanga á og allt 
sem maður þarf, yndisleg náttúra 
allt í kring og nú eru allur gróðurinn 
í haustlitunum. Svo kynnist maður 
fólki í bakaríinu og í sundi. Það er góð 
stemming í Hveragerði. Þegar maður 
býr svona uppi í sveit fær maður líka 
allt öðruvísi heimsóknir en í bænum. 
Fólk stoppar lengur og það má jafnvel 
plata það til að gista. Það var minna 
um það þegar við bjuggum í mið-
bænum, nema kannski eftir djamm,“ 
segir hún hlæjandi. Hún hafi einnig 
myndað sérstakt vinasamband við 
flóttafjölskyldu.

„Ég kynntist flóttafjölskyldu frá 
Sýrlandi hér í Hveragerði gegnum 
þátttöku í stuðningsfjölskylduverk-
efni Rauða krossins. Við heim-
sækjum hvert annað og lærum hvert 

af öðru um ólíka menningu og tungu-
mál. Þau eru afskaplega elskuleg og 
skemmtileg. Við höfum fengið alls 
konar dýrindis máltíðir hjá þeim og 
erum alltaf að læra eitthvað nýtt í 
matargerð. Í gegnum þetta ferli hefur 
þróast fallegt vinasamband sem mér 
þykir mjög vænt um,“ segir Lovísa.

Spurð hvernig hún eyði helgunum 
í sveitinni segir hún þær fara í heim-
sóknir en oft sé líka nóg að gera.

„Agnes vinnur við bókahald og 
vinnur heima líka og um helgar 

reynum við að heimsækja vini og 
fjölskyldu ef það er ekki einhver 
vinna sem kallar. Við erum reyndar 
að gera upp húsið. Þetta er gamalt 
hús og við vinnum að þessu mest-
megnis sjálfar, svona það sem við 
getum.  Hún er „yfirsmiður“ og ég 
handlangari. Hlutirnir ganga best 
þannig,“ segir hún sposk.

Hvað er framundan?
„Ég er svona að hita upp vélina. 

Það er margt á döfinni og meðal 
annars er ég að vinna í Lay Low plötu 
en hún mun þó ekki koma út fyrr en 
á næsta ári. Ég er líka í hljómsveitinni 
Benny Crespo’s Gang og við erum að 
taka upp  plötu sem kemur út í haust.  
Við höfum starfað í tíu ár saman og 
höfum unnið að þessari plötu mjög 
lengi. Ég er afar spennt yfir því að hún 
sé loksins að verða tilbúin.“

Tónleikar Lay Low og Péturs fara fram 
í Félagsheimili Seltjarnarness í kvöld 
og hefjast klukkan 21.

“Hann er að verða tveggja ára og við höfum haft það fínt saman. Ég ákvað 
að gefa mér þennan tíma með honum af því að ég gat gert það og líka til að 
kúpla mig aðeins út.” Lovísa og Fróði á góðri stund.  MYND/LOVÍSA ELÍSABET. 

„Við Pétur Ben höfum lengi verið vinir og þekkjumst því vel. Okkur finnst mjög skemmtilegt að hafa verið beðin um að koma fram og ákváðum strax að splæsa 
tónleikana saman.“  Lay Low og Pétur spila bæði glænýtt og gamalt efni á tónleikunum í kvöld.

Það var alveg 
kominn tími á 

pásu, reyna að ná teng-
ingunni og finna aftur 
spennu í því sem ég var 
að gera. Mér finnst ég 
vera búin að því núna.
Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir

Nánari upplýsingar í síma 568-3868 eða esther@mfm.is 

Einn helsti meðferðaraðili við matarfíkn og átröskunum mun stjórna  
5 daga meðferðarnámskeiði ásamt Esther Helgu frá MFM miðstöðinni  
dagana 22-27. október n.k. Hlíðardalssetri, Ölfusi.

Philip Werdell MA. frá Bandaríkjunum hefur yfir 30 ára reynslu í 
meðferðum við þessum vanda.

Félagasamtökin Matarheill standa fyrir fundi í Voninni, Efstaleiti 7  
laugardaginn 21.10.17. kl. 13-15 þar sem Philip Werdel mun halda 
fyrirlestur um málefnið undir yfirskriftinni  
“Samtal um meðferðir við matarfíkn”.   

Þar verður einnig hægt að fá nánari kynningu á námskeiðinu.

Upplifir þú stjórnleysi gagnvart 
sætindum/mat og áthegðun?

masaiceland@gmail.com  -  www.masainternational.com 

á Costa Blanca hjá Masa International
Þú finnur draumaeignina

Hafðu samband og kynntu þér ferlið!

02.11-05.11  |  Verð kr. 34.998 á mann
Skoðunarferð til Costa Blanca á Spáni

Kynningarfulltrúar MASA á Íslandi: Jón Bjarni 896 1067  -  Jónas 842 1520
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Varð betri af magakveisu
Þegar Ragna Lóa 
Stefánsdóttir 
kom heim frá 
Marokkó var 
hún með slæma 
magakveisu og 
leið illa. Hún fór 
til læknis sem 
gaf henni lyf við 
kveisunni. „En 
það var eins og 
ég næði mér 
ekki alveg af 
magakveisunni 
og ákvað því að 
prófa Bio-Kult 
Original þar sem 
ég hafði heyrt svo 
vel af því látið,“ 
segir Ragna Lóa.
Árangurinn lét 
ekki á sér standa og fann Ragna Lóa ótrúlega fljótt mun 
eftir að hafa tekið Bio-Kult í nokkra daga. „Ég hef fundið 
að með aldrinum verð ég viðkvæmari í maganum 
og það er ekki sama hvað ég borða, ég þarf að passa 
betur upp á mataræðið til að halda meltingunni í lagi. 
Bio-Kult Original kemur þar sterkt inn fyrir mig því 
mér finnst að meltingin sé betri og ég finn að það gerir 
mér gott,“ lýsir hún og bætir við að það eigi sérstaklega 
við þegar fólk sé undir álagi því þá eflir Bio-Kult varnir 
líkamans. „Ég mæli með Bio Kult Original, það hefur 
reynst mér mjög vel.“

Frábær virkni Bio-Kult
Þarmaflóran hjálp-
ar til við að brjóta 
niður og melta 
fæðuna. Heil-
brigð þarmaflóra 
er þar af leiðandi 
forsenda þess að 
meltingarfærin 
starfi rétt. Góð 
melting leiðir til 
þess að við tökum 
upp og nýtum nær-
ingarefni fæðunnar 
betur og styrkjum 
öll kerfi líkamans.

Mælir heils hugar með Bio-Kult Candéa
Guðbjörg Gísladóttir finnur stórkostlegan 
mun á sér eftir að hún hóf notkun Bio-Kult 
Candéa. Hún hefur mjög góða reynslu 
af notkun Bio-Kult Candéa hylkjanna og 
finnur mun á sér eftir að hún fór að nota 
þau. „Eftir að ég komst á ákveðinn aldur fór 
ég að finna í auknum mæli fyrir óþægindum 
vegna breytinga í slímhúðinni en eftir að 
ég byrjaði að nota Bio-Kult Candéa fann ég 
stórkostlegan mun á mér. Í gegnum tíðina 
hef ég einnig glímt við alls konar vandamál 
tengd ójafnvægi í flóru líkamans og ég finn 
að Bio-Kult Candéa er að virka rosalega vel 
fyrir mig,“ segir Guðbjörg.

Hefur reynst mér vel
Margrét Alice 
Birgisdóttir 
heilsumarkþjálfi 
mælir með því 
við viðskipta-
vini sína að þeir 
fái meltingu 
sína góða. „Mér 
finnst sérstak-
lega mikilvægt 
að meltingar-
færin starfi eins 
og þau eiga að 
gera. Ef bakteríu-
flóra líkamans 
er í ójafnvægi 
starfar hann 
ekki eins og 
hann á að gera. 
Bio-Kult hefur 
reynst afar vel 
til að bæta starf-
semi meltingarinnar,“ segir Margrét. Sjálf greindist 
Margrét með colitis ulcerosa, eða sáraristilbólgu, fyrir 
fjórtán árum. „Í dag er ég lyfja- og einkennalaus og hef 
verið það að mestu til margra ára. Ég er sannfærð um 
að bakteríurnar sem ég hef tekið í gegnum tíðina sam-
hliða jákvæðum breytingum á lífsstíl hafi sitt að segja 
varðandi það hve vel mér gengur. Ég mæli heils hugar 
með Bio-Kult, bæði Candéa með hvítlauk og grape 
seed extract til að halda einkennum niðri og með Bio-
Kult Original til að viðhalda batanum, báðar tegundir 
hafa reynst mér vel.“

BIO-KULT FYRIR ALLA
Innihald Bio-Kult Candéa hylkjanna 
er öflug blanda af vinveittum gerlum. 
Bio-Kult hentar vel fyrir alla, einnig 
fyrir barnshafandi konur, mjólkandi 
mæður og börn. Fólk með mjólkur- 
og sojaóþol má nota vörurnar. Mælt 
er með Bio-Kult í bókinni Meltingar-
vegurinn og geðheilsa eftir dr. Na-
tasha Campbell-McBride.

�  Bio-Kult reynist vel til að bæta 
meltinguna.

�  Mikilvægt er að viðhalda réttri 
bakteríuflóru líkamans.

�  Hægt er að fá bakteríur úr 
fæðu en þeir sem borða ekki 
slíkan mat geta tekið bakteríur í 
hylkjum.

�  Margrét Alice heilsumarkþjálfi 
mælir bæði með Bio-Kult.

Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna.

40+
FEMARELLE REJUVENATE
� Minnkar skapsveiflur
� Stuðlar að reglulegum svefni
� Eykur orku
� Eykur teygjanleika húðar
� Viðheldur eðlilegu hári

60+
FEMARELLE UNSTOPPABLE
� Inniheldur kalsíum og D3-vítamín sem eru nauð-

synleg til að styrkja bein að innan
� Stuðlar að heilbrigðri slímhúð legganga
� Eykur liðleika
� Stuðlar að reglulegum svefni
� Eykur orku sem stuðlar að andlegu jafnvægi

50+
FEMARELLE RECHARGE
� Slær hratt á einkenni (hitakóf og nætursviti minnka)
� Stuðlar að reglulegum svefni
� Eykur orku
� Eykur kynhvöt
� Hefur engin áhrif á vef í brjóstum eða legi

NÝTT NÝTT

Femarelle skiptir Valgerði miklu máli. Selma Björk er mjög ánægð með áhrifin af Femarelle. Eva Ólöf er hressari þegar hún notar Femarelle.
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Frábær árangur íslenska karla-
landsliðsins í fótbolta hefur 
ekki farið fram hjá mörgum 

en liðið tryggði sér fyrr í vikunni 
sæti á lokamóti HM í fótbolta í 
fyrsta sinn. Í fagnaðarlátunum 
eftir lokaleikinn gegn Kósóvó 
varð þjálfara liðsins, Heimi Hall-
grímssyni, og leikmönnum liðsins 
tíðrætt um stóran þátt fólksins á 
bak við tjöldin í árangri liðsins 
undanfarin ár. Þar kemur við sögu 
starfsfólk KSÍ en ekki síður fjöldi 
starfsmanna sem fylgja liðinu í 
leikjum heima og erlendis.

Einn þeirra er Friðrik Ellert 
Jónsson sjúkraþjálfari sem hefur 
starfað sem sjúkraþjálfari lands-
liðsins undanfarin tólf ár og fylgst 
með ungu strákunum vaxa og 
þroskast í að verða eitt af betri 
landsliðum Evrópu. Hann hefur 
líka það skemmtilega hlutverk að 
stýra fagnaðarlátum liðsins eftir 
sigurleiki sem eru eitt helsta ein-
kennismerki landsliðsins.

Oft langir dagar
Verkefni sjúkraþjálfaranna þriggja 
eru fjölbreytt og vinnudagurinn 
er oftast mjög langur. „Hlutverk 
okkar er aðallega að losa um stífa 
vöðva og liði til að örva endur-
heimtuna auk fræðslu og forvarna 
fyrir leikmenn liðsins. Álagið á 
þessa stráka er mikið og getur 
myndað stífleika víða í líkamanum 
auk þess sem stundum þarf að 
sinna minni háttar meiðslum.“

Auk þess að starfa sem sjúkra-
þjálfari liðsins hefur Friðrik starfað 
sem sjúkraþjálfari knattspyrnuliðs 
Stjörnunnar undanfarin fimm ár 
en áður gegndi hann sama hlut-
verki hjá Valsmönnum. Aðalstarf 
hans er þó að vera sjúkraþjálfari 
hjá Sjúkraþjálfun Íslands í Orku-
húsinu.

Stemning og samstaða
Undankeppnin fyrir HM var ein-

Hver dagur eins og ævintýri
Friðrik Ellert Jónsson er einn þriggja sjúkraþjálfara landsliðsins í fótbolta sem tryggði sér sæti á 
lokamóti HM fyrr í vikunni. Hann segir forréttindi að vera í kringum strákana í landsliðinu.

„Menn hafa notið hverrar einustu mínútu með ástríðuna að leiðarljósi, algjörlega tilbúnir að fórna sér fyrir íslensku þjóðina. Og þessi hópur okkar hefur síður 
en svo sagt sitt síðasta orð,“ segir Friðrik Ellert Jónsson, einn af þremur sjúkraþjálfurum íslenska landsliðsins í fótbolta. MYND/EYÞÓR

„Var það ekki?“. Friðrik tekur fagnið fræga eftir lokaleikinn gegn Kosóvó á 
mánudaginn. Það er tekið úti við sérstakar aðstæður.

stök upplifun að sögn Friðriks. 
„Það er mikil gleði, stemning og 
samstaða í þessum hópi. Það eru 
algjör forréttindi að fá að vera í 
kringum þessa stráka og vinna 
með öllu þessu frábæra starfsfólki.“

Hann segir að vel hafi gengið að 
gíra sig í gang eftir ævintýrið mikla 
í Frakklandi sumarið 2016. „Allir 
í liðinu stefndu í sömu átt og voru 
meðvitaðir um markmiðin sem 
sett voru. Ég man að Gylfi Þór sagði 
eftir tapið í umspilsleiknum gegn 
Króatíu fyrir HM í Brasilíu: „Þetta 
er tilfinning sem ég ætla ekki að 
gleyma.“ Strákarnir lærðu mikið af 
þeim leik og í dag er staðan þannig 
að þeir standa sig allra best þegar 
mikið er undir. Það höfðu allir trú 
á því að við gætum farið á HM, 
þrátt fyrir að vera í einum erfiðasta 
riðlinum.“

Mikið í húfi
Hópurinn á bak við landsliðið er 
stór og samhentur þar sem allir 
stefna í sömu átt að sögn Frið-
riks. „Allir eru meðvitaðir um 
hlutverk sitt og reyna að sinna 
því eftir bestu getu. Stundum 
eru miklir álagstímar og lítið um 
svefn, en það er reynt að gæta 
þess að við fáum þá hvíld sem við 
þurfum svo að við getum sinnt 
vinnu okkur sem best. Það verður 
að vera jákvæð og góð orka í 
kringum strákana og þá sérstak-
lega í sjúkraherberginu, þar sem 
þeir eyða miklum tíma. Þótt það sé 
mikið álag á okkur öllum í þessum 
ferðum, enda mikið í húfi, þá 
hefur hver einasti dagur verið eins 
og ótrúlegt ævintýri. Menn hafa 
notið hverrar einustu mínútu með 
ástríðuna að leiðarljósi, algjörlega 
tilbúnir að fórna sér fyrir íslensku 
þjóðina. Og þessi hópur okkar 
hefur síður en svo sagt sitt síðasta 
orð.“

Nýtt hlutverk
Stemningin kringum liðið og 
stuðningsmenn þess er einstök. 
Þar leikur Friðrik stórt hlutverk en 
hann stýrir fagnaðarlátum liðsins 
eftir sigurleiki þar sem fagnið „var 
það ekki?!“ kemur alltaf við sögu. 
Þetta nýja hlutverk Friðriks má 
rekja til Hannesar Þórs Halldórs-
sonar, markmanns liðsins. „Hann 
kom til mín eftir sigurleik gegn 
Tyrkjum hér heima í september 
2014. Þetta var fyrsti leikurinn í 

riðlinum fyrir EM 2016 og Hannes 
sagði að stemningin í klefanum 
væri nánast slappari en eftir sigur-
leik í Pepsi-deildinni.“

Hannes sagði Friðriki að hann 
yrði að taka það á sig að búa til ein-
hverja stemningu eftir sigurleiki. 
„Ég ákvað að slá til og tók þetta 
fagn eftir næsta leik sem var sigur-
leikur gegn Lettlandi. Ég sá það 
fyrst hjá Guðmundi Benedikts-
syni þegar hann kom til Vals 2005. 
Annars veit ég að Sigurður heitinn 
Hallvarðsson notaði þetta líka eftir 
sigurleiki hjá Þrótti, svo ég held að 
þetta hafi upphaflega komið frá 
þeim mikla meistara.“

Bestu stuðningsmennirnir
Friðrik segir margt standa upp úr 
þegar horft sé til baka en þó helst 

hvað liðið er ríkt að eiga þessa frá-
bæru stuðningsmenn. „Við eigum 
ekki bara bestu stuðningsmenn í 
heimi, heldur líka frægustu stuðn-
ingsmennina. Tólfan á hrós skilið 
fyrir sitt framlag. Það var ótrúleg 
upplifun að vera á vellinum í 
lokakeppni EM, horfa á alla þessa 
íslensku stuðningsmenn og heyra 
sungið „Ég er kominn heim“ allan 
hringinn á vellinum. Skemmti-
legustu stundirnar voru þegar við 
tryggðum okkur sæti á EM og HM. 
Allt Evrópumótið í Frakklandi var 
frábært en leikirnir gegn Englandi 
og Austurríki eru sérstaklega eftir-
minnilegir.“

Rólegt framundan
Nú þegar HM sætið er tryggt róast 
lífið aðeins hjá Friðriki sem er 
giftur Vilborgu Stefánsdóttur en 
saman eiga þau þrjú börn. „Næst 
á dagskrá er bara hefðbundið líf; 
að mæta í vinnu og vera með fjöl-
skyldunni. Auðvitað verð ég að 
eiga smástundir með sjálfum mér 
og þá finnst mér gott að fara aðeins 
í ræktina eða í sund. Það er nauð-
synlegt að eiga góðan og skilnings-
ríkan maka þegar maður er í svona 
vinnu og mikið í burtu. Í fyrra var 
ég um 120 daga frá fjölskyldunni 
þannig að þegar ég á frí frá bolt-
anum reyni ég að nota tímann vel 
með krökkunum og konunni. Hún 
hefur þraukað með mér í 25 ár 
þannig að ég hlýt að vera að gera 
eitthvað rétt.“

Sjúkraþjálfararnir þrír á EM í sumar 
(f.v.) Rúnar, Stefán og Friðrik.

 Ég man að Gylfi 
Þór sagði eftir tapið 

í umspilsleiknum gegn 
Króatíu fyrir HM í Brasil-
íu: „Þetta er tilfinning 
sem ég ætla ekki að 
gleyma”. 
Friðrik Ellert Jónsson
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   -  Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

Við erum á Snap chat > Curvy.is

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS

Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16

Stærðir 14-28 eða 42-56

HAUST ÚTSALA 
30% AFSLÁTTUR !!

Sjáðu úrvalið á www.curvy.is eða komdu við í
verslun okkar að Fákafeni 9
Opið alla virka daga frá kl. 11-18
og laugardaga frá kl. 11-16



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Gott að fá ást og heimsóknir
Listakonan Magnea Soffía Hallmundsdóttir situr með fallegar fléttur í græna sófasettinu sínu á 
hjúkrunarheimlinu Mörk. Andrúmsloftið er heimilislegt og frá því stafar kærleiksríku þeli enda 
geymir herbergi Magneu sérvalda list- og húsmuni sem henni voru kærir úr búi sínu, lífi og starfi. 

Það er víst lífsins gangur að 
minnka við sig, en það er 
ekkert gaman, og reyndar 

fremur erfitt að pakka heimilinu 
sínu saman og velja fáeina hluti úr 
búinu. Ég tók bara með mér það 
sem mér þótti vænst um og leyfði 
barnabörnunum að velja það sem 
þau vildu úr búinu,“ segir Magn-
ea sem flutti í Mörk fyrir þremur 
árum, þá 92 ára.

Æskuheimili Magneu var á Brú í 
Flóa, efsta bæ í Stokkseyrarhreppi. 
Hún flutti til Reykjavíkur á tólfta 
árinu og rak síðar heimili sín á 
Ránargötu 7 og í Hæðargarði 34.

„Ég er heppin að hafa fengið 
heimilisrými hér á Mörk því her-
bergin eru svo rúmgóð og mikill 
kostur að hafa sér baðherbergi,“ 
segir Magnea í 25 fermetra herbergi 
sem hún hefur gert að notalegu 
heimili með eigin húsmunum og 
útsýnið af fjórðu hæð Markar er 
fagurt í litadýrð haustsins.

„Hér líður mér eins og heima og 
finnst gott að geta tekið vel á móti 
fólkinu mínu. Á móti kann fjöl-
skyldan vel við sig í gamla sófasett-
inu og innan um kunnugleg borð, 
myndir, listmuni og lampa af gamla 
heimilinu,“ segir Magnea sem fær 
oft og iðulega heimsóknir til sín í 
Mörkina. „Hingað koma frænkur 
mínar, sem mér þykir óskaplega 

vænt um, og börn mín, tengda-
dóttir og barnabörn. Það er mikils 
virði að finna fyrir ást þeirra og 
umhyggju og njóta félagsskaparins 
við þau hér á litla heimilinu mínu.“

Alls búa tíu íbúar á hverju heimili 
í Mörk og heimilisfólkið deilir eld-

húsi, stofu og stórum svölum.
„Við borðum saman ljómandi 

góðan mat og sitjum saman í 
stofunni og við sjónvarpið, en þó er 
dáið svolítið af fólki síðan ég flutti 
hingað og auðvitað dapurlegt að 
missa nágranna sína,“ segir Magnea 

sem varð 95 ára í sumar.
„Ég skil ekkert í hvað ég lifi lengi 

en ég er víst svona lífseig,“ segir 
Magnea, sem var fimmta barnið í 
röð átta systkina sem öll hafa kvatt 
jarðvistina. „Það er ekkert sérstak-
lega gaman að vera 95 ára, ég var 

fær í ýmsu og ef mér datt í hug að 
gera eitthvað, þá gerði ég það. Ég 
nýtti líf mitt vel og er búin að gera 
einhver lifandis ósköp um ævina,“ 
segir Magnea sem er lærður mynd-
höggvari. Listfengi hennar má sjá 
hvert sem litið er, hún er jafnvíg 
á allt handverk og hannyrðir, og 
starfaði við listsköpun lungann 
úr starfsævinni, meðal annars 
við töskuteiknun fyrir Leðurgerð 
Reykjavíkur og hönnun leirmuna 
hjá Gliti.

„Nú er ég hálfblind og þykir leitt 
að geta ekkert gert í höndunum 
lengur. Ég læt mér þó aldrei leiðast 
og hef nóg um að hugsa og minnast 
gamalla daga. Stundum horfi ég 
á skýjafarið og bílana fyrir utan 
gluggann, þótt ég sjái það orðið 
allt í móðu, og mér finnst indælt 
að hlusta á tónlist og hljóðbækur. 
Ég nýt lífsins en geri ráð fyrir að 
verða smeyk þegar endalokin 
nálgast því þegar upp er staðið vilja 
flestir halda sem lengst í lífið,“ segir 
Magnea og brosir blítt í stofunni 
sinni heima á Mörk.

Magnea Soffía Hallmundsdóttir varð 95 ára í sumar. Hún er heilsuhraust en er farin að sjá illa.  MYNDIR/ERNIR

Faðir Magneu smíðaði þennan fallega skáp á æskuheim-
ili hennar að Brú í Flóa. Hún gerði hann upp og málaði.

Það er heimilislegt hjá Magneu í Mörk og margt sem minnir á gamla heimilið hennar, enda fylgdu 
henni sófasettið, borð sem hún mósaíklagði, lampar og listaverk sem henni eru kær.

Magnea er listakona af guðs náð. Hún skar út askinn og lampafótinn eftir eigin teikningu af konu í 
baðstofu, skapaði hafmeyjuna úr leir og listaverk úr kopar.

Þennan forláta, litríka og loðna stól 
keypti Magnea sem símastól handa 
manni sínum og heklaði púðann í 
sessunni.

Magnea handgerði hverja einustu flís 
í þessu gullfallega mósaíkverki sínu.

Þessi mynd af vinkonum er í dálæti hjá Magneu sem sá 
hana í blaði og ákvað að endurgera hana úr filti, garni, 
blúndum og efnum.

Ég nýt lífsins en 
geri ráð fyrir að 

verða smeyk þegar 
endalokin nálgast því 
flestir vilja halda sem 
lengst í lífið.
Magnea Soffía Hallmundsdóttir
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Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Laugardagur 26. janúar 2013, forsíða atvinnublaðs
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: hálf síða (25,5sm x 17sm)

Sérfræðingur í fjárhagsstöðu heimila  
og fyrirtækja

Starfið felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um 
fjárhags stöðu heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu, 
greiningu, birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða  

sambærileg menntun.
 3 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Starfið felst í útreikningum og útgáfu á launavísitölum, bæði 
reglulegri vinnslu og þróunarvinnu, svo og öðrum verkefnum 
við úrvinnslu og greiningu á launa- og tekjuupplýsingum.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem 

nýtist í starfi.
 3 Góð þekking á íslensku efnahagslífi og vinnumarkaðnum er æskileg.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra  

upplýsinga er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
  Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn
Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna,  
stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur

rennur út. Nánari upplýsingar um störfin veitir Helga Hauksdóttir í síma 528-1000.

Sérfræðingar í umhverfistölfræði 
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða tvo metnaðarfulla 
og áhugasama starfsmenn í ný störf á fyrirtækjasviði. Á 
fyrirtækjasviði er framleidd tölfræði um afkomu og rekstur 
fyrirtækja eftir atvinnugreinum, gistinætur og ferðamál, 
nýsköpun, umhverfismál, sjávarútveg og landbúnað.

Störfin fela í sér uppbyggingu og þróun tölfræði um 
umhverfismál og  framleiðslu umhverfisreikninga. Um er 
að ræða frábært tækifæri til að taka þátt í mótun nýrrar 
tölfræði um brýnt málefni.

HÆFNISKRÖFUR
•	Háskólapróf	í	hagfræði,	verkfræði,	viðskiptafræði	eða		
 önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•	Reynsla	af	vinnslu	gagna	í	gagnagrunnsumhverfi	 
 er nauðsynleg
•	Reynsla	af	tölfræðilegri	úrvinnslu	og	framsetningu	gagna		
 er æskileg
•	Gagnrýn	hugsun	og	frumkvæði	
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	Góð	samskiptafærni
•	Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í 
gagnasöfnunardeild. Deildin hefur umsjón með gagnasöf-
nun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu 
Íslands. 

Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við un-
dirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna 
úrtaksrannsókna sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum 
og stofnunum. Jafnframt kallar starfið á teymisvinnu við 
hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna nýrra 
gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og 
verklagsreglur í hagskýrslugerð. 

HÆFNISKRÖFUR
•	Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi,	framhaldsmenntun	 
 er kostur 
•	Reynsla	af	vinnu	og	forritun	í	gagnagrunnum	(svo	sem		
 SQL) er nauðsynleg
•	Góð	þekking	á	tölfræðihugbúnaði	(svo	sem	R,	SPSS,		
 STATA) er æskileg
•	Reynsla	af	gagnasöfnun	er	kostur
•	Góð	ritfærni	á	íslensku	og	ensku		
•	Góð	samstarfs-	og	samskiptahæfni
•	 Frumkvæði,	sjálfstæði	og	skipulögð	vinnubrögð

Starfsmaður við gagnasöfnun
Hagstofa Íslands leitar að þjónustuglöðum og kraftmiklum 
einstaklingi sem hefur ánægju af samskiptum til starfa í ga-
gnasöfnunardeild. Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun 
og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands. 
Starfið felur í sér samskipti við gagnaveitendur Hagstofu 
Íslands, í gegnum síma eða með pósti. Í því felst meðal 
annars að sannfæra gagnaveitendur um mikilvægi þess að 
skila inn gögnum og leiðbeina þeim við skilin. Að auki felst 
starfið í því að slá inn gögn, gera grunnathugun á gögnum 
og koma að hreinsun gagna. 

HÆFNISKRÖFUR
•	Reynsla	af	gagnasöfnun,	símasölu	eða	annarri	þjónustu		
 við notendur í gegnum síma
•	Góð	almenn	tölvuþekking	er	nauðsynleg
•	Stúdentspróf	eða	sambærileg	menntun	er	kostur
•	Reynsla	af	vinnu	við	gagnagrunna	er	kostur
•	Góð	enskukunnátta	og	færni	í	að	vinna	með	texta	 
 er kostur
•	Þjónustulund,	færni	í	mannlegum	samskiptum	 
 og samstarfshæfni
•	 Frumkvæði,	nákvæmni	og	sjálfstæð	skipulögð	vinnubrögð

Framkvæmdastjóri

Leitað er að árangursdrifnum, metnaðarfullum og 
sókndjörfum einstaklingi til að leiða framúrskarandi  
hóp starfsmanna hjá hátæknivæddu iðnfyrirtæki. 
Framsýni og þroskaðir stjórnunarhættir eru meðal 
eiginleika sem sóst er eftir, ásamt metnaði til þess  
að leiða fyrirtæki í forystuhlutverki á íslenskum markaði. 
Starfsstöð framkvæmdastjóra verður í Reykjavík.

Hæfniskröfur
•  Mikil reynsla af stjórnun, rekstri og 

sölumálum
•  Brennandi áhugi á íslensku atvinnulífi, 

sérstaklega byggingarmarkaði
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Framúrskarandi leiðtogahæfileikar

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Límtré Vírnet óskar eftir að ráða öflugan framkvæmdastjóra.

Límtré Vírnet er framsækið íslenskt iðnfyrirtæki með áratuga reynslu af framleiðslu og sölu á 
hágæða vörum fyrir íslenskan byggingariðnað. Starfsfólk fyrirtækisins býr yfir mikilli þekkingu á 
hönnun fyrir íslenskar aðstæður. Starfsstöðvar Límtrés Vírnets eru á þremur stöðum á landinu, á 
höfuðborgarsvæðinu, í Borgarnesi og á Flúðum.  



Capacent — leiðir til árangurs

Fyrirtækið er bæði í 
saltfiskvinnslu sem og sölu á 
ferskum og frosnum afurðum. 
Um er að ræða aðalvinnsluhús 
félagsins og þar fara í gegn yfir 
10.000 tonn af þorski og ýsu 
á ári ásamt 20.000 tonnum af 
uppsjávarfisk.

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur 

29. október 

Starfssvið
Daglegur rekstur á starfseminni.
Yfirumsjón með daglegri framleiðslu.
Áætlanagerð og starfsmannahald.
Samskipti við útgerðir sem selja fisk til fyrirtækisins.
Samskipti og skýrslugjöf til yfirstjórnar.

•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5816 

Hæfniskröfur
Góð reynsla af verkstjórn eða rekstri á fiskvinnslu.
Reynsla af stjórnun.
Enskukunnátta er skilyrði. 
Norskukunnátta eða kunnátta í öðrum norðurlandamálum er 
mikill kostur.

Öflugt útgerðarfyrirtæki leitar eftir starfskrafti til að stýra einu af vinnsluhúsum sínum í Noregi. Starfsemin fer fram í smábæ í 
Norður-Noregi en til greina kemur að starfsmaðurinn vinni í lotum, s.s. að unnið sé í �órar vikur í senn í Noregi á móti �órum vikum 
í fríi. 

Rekstrarstjóri fiskvinnslu í Noregi

Capacent — leiðir til árangurs

Kynnisferðir eru �ölþætt 
ferðaþjónustufyrirtæki, en 
innan samstæðu félagsins 
er m.a. rekstur hópbifreiða, 
ferðaskrifstofu og bílaleigu.  
 
Meðal vörumerkja félagsins eru 
Reykjavik Excursions, Flybus og 
Enterprise Rent-A-Car.  
 
Framkvæmdastjóri Kynnisferða 
ber ábyrgð á rekstri félagsins og 
situr í stjórnum dótturfélaga.

•
•

•
•

•

Umsóknarfrestur 

29. október 

Starfssvið
Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri.
Umsjón með stefnumótun og þróun félagsins í samráði við 
stjórn.
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit.
Samskipti og náin samvinna við ólíka aðila innan 
samstæðunnar.
Erlend samskipti.

•
•
•
•

•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5817 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Haldgóð stjórnunar- og rekstrarreynsla.
Reynsla af viðskiptaþróun og breytingastjórnun kostur.
Leiðtogahæfni, innsæi og framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Mjög góð íslensku og enskukunnátta.

Kynnisferðir óska eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að sjálfstæðum og metnaðarfullum einstaklingi með 
a�urðar samskiptahæfileika og jákvætt viðmót auk þekkingar á �ármálum og rekstri. Starfið veitir tækifæri til að vinna með 
�ölbreyttum hópi starfsmanna að þróun og eflingu starfseminnar.

Kynnisferðir

Framkvæmdastjóri

Danfoss

Sölumaður

Capacent — leiðir til árangurs

Danfoss hf. er sölu- og 
þjónustufyrirtæki í eigu Danfoss 
A/S í Danmörku. Danfoss hf. er 
með aðsetur að Skútuvogi 6 í 
Reykjavík.  
 
Hjá Danfoss hf. starfa tæknimenn 
með góða sérþekkingu hver 
á sínu sviði, sem leggja sig 
fram um að aðstoða við val 
á rétta búnaðinum við hvert 
úrlausnarefni.•

•
•
•

Umsóknarfrestur 

23. október 

Starfssvið
Sala á stjórnbúnaði fyrir hitakerfi.
Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina.
Umsjón með vörukynningum og markaðssetningu. 
Önnur tilfallandi verkefni.

•

•
•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5735 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi svo sem sveinspróf í pípulögnum / 
framhaldsmenntun kostur.
Þekking á hitastjórnbúnaði og innsýn inn í virkni hitakerfa. 
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
Góð íslensku- og enskukunnátta, dönskukunnátta kostur.
Góð almenn tölvukunnátta.
Reynsla og áhugi á sölumálum er mikill kostur.

Danfoss óskar eftir að ráða þjónustulundaðan sölumann. Um er að ræða sölu á hitastjórnbúnaði ásamt öðrum vörum fyrirtækisins. 
Um fullt starf er að ræða. Vinnutími er alla virka daga nema föstudaga frá kl. 8:00 - 17:00. Á föstudögum er unnið frá kl. 8:00 - 14:30. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um er að ræða framtíðarstarf hjá traustu fyrirtæki sem leggur metnað í 
þjálfun og starfsþróun sinna starfsmanna.



Capacent — leiðir til árangurs

Gildi - lífeyrissjóður er þriðji 
stærsti lífeyrissjóður landsins 
með um 21 þúsund lífeyrisþega, 
46 þúsund greiðandi sjóðfélaga 
og yfir 200 þúsund einstaklingar 
eiga réttindi hjá sjóðnum. 
Eignir sjóðsins nema um 490 
milljörðum króna. Sjóðurinn 
rekur bæði samtryggingardeild 
og séreignardeild. Hjá sjóðnum 
starfa 32 starfsmenn.

•

•
•
•

Umsóknarfrestur 

23. október 

Starfssvið
Umsjón með kynningar- og fræðslumálum m.a. útgáfumálum, 
ytri og innri vef og fréttaskrifum á heimasíðu. 
Ritstjórn ársskýrslu.
Skipulag funda og ráðstefna.
Fjölmiðlatengsl.

•
•

•

•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5812 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af samskiptamálum og vefumsjón, blaða- eða 
fréttamennsku.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til tjáningar í 
ræðu og riti.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi samskiptahæfileikar.
Þekking og áhugi á samskiptamiðlum.
Þekking á starfsemi lífeyrissjóða er kostur.

Gildi-lífeyrissjóður óskar eftir að ráða upplýsingafulltrúa í kre�andi og �ölbreytt starf hjá sjóðnum.

Gildi-lífeyrissjóður

Upplýsingafulltrúi

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Fjarðabyggð er stærsta 
sveitarfélagið á Austurlandi 
og 10.stærsta sveitarfélag 
landsins. Veruleg uppbygging 
hefur átt sér stað í Fjarðabyggð 
á liðnum árum, bæði í þjónustu 
og atvinnulífi. Í sveitarfélaginu 
er hátt þjónustustig, 
framúrskarandi skólar 
ásamt öflugu menningar-, 
afþreyingar-, og íþróttastarfi. 
Náttúran er stórbrotin bæði 
til að njóta og til útivista. Íbúar 
sveitarfélagsins eru um 4700 
talsins í sex byggðarkjörnum. 
Þú ert á góðum stað í 
Fjarðabyggð. 
 
Launakjör taka mið af 
launakerfi sviðsstjóra hjá 
sveitarfélaginu. Konur jafnt 
sem karlar eru hvattar til þess 
að sækja um stöðuna.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5743 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- og 
�árhagsáætlana.
Þekking og/eða reynsla af gæða- og öryggismálum er 
kostur.
Reynsla af verklegum framkvæmdum hafna er kostur.
Þekking og reynsla af samningagerð er kostur.
Þekking og reynsla af starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 
og/eða hafnarmála er kostur.
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Ath. lengdur umsóknarfrestur

23. október 

Starfssvið
Ábyrgð á stjórnun og rekstri Fjarðabyggðarhafna.
Áætlanir, samningagerð og eftirlit með framkvæmdum og 
viðhaldi hafna.
Gæða og öryggismál.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Stefnumótun og samningagerð.
Undirbúningur og eftirfylgni funda. 
Samskipti við samstarfsaðila, ráðuneyti, opinberar stofnanir 
og hagsmunaaðila. 

Frekari starfslýsing og ábyrgð er að finna á  
www.�ardabyggd.is

Fjarðabyggð leitar að öflugum aðila í starf framkvæmdastjóra Fjarðabyggðarhafna. Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón 
með stjórnun og rekstri á Fjarðabyggðarhöfnum. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



Söluráðgjafi í verslun Brúnás innréttinga
Brúnás innréttingar óska eftir að ráða söluráðgjafa í verslun sína í Reykjavík. Helstu verkefni eru 
ráðgjöf, sala og þjónusta ásamt því að teikna upp innréttingar fyrir viðskiptavini. Vinnutími er alla 
virka daga frá 9-17 (lokað um helgar).  

Leitað er að aðila með menntun sem nýtist í starfi, s.s. innanhússarkitekt, tækniteiknara, 
byggingafræðingi eða sambærilegt. Kostur er ef viðkomandi hefur reynslu af sölustörfum. Starfið gæti 
einnig hentað nýútskrifuðum.

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.intellecta.is

Áhugaverð störf og mikil tækifæri

•	 Kerfisfræðingar

•	 Hugbúnaðarþróun

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.intellecta.is

Verkstjóri á lager verslunar
Stórt og traust fyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða verkstjóra á lager verslunar sem selur grófvöru. 

Leitað er að metnaðarfullum og duglegum leiðtoga með góða samskiptahæfni. Helstu verkefni eru umsjón 

með lager, verkstjórn, leiðbeiningar til annarra starfsmanna og almenn lagerstörf. 

Leitað er að aðila með reynslu af lagerstörfum, reynslu af verkstjórn og góða þjónustulund. Kostur er ef 

viðkomandi hefur iðnmenntun og vinnuvélaréttindi. Góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Sjá nánar á www.intellecta.is

Sölustjóri hjúkrunarvöru

Cetus ehf. var stofnað 1998 og fagnar því 20 ára 

afmæli á næsta ári. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir 

leiðandi vörumerki í hjúkrunarvörum. Hjá Cetus 

er framúrskarandi þekking, færni og reynsla af 

farsælu samstarfi við helstu heilbrigðisstofnanir 

landsins, svo sem LSH. Viðskiptavinir Cetus eru 

traustir aðilar og birgjar eru leiðandi fyrirtæki á 

þessum vettvangi. Rekstur Cetus grundvallast 

einkum á samningum sem gerðir eru við 

viðskiptavini í framhaldi af auglýstum útboðum.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.cetus.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 
511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2017. 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.

Cetus auglýsir laust til umsóknar starf sölustjóra hjúkrunarvöru. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að 
takast á við fjölbreytt verkefni  í sölu á hjúkrunarvörum og jafnframt að bera ábyrgð á mikilvægum 
samskiptum í rekstri. Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun á sviði hjúkrunar er skilyrði
•	Haldmikil starfsreynsla innan heilbrigðisgeirans
•	Reynsla af rekstri og rekstrarþekking er mikill kostur
•	Sjálfstæði og vilji til að ná árangri
•	Þekking og reynsla af ferli útboða er kostur
•	Góð samskiptahæfni og jákvæðni er mikilvæg
•	Góð kunnátta í íslensku og ensku er nauðsynleg

Starfssvið

•	Þátttaka í opinberum útboðum
•	Stjórnun samninga, sala á hjúkrunarvörum,kynningar, 

markaðssetning og samskipti við viðskiptavini og birgja
•	Þátttaka í námskeiðum erlendis og samstarf við birgja
•	Stjórnun pantana með hliðsjón af veltuhraða og framlegð
•	Samskipti við flutningsaðila og sölufundir

Um er að ræða framtíðarstarf og mjög gott tækifæri fyrir réttan einstakling. Góð kjör eru í boði.

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

MARKAÐSRÁÐGJAFI ÚTVARPSAUGLÝSINGA
365 auglýsir eftir duglegum, jákvæðum og
hugmyndaríkum einstaklingi með reynslu  
af auglýsingasölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku er skilyrði
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna í hópi
- Rík þjónustulund og færni í mannlegum
   samskiptum
- Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
- Þekking á íslensku viðskiptalífi
- Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.

365 hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf sem fyrst.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Brennur þú fyrir eldvörnum?
Mannvirkjastofnun leitar að kröftugu fólki til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar. 
Í boði eru krefjandi störf hjá stofnun sem veitir starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri 
uppbyggingu í starfi með virkri endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði.

Hlutverk Mannvirkjastofnunar er einkum að sinna stjórnsýslu og samræmingu eftirlits á sviði byggingarmála, brunavarna og 
rafmagnsöryggismála og að annast markaðseftirlit á sviði rafmagnsöryggis, visthönnunar og orkumerkinga, byggingarvöru 
og timburvöru. Áhersla er lögð af hálfu stofnunarinnar á rafræna stjórnsýslu og gerð gagnagrunna við eftirlit.

Fagstjóri Eldvarnasviðs

Fagstjóri Eldvarnasviðs er faglegur leiðtogi 
starfsmanna á sviðinu og leiðir stefnumótun 
og markmiðasetningu sviðsins í samvinnu við 
forstjóra, samstarfsmenn og samstjórnendur.

Nánari upplýsingar veita:  
Guðmundur Gunnarsson, gg@mvs.is 
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk. 

Sækja skal um starfið rafrænt í gegnum tengil sem má finna á hagvangur.is, 
mannvirkjastofnun.is og í auglýsingu stofnunarinnar á Starfatorgi.

Helstu verkefni:
• Leiða og þróa hlutverk Mannvirkjastofnunar 

við skipulagningu og samræmingu eftirlits með 
öryggisþáttum bygginga á sviði eldvarna

• Tryggja eldvarnir í mannvirkjum, m.a. með 
þátttöku í undirbúningi reglugerða og gerð 
leiðbeininga á sviði eldvarna

• Yfirumsjón með úttektum á slökkviliðum og 
búnaði slökkviliða

• Yfirumsjón með öllu námi innan Brunamálaskólans 
• Vera stjórnvöldum til ráðgjafar um þau mál sem 

heyra undir sviðið og veita umsagnir um álitamál

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í byggingarverkfræði eða 

byggingartæknifræði er skilyrði
• Amk. 5 ára reynsla af vinnumarkaði er skilyrði
• Farsæl stjórnunarreynsla
• Reynsla af byggingarleyfisskyldri mannvirkjagerð
• Reynsla af stefnumótandi áætlanagerð 
• Geta til að taka þátt í og stjórna breytingum, 

teymisstarfi og umbótaverkefnum
• Frumkvæði og ríkir skipulagshæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð og færni í samskiptum

Verkefnastjóri á Eldvarnasviði

Verkefnastjóri á Eldvarnasviði hefur m.a. umsjón 
með úttektum stofnunarinnar á brunavörnum 
og eldvarnaeftirliti, gerð leiðbeininga ásamt því 
að hafa umsjón með viðhaldi gagnagrunna um 
slík málefni. Verkefnastjóri aðstoðar einnig við 
gerð verkefnaáætlana og árangursmælingar fyrir 
Mannvirkjastofnun í heild.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf til stjórnvalda um brunaöryggi mannvirkja
• Ráðgjöf um brunatæknileg málefni til almennings
• Gerð leiðbeininga vegna verkefna sviðsins
• Mat á brunahönnun og brunatæknilegum lausnum
• Gerð verkefnaáætlana og árangursmælingar fyrir 

Mannvirkjastofnun

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði bygginga eða bruna-

varna s.s. tæknifræði eða verkfræði er skilyrði
• Reynsla af hönnun, framkvæmdum eða eftirliti  

á eldvarnasviði
• Menntun og reynsla á sviði verkefnastjórnunar  

er kostur
•  Frumkvæði og ríkir skipulagshæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð og færni í samskiptum

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutföll eru 100% og eru konur jafnt sem karlar 
hvattar til að sækja um störfin. 
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Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | +354 530 8400 | www.1912.is

VIÐSKIPTAGREIND 
BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
1912 ehf. leitar að metnaðarfullum sérfræðingi í viðskiptagreind. 

HELSTU VERKEFNI
• Uppbygging og rekstur á vöruhúsi gagna
• Þátttaka í þróun á áætlunarferlum
• Rauntímaeftirlit
• Gagnagreining
• Þátttaka í innleiðingu og uppsetningu upplýsingatæknikerfa
• Utanumhald og rekstur á vöruhúsa- og aksturstýringakerfum
• Önnur verkefni á fjármálasviði

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða viðskiptafræði
• Reynsla af sambærilegum verkefnum
• Þekking á viðskiptagreind og uppbyggingu gagnavöruhúsa
• Mikil greiningar-, skipulags- og samskiptahæfni
• Frumkvæði og drifkraftur

Um er að ræða fullt starf. Umsóknarfrestur er til 22. október nk. Frekari upplýsingar 
um starfið veitir María Arthúrsdóttir fjármálastjóri, maria.arthursdottir@1912.is. 

Áhugasamir geta farið á www.1912.is og sótt um starfið. 

Greina skal frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi telur 
að muni gagnast sér í starfi. Umsjón með ráðningu hefur Hildur Erla Björgvinsdóttir 
mannauðsstjóri. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. 

1912 er móðurfyrirtæki Nathan & Olsen 
og Ekrunnar sem eru leiðandi fyrirtæki á 
íslenskum matvæla- og dagvörumarkaði. 
Meginmarkmið fyrirtækjanna í mannauðs-
málum er að hafa ánægt og árangursdrifið 
starfsfólk með skýra ábyrgð og góða 
fagþekkingu. 

Til að vísa okkur veginn höfum við eftirtalin 
gildi að leiðarljósi: 

Frumkvæði – Liðsheild – Áreiðanleiki – Ástríða.

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
KRAFTMIKLUM VERKEFNASTJÓRA

Verkefnastjóri óskast

Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna. Framtíðarsýn 
Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Pósturinn leitar að öflugum verkefnastjóra til að stýra innleiðingum verkefna vegna nýrrar Persónuverndarlöggjafar. Verkefnastjóri mun einnig sjá 
um verkefnastjórn á öðrum verkefnum og vera með eftirlit á framkvæmd þeirra. Verkefnastjóri er staðsettur í skipuriti í verkefnastofu sem heyrir 
beint undir forstjóra. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.

Umsóknarfrestur:
29. október 2017

Starfsumsóknir:
www.postur.is

Pósturinn hlaut Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC árið 2016. Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu 
kynjanna og er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá fyrirtækinu og að mikið sé 
lagt upp úr því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Menntun og reynsla
Háskólagráða í verkefnastjórnun eða háskólapróf sem nýtist í starfi.

Hæfniskröfur

Reynsla af verkefnastjórnun.

Þekking á LEAN straumlínustjórnun er kostur.

Þekking á gæðastjórnun er kostur.

Góð almenn tölvukunnátta.

Mjög góð færni í mannlegum samskiptum.

Frumkvæði og metnaður í starfi.

Hæfni í miðlun upplýsingu í töluðu og rituðu máli.

Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 

starfið. Nánari upplýsingar veitir Ása Dröfn Fox Björnsdóttir, í síma 580-1000 eða í netfangi asadrofn@postur.is. 



VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins – Skógarhlíð 14 – S: 528 3000 – www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
(SHS) vill ráða starfsfólk til að sinna 
slökkvistarfi og/eða sjúkraflutningum. 
Um framtíðarstörf er að ræða og þeir 
sem eru ráðnir munu fá nauðsynlega 
menntun og þjálfun til að sinna 
starfinu. Allir starfsmenn verða að 
vera reiðubúnir að vinna vaktavinnu.

Við erum að leita að einstaklingum 
sem vilja láta gott af sér leiða og 
hafa áhuga á að tilheyra öflugu liði 
sem hefur það hlutverk að sinna 
útkalls þjónustu á höfuðborgar 
svæðinu. Við viljum gjarnan sjá fleiri 
konur í liðinu og æskilegt er að 
umsækjendur séu ekki eldri en 28 
ára vegna kröfu um eðlilega endur
nýjun í liðinu. 

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember 
og nánari upplýsingar um hæfnis
kröfur og umsóknarferlið í heild sinni má 
finna á heimasíðu SHS (www.shs.is). 

Kynningarfundur verður haldinn 
fyrir umsækjendur á slökkvistöðinni í 
Hafnarfirði, Skútahrauni 6, þann 26. 
október nk. kl. 17:00. 

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg 
Óðinsdóttir mannauðsstjóri í 
síma 528 3122 og Elías Níelsson 
íþróttaþjálfari í síma 528 3000.

Framtíðarstörf

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins

Marel is an international technology company with about 5,100 employees, 600 of which are located in Iceland. Marel is the 
leading global provider of advanced processing systems and services to the poultry, meat and fish industries. We place a rich 
emphasis on innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people that are driven 
by new challenges every day. We o�er a great working environment, e�ective training, �exible work hours, a fantastic canteen, 
facilities for exercise and good employee morale.

Marel is seeking a Financial Manager of Innova Food Processing Software. The manager will contribute to the execution and 
development of short and long-term strategy for Innova. The manager will participate in management decision making, risk 
analysis, performance management, strategy and business development, while ensuring governance and compliance.

The Financial Manager is responsible for planning, implementing, 
managing and controlling all operational and �nancial reporting of 
Innova (software P&L).

Innova is Marel’s food processing software serving fish, meat and poultry 
processors. Innova enables processors to maximize yield and throughput, 
conform to quality standards and ensure food safety, with traceability built 
into every process step. Innova is a fast growing part of Marel’s business 
with over 160 employees worldwide.

Requirements
• Bachelor’s and/or Master’s degree in finance, business, economics or  
 equivalent
• Strong experience in finance controlling, forecasting and planning 
• Minimum 5 years experience in a financial position at a similar level  
 in an international environment
• Strong analytical and �nancial skills and knowledge of operational  
 excellence principles
• Good communication skills and ability to work in a team

FINANCIAL MANAGER - INNOVA 

For further information about the job please contact Hulda Björk Halldórsdóttir, HR Manager Commercial, hulda.halldorsdottir@marel.com. 
Please submit your application no later than October 25, 2017. Applications are accepted through the Marel website: marel.is/jobs.



Sérfræðingur á þjónustu- og upplýsingasviði
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og árangursdrifinn sérfræðing til starfa í höfuðstöðvar 
Fiskistofu á Akureyri. Um er að ræða fullt starf og er stefnt að ráðningu frá áramótum. 

Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu 
og þekkingarmiðlun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri eða Þorsteinn Hil-
marsson, sviðsstjóri þjónustu- og upplýsingasviðs í síma 5697900. 
Umsókn sem inniheldur ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi í starfið 
sendist á netfangið starf@fiskistofa.is merkt „Sérfræðingur á Akureyri“
Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

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

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á 
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og 
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Helstu verkefni:
• Utanumhald og úrvinnsla á upplýsingum um  
 byggðakvóta, strandveiðar og grásleppuveiðar.
• Eftirlit og uppfærsla á skipaskrá Fiskistofu.
• Frágangur og úrvinnsla á umsóknum sem  
 varða fiskveiðikerfið.
• Útgáfa veiðileyfa.
• Eftirlit með umframafla og viðbrögð við honum.
• Úrlausn mála sem varða millifærslur á kvóta.

Menntun- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, háskólamenntun   
 kostur.
• Mjög góð tölvukunnátta nauðsynleg, sér í lagi  
 Excel-kunnátta.
• Góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og geta til   
 að starfa í hópi.
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði sem og geta til að  
 vinna sjálfstætt.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Góð afköst og vönduð vinnubrögð.
• Þekking á sjávarútvegi er kostur. 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs 
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Viðskiptablaðið óskar eftir blaðamanni 
í fullt starf á ritstjórn blaðsins.
 
Helstu verkefni:
• Skrif á vefinn vb.is og í Viðskiptablaðið
 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af blaðamennsku æskileg
• Þekking og áhugi á viðskiptum skilyrði
• Háskólamenntun, s.s. á sviði hagfræði, viðskipta  
   eða lögfræði æskileg
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði, metnaður og öguð 
   vinnubrögð eru nauðsynlegir eiginleikar

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. október nk.  
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Umsóknir sendist á starfsumsokn@
vb.is.

Blaðamaður

Læknisfræðileg myndgreining (Röntgen Domus) 
auglýsir stöðu móttökuritara lausa til umsóknar

Um er að ræða fjölbreytt starf á líflegum og skemmtilegum 
vinnustað þar sem samheldinn og þéttur hópur starfsmanna 
vinnur að sameiginlegu markmiði.

Reynsla af þjónustu og nám í móttökuritun er kostur.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  
ragga@rd.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. október nk.

Röntgen Domus | Sími 551-9333 – www.rd.is

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

LANDSBYGGÐARBLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ 
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU FRÉTTAMANNA LANDSINS?
Fréttablaðið óskar eftir  
blaðamönnum búsettum á:
•	 Suðurlandi
•	 Vestfjörðum
•	 Austurlandi

 Umsækjandi þarf:
•	að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi  

og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
•	að hafa gott vald á íslenskri tungu
•	að vera fær í mannlegum samskiptum
•	að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu 
Karen Sigurþórsdóttur í gegnum netfangið 
sunnak@365.is 

Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Hefur þú áhuga á stjórnkerfum?
Okkur vantar sérfræðing á sviði stjórnkerfa á lifandi og
kraftmiklum vinnustað.

Sérfræðingar í stjórnstöð mynda teymi sem gegnir lykilhlutverki í rekstri og þróun stjórnkerfa. 
Meðal helstu verkefna er umsjón með rekstri og forritun stýrivéla og skjákerfa, samskipti við ráðgjafa 
og verktaka ásamt þátttöku í stefnumótun og hönnun. Starfið er fjölbreytt og krefjandi og byggir á 
samvinnu við önnur teymi.

Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð eru eiginleikar sem reynir á í þessu starfi. Ef þú 
býrð yfir slíkri færni, ert með próf í verk-, tæknifræði eða sambærilegu og hefur reynslu af forritun 
stjórnkerfa, viljum við heyra í þér. 

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu á 
jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi. 
Rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri eru leiðarljós í öllum störfum okkar. Við leggjum áherslu á að byggja upp góðan hóp 
fagfólks sem annast rekstur og viðhald veitukerfanna. Hjarta þeirra er í stjórnstöðinni þar sem starfsmenn okkar gegna mikilvægu 
hlutverki við að halda viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga. 

Við tökum á móti umsóknum á www.veitur.is þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. 
Frekari aðstoð veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. október.

Við tökum jafnréttið alvarlega og viljum hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna. Því hvetjum við jafnt konur 
sem karla til að sækja um.

„Heildarlengd lagnanna okkar er 
svipuð vegalengdinni frá Reykjavík
til Sochi í Rússlandi - fram og til baka.”



VIÐ LEITUM AÐ 
STARFSMÖNNUM  

Á VERKSTÆÐI OKKAR
3 störf eru í boði. 

Eitt er á Keflavíkurflugvelli,  
unnið er eftir vaktakerfi þar 2,2,3 frá 8-18.

Annað í Selhellu 5, 221 Hafnarfirði.  
Unnið er virka daga milli 8-18.

Þriðja á Flugvallarvegi 5, 101 RVK.  
Unnið er eftir vaktakerfinu 2,2,3  

milli 7.45-18.45.
Helstu verkefni eru smur, dekk og  

minniháttar viðgerðir á bílum.
 

HÆFNISSKRÖFUR:
Reynsla af sambærilegu starfi

Geta unnið sjálfstætt 
Frumkvæði

Minniháttar tölvukunnátta
 

Viðkomandi þarf að geta hafið  
störf sem fyrst.

Áhugasamir mega senda umsókn 
á atvinna@hertz.is

Starf verkstjóra við þjónustustöð Vegagerðarinnar á Höfn í Hornafirði er laust til umsóknar. 
Um 100% starf er að ræða. Verkstjóri hefur umsjón og eftirlit með verkefnum á þjónustu-
stöð á Höfn og sér til þess að þau séu unnin í samræmi við markmið Vegagerðarinnar.

Starfssvið
•  Almenn þjónusta og viðhald vega sem og
 vegbúnaðar á svæði þjónustustöðvar á Höfn 
•  Viðhald og þjónusta á malarvegum 
 og bundnu slitlagi
•  Umsjón með lagerhaldi og áhaldahúsi
•  Eftirlit og stjórnun verkefna í sumarþjónustu 
•  Samskipti við verktaka
•  Eftirlit í vetrarþjónustu með færð á vegum, 
 upplýsingagjöf og stjórnun snjómoksturs 
	 í	samvinnu	við	yfirverkstjóra	og	vaktstöð	
 Vegagerðarinnar
•  Samskipti og eftirlit með verktökum í vetrarþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Almenn menntun
•  Reynsla af stjórnun
•  Verkstjórnarnámskeið er æskilegt
•  Vinnuvélaréttindi
•  Meirapróf
•  Góð íslenskukunnátta
•  Góð tölvukunnátta
•	 Starfsreynsla	sem	nýtist	í	starfi
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
•  Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í 
samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið 
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um 
þá menntun og hæfni sem óskað er.
Nánari	upplýsingar		um	starfið	veitir	Reynir	Gunnarsson	rekstrarstjóri	á	þjónustustöðinni	á	Höfn	í	
síma 522 1991 og í gegnum netfangið reynir.gunnarsson@vegagerdin.is og Davíð Þór Sigfússon 
byggingafræðingur í síma 522 1945 og í gegnum netfangið david.th.sigfusson@vegagerdin.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Verkstjóri

Frábært tækifæri fyrir kraftmikinn og skapandi stjórnanda.
Við leitum að hótelstjóra fyrir Icelandair hótel Akureyri. Það er eitt af glæsilegustu hótelum landsins með tæplega 
eitt hundrað fallega innréttuð herbergi auk þess að státa af Aurora, fyrsta flokks veitingastað og vinsælum bar.

Vilt þú stýra 
einu af flaggskipum 
íslenskrar 
ferðaþjónustu?

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum: 
Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Umsóknarfrestur er til 24. október 2017. 
Nánari upplýsingar og hæfnikröfur eru á www.icelandairhotels.com/atvinna
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442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:0

rsk@rsk.is

  Fyrsta íbúð – Reykjavík/Akureyri
Frá og með 1. júlí 2017 tók gildi ný heimild til ráðstöfunar séreignar-
sparnaðar ætluð einstaklingum sem kaupa sér íbúðarhúsnæði í 
fyrsta skipti. Samkvæmt lögunum hefur ríkisskattstjóri með hönd-
um umsóknarferli, úrvinnslu og eftirlit með útgreiðslu iðgjalda.  
Um talsvert viðamikið verkefni er að ræða og því eru tvö störf við 
framkvæmdina nú laus til umsóknar. 

Frekari hæfnikröfur
•    Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði  

eða lögfræði 
•  Þekking á málsmeðferðarreglum æskileg
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

  Skatteftirlit - Reykjavík
Helstu verkefni eru að yfirfara gögn og upplýsingar um skattskil 
lög aðila og einstaklinga í þeim tilgangi að greina möguleg skatt-
undanskot og vantalda skattstofna, ásamt því að endurákvarða 
opinber gjöld.

Frekari hæfnikröfur
•   Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði  

eða lögfræði 
•   Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum  

og almennri skattframkvæmd æskileg
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

  Hugbúnaðarþróun - Reykjavík
Í undirbúningi er innleiðing nýrra upplýsingakerfa og þróun og 
endurbætur á eldri kerfum. Leitað er liðsauka til starfa við slík 
verkefni og eiga samskipti við samstarfsaðila vegna verkefna við 
skattframkvæmd.

Frekari hæfnikröfur
•  Menntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði
•  Góð þekking á upplýsingatæknimálum
•  Þekking og reynsla í forritun (C#, Oracle) er kostur
•  Reynsla og hæfni í verkefnastjórnun er kostur

  Virðisaukaskattur - Reykjavík
Starfið felst einkum í vinnu við framkvæmd virðisaukaskatts,  
s.s. mati á tilkynningum um atvinnurekstur, úrvinnslu umsókna, 
frumálagningu, endurálagningu og bréfaskrifum.

Frekari hæfnikröfur
•  Háskólamenntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði eða hagfræði
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

  Þjónustuver - Akureyri
Þjónustuver ríkisskattstjóra er á starfsstöðinni á Akureyri. Helstu  
verkefni eru upplýsingagjöf um skattamál og símaþjónusta.

Frekari hæfnikröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Krefjandi störf á góðum vinnustað
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu 
verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að 
halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum 
sérverkefnum.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin um landið. Megin-
stefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, 
tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna 
sín í milli. Ríkisskattstjóri er þátttakandi í eins árs tilraunaverkefni um 
styttingu vinnuvikunnar.

Nú er tækifæri fyrir jákvæða og öfluga einstaklinga til að bætast í  
kröftugan hóp starfsmanna embættisins því nokkur störf eru laus til 
umsóknar. Grunnkröfur fyrir öll störfin eru:

• Frumkvæði og metnaður 
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og þjónustulund 
• Geta til að vinna undir álagi 
• Góð almenn tölvukunnátta 

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnar aðila 
og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og  viðkomandi 
stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. 
Upplýsingar um störfin veita Inga Hanna Guðmundsdóttir og Birgitta Arngrímsdóttir í síma 442 1000. 



Má bjóða þér sæti?

Hæfniskröfur:
·       Gilt ökuskírteini, aukin ökuréttindi D.
·       Gilt ökuritakort.
·       Hreint sakavottorð.
·       Reynsla af akstri hópferðabifreiða æskileg.
·       Rík hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
·       Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni.
·       Snyrtimennska, stundvísi og samviskusemi.
·       Íslensku- og enskukunnátta.

Helstu verkefni:
·       Akstur og umhirða hópferðabifreiða.
·       Þjónusta við farþega.
·       Vinna eftir öryggis- og gæðastöðlum fyrirtækisins.

Við leitum að öflugum bifreiðastjórum í fjölbreyttar og 
skemmtilegar ferðir um landið á nýlegum Mercedes Benz
hópferðabifreiðum. Um er að ræða bæði hlutastörf og 
100% stöðu. 
Hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2017. 
 Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á https://gjtravel.rada.is.  Með umsóknum þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Már Þorvarðarson í síma 520 5240 eða í tölvupósti á netfangið starf@gjtravel.is.

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu og gerir út fjölda hópferðabifreiða. 
Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu og mikla reynslu af ferðaþjónusturekstri

Heildverslunin Regalo ehf.
Óskar eftir starfskrafti á lager og útkeyrslu

Vinnu tími er frá 9 til 17 alla virka daga.

Starfið felst í tiltekt vara og skipulagi á lager 
ásamt vörumótöku og útkeyrslu.

Hefur þú áhuga að slást í hópinn hjá okkur? 

Sendu okkur umsókn á netfangið  
umsóknir@regalo.is

www.regalo.is

BAADER-MANN vantar á Kleifaberg

Brim hf óskar eftir að ráða Baader-mann á Kleifaberg 
RE-70  í næsta túr sem hefst miðvikudaginn 18.október 

n.k. Um framtíðarstarf er að ræða fyrir góðan mann.

Nánari upplýsingar gefa:
Víðir Jónsson skipstjóri í síma 843-4266

Pálmi Hafþór Ingólfsson starfsmannastjóri  
í síma 849-0261

VIÐ LEITUM AÐ 
TRAUSTU 
STARFSFÓLKI

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

Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, 

áfyllingar vöru, vörumóttöku, þrif, 

þjónustu við viðskiptavini og annað 

tilfallandi.

Hæfniskröfur

• Snyrtimennska og reglusemi

• Jákvæðni, dugnaður, 

   þjónustulund og hæfni í

   mannlegum samskiptum

 

Í boði eru fjölbreytt störf í góðu 

starfsumhverfi. Starfsmenn njóta 

góðra afsláttarkjara og styrks 

til heilsueflingar.

Umsóknir á olis.is

Umsóknarfrestur er til 

22. október.   

FRAMTÍÐARSTÖRF
Á ÖLLUM ÞJÓNUSTU-
STÖÐVUM OLÍS
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Knattspyrnufélagið Fram óskar eftir að 
ráða bókara á skrifstofu félagsins.

Um 50% starfshlutfall er að ræða

Starfslýsing:
• Færsla bókhalds
• Launavinnsla
• Afstemmingar og frágangur á bókhaldi til uppgjörs
• Aðstoð við innri úttektir og eftirlit
• Innkaup á rekstrarvörum

Hæfniskröfur :
• Víðtæk reynsla af bókhaldi og launavinnslu
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Knattspyrnufélagið Fram óskar eftir  
að ráða verkefnastjóra á skrifstofu  

félagsins.
Um 100% starfshlutfall er að ræða en launakjör að hluta 
til byggð á árangursþóknun

Starfslýsing:
• Verkefnastjórnun fyrir deildir félagsins
• Samningagerð
• Markaðssetning og skipulag auglýsinga og styrktar-
   mála
• Aðstoð við skipulagningu á íþróttastarfi
• Innheimta og aðstoð við æfingagjöld
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur :
• Menntun sem nýtist í starfi
• Rekstrarþekking 
• Reynsla og þekking úr íþróttastarfi
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn rafrænt ásamt 
starfsferilsskrá til framkvæmdastjóra Fram 
ludvik@fram.is  fyrir mánudaginn 30. október, sem  
jafnframt veitir nánari upplýsingar um starfið.

Visionær og ambitiøs centerdirektør
til Steno Diabetes Center Aarhus

Er du visionær, initiativrig og har strategisk 
ledelseserfaring samt internationalt udsyn? 
Brænder du for at etablere, udvikle og drive 
Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) til gavn 
for patienter og personale? 

Region Midtjylland etablerer pr. 1. januar 2018 med 
midler fra Novo Nordisk Fonden, Steno Diabetes 
Center Aarhus. Ambitionen er at etablere et interna-
tionalt førende diabetescenter, i Region Midtjylland. 

Som centerdirektør får du hovedansvaret for eta-
bleringen og udviklingen af SDCA.  Du skal være med 
til at skabe rammerne for udvikling af såvel forsk-
ning som  klinisk aktivitet? 

Du skal have en sundhedsvidenskabelig eller anden 
relevant akademisk uddannelse og have forståelse 
for politisk ledede organisationer. Du taler et skandi-
navisk sprog.

Se mere på midtjob.dk.

Ansøgningsfrist 30. oktober kl. 12.00

Søg et job med hjerne og 
hjerte på midtjob.dk

Umsjónarmaður í vöruhúsi Distica – Suðurhrauni
Distica vill ráða drífandi og duglegan starfsmann í stöðu umsjónarmanns vöruhúss 
félagsins í Suðurhrauni. Um er að ræða 9 manna vinnusvæði í örum vexti.
Umsjónarmaður sér um daglegan rekstur og þarf að vera gæddur leiðtogahæfileikum, 
hafa reynslu af því að stjórna fólki og metnað til að gera vel.  Hann þarf að geta 
unnið undir álagi og vera frábær í mannlegum samskiptum. Umsjónarmaður heyrir 
undir deildarstjóra vöruhúsa og er hluti af stjórnunarteymi vöruhúsa Distica. 

HELSTU VERKEFNI MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR

• Ábyrgð á daglegum rekstri vöruhússins
• Dagleg stjórnun starfsmanna og umsjón 

með starfsmannamálum
• Framkvæmd og skilgreining umbótaverkefna
• Samskipti við viðskiptavini, umbjóðendur 

og þjónustuaðila
• Gerð og framfylgni rekstraráætlunar
• Þátttaka í stjórnendateymi vöruhúsa 

Distica.

• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á starfssemi 

vöruhúsa er skilyrði
• Reynsla af verkstjórn og/eða annars 

konar stjórnun er skilyrði
• Framúrskarandi samskiptahæfni og 

skipulagshæfileikar
• Góð tölvukunnátta er skilyrði og þekking 

á vöruhúsakerfum og NAV er mikill kostur
• Greiningarhæfni og umbótahugsun

Nánari upplýsingar um starfið veita:

• BIRGIR HRAFN HAFSTEINSSON, 
DEILDARSTJÓRI VÖRUHÚSA 
( 861 8168 | birgir@distica.is 

• VILBORG GUNNARSDÓTTIR, MANNAUÐSSTJÓRI 
( 824 7136 | vilborg@distica.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. október.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að sækja um starfið í gegnum ráðningar- 
vef á heimasíðu Distica (www.distica.is).
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs-
ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytendavörum og
vörum fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur. Fyrirtækið er með
um 70% markaðshlutdeild  í lyfjadreifingu á Íslandi. Nánar á www.distica.is.

Pantone:
Gulur =  Pantone 158
Grár  =  Pantone 432

CMYK:
Gulur =  M = 65, Y = 100 
Grár  =   C = 15, K = 80

Jafnlaunaúttekt
PwC 2015

GILDI DISTICA ERU
ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI

OG FRAMSÆKNI

Medical Advisor
Vistor óskar eftir að ráða í stöðu Medical Advisor. Um er að 
ræða nýtt og krefjandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling. 

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFURHELSTU VERKEFNI

• Koma á og hafa umsjón með 
vísindalegu samstarfi og samskiptum 
við m.a. viðskiptavini, yfirvöld, 
markaðsleyfishafa og dreifingaraðila.

• Greina og miðla upplýsingum um 
klínískar rannsóknir í tengslum við 
þróun lyfja.

• Áætlunargerð og eftirfylgni.

• Læknisfræðimenntun, doktor í 
raunvísindum, master í lyfjafræði 
eða sambærileg háskólamenntun.

•  Framhaldsmenntun á sviði viðskipta 
er kostur.

• Mjög góð hæfni í samskiptum og 
framsögutækni. 

• Sjálfstæð vinnubrögð en jafnframt 
framúrskarandi hæfni í teymisvinnu 
og að leiða teymi.

• Mjög góð enskukunnátta.
• Reynsla af verkefnastjórnun.

Nánari upplýsingar um starfið veita:

• GUNNUR HELGADÓTTIR, FRAMKVÆMDASTJÓRI 
( 824 7160 | gh@vistor.is 

• VILBORG GUNNARSDÓTTIR, MANNAUÐSSTJÓRI 
( 824 7136 | vilborg@vistor.is

Umsóknarfrestur er til og með 
31. október nk.
Sótt er um starfið í gegnum ráðningar- 
vef á heimasíðu Vistor (www.vistor.is).
Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá 
ásamt stuttri greinargerð þar sem 
fram kemur ástæða þess að sótt 
er um starfið og rökstuðningur fyrir 
því hvers vegna viðkomandi telur sig 
hæfan til að gegna því.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar
á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum á Íslandi.

Jafnlaunaúttekt
PwC 2015

GILDI VISTOR ERU
ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI

OG FRAMSÆKNI

Pantone litir:

Hjarta: Rautt: 200C
Letur:   Grátt: 424C

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60



Byggðastofnun óskar að ráða 
sérfræðing til starfa.

Byggðastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing á þróunarsvið  
stofnunarinnar. Meginverkefni viðkomandi starfsmanns 
verður að sinna verkefninu Brothættar byggðir og gegna starfi 
landstengiliðar Norræna Atlantssamstarfsins (NORA) á Íslandi. 
Starfinu fylgja töluverð ferðalög. 
Þá þarf viðkomandi að vera tilbúinn til að vinna að öllum þeim 
þáttum byggðamála sem þróunarsviðið sinnir en það eru fjöl-
breytt verkefni svo sem vinnsla byggðaáætlunar, skýrslugerð og 
úttektir á sviði byggðamála, samskipti við atvinnuþróunarfélög, 
starfræksla landsskrifsstofa NPA og NORA og samskipti við 
ESPON, umsjón með AVS (rannsóknarsjóði í sjávarútvegi) og 
aflamarki Byggðastofnunar svo eitthvað sé nefnt.

Hæfniskröfur:
• Háskólanám sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnastýringu er kostur.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og eiga auðvelt með að koma 

fyrir sig orði munnlega og skriflega.
• Viðkomandi þarf að hafa vald á dönsku, norsku eða sænsku 

auk ensku.

Staðsetning starfsins er á Sauðárkróki. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 31. október nk. og skulu umsóknir með 
upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendar til Byggða- 
stofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki eða á netfangið  
postur@byggdastofnun.is

Nánari upplýsingar veitir Snorri Björn Sigurðsson, forstöðu-
maður þróunarsviðs, snorri@byggdastofnun.is eða 895 8653 

Byggðastofnun hefur það að markmiði að vera eftirsóknarverður vinnustaður 
fyrir hæfa og metnaðarfulla starfsmenn, konur jafnt sem karla. 25 manns 
starfa hjá stofnuninni sem hefur á að skipa vel menntuðu fólki með fjölbreytta 
reynslu. Þar sem karlar eru í meirihluta starfsmanna á þróunarsviði eru konur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.

Sauðárkrókur er einn öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er 
fjölbreytt og öflugt atvinnulíf. Fjölbreytt þjónusta er í boði, góðir skólar á öllum 
skólastigum, kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. Boðið er upp á skóla á 
öllu skólastigum, frá leikskóla til háskóla. Í sveitarfélaginu Skagafirði búa um 
4.000 manns.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

ÓSKUM EFTIR  
BAKARA OG BAKARANEMA 

Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STRAX  BAKARA  OG  
BAKARANEMA .

VINSAMLEGA SENDIÐ UMSÓKN Á JOIFEL@JOIFEL.IS

Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - Hringbraut

 
 

ÓSKUM EFTIR  AFGREIÐSLUFÓLK
 Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

Bakaríið hjá Jóa Fel óskar eftir að ráða afgreiðslufólk í fullt 
starf.
Unnið er á tvískiptum vöktum og aðra hvora helgi.
Um framtíðarstarf er að ræða. 

Einnig vantar okkur afgreiðslufólk í hlutastörf um helgar. 
 
STARFSKRÖFUR:
• Stundvísi, áreiðanleiki og góð þjónustulund.
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknum skal skilað til Lindu á linda@joifel.is

Arion banki leitar að öflugum mannauðsráðgjafa 
Ráðgjafinn kemur til liðs við mannauðsdeild, en hlutverk hennar er að tengja saman fólk og ferla 
með upplifun viðskiptavina að leiðarljósi. Í einingunni starfar samstilltur og framsækinn hópur 
með skýra sýn og þekkingu á viðfangsefnum bankans. Mannauðsteymið veitir ráðgjöf og stuðning 
við val á starfsfólki, eflir hæfni, styður við starfsþróun auk þess að hvetja til stöðugra umbóta 
og aukinnar starfsánægju. Arion banki hefur skýra stefnu í jafnréttismálum og hefur verið 
jafnlaunavottaður síðan 2015.  

Ert þú meistari
í mannauðsmálum?

Helstu verkefni
•  Val og ráðningar nýs starfsfólks
•  Gerð ráðningarsamninga og starfslýsinga
•  Upplýsingagjöf og stuðningur 
  við starfsfólk
•  Þróun markmiða og mælikvarða 
  í mannauðsmálum 
•  Verkefni tengd jafnlaunavottun
•  Úrvinnsla tölfræðigagna

Nánari upplýsingar veita Jökull H. Úlfsson, forstöðumaður mannauðs, jokull.ulfsson@arionbanki.is 

Sótt er um starfið á arionbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 26. október nk. Fullum trúnaði 
er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Starfsreynsla á sviði mannauðsmála 
•  Framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun er æskileg
•  Góð færni í Excel 
•  Þekking á jafnlaunavottun er kostur
•  Framúrskarandi samskipta- og samvinnuhæfni
•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 
•  Góð greiningarhæfni 

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að 
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að 
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straum-
línustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra 
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015 
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
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Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Ístak var stofnað árið 1970 og annast 
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, jarðvinnuverk, hafnarframkvæmdir, vega- og brúa-
gerð auk flugvalla, enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og 
einstaklinga. Ístak er dótturfélag Aarsleff Group sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 starfs-
menn í ýmsum heimsálfum.

Öflugur verkefnastjóri og hönnuður, til að stýra 
framleiðslu steinsteyptra eininga
Steypuskáli Ístaks hefur yfir að ráða fyrirtaks aðstöðu til framleiðslu 

á steyptum einingum. Leitað er að aðila sem getur útfært hönnun og 

haft yfirumsjón með framleiðslu eininga, í samvinnu við viðskipta-

vini, jafnt innan fyrirtækisins sem utan. Um er að ræða nýtt starf og 

mun viðkomandi aðili taka þátt í að móta starfsemi steypuskálans til 

framtíðar.

Hæfniskröfur:
•  Byggingarverkfræði eða -tæknifræði. 

• Þekking á framleiðslu steyptra eininga.

• Haldgóð reynsla af burðarþolshönnun.

• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar. 

• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.

Helstu verkefni:
•  Hönnun á steinsteyptum einingum.

• Umsjón með framleiðslu og gæðaeftirliti.

• Umsjón með rekstri steypuskála og áætlana.

• Útbúa teikningar og gögn til framleiðslu eininga.

• Gerð tilboða.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október.  Kostur er ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst.  Sótt er um starfið 
á www.istak.is/starfsumsókn/. Nánari upplýsingar veitir Ólöf Jóna Tryggvadóttir (olofj@istak.is) í síma 530 2705.

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN

VERKFRÆÐINGUR Á GÆÐASVIÐI

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi.

STARFSSVIÐ
•   Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar í þverfaglegum

    verkefnateymum

•   Gerð verkefnaáætlana og framfylgd þeirra

•   Umsjón með skjölun og skjalastjórnun í verkefnum

STARFSSVIÐ
•   Greiningar á vörum og kvörtunum frá viðskiptavinum

•   Samþætting vinnuferla og upplýsingagjafar milli deilda

    og starfstöðva Össurar erlendis  

•   Þróun greiningarbúnaðar og aðferða fyrir

     bilanagreiningar

•   Upplýsingamiðlun og skýrslugerðir á niðurstöðum

     úr greiningum

•   Umsýsla upplýsinga sem tengjast greiningum

•   Stuðningur og samvinna við prófanir og úrlausnir

     á úrbótaverkefnum

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc eða MSc í verkfræði,

    tæknifræði eða verkefnastjórnun

•   Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla á sviði

     verkefnastjórnunar

•   Leiðtogahæfileikar

•   Reynsla í Microsoft Project

•   Mjög góð enskukunnátta

•   Hæfni í mannlegum samskiptum

•   Sjálfstæð vinnubrögð

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc í tæknifræði, verkfræði

    eða skyldum greinum

•   Reynsla af meðhöndlun vélbúnaðar og bilanagreiningum

•   Reynsla í úrvinnslu gagna í Excel- og Pivot- töflum kostur

•   Hæfni í mannlegum samskiptum

•   Sjálfstæð vinnubrögð

•   Mjög góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2017.
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. WWW.OSSUR.COM



POLITICAL ASSISTANT

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Political Assistant lausa til 
umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 20 octóber 2017.  Frekari 

upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/

JAFNRÉTTISSTAÐA: Sendiráðið veitir jafnrétti  í atvinnu til allra án 
tillits til kynþáttar, litar, trúarbragða, kyns, þjóðernis, aldurs, fötlunar, 

pólitískrar tengslar, hjúskaparstöðu eða kynhneigðar

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Political Specialist. The closing date for this postion is 

October 20, 2017. Application forms and further information  
can be found on the Embassy’s home page:  

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY:  The U.S. Mission provides 
equal opportunity and fair and equitable treatment in employment to 
all people without regard to race, color, religion, sex, national origin, 
age, disability, political affiliation, marital status, or sexual orientation

Löggiltur fasteignasali
Rótgróin fasteignasala sem hefur mikil umsvif í fasteigna-

sölu auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi hafi víðtæka reynslu af  
sölu- og leigumiðlun fasteigna, bæði íbúðar-  

og atvinnu húsnæðis. Góð föst laun í boði.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
umsækjenda berist  á netfangið box@frett.is merkt 

„Lögg. fast“ fyrir 27. október nk.

www.ruv.is

rúv starfar í almannaþágu og hefur það  
hlutverk að vekja, virkja og efla. Öflugt og 
samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið  
með gagnrýnum hætti, segir mikilvægar  
sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Verkefnastjóri
Hugbúnaðarþróun
RÚV auglýsir eftir öflugum verkefnastjóra 
til að leiða ört vaxandi verkefni á sviði 
hugbúnaðarþróunar í samræmi við stefnu RÚV 
til 2021.
Við leitum að drífandi og hæfileikaríkum 
einstaklingi með haldbæra reynslu af því að 
stýra verkefnum.

Umsóknarfrestur er til 24. október 2017.  

Upplýsingar um starfið og skil umsókna er að 
finna á www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem karla og fólk af 
ólíkum uppruna til að sækja um starfið.

Lifandi og skemmtilegt skrifstofustarf

Mekka Wines & Spirits leitar að skemmtilegum samstarfsfélaga. Í boði er 
tímabundin vinna við fjölbreytt skrifstofustarf, bæði í innheimtu, við 

fjárhagsbókun og ýmiss konar verkefni með stóskemmtilegum 
vinnufélögum og samstarfsaðilum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
- Innheimta og gjaldkerastörf
- Samskipti við viðskiptavini
- Bókhald og afstemmingar
- Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
- Reynsla sem nýtist í starfi og/eða menntun
- Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
- Nákvæmni, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð
- Excel kunnátta nauðsynleg

Við bjóðum samkeppnishæf og árangurstengd laun. 
Frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og skemmilegan starfsanda.

Um er að ræða afleysingar út október 2018 og er því tilvalið tækifæri til
auka við reynslu og þekkingu. Áhugasamir vinsamlega sendið inn ferilskrá

(ásamt mynd) og kynningarbréf á netfangið umsokn@mekka.is.
Umsóknarfrestur er til 20. október 2017.

HEFUR GÓÐA 
ÞJÓNUSTULUND

ERT LIPUR Í MANN-
LEGUM SAMSKIPTUM

HEFUR
BÓKHALDSREYNSLU

ERT
NÁKVÆM/UR

Við leitum 
að þér ef þú...

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða yfirverkfræðing samgöngumála á skrifstofu samgöngustjóra 
og borgarhönnunar. Unnið er að þróun samgangna út frá samþykktri stefnumörkun borgaryfirvalda og er nánari stefnumörkun, 
skipulag og undirbúningur verkefna næstu ára í þessum málaflokkum á ábyrgð skrifstofunnar. Yfirverkfræðingur samgöngumála 
er staðgengill samgöngustjóra. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14.Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði með sérhæfingu í samgöngum.
• Reynsla á viðkomandi starfssviði.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Stjórnunarhæfileikar til að leiða teymisvinnu og stýra starfi aðkeyptra ráðgjafa.
• Framsýni og geta til að sýna frumkvæði.
• Nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi.
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist samgöngum.
• Færni til að setja fram ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar á greinargóðri íslensku.

Framkvæmda- og eignasvið

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.

Starfssvið
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
vegna útseldrar vinnu.

• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
skrifstofunnar.

• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.
• Eftirlit einstakra útboðsverka.
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
deildarstjóri í síma 411-1111.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
hjá útboðs- og áætlanadeild.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Yfirverkfræðingur samgöngumála hjá samgöngustjóra

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
• Stefnumótun í samgöngumálum, samgönguskipulag í nýrri og eldri byggð, frumhönnun samgöngumannvirkja, gerð

kostnaðaráætlana og eftirfylgni í hönnunarferli.
• Yfirumsjón með umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur – mótun og framfylgd.
• Stjórn aðkeyptrar vinnu ráðgjafa í hönnun og áætlanagerð.
• Þátttaka í starfs- og stýrihópum um samgönguskipulag og hönnun samgöngumannvirkja í samstarfi við embætti

skipulagsfulltrúa, Vegagerðina, önnur sveitarfélög og fleiri aðila.  
• Skýrslugerð og umsagnir um ýmis samgöngumál, þ.m.t. umsagnir um afnotaleyfi á götum og stígum í borgarlandi.
• Svörun fyrirspurna frá fag- og hverfisráðum, borgarráði, íbúum og hagsmunaaðilum.
• Upplýsingamiðlun til stjórnsýslu, íbúa og fjölmiðla.
• Tillögur og ákvarðanir um umferðarmerkingar á gatna- og stígakerfi borgarinnar.
• Þátttaka í mati á úrbótum og nýjungum í umferðarljósastýringum og miðlægri stýringu umferðarljósa.

Um er að ræða 100% starf. Launkjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari
upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn R. Hermannsson í tölvupósti thorsteinnrh@reykjavik.is.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir flipanum „Laus störf“ og „Yfirverkfræðingur 
samgöngumála“. Umsóknarfrestur er til 30. október 2017. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Helstu verkefni og ábyrgð:
• Almenn skrifstofustörf

 • Bókanir 
 • Samskipti við lánastofnanir og sýslumannsembættin
 • Aðstoð við undirbúning samninga
 • Skjalavinnsla, senda gögn til þinglýsingar
 • Móttaka viðskiptavina

Hæfni:
 • Sjálfstæði og víðsýni
 • Hæfni til að starfa í teymi
 • Dugnaður
 • Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
 • Jákvætt viðhorf og öryggi í samskiptum

Við bjóðum upp á:
 • Jákvætt  og skemmtilegt starfsumhverfi
 • Góð staðsetning og aðgengi að vinnustað
 • Frábært tækifæri til að bæta við sig þekkingu 
 • Metnaðarfullt og fjölbreytt starf

Um fullt starf er að ræða og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Sótt er um starfið með því að senda náms- og 
starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi  fyrir 24. október 
2017 á heidrun@fastlind.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

LIND fasteignasala er 
öflugt og framsækið 
fyrirtæki sem leggur 
metnað í störf sín. Mikil 
áhersla er lögð á ábyrga 
og góða þjónustu. LIND 
er ein af stærstu og 
öflugustu starfandi 
fasteignasölum á landinu 
þar starfar 22 manna 
hópur af löggiltum 
fasteignasölum, 
sölufulltrúum og 
starfsmönnum í 
skjalavinnslu. 

LIND fasteignasala leitar að jákvæðum 
einstaklingi til aflýsinga á skrifstofu í eitt ár
frá 1. desember 2017.

Skrifstofumaður/skjalavinnsla
Blikksmiður / Nemi

Blikksmiðjan Vík ehf. óskar eftir að ráða blikksmið 
eða starfsmann vanan málmsmíði.

Einnig óskum við eftir að ráða  nema til starfa.

Umsóknir sendist á  eyjolfur@blikkvik.is  
Öllum verður svarað.

Fjölmennt, símenntunar- og þekk- 
ingarmiðstöð óskar eftir starfsmanni.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Dagleg umsjón með húsnæði Fjölmenntar
• Móttaka og aðstoð við þátttakendur á námskeiðum Fjölmenntar

Hæfniskröfur:
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki
• Félagsliðamenntun æskileg
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Um er að ræða 100% starf og æskilegt að viðkomandi geti byrjað 
sem fyrst

Laun eru samkvæmt samningi Fjölmenntar og SFR

Nánari upplýsingar gefur Helga Gísladóttir forstöðumaður  
Fjölmenntar í síma 530 1300

Umsóknir, ásamt ferilskrá, skulu sendar á netfangið  
helgag@fjolmennt.is

Umsóknarfrestur er til 22. október

VIÐ VITUM HVAÐ

SKIPTA MIKLU MÁLI
STAFRÆNAR LAUSNIR

Forstöðumaður Stafrænna verkefna

Við hjá VÍS ætlum að veita viðskiptavinum okkar bestu tryggingaþjónustu sem völ er á. Framfarir í stafrænni tækni eru 
lykillinn að einfaldari og betri þjónustu og þar ætlum við að vera í fararbroddi. Við leitum að forstöðumanni til að leiða 
áfram metnaðarfull verkefni í stafrænni þróun.

Forstöðumaður Stafrænna verkefna mun vinna að stafrænni vegferð VÍS og hafa yfirumsjón með teymum sem vinna að nýjum lausnum 
í rafrænni þjónustu. Viðkomandi mun vinna að þróunarverkefnum í nánu samstarfi við öll svið félagsins þar sem einblínt er á virði fyrir 
viðskiptavini. Við leitum að lausnamiðuðum og árangursdrifnum einstaklingi.

Helstu verkefni
 Stefnumótun og aðgerðaráætlun í stafrænum lausnum 
 Stýring á stafrænum þróunarverkefnum
 Ábyrgð á innleiðingu í samvinnu við önnur svið  
 Utanumhald um mælikvarða sem sýna árangur verkefna 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Reynsla af verkefnum sem tengjast innleiðingu stafrænna lausna 
 fyrir viðskiptavini
 Brennandi áhugi á að einfalda og þróa þjónustu fyrir viðskiptavini 
 Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfni
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu VÍS, 
www.vis.is/vis/mannaudur/storf/

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Guðný Helga Herbertsdóttir, framkvæmdastjóri Stafrænnar þróunar, gudnyhh@vis.is

VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og 
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki 
gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við 
áhugaverð og kre¢andi verkefni.



Heilsuver Suðurlandsbraut 22 
óskar eftir starfsmanni

Heilsuver er sérverslun með heilsuvörur og í starfinu 
felst m.a. almenn umsjón með búðinni, afgreiðsla, 
ráðgjöf, kynningar o.fl. Viðkomandi þarf að hafa góða 
menntun sem nýtist í starfi auk brennandi áhuga 
á heilsuvörum. Umsóknarfrestur er til 22.október. 
Nánari upplýsingar vetir Aðalsteinn, sími 533-6103 
eða  alli@lyfjaver.is

Rafiðnaðarskólinn
óskar eftir að ráða

í fullt starf sviðsstjóra
veikstraums.

Starfslýsing:
Í starfinu felst meðal annars að leiða og halda utan
um eftirmenntunarnámskeið á sviði veikstraums og

stýra innleiðingu nýrra námskeiða auk þróunar
núverandi námskeiða.

Viðkomandi starfsmaður starfar jafnframt með
öðrum starfsmönnum Rafiðnaðarskólans að fram-

gangi eftirmenntunar fyrir félagsmenn RSÍ og SART.

Sviðsstjóri veikstraums er talsmaður þess sviðs í
nánu samstarfi við skólastjóra. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður sinni
einhverri kennslu.

Starfskröfur:
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði veikstraums 
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti  

Nánari upplýsingar veitir Stefán Sveinsson,
skólastjóri, stefan@raf.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað 

og 100% trúnaðar gætt.

Stórhöfða 27 | 110 Reykjavík | Sími 568-5010
Fax 581-2420 | www.raf.is | skoli@raf.is

NEED A JOB?
AÞ-Þrif is looking for people
– full time and part time jobs 

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE 
HONESTY

AÞ-Þrif is looking for people to hire, both 
for full time job and part time job.
Preferably between 20–40 years of age, icelandic 
and/or english speaking with driving license.
Clean criminal record required.

Please apply via www.ath-thrif.is or send email: 
gerda@ath-thrif.is

Samhentir Kassagerð óska eftir að 
ráða framtíðarstarfsmann á lager 

fyrirtækisins í Garðabæ.

Í starfinu felast öll almenn lagerstörf, 
t.d. móttaka og afgreiðsla pantana, 
frágangur og dagleg umhirða á lager.
Leitað er að þjónustulunduðum, 
skipulögðum og sjálfstæðum aðila 
með góða almenna tölvukunnáttu og 
jákvætt viðmót. 
Lyftararéttindi er kostur en ekki skilyrði.

Um framtíðarstarf er að ræða.
Vinnutími er frá kl. 8:00-17:00 
mánudaga til fimmtudaga 
en frá kl. 08:00-16:00 á föstudögum.

Umsóknarfrestur er til og með 22. okt. 
næstkomandi. Æskilegt er að viðkom-
andi geti hafið störf sem fyrst.

Fyrirspurnir og umsóknir berist á 
netfangið johannes@samhentir.is 
merkt „Lagerstarf“.

LAGERSTARF

Við leitum að glaðlyndum, snyrtilegum og félagslyndum einstaklingum til að kynna 

okkar góðu matvörur í verslunum á höfuðborgarsvæðinu, í Reykjanesbæ og á Selfossi. 

Vinnutíminn er allajafna milli 14:00 og 18:00 en er nokkuð sveigjanlegur. Unnir eru 15 

til 20 tímar í mánuði og því hentar þetta námsmönnum vel eða öðrum sem leita sér að 

aukavinnu og tekjum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafþór Úlfarsson, deildarstjóri 
markaðssviðs, í síma 575 6068 eða með tölvupósti; hafthor@ss.is.
Sláturfélag Suðurlands er 110 ára öflugt og framsækið matvæla-
fyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. 
Hjá félaginu starfa um 300 starfsmenn. 
Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins, www.ss.is.

VINNA VIÐ KYNNINGAR Á VÖRUM 
SLÁTURFÉLAGS SUÐURLANDS

HÆFNISKRÖFUR FYRIR STARFIÐ ERU:
• Hafa gaman af að hitta fólk
• Hafa áhuga á mat
• Hafa góða framkomu

Áhugasamir vinsamlega sæki um á 

heimasíðu félagsins, www.ss.is fyrir 

20. október nk. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu uppfærslumanns í 
horndeild frá og með haustinu 2018.

Hæfnispróf fer fram 23. og 24. nóvember 2017 í Hörpu.
 

 Einleiksverk:
1. Mozart
 W. A. Mozart hornkonsert nr. 4, K. 495, 
 fyrsti kafli með kadensu.

2. Strauss
 Richard Strauss hornkonsert nr. 1, 
 op. 11, fyrsti kafli.

 

STAÐA UPPFÆRSLUMANNS
HORNLEIKARI

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2017.  

Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast til 
Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is).

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að 
minnsta kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands www.sinfonia.is og hjá  mannauðsstjóra 
(starf@sinfonia.is) í síma 898 5017.

 

 

 

 

Sinfóníuhljómsveit íslands
Hörpu – Austurbakka 2
sinfonia@sinfonia.is
545 2500
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RAFVIRKJAR!
Óskum eftir rafvirkjum til framtíðar starfa. 

Umsóknum ásamt ferilskrá sendist á  
rafbodi@rafbodi.is

Skeiðarás 3 - 210 Garðabær - 565 8098 - rafbodi@rafbodi.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðaskóli
 • Stuðningsfulltrúi
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Starfsfólk 
 
Kirkjuból
 • Sérkennslustjóri

Ægisgrund - heimili fyrir fatlaða
 • Starfsmaður - 80% starfshlutfall

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

Nánari upplýsingar má finna á vef Garðabæjar
www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

    

VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ VERA PARTUR 
AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ FLOTTU FYRIRTÆKI. 
ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA Í KOX KRINGLUNNI

Helstu verkefni 

• Daglegur rekstur 

• Innkaup 

• Sala 

• Starfsmannahald

• Þjónusta við viðskiptavini

UMSÓKNIR BERIST FYRIR 18. OKTÓBER Á ATVINNA@S4S.IS

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Hæfniskröfur

• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

VERSLUNARSTJÓRA

S4S LEITAR AÐ

SÉRFRÆÐINGUR Í 
UPPLÝSINGAÖFLUN 
OG GREININGUM

Samtök or
a

Samorka óskar eftir að ráða drífandi einstakling sem býr yfir miklu 
frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að sinna mikilvægum 
og spennandi verkefnum á sviði greininga. Um er að ræða skemmtilegt 
starf fyrir einstakling sem hefur áhuga og getu til að safna saman og 
greina hagtölur og ýmsar áhugaverðar upplýsingar sem varða orku- og 
veitustarfsemi á Íslandi og í nágrannalöndum okkar, og koma því til skila 
á mannamáli.
 
Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög 
Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um allt land. 
Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan 
vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu 
þeirra og rekstur.
 
Samtökin eru aðilar að Samtökum atvinnulífsins og eru staðsett í Húsi 
atvinnulífsins að Borgartúni 35. Í starfinu felst tækifæri til að vinna náið 
með ýmsum sérfræðingum aðildarfyrirtækja Samorku auk sérfræðinga 
annarra samtaka í Húsi atvinnulífsins.
   

HELSTU VERKEFNI:
•  Söfnun, greining og miðlun upplýsinga sem varða orku og veitustarfsemi,  
 þ.m.t. umhverfis- og loftslagsmál. 

•  Greining á áhrifum breytinga á rekstrarumhverfi orku- og    
 veitufyrirtækja. 

•  Skýr og greinargóð framsetning gagna og upplýsinga. 

•  Skipulagning og umsjón með framkvæmd opinna funda um málefni 

 orku- og veitugeirans. 

•  Faglegur stuðningur við ýmis verkefni sem unnið er að hverju sinni. 

•  Eftirfylgni með nýrri stefnu samtakanna.
 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. hagfræði eða verkfræði.

•  Hæfni og áhugi á að greina upplýsingar og hagstærðir sem varða orku- 
 og veitustarfsemi hér á landi og í nágrannalöndum.

•  Færni í markvissri framsetningu upplýsinga jafnt skriflega,    
 myndrænt og munnlega.

•  Jákvæðni og mikil samskipta- og samstarfsfærni.

•  Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ FINNA Á WWW.SAMORKA.IS
Bæði konur og karlmenn eru hvött til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið veita Páll Erland, framkvæmdastjóri Samorku (pall@samorka.is), 
og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. október. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.



VERKSVIÐ/TÆKNI
• Ljósleiðarar
• Bylgjukerfi (DWDM)
• Ethernet/IP
• MPLS & SDH
• Þróun þjónustu

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á IP og Internet tækni
• Enskukunnátta
• Þjónustulipurð og frumkvæði 

Viltu vinna við fjarskipti?
Spennandi starf hjá tæknideild Farice

Smáratorg 3, 14. hæð - 201 Kópavogur - www.farice.is

Tæknideild Farice leitar að starfsmanni til að sinna rekstri og þróun fjarskipta-
kerfa sinna. Starfið er fjölbreytt og býður upp á alhliða reynslu. Starfsmaður 
mun fá þá þjálfun sem nauðsynleg er.

Farice á og rekur tvo sæstrengi til útlanda og sinnir 
þar af leiðandi nánast allri gagnaumferð Íslands við 
útlönd. Viðskiptavinir Farice eru fjarskiptafélög og 
viðskiptavinir gagnavera, sem er sívaxandi þáttur í 
starfseminni. Farice býður Internet þjónustu, almenna 
gagnaflutningsþjónustu og rekur eigin kerfi til þess.

Nánari upplýsingar veitir Örn Jónsson í síma 
857-1900. Umsóknir sendist á starf@farice.is
Umsóknarfrestur er til 20. október 2017. 

Sérfræðingur í úrvinnslu  
gagna og prófagerð

Menntamálastofnun stuðlar að framförum í þágu mennt- 
unar í samræmi við stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og 
alþjóðleg viðmið. Stofnunin sinnir víðtæku hlutverki við mat 
á menntun, þróar og miðlar námsgögnum til nemenda og 
veitir margskonar þjónustu við menntakerfið.
Auglýst er laus til umsóknar  staða sérfræðings í úrvinnslu  
gagna og prófagerð á matssviði. Um er að ræða 
100% starf og laun eru greidd samkvæmt samningum 
fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Helstu verkefni
• Prófagerð
• Úrvinnsla, meðferð, miðlun og greining gagna
• Aðkoma að framkvæmd rafrænna prófa
• Aðkoma að framkvæmd PISA
• Þátttaka í öðrum verkefnum á matssviði

Menntunar og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Öryggi, nákvæmni, ögun og reynsla í meðferð, greiningu 
  og úrvinnslu gagna skilyrði
• Þekking og reynsla af tölfræði úrvinnslu skilyrði
• Þekking og reynsla af skólastarfi æskileg
• Þekking og reynsla af stöðlun mælitækja er kostur
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum
• Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir:  
Sverrir Óskarsson, sviðsstjóri, í s. 514-7500,  
netfang: sverrir.oskarsson@mms.is

Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsókn- 
ar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt 
upplýsingum um umsagnaraðila. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um starfið.

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt sérfræðingur, 
matssvið. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda  
í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2017.

Víkurhvarfi 3 • 203 Kópavogi  
postur@mms.is • www.mms.is • (+354) 514 7500

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Ræstingar, hlutastarf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201710/1639
Sérfræðingar, fyrsta íbúð Ríkisskattstjóri Rvk/Akureyri 201710/1638
Sérfræðingur, virðisaukaskattur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201710/1637
Sérfræðingur, skattefirlit Ríkisskattstjóri Reykjavík 201710/1636
Þjónustufulltrúi Ríkisskattstjóri Akureyri 201710/1635
Sérfræðingur, hugbúnaðarþróun Ríkisskattstjóri Reykjavík 201710/1634
Verkefnastjóri eldvarnarsviðs Mannvirkjastofnun Reykjavík 201710/1633
Fagstjóri eldvarnarsviðs Mannvirkjastofnun Reykjavík 201710/1632
Aðstoðarmenn dómara Landsréttur Reykjavík 201710/1631
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201710/1630
Ljósmóðir Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201710/1629
Starfsmannahjúkrunarfræðingur Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201710/1628
Deildarlæknir Landspítali, líknardeild Kópavogur 201710/1627
Sérfræðilæknir Landspítali, líknardeild Kópavogur 201710/1626
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201710/1625
Sjúkraliði Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201710/1624
Sérfræðilæknir Landspítali, æðaskurðlækningar Reykjavík 201710/1623
Sérfræðingar í umhverfistölfræði Hagstofa Íslands Reykjavík 201710/1622
Sérfræðingur við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201710/1621
Starfsmaður við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201710/1620
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201710/1619
Hjúkrunarfræðingar - afleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201710/1618
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201710/1617
Heilmilislæknir Heilsugæslan Seltjarnarnesi/Vesturbæ Seltjarnarnes 201710/1616
Almennur læknir Heilsugæslan Seltjarnarnesi/Vesturbæ Seltjarnarnes 201710/1615
Sjúkraliðar og sérhæfðir starfsm. Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201710/1614
Sálfræðingur Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201710/1613
Verkefnastjóri Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201710/1612
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, öldrunarlækningadeild  Reykjavík 201710/1611
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201710/1610
Sérfræðilæknir í taugalækningum Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201710/1609
Sérfræðingur Fiskistofa, þjónustu- og upplýsingasvið Akureyri 201710/1608
Verkstjóri Vegagerðin Höfn 201710/1607
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1606
Sjúkraliði, lyflækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1605
Hjúkrunarfræðingur Sólvangur Hafnarfjörður 201710/1604
Starfsmenn við aðhlynningu Sólvangur Hafnarfjörður 201710/1603
Sérfræðingur Byggðastofnun, þróunarsvið Sauðárkrókur 201710/1602
Ræstingar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201710/1601
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík/Fjallab. 201710/1600
Embætti prests, Hjallaprestakall Biskupsembættið Kópavogur 201710/1599

Viðskiptablaðið óskar eftir blaðamanni 
í fullt starf á ritstjórn blaðsins.
 
Helstu verkefni:
• Skrif á vefinn vb.is og í Viðskiptablaðið
 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af blaðamennsku æskileg
• Þekking og áhugi á viðskiptum skilyrði
• Háskólamenntun, s.s. á sviði hagfræði, viðskipta  
   eða lögfræði æskileg
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði, metnaður og öguð 
   vinnubrögð eru nauðsynlegir eiginleikar

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. október nk.  
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Umsóknir sendist á starfsumsokn@
vb.is.

Blaðamaður



CCP IS HIRING!

Full descriptions and applications at www.ccpgames.com/careers 

Senior Manager, Communications, EVE Online & Reykjavík Studio.
The Senior Manager, Communications will oversee the communication efforts and lead a team for 
award-winning massively multiplayer online game EVE Online (as well as other projects originating from 
the Reykjavik studio) across multiple channels, including press, community, influencers, and social media.
Candidates must have proven success in developing and executing communications strategies for 
entertainment/consumer product companies. Expertise building and/or managing a community team 
and/or outreach program, and in creating meaningful conversations on social media outlets like 
Facebook and Twitter is preferred.

A deep knowledge of, and excitement for, massively multiplayer games is a plus.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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.

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.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR



kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Austurkór    

· Deildarstjóri í Austurkór    

· Leikskólakennari á Marbakka    

· Leikskólakennari á Núp    

· Leikskólakennari á Sólhvörfum    

· Leikskólakennari í Austurkór    

· Leikskólakennari í Fífusölum    

· Leikskólakennari vegna stuðnings á   
 Sólhvörfum    

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi á Kópastein    

· Leikskólasérkennari á Kópahvol    

· Leikskólasérkennari í Austurkór    

· Sérkennari-þroskaþjálfi á Baug    

· Starfsmaður á Núp    

· Þroskaþjálfi í fífusali    

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla    

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Vatnsendaskóla    

· Kennari á yngsta stig í Vatnsendaskóla    

· Kópavogsskóli óskar eftir frístunda-  
 leiðbeinendum    

Velferðasvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk    

· Starfsmenn óskast í frekari liðveislu    

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

Upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson  
rekstrarstjóri, runar@byko.is
Sótt er um á www.byko.is eða alfred.is  

Dugmikið starfsfólk óskast í helgarvinnu  
í Hólf&Gólf, BYKO Breidd.  
Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu á t.d. parketi, flísum, 
innréttingum, innihurðum og hreinlætistækjum.

Hef� þú áhuga  
 á flo�ri hönnun?

BYKO BREIDD

HELGARVINNA

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

BLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ 
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?
Áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í 
stöðugri sókn

 Umsækjandi þarf:
•	að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
•	og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
•	að hafa gott vald á íslenskri tungu
•	að vera fær í mannlegum samskiptum
•	að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu 
Karen Sigurþórsdóttur í gegnum netfangið 
sunnak@365.is 

Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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byko.is

SPENNANDI 
FRAMTÍÐARSTÖRF

fagmennska - dugnaður  
lipurð - traust

BYKO ehf. var stofnað 1962 og 
starfar á byggingavörumarkaði og 
smásölumarkaði. Hjá okkur starfar 
öflugur hópur starfsmanna sem myndar 
frábæra liðsheild með skýra stefnu 
fyrirtækisins að leiðarljósi. Mikil 
�ölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og 
erum við ávallt að leita að góðu fólki. 
Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu  
og mikla framtíðarmöguleika.

STARFSSVIÐ  
Starfið felur í sér sölu, ráðgjöf og tilboðsgerð  
til verktaka, iðnaðarmanna og einstaklinga  
í framkvæmdum.

HÆFNISKRÖFUR 
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka  
þjónustu lund og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um 
flest er varðar bygg ingarefni og meðhöndlun 
þess ásamt því að hafa metnað til að takast á við 
kre andi verkefni. Viðkomandi þarf að búa yfir 
stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

SÖLUMAÐUR Í  
TIMBURVERSLUN

STARFSSVIÐ  
Starfið felst í afgreiðslu, tiltekt á pöntunum  
til viðskiptavina og önnur almenn lagerstörf.

HÆFNISKRÖFUR 
Starf sem hentar öllum aldurshópum.  
Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.

AFGREIÐSLUMAÐUR 
Í TIMBURVERSLUN

Um er að ræða framtíðarstörf í 100% stöður.  
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Nánari upplýsingar veitir Renzo Gústaf Passaro, 
verslunarstjóri Timburverslunar, renzo@byko.is.
Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 23. okt.

ÞAÐ ER ALDREI LEIÐINLEGT Í 
TIMBURVERSLUN BREIDD

Alfreð
Þú sækir um með

Alfreð
Þú sækir um með

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ 
KRAFTMIKLUM VERKEFNASTJÓRA

Verkefnastjóri óskast

Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna. Framtíðarsýn 
Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Pósturinn leitar að öflugum verkefnastjóra til að stýra innleiðingum verkefna vegna nýrrar Persónuverndarlöggjafar. Verkefnastjóri mun einnig sjá 
um verkefnastjórn á öðrum verkefnum og vera með eftirlit á framkvæmd þeirra. Verkefnastjóri er staðsettur í skipuriti í verkefnastofu sem heyrir 
beint undir forstjóra. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.

Umsóknarfrestur:
29. október 2017

Starfsumsóknir:
www.postur.is

Pósturinn hlaut Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC árið 2016. Pósturinn leggur mikla áherslu á jafna stöðu 
kynjanna og er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá fyrirtækinu og að mikið sé 
lagt upp úr því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Menntun og reynsla
Háskólagráða í verkefnastjórnun eða háskólapróf sem nýtist í starfi.

Hæfniskröfur

Reynsla af verkefnastjórnun.

Þekking á LEAN straumlínustjórnun er kostur.

Þekking á gæðastjórnun er kostur.

Góð almenn tölvukunnátta.

Mjög góð færni í mannlegum samskiptum.

Frumkvæði og metnaður í starfi.

Hæfni í miðlun upplýsingu í töluðu og rituðu máli.

Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 

starfið. Nánari upplýsingar veitir Ása Dröfn Fox Björnsdóttir, í síma 580-1000 eða í netfangi asadrofn@postur.is. 



Til leigu eru veislusalir Fáks 

Í félagsheimili Fáks er 150 manna  
salur og í reiðhöllinni í Víðidal er  

100 manna salur. 

 Salirnir eru lausir frá 1. feb 2018.
Áhugasamir sendi póst á fakur@fakur.is

Löggiltur fasteignasali
Rótgróin fasteignasala sem hefur mikil umsvif í fasteigna-

sölu auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi hafi víðtæka reynslu af  
sölu- og leigumiðlun fasteigna, bæði íbúðar-  

og atvinnu húsnæðis. Góð föst laun í boði.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
umsækjenda berist  á netfangið box@frett.is merkt 

„Lögg. fast“ fyrir 27. október nk.

Seltjarnarnesbær 

Alþingiskosningar
28. október 2017

Kjörfundur á Seltjarnarnesi er frá kl. 09:00 til kl. 22:00 í

Valhúsaskóla við 
Skólabraut

    
Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar liggur frammi, almenningi til sýnis 
frá 18. október á bæjarskrifstofum Seltjarnarness  Austurströnd 
2, í þjónustuveri á 1. hæð, á opnunartíma skrifstofunnar.
    
Kosning utan kjörfundar  er í Smáralind, Kópavogi. Akæða- 
greiðslan fer fram vestanmegin á 2. hæð í Smáralind. Þar verður 
opið alla daga milli kl. 10 og 22.
    
Kjörfundur á Seltjarnarnesi  þann 28. október 2017,  er í  
Valhúsaskóla við Skólabraut og hefst kl. 9:00 og lýkur kl. 22:00. 
 
    
Kosið er í þremur kjördeildum, eins og verið hefur í  
undanförnum kosningum.
    
www.kosning.is - Kosningavefur innanríkisráðuneytisins er 
með ýmsar upplýsingar um kosningarnar t.d. uppflettingu á 
vefnum „hvar ertu á kjörskrá?“.
    

Munið eftir persónuskilríkjum.
    
Aðsetur kjörstjórnar Seltjarnarnesbæjar á kjördag er í Valhúsaskóla.

F.h. Kjörstjórnar
Pétur Kjartansson, formaður

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Hólaberg	86.	Stækkun	og	endurbætur,	 -   
 útboð nr. 14086.
•	Ræsting	í	leikskólanum	Hagaborg	–	
 útboð nr. 14084

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

Viðhald fasteigna
Lokuð útboð

Verksýn ehf. óskar eftir áhugasömum verktökum til þátt- 
töku í lokuðum útboðum á vegum félagsins. Eru útboðin 
haldin f.h. viðskiptavina okkar sem ýmist eru stofnanir, 
sveitarfélög, fasteignafélög eða húsfélög. Gerð er krafa 
um að forsvarsmaður viðkomandi fyrirtækis sé löggiltur 
iðnmeistari og að fyrirtækið hafi gæðakerfi, viðurkennt af 
Mannvirkjastofnun.

Þeir verktakar sem koma til álita verða beðnir um gögn er 
varða skil á opinberum gjöldum, skil á lífeyrissjóðsgjöldum 
og ársreikningum.

Áhugasamir eru beðnir að senda tölvupóst  
á netfangið andri@verksyn.is 

Verksýn ehf. • Síðumúla 1, 108 Reykjavík 
www.verksyn.is • verksyn@verksyn.is

Í samræmi við 1. mgr. 41. greinar  skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir Garðabær hér með 
kynningu á tillögu að deiliskipulagi íbúðarbyggðar í Arnarnesi. Tillagan er nú kynnt Í þriðja 
sinn með nokkrum breytingum og lagfæringum.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á tveimur uppdráttum og í greinargerð. Þar er kveðið á 
um öll atriði deiliskipulags eins og áskilið er í skipulagslögum og skipulagsreglugerð, s.s. 
byggingarreiti, nýtingarhlutfall, hæð húsa, útfærslu opinna svæða o.s.frv.

Við gerð tillögunnar hefur verið leitast við að viðhalda þeim ákvæðum sem voru hluti af 
upphaflegu skipulagi Arnarness frá 1961 en auk þess eru nú sett ákvæði um nýtingarhlutfall 
íbúðarhúsa og breytta landnotkun á háholtinu sem skilgreint er sem almenningsgarður í 
tillögunni.

Deiliskipulag Arnarness tók gildi þann 23.maí 2014. Þann 17. mars 2016 felldi úrskurðar-
nefnd umhverfis- og auðlindamála deiliskipulagið úr gildi í kjölfar kærumála. Nefndin 
komst að þeirri niðurstöðu að breytingar þær sem gerðar voru á deiliskipulaginu við 
afgreiðslu þess að lokinni kynningu hafi varðað grundvallaratriði þess og bæri því að 
auglýsa það að nýju. Þær breytingar sem bæjarstjórn gerði var ætlað að koma til móts við 
fjölda athugasemda sem borist höfðu í athugasemdarfresti.

Þær helstu breytingar sem gerðar eru á tillögunni frá áður samþykktu skipulagi eru að í 
stað 4 einbýlishúsa efst í Hegranesi er nú gert ráð fyrir raðhúsum með alls 12 íbúðarein-
ingum. Auk þess eru gerðar ýmsar smærri lagfæringar.

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7 frá 13. október til 
og með 27. nóvember 2017. Hún er enn fremur aðgengileg á vef Garðabæjar gardabaer.is.  
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum rennur út mánudaginn 27. nóvember  
2017.  Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Garðabæjar og skulu þær vera skrif-
legar og undirritaðar.  

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG 
Í GARÐABÆ - ARNARNES

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS. 

Nýjar og glæsilegar íbúðir að Álalind 10, 201 
Kópavogi. Afhending Nóvember 2017. Íbúðir 
skilast fullbúnar með öllum gólfefnum. Léttir 
innveggir eru hlaðnir með Lemga steinum frá 
Steypustöðinni. Húsið er 4ra hæða lyftuhús 
með 11 íbúðum og fylgir öllum íbúðum stæði í 
upphitaðri bílageymslu. 

204 – 3 herb. 110 fm. V.55,5 m.
303 – 3 herb. 108,2 fm. V.56,5 m.
403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 59 m.
201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

 Verð frá 55 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg, fasteignasala

Sóltún 30
105 REYKJAVÍK

Falleg fimm herbergja endaíbúð á 5. hæð 
með fallegu útsýni. Sérinngangur af svölum. 
Tvö sérmerkt bílastæði á lóð. Suðursvalir. 
Fasteignamat næsta árs 47.000.000

STÆRÐ: 108,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

48.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lómasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Falleg fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í 
lyftuhúsi með bílastæði í bílakjallara. Mikið og 
fallegt útsýni er úr stofu og af svölum sem eru 
til suðvesturs.

STÆRÐ: 124,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasai

Klappakór 1B
203 KÓPAVOGUR

Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð með verönd 
og stæði í upphitaðri bílageymslu. Sér inngan-
gur, innbyggð uppþvottavél og ísskápur geta 
fylgt. Laus í desember.

STÆRÐ: 88,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Löggiltur fasteignasali

Gerðavellir 17
240 GRINDAVÍK

Mjög gott atvinnuhúsnæði með mikla 
möguleika til sölu. Byggingarréttur á lóð.

STÆRÐ: 150 fm ATVINNUHÚSNÆÐI

29.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Vitinn - Vitatorgi 7
245 SANDGERÐI

Einstakt tækifæri til að eignast veitingastað í 
góðum rekstri ásamt húsakynnum við Vitatorg í 
Sangerði. Veitingahúsið er með tveimur opnum 
sölum sem taka 70 manns í sæti.

STÆRÐ: 205 fm       VEITINGAHÚS

TILBOÐ 
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16. okt 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    15. okt 15:00 – 15:30

Verslun/Vefverslun

Vaxandi rekstur til sölu - Einstakt og spennandi 
tækifæri, fyrirtæki í fullum rekstri, endalausir 
mögleikar... hentar vel til dæmis fyrir samhentar 
vinkonur, mæðgur, systur.

Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15. okt 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    15. okt 15:00 – 15:30



Fasteignafélag með 
leiguíbúðir til sölu
Til sölu velrekið einkahlutafélag með 12 íbúðum.  

Allt eignir í klæddum, viðhaldslitlum, 
mjög vel staðsettum, fjölbýlishúsum.  

6 íbúðir í efra Breiðholti, 2 íbúðir á Völlunum  
í Hafnarfirði og 4 íbúðir á Akranesi.  

Allar með langtímaleigusamningum og góðum  
traustum leigutökum sem flestir hafa verið lengi 

leigutakar hjá félaginu. Heildarleiga á mánuði um  
2,1 milljón.

Heildarfermetrar 1015.

Ásett verð 360 milljónir / tilboð.  
Áhvílandi gott langtímalán ca 200 milljónir.  

Tilvalið fyrir stærri félög á sama sviði að bæta við sig.

Nánari upplýsingar veittar í síma 774-7117.  

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Glæsileg eign með einstöku útsýni og bílskúr. Opið hús mánud. 
16. október kl. 17:30-18:30 og miðvikud. 18. okt. kl. 17:30-18:30
Íbúðin 130,8 fm, er á 5 hæð (efstu) bílskúr, 19 fm, innbyggður fylgir og 
innangegnt í hann úr sameign. 
Massíft parket á gólfum í stofum og herbergi. Kamína í stofu. Einstakt 
útsýni í suður og vestur. Sólstofa og suðursvalir. Sér þvottahús. 
Húsvörður í húsinu.
Öll sameign til fyrirmyndar að utan sem innan. Hús klætt að utan og 
viðhaldslétt. Aðeins má selja þeim sem að eru 63 ára og eldri. Falleg 
eign á efstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með einstöku útsýni.  
Verð 78.5 milljónir. 

Upplýsingar um eignina veita Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221 eða 
á bardur@450.is eða Erlendur Davíðsson lögg.fast. S: 450-0000 eða 
erlendur@450.is

OPIÐ HÚS

Þorragata 7 FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

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.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. OKTÓBER 
KL. 17:30 – 18:00

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 2. 
hæð í viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu. Eignin 
er skráð 110,9 fm. þar af er geymsla í  
kjallara sameignar skráð 6,9 fm. 
Verð: 47,9 millj.    

Vel staðsett 706,9 fm. sjávarlóð með útsýni 
yfir allan Faxaflóa og Snæfellsjökul. Gert er 
ráð fyrir 258 fm. bjálkahúsi skv. teikningum. 
Búið er að steypa fyrstu hæðina. Stutt er 
í alla þjónustu svo sem skóla, leikskóla og 
verslun. Allur frágangur götu og nánasta 
umhverfis lokið.  Verð: 15,9 millj.

Fallegt útsýni – lóðin liggur að Ytri-Rangá
Sumarbústaðaland 1,32 ha. í landi Svín-
haga að Fitjahrauni 1, Rangárþingi ytra.  
Lóðin er eignarlóð og má byggja allt að 300 
fm. á eigninni. Hún liggur að Ytri-Rangá 
og skartar fallegu útsýni. Búið er að 
gróðursetja um 2.000 trjáplöntur á eigninni. 
Uppspretta er á lóðinni.
Verð: Tilboð

Vel staðsett 737 fm. sjávarlóð með útsýni 
yfir allan Faxaflóa og Snæfellsjökul. Stutt 
er í alla þjónustu svo sem skóla, leikskóla 
og verslun. Allur frágangur götu og nánas-
ta umhverfis lokið.
Verð: 7,9 millj.

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. OKTÓBER 
KL. 14:00 – 14:30

Björt og rúmgóð 2-3 herbergja 84,4 fm. 
íbúð á jarðhæð með sér garði. Möguleiki 
er að útbúa annað herbergi. Þvottahús 
innan íbúðar. Snyrtileg sameign, hjóla- og 
vagnageymsla. Laus við kaupsamning.
Verð: 36,9 millj.

Kambasel 85 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. OKTÓBER 
KL. 15:00 - 15:30 

Einstaklega glæsileg útsýnisíbúð í  
Skugganum á 8. hæð með óhindruðu útsýni 
til sjávar. Íbúðin er 137,2 fm. auk stæðis í 
bílakjallara og geymslu. Glæsileg stofa með 
gólfsíðum gluggum á þrjá vegu. Góðar yfir-
byggðar suðursvalir. Eignin er mjög vönduð 
og falleg með einstöku útsýni.
Verð: 129 millj.

Vatnsstígur 20-22 – 101 Reykjavík

Svínhagi í Fitjahrauni – 850 Hella  

Guðnýjarbraut 14 – Innri Njarðvík

Lækjasmári 2 – 201 Kópavogur

Guðnýjarbraut 12 – Innri Njarðvík  

Garðar B. Sigurjónsson
Í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasala.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

VIÐ ERUM
TRAUSTI

Brúnaland 34 – 108 Reykjavík 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 17:30 – 18:00

Glæsilegt og mikið endurnýjað 5-6 herb. 
raðhús sem er einstaklega vel staðsett við 
opið svæði í Fossvoginum. Eignin er 213,5 
fm. þar af er bílskúr í bílskúrslengju 22,2 fm. 
Suður garður og suður svalir. Ný sérsmíðuð 
eldhúsinnrétting frá Brúnás. Nýtt gegnheilt 
parket er á öllu húsinu. Dregið hefur verið 
nýtt rafmagn í allt húsið nema bílskúr. Nýjar 
innihurðir frá Agli Árnasyni. Nýtt glerhandrið 
úr hertu gleri frá Glerborg. Húsið stendur í 
innstu raðhúsalengju í götunni. Skipt var um 
járn á þaki og þak yfirfarið árið 2009.  
Verð: 115 millj. 

Rauðalækur 69 – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 

Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja hæð við Rauðalæk 69. Eignin er skráð 118,8 fm. þar af eru 
tvær geymslur 1,3 fm. og 1,2 fm. Eignin er á efstu hæð í fjögurra íbúða húsi með suður svalir. 
Verð: 57,5 millj.

OPIÐ HÚS
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- Spennandi fjárfestingarkosturSogavegur 142 e.h. - Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 -18:00 

OPIÐ HÚS
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- Spennandi fjárfestingarkostur

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Skemmtilegt einbýlishús, skráð lögbýli, í mjög fallegu umhverfi 
í Austur-Landeyjum. 
Húsið er úr límtrés-
bjálka, 91,4 m2 að 
stærð og er byggt á 
steyptri plötu. Stallað 
járn er á þaki. Hiti er í 
öllum gólfum og eru öll 
gólf flísalögð. Góður 
sólpallur með skjól-
veggjum er framan 
við húsið, sólhús með 
rennihurðurm er á hluta pallsins. Landið sem fylgir er 3,7ha að 
stærð og eru ræktuð tún um 1,5 ha þar af. Einstakt útsýni er frá 
bæjarstæðinu. Verð: 30.9 millj. 

Úlfsey, 861 Hvolsvöllur

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

HLÍÐASMÁRA 2 // KÓPAVOGUR // SÍMI 512 4900 // LANDMARK@LANDMARK.IS // WWW.LANDMARK.IS

ÚLFARSBRAUT  82
NÝTT Á SKRÁ Í ÚLFARSÁRDAL  -   EINSTAKT ÚTSÝNI
OPIÐ HÚS  SUNNUDAGINN 15. OKT MILLI KL 17:00 OG 17:30  
Vandaðar íbúðir í nýju 4ra íbúða fjölbýli við Úlfarsbraut 82, allar með sér bílskúr. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja, stærð 111 – 165 ferm 
með aukinni lofthæð og fallegu útsýni, skilast fullbúnar án gólfefna.

Verð frá 52.900.000 kr.

OPIÐ HÚS

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is sími 663 2300 

STOFA/BORÐSTOFA
45,4 M2

HERBERGI
18,8M2

SVALIR
8,6M2

HERBERGI
25,7M2

AND-
DYRI
6,5M2

HERBERGI
9,5M2

HERBERGI
16,9M2

ELDHÚS
11,6M2

BAÐ
8,4M2

FÖT

BAÐ
5,4M2

ÞVOTTUR
4,0M2

 Miðsvæðis en þó friðsælt

 Nóg pláss, gott skipulag

 Gólfhiti og mikil lofthæð

 2 bílastæði í bílastæðahúsi

 Hjónasvíta og húsvörður

 Þrjú önnur herbergi fyrir 
 hvað sem er: börn, gesti,
  sjónvarp, hobbí, vinnu ...

 Tvö baðherbergi

 Stórt eldhús

 Hnotuspónn 
 á skáphurðum

 Granítborðplötur

 Parket og flísar

 Skjólgóðar suð-vestur 
 svalir

 Stutt í alla þjónustu,
 verslanir og veitingastaði

Lúxusíbúð nærri miðborginni
Vönduð / 5 herbergja / 198,3 fm / Efsta hæð / Mánatún 3 / 105 Reykjavík

588 9090 · www.eignamidlun.is · Grensásvegi 11 · 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Í DAG

LAUGARDAG

14–14:30

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu manneskjuna

www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Opið hús sun 15. okt kl 15:00 -15:30 

4  herbergi 86,3  fm Sér inngangur

4 herbergja íbúð á 1. hæð

Úlfar Þór fasteignasali

Holtsgata 12

34.500.000

220 Hafnarfjörður
Íbúð á 1. hæð 

897 9030

5  herb. 180 fm Björt og rúmgóð sérhæð

Úlfar Þór fasteignasali

Hagamelur 44

79.900.000

107 Reykjavík
Efri sérhæð

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

2  herb. 60,7 fm Frábær staðsetning

Úlfar Þór fasteignasali

Blönduhlíð 2

32.900.000

105 Reykjavík
Íbúð

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús sun 15. okt kl. 16.00-16.30 Bókið skoðun hjá sölumanni

4  herb. 230,1 fm Gott raðhús í Fossvogi

Úlfar Þór fasteignasali

Brúnaland 26

88.500.000

108 Reykjavík
Raðhús

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán 16. okt kl. 17.30-18.00

2  herb. 76,3 fm Suðurverönd, sérgarður

Úlfar Þór fasteignasali

Kringlan 61

40.900.000

103 Reykjavík
Íbúð -  0101

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

4 herbergi 150,3 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Bjarkarás 17

69.900.000

210 Garðabær
Hæð Fallegt útsýni

897 5930

Glæsileg eign

Bókið skoðun hjá sölumanni

3 herbergi 60,1 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Barðavogur 21

28.400.000

104 Reykjavík
Íbúð Þríbýlishús

897 5930

Garður - möguleiki á sólpalli.

2 herbergi 102,8 fm

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

57.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Laus strax 

Sjávarútsýni - Fullbúinn

897 1401

Opið hús mán 12. okt kl. 17.00-17.30

3  herbergi 100,3 fm

Brandur fasteignasali

Suðurhlíð 38d

69.900.000

108 Reykjavík
Íbúð Útsýni til sjávar

Tvö stæð í bílageymslu

897 1401

4 herbergi 120,0 fm

Brandur fasteignasali

Maríubaugur 103

47.800.000

113 Reykjavík
Íbúð Fjölbýli

Sérinngangur - fallegt útsýn

897 1401

98 + 8 fm alls 106 fm auk stæðis í bílageymslu

Einstaklega falleg íbúð á efstu 2 hæðum

Þóra fasteignasali

Tjarnarmýri 35

53.900.000

170 Seltjarnarnes
Íbúð 202

 777 2882

Opið hús þri 17. okt. kl 17.30-18.00

Bókið skoðun hjá sölumanni

Opið hús lau 14. okt. kl.  14.00-14.30 Opið hús mán 16. okt kl.  18.00-18.30

3 herbergi 86 fm

Falleg miðborgaríbúð með sterkan karekter

Þóra fasteignasali

Njálsagta 79

44.500.000

101 Reykjavík
Íbúð Góð lofthæð

 777 2882

Opið hús mið 18. okt. kl. 17.00-17.30



SenterSenter

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

Til leigu: Skólavörðustígur 25

Arkitekt Guðjón Samúelsson
Stærð 380fm

Hlíðarbraut 1
220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1943

Fasteignamat: 59.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Remax Fjörður kynnir: Einbýlishús á tveimur hæðum við Hlíðarbraut 1 í Hafnarfirði. Eignin er skráð
samkvæmt Þjóðskrá Íslands 233 fm og þar af bílskúr 28,3 fm2 Bílskúrinn er í dag innréttaður sem
íbúðarherbergi með salerni. Á neðri hæð eru 4 svefniherbergi, baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð
eru 2 svefniherbergi eldhús og stofa og borðstofa. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 15 oktober 13:30 14:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Ásvallagata 35
101 Reykjavík
Góð eign

Stærð: 70,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1937

Fasteignamat: 30.400.000

Verð: 38.400.000
Remax Fjörður kynnir: Fallega og bjarta töluvert endurnýjaða þriggja herbergja íbúð á 1.hæð við
Ásvallagötu 35.Nánari lýsing: komið inn í parketlagt anddyri. Rúmgott og bjart eldhús með endurnýjaðri
innréttingu.Stofa með parketi. Rúmgott og bjart hjónaherbergi með parketi á gólfi. Barnaherbergi með
parketi. Baðherbergi með sturtubaðkari, dúkur á gólfi. Í sameign er sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús.Uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 15 oktober 14:30 til 15:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Álfholt 44
220 Hafnarfjörður
Góð 4ra herb. íbúð á jarðhæð!!

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 23.950

Verð: 39.900.000
Vel skipulögð 4ra herb. á jarðhæð með útgengi út á lokaðan pall með miklu útsýni.
Eignin skiptist í forstofu/hol með flísum á gólfi. Eldhús með góðri innréttingu með miklu skápa og
borðplássi, flísar á gólfi. Í eldhúsinu er borðkrókur. Stofan er rúmgóð með útgegni út á lokaða
timburverönd með fallegu útsýni. Hjónaherbergið er með fataskáp og parketi á gólfi. 2 barnaherbergi
með parketi á gólfi. Baðherbergi með baðkari/sturtu aðstöðu, innrétting með fínu skápaplássi, flísar á
gólfum og veggjum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sund. 15 okt kl.17.00-17.30

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

899 6753

8622001

Blönduhlíð 11
105 Reykjavík
Flott hæð á vinsælum stað!!

Stærð: 118,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 42.300.000

Verð: 58.900.000
Sérhæð í Blönduhlíð. Falleg og vel umgengin 118,7 m² 4ra herbergja í litlu fjölbýli með sérinngangi.
Húsið hefur verið í góðu viðhaldi og mikið endurnýjað á síðustu árum. Húsið hefur verið endursteinað
að utan, fráveitulagnir endurnýjaðar, endurnýjað járn á þaki, nýlegt gler og gluggar, endurnýjuð
rafmagnstafla og lekaliðar. 2 stofur með tvöfaldri hurð á milli með parketi á gólfum og útgang út á
suðursvalir. 2 stór svefnherbergi með fata skápum.Skv. eignaskiptasamning fylgir bílskúrsréttur.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mán. 16 okt kl.19.00-19.30

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

899 6753

8226800

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar 
eru 3-5 herbergja. tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði 
í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi 
á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á gólfum og gardínum í 
gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi.  Úr stofunum er gengið út á 
svalir (jarðhæð/garð). 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á 
milli innréttinga.  Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, 
upphengdu salerni, góðri innréttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fata- 
skápar. Þvottahús með flísum á gólfum er innan hverra íbúðar. Að utan er 
húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
mánudaginn 16. október kl. 17:00 -18:00

Verð frá 37.900.000 kr. 



SenterSenter

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

Til leigu: Skólavörðustígur 25

Arkitekt Guðjón Samúelsson
Stærð 380fm

Hlíðarbraut 1
220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Stærð: 233 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1943

Fasteignamat: 59.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Remax Fjörður kynnir: Einbýlishús á tveimur hæðum við Hlíðarbraut 1 í Hafnarfirði. Eignin er skráð
samkvæmt Þjóðskrá Íslands 233 fm og þar af bílskúr 28,3 fm2 Bílskúrinn er í dag innréttaður sem
íbúðarherbergi með salerni. Á neðri hæð eru 4 svefniherbergi, baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð
eru 2 svefniherbergi eldhús og stofa og borðstofa. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 15 oktober 13:30 14:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Ásvallagata 35
101 Reykjavík
Góð eign

Stærð: 70,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1937

Fasteignamat: 30.400.000

Verð: 38.400.000
Remax Fjörður kynnir: Fallega og bjarta töluvert endurnýjaða þriggja herbergja íbúð á 1.hæð við
Ásvallagötu 35.Nánari lýsing: komið inn í parketlagt anddyri. Rúmgott og bjart eldhús með endurnýjaðri
innréttingu.Stofa með parketi. Rúmgott og bjart hjónaherbergi með parketi á gólfi. Barnaherbergi með
parketi. Baðherbergi með sturtubaðkari, dúkur á gólfi. Í sameign er sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús.Uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 15 oktober 14:30 til 15:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Álfholt 44
220 Hafnarfjörður
Góð 4ra herb. íbúð á jarðhæð!!

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 23.950

Verð: 39.900.000
Vel skipulögð 4ra herb. á jarðhæð með útgengi út á lokaðan pall með miklu útsýni.
Eignin skiptist í forstofu/hol með flísum á gólfi. Eldhús með góðri innréttingu með miklu skápa og
borðplássi, flísar á gólfi. Í eldhúsinu er borðkrókur. Stofan er rúmgóð með útgegni út á lokaða
timburverönd með fallegu útsýni. Hjónaherbergið er með fataskáp og parketi á gólfi. 2 barnaherbergi
með parketi á gólfi. Baðherbergi með baðkari/sturtu aðstöðu, innrétting með fínu skápaplássi, flísar á
gólfum og veggjum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sund. 15 okt kl.17.00-17.30

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

899 6753

8622001

Blönduhlíð 11
105 Reykjavík
Flott hæð á vinsælum stað!!

Stærð: 118,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 42.300.000

Verð: 58.900.000
Sérhæð í Blönduhlíð. Falleg og vel umgengin 118,7 m² 4ra herbergja í litlu fjölbýli með sérinngangi.
Húsið hefur verið í góðu viðhaldi og mikið endurnýjað á síðustu árum. Húsið hefur verið endursteinað
að utan, fráveitulagnir endurnýjaðar, endurnýjað járn á þaki, nýlegt gler og gluggar, endurnýjuð
rafmagnstafla og lekaliðar. 2 stofur með tvöfaldri hurð á milli með parketi á gólfum og útgang út á
suðursvalir. 2 stór svefnherbergi með fata skápum.Skv. eignaskiptasamning fylgir bílskúrsréttur.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mán. 16 okt kl.19.00-19.30

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

899 6753

8226800

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar 
eru 3-5 herbergja. tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði 
í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi 
á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á gólfum og gardínum í 
gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi.  Úr stofunum er gengið út á 
svalir (jarðhæð/garð). 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á 
milli innréttinga.  Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, 
upphengdu salerni, góðri innréttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fata- 
skápar. Þvottahús með flísum á gólfum er innan hverra íbúðar. Að utan er 
húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
mánudaginn 16. október kl. 17:00 -18:00

Verð frá 37.900.000 kr. 



Einbýlishúsið að Hellatúni 2 í Ásahreppi ásamt ca einum hektara af landi.  
Mikið endurnýjað 167 fm íbúðarhús.
Möguleiki á að kaupa meira land með húsinu! Áhugaverð eign í fallegri sveit.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Elka Guðmundsdóttir, viðskiptafræðingur og nemi til löggildingar. Sími 863-8813  
/ elka@gardatorg.is og Sigurður Tyrfingsson, löggiltur fasteignasali s. 545-0800

Hellatún 2 í Ásahreppi

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

Hverafold 1-3 | www.fastgraf.is

Glæsileg sumarhús til sölu

Langanes 7, glæsilegt sumarhús um 5 km fyrir 
vestan Hvolsvöll, rétt við Rangá. Sannkallaða 
glæsivillu. Húsið selst með öllu innbúi.
Um er að ræða sumarhús af vönduðustu gerð. Það er fjögurra  
herbergja og selst með öllum búnaði. Húsið er sérstaklega hljóð- 
einangrað milli herbergja og hurðir eru það einnig. Í húsinu eru þrjú 
svefnherbergi og þrjú baðherbergi. Í tveimur herbergjum er gengið 
úr herbergi inn á bað og þaðan er hægt að ganga út á verönd. Eitt 
herbergi er með baði handan við ganginn og er einnig hægt að 
ganga út úr því út á verönd.

Glæsilegt sumarhús sem hannað er sem 
lúxushús með þremur svefnherbergjum og 
þremur baðherbergjum. Hægt er að ganga 
út á verönd úr baðherbergjunum. Innra 
skipulag hússins býður upp á góða nýtingu 
á rýminu. Húsið er á byggingastigi 4.

Nánari upplýsingar veitir
Jósep Grímsson löggiltur fasteignasali

s. 863-1126, josep@fastgraf.is

SELTSELTSELTSELT
Langanes 8. SELT
Langanes 8. 
Glæsilegt sumarhús sem hannað er sem SELT
Glæsilegt sumarhús sem hannað er sem 
lúxushús með þremur svefnherbergjum og SELT
lúxushús með þremur svefnherbergjum og SELTSELT

Lautasmári 22. Kópavogur

Vel staðsett og snyrtileg 113,6fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð.   
VERÐ 44,9 millj.
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048, linda@gardatorg.is 
og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800

Strandgata 43. Hafnarfjörður

Falleg og vel staðsett íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar 114,4 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2.hæð. VERÐ 48,9 millj.
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048, linda@gardatorg.is 
og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800

Barmahlíð 23. Reykjavík

91,2 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýli. Talsvert endur- 
nýjuð. Húsið í góðu ástandi að utan.  VERÐ 42,9 millj.
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048, linda@gardatorg.is 
og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800 

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

Sigurður
Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.
Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk  
Ingvadóttir 
í námi til lögg. 
fasteignasala. 
S: 868-7048 
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til 
löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Birna Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til 
löggildingar
Sími 6993665
birna@gardatorg.is

Elka 
Guðmundsdóttir
viðskiptafræðingur /
í námi til lögg.fastei-
gnasala 
s. 863-8813
elka@simnet.is

Möguleiki á 90 % láni. Seljandi lánar 10% af kaupverði. • Bókið skoðun - lyklar á skrifstofu. • Afhending við kaupsamning.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Geysir Bed & Breakfast 
Miklaborg kynnir í einkasölu  
gistiheimili á frábærum stað í 
göngufæri við Geysi, möguleikar 
á stækkun og auknum tekjum.

68,0 millj.Verð:

Um er að ræða 229,9 fm fasteign 
á einni hæð auk 14 fm óskráðs 
starfsmannahúss.  

Eignin stendur á 1.5 hektara 
leigulóð, samningur til 50 ára,  
45 ár eftir.

Til sölu er fasteignin, rekstur, 
allt innbú og rekstrarmunir sem 
fylgja gistiheimilinu.

 
Gistiheimilið hefur verið rekið 
síðan 2014, öll leyfi í fullu gildi.  

Umsagnir á bókunarsíðum mjög 
góðar og fær gistiheimilið topp 
einkunnir þar.

Árgil í Haukadal
Gistiheimili 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Geysir Bed & Breakfast 
Miklaborg kynnir í einkasölu  
gistiheimili á frábærum stað í 
göngufæri við Geysi, möguleikar 
á stækkun og auknum tekjum.

68,0 millj.Verð:

Um er að ræða 229,9 fm fasteign 
á einni hæð auk 14 fm óskráðs 
starfsmannahúss.  

Eignin stendur á 1.5 hektara 
leigulóð, samningur til 50 ára,  
45 ár eftir.

Til sölu er fasteignin, rekstur, 
allt innbú og rekstrarmunir sem 
fylgja gistiheimilinu.

 
Gistiheimilið hefur verið rekið 
síðan 2014, öll leyfi í fullu gildi.  

Umsagnir á bókunarsíðum mjög 
góðar og fær gistiheimilið topp 
einkunnir þar.

Árgil í Haukadal
Gistiheimili 
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HOT
BARRE BURN

  MÖMMU-
TÍMARHOT YOGA

& GONG

BIKINI
BODY BLAST

360
TOTAL BODY

PREGNANCY
FIT

STRONG
BODY BURN

THE GLUTE
WORKSHOP

STRONG
IS THE NEW

SKINNY

TRAMPOLINE
FIT

AFTUR Á BEINU BRAUTINA
Snúðu við blaðinu og settu þér markmið.
Ný námskeið að hefjast — skráðu þig núna!

Sex stöðvar  ·  Þrjár sundlaugar  ·  reebokfitness.is 

NÝTT LÍF

FITNESS 
BOX

ENGIN BINDING
NÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐNÝ NÁMSKEIÐ



Margir halda að það 
sé erfitt að elda önd 

confit en svo er alls ekki. 
Hún verður mjög bragð-
góð elduð á þennan hátt.Það þarf kannski nokkurn 

tíma til að útbúa anda-confit 
en það er samt ekki erfitt. 

Þeir sem hafa gaman af því að elda 
góðan mat ættu hiklaust að prófa 
þessa uppskrift. Það má hafa rauð-
vínsglas á kantinum á meðan á 
eldamennskunni stendur og gestir 
geta rabbað saman í eldhúsinu 
þegar lokahönd er lögð á verkið. 

Þessi uppskrift miðast við fjóra en 
auðvelt er að stækka hana eftir því 
hversu margir gestir eru í mat.

Það sem þarf
4 andalæri
60 g gróft hafsalt
2 hvítlauksrif
2 msk. smátt saxað timían
2 msk. smátt saxað rósmarín
500 g andafita

Rauðvínssósa
2 skalottlaukar
1 flaska rauðvín
5 dl kjötsoð
100 g smjör
Salt og pipar

Setjið andalærin á fat og þurrkið 
þau með eldhúspappír. Blandið 
saman salt, hvítlauk og krydd-
jurtum. Veltið lærunum upp úr 
saltblöndunni og látið liggja í 
henni í tólf tíma.
Hitið ofninn í 130°C.
Skolið andalærin undir rennandi 
vatni. Gætið að því að allt salt sé 
skolað burt. Leggið þau í eldfast 
mót og hellið andafitunni yfir 
þannig að lærin séu á kafi. Setjið 
lok á formið eða breiðið álpappír 
yfir. Setjið formið í ofn og bakið í 
4-5 klukkustundir eða þangað til 

Anda-confit með 
rauðvínssósu

Önd confit er 
frábær réttur. 
Það er gaman 
að elda hann 
og ekki síður að 
bjóða gestum. 

Langar þig að 
bjóða gestum í 
mat? Hvað er þá 
betra en anda- 
confit? Vinsæll 
hátíðarréttur sem 
flestum finnst 
góður. Öndin er 
hægelduð svo 
það þarf að gefa 
sér tíma í þessa 
matreiðslu.

að kjötið losnar frá beinunum.
Takið lærin upp úr fitunni, látið 
aðeins kólna og þurrkið yfir þau 
með eldhúspappír. Leggið aftur í 
hreint eldfast form. Stillið ofninn 
á 250°C. Setjið formið í miðjan 
ofn og steikið áfram í um það bil 
10 mínútur eða þar til skinnið er 
orðið stökkt og fallega brúnt.
Athugið að andafituna er hægt að 
nota aftur. Geymið hana í frysti 
þangað til ætlunin er að elda confit 
aftur eða notið hana til að steikja 
kartöflur eða grænmeti í.
Til að gera sósuna þarf að fín-
hakka laukinn. Bræðið smjörið og 

steikið laukinn þar til hann verður 
mjúkur. Bætið rauðvíni út í pottinn 
og látið suðuna koma upp. Lækkið 
hitann og látið sósuna malla á 
vægum hita í 30 mínútur. Bætið 
þá við kjötsoði og sjóðið aftur þar 
til sósan þykknar. Sigtið sósuna 

og setjið síðan smjörið saman 
við. Sósan má ekki sjóða eftir að 
smjörið er komið saman við því 
þá skilur hún sig. Bragðbætið með 
salti og pipar og haldið heitri þar til 
matur er borinn fram.
Með andalærinu er gott að hafa 
kartöflumús, rauðkál, salat eða 
hvaðeina sem hver og einn hefur 
smekk fyrir.

Til glöggvunar: Confit þýðir að 
maturinn er eldaður í langan tíma í 
fitu á lágum hita. Kjötið verður mjög 
mjúkt og bragðgott.

Það styttist í Halloween eða 
hrekkjavökuhátíðina. Sífellt 
færist í vöxt að Íslendingar 

taki þátt í hátíðinni með einhvers 
konar uppákomum. Það getur til 
dæmis verið skemmtilegt að baka 
múffur og skreyta þær með marg-
víslegum furðuverum. Lakkrís 
og annað sælgæti kemur þar til 
hjálpar. Hér er uppskrift að súkku-
laðimúffum, 10 stykkjum.

200 g hveiti
40 g gott kakó
280 g sykur
3 tsk. lyftiduft
80 g smjör
1 tsk. vanillusykur
2 egg
½ dl mjólk
¼ tsk. salt
Setjið allt í matvinnsluvél eða 

hrærivél og hrærið vel saman. 
Fyllið múffuform að ⅔. Bakið 
neðarlega í ofni við 175°C í um 
það bil 25 mínútur.

Ef gerður er glassúr þarf 600 g flór-
sykur, 200 g smjör og ¾ dl mjólk. 
Hægt er að breyta litnum með 
matarlit eða kakói eftir því sem 
við á.

Múffur á 
hrekkjavöku

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!

PREN
TU

N
.IS

................................................

 8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 4 .  O K TÓ B E R  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R



INNANHÚSSHÖNNUN | LÍFSTÍLSVÖRUR
Vorum að opna á nýjum stað. Verið hjartanlega velkomin til okkar á Hljómalindarreit | Hverfisgötu 32.

Við kynnum með stolti 
nýjasta vörumerkið okkar, 
falleg gæðahúsgögn frá 
FRIENDS & FOUNDERS 

MOTTUR OG PÚÐAVER GJAFA– OG LÍFSTÍLSVÖRUR SNYRTI– OG ILMVÖRUR

www.winstonliving.is



Bílar 
Farartæki

MERCEDES-BENZ GLA 220 CDI 4 
MATIC. Árg 2015,ek. aðeins 18.þús 
km, dísel, sjálfskiptur, offroad pakki, 
einn eigandi,er á staðnum. Verð 
5.690.000. Rnr.246935. S:562-1717 - 
bilalif@bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

TOYOTA LAND CRUISER 150 VX 
35” 03/2015, ekinn 49 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 10.900.000 kr. 
Raðnr. 230512 Einnig 2014 sjá raðnr. 
288836 á BILO.is

RENAULT MASTER DCI 125 L2/H2 
Tveir bílar til afhendingar strax. 
Nýskr. 01/2015, eknir 40/46 Þ.km, 
dísel, 6 gíra, bakkskynjarar. Verð 
2.899.000 +vsk. Sjá BILO.is

TOYOTA AURIS H/B LIVE nýskr. 
06/2014, ekinn 67 Þ.km, bensín, 6 
gíra. TILBOÐSVERÐ 1.550.000 kr. 
Raðnr. 256905 á BILO.is

HONDA CR-V. nýskr. 01/2008, ekinn 
179 Þ.km, bensín, sjálfskiptur, mjög 
gott eintak! TILBOÐSVERÐ 1.190.000 
kr. Raðnr. 256869 á BILO.is

PEUGEOT 108. 04/2015, ekinn 
102 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
TILBOÐSVERÐ 990.000 kr. Einnig til 
hvítur! Raðnr. 288824 og 230595 á 
BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Hyundai Gets árg 2004, 
ek 135 þús,km í góðu 
standi,vetrardekk,næsta skoðun 
2018. Verð: 250 þús kr. Uppl. í s. 
896-1683

VW Polo árg. 2003, ek 145.000 km 
til sölu á 249.000 kr. Áhugasamir 
hafi samband í síma 842 3361.

Mercedez Benz C230, 2002, ek 199 
þús, skoðaður 2018. Ýmislegt búið 
að lagfæra nýlega. Kraftmikill bíll. S: 
8538619

Til sölu Mazda2 árg. 2007. 
Beinsskiptur 5 gíra, ekinn 146.000, 
næsta skoðun 2018. Verð 450.000 
kr. Uppl. í s. 617-7266

Þetta er sennilega einn fallegasti, og best varðveitti 
bíll af þessari kynslóð í landinu. Ekinn 147 þús km. 
Hefur fengið reglulegt viðhald og geymdur inni á 
vetrum. Bíllinn er af smíðaárgerð 2007 breyttur í 
2010-12 útlit, samlitum með Overfinch stílbreytingum. 
Verð 3.790 þús.  

Sendið fyrirspurnir á: grenivellir@gmail.com

Til sölu Range Rover 
Supercharged 2007.

Save the Children á Íslandi

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 2.290.000
Árgerð: 2013
Ekinn: 89þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.271147.

RENAULT  Megane

Verð: 2.590.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 53þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.130500.

SUZUKI Grand vitara VW Golf 

Verð: 1.190.000
Árgerð: 2009
Ekinn: 205þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.301970.

RENAULT  Talisman

Verð: 3.790.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 5þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

 Rnr.260668.

SUZUKI Grand vitara prem-n  

Verð: 1.990.000
Árgerð: 2014
Ekinn: 120þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.301946.

RENAULT Clio limited 

Verð: 1.990.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 17þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.271108.

 

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



BMW Skráður í des. 2007 Keyrður 
66 þúsund km. Kr. 1.250.000 uppl. 
bjorgk@mh.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

Getum bætt við okkur inni 
verkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758

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

 Spádómar
Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá 
og tímapantanir í s. 844 1596

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. 
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. 
S. 789 4249

Málarameistari og húsasmiður 
getur bætt við sig verkefnum. Uppl. 
í s. 662 7710

 Nudd
Unaðsnudd 105 Reykjavík. S. 781 
2666 Natalia

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
206677

Revit - Hugbúnaðarleyfi í 2 ár 
Til sölu Autodesk Revit 2018 
-2020, þrívíddar teikniforrit fyrir 
Architecture + Mep + Structure. 
Andvirði 737.974 kr m vsk. Tilb.
verð. 600.000 kr m vsk. gudjonr2@
internet.is S. 7775066

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í úrvali. 
Tökum harmonikkur í umboðssölu. 
Harmonikur frá 35 þús. Pokar og 
ólar. www.egtonar.is Sími 824 7610 
& 660 1648.

 Fyrirtæki

The Gastro Truck matarbíll til sölu 
Bíllinn, nafn og viðskiptavilda 
mikil tækifæri fyrir duglegt fólk 
Áhugasamir vinsamlega sendið á 
thegastrotruck@gmail.com

Heilsa

 Nudd

FERÐANUDD
Menntaður nuddsérfræðingur. 
Karlmaður. Kemur á staðinn. Nánari 
upplýsingar á heimasíðu: www.
mobile-massages.com eða í síma: 
7612295

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC & ENGLISH F. 
FOREIGNERS - ENSKA

ÍSLENSKA f. útlendinga I, II, III. 
ENGLISH f. Adults/ ENSKA f. 
Fullorðna: I,II,III. Start/Byrja: 30/10, 
27/11 - 2018: 8/1, 5/2, 5/3. 2/4, 
30/4. 28/5, 25/6: 4 weeks/vikur x 
5 days/daga. 2 - 5 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds: www.iceschool.is - ff@
icetrans.is - Fulloðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Hús í Dalaseli nr 7 í kjallara, 2 
herb. eldhús m ísskáp. baðherb. 
Lítil geymsla. 72 fm. 2 fataskápar. 
Hægt er að koma að skoða e. kl. 17. 
Uppl. 775 1231. V. 150þ m hita og 
rafmagn. 2 mánuðir tryggingu. Laus 
1. nóv.

 Húsnæði óskast
Hjón á besta aldri óska eftir 2-3ja 
herb íbúð með baðkari til lengri 
eða skemmri tíma. Þarf að vera laus 
um mánaðmótin okt/nóv. Uppl. í S 
869 1657

 Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:
Auðbrekka 4 160 fm með 

innkeyrsluhurð 

Nýbýlavegur 4 430 fm með 
innkeyrsluhurð og vörulyftu 

Nýbýlavegur 8 “Portið” 55 fm 
verslunarbil

S: 690 3031 og hafsteinn@
lundurfasteignir.is

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Mekléjam strádnieku (us) kam 
ir pieredze darbam ar formám 
un betonésanu. 7600732 +371 
28346292

Stýrimaður óskast á 60 tonna 
netabát Uppl. í síma: 868 2853

Óska eftir eldri mönnum 
í húsaviðhald. Vinnutími 
samkomulag. Uppl. í síma 616 1569.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Til sölu

S.773-4700 og 520-3500                                                      

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Ferðaþjónustufyrirtæki til sölu.   
Til sölu vaxandi fyrirtæki í skipulögðum skoðunar og 
afþreyingarferðum. Mjög góð kynningar og heima- 
síða með bókunarvef. Nýtur vaxandi vinsælda hjá 

ferðamönnum. Skemmtilegur og spennandi rekstur. 

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson á netfanginu 
oskar@atveignir.is  og í síma 773-4700 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

VIÐ ERUM AÐ TALA
UM BARNAEFNI

Hafðu það skemmtilegra í haust með Stöð 2

365.isMARGFALT SKEMMTILEGRI
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Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

KLUKKAN 20:55

PJ Karsjó 
í fimmta gír

365.is   1817

MARGFALT SKEMMTILEGRI

HEFST FIMMTUDAGINN 19. OKTÓBER

Nýr skemmti- og bílaþáttur sem 
einkennist af hraða, spennu og húmor 
í umsjón Péturs Jóhanns.

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

LANDSBYGGÐARBLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ 
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU FRÉTTAMANNA LANDSINS?
Fréttablaðið óskar eftir  
blaðamönnum búsettum á:
•	 Suðurlandi
•	 Vestfjörðum
•	 Austurlandi

 Umsækjandi þarf:
•	að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi  

og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
•	að hafa gott vald á íslenskri tungu
•	að vera fær í mannlegum samskiptum
•	að geta unnið undir álagi

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Sunnu 
Karen Sigurþórsdóttur í gegnum netfangið 
sunnak@365.is 

Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 15. október eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

LESTUR FYRIR ALLA!
VILDARVERÐ:

5.599.-
Verð:

6.999.-

Ævintýri um Augastein
VILDARVERÐ: 1.999.-
Verð: 2.499.-

Galdra-Dísa
VILDARVERÐ: 3.899.-
Verð: 4.799.-

Áfram Sigurfljóð
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 4.299.-

Kóngulær í sýningargluggum
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.999.-

Ævintýri um AugasteinÆvintýri um AugasteinÆvintýri um AugasteinÆvintýri um AugasteinÆvintýri um Augastein
VILDARVERÐ: 1.999.-VILDARVERÐ: 1.999.-VILDARVERÐ: 1.999.-VILDARVERÐ: 1.999.-

Galdra-DísaGaldra-Dísa
VILDARVERÐ: 3.899.-VILDARVERÐ: 3.899.-

ÚTGÁFUHÓF

Í DAG 
KL 14:00
Í TJARNARBÍÓ
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OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17
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Mótið fer að þessu 
sinni fram á tólf 
k n a t t s py r n u -
völlum í alls 
ellefu borgum. 
Sú borg sem er 

í mestri fjarlægð frá Reykjavík er 
Katrínarborg (Yekater-
inburg) sem jafnframt 
er eina borgin af ellefu 
sem er í Asíuhluta Rúss-
lands. Þurfi landsliðið að spila þar 
mega Íslendingar gera ráð fyrir rúm-
lega 6.000 kílómetra löngu ferðalagi.

Dregið verður í riðla þann  
1. desember næstkomandi og mun 
þá koma í ljós hvaða þremur liðum 
Íslendingar mæta í þessum fyrsta 
hluta keppninnar. Vonandi verða 
leikirnir þó fleiri.

Í ljósi þess að fæstir Íslendingar 
hafa ferðast til Rússlands tók Frétta-
blaðið saman hagnýtar upplýsingar 
um áfangastaðina og mótið sjálft.

Nokkuð auðvelt er að ferðast í 
Rússlandi og eru almenningssam-
göngur sterkar 
ef marka má vef 
heimsmeistara-
mótsins. Jarð-
lestakerfi  má 
finna í sex af 
k e p p n i s b o r g -
unum, Moskvu, 
Skt. Pétursborg, 

Kazan, Nizhny Novgorod, Samara og 
Katrínarborg. Þá ganga lestir á milli 
borga og strætisvagnar og leigubílar 
innan borga. Hægt er að reikna með 
að hálftímalöng leigubílsferð kosti 
um þúsund íslenskar krónur.

Bílaleigur finnast á flestum flug-
völlum og þarf að uppfylla ýmis 
skilyrði til að fá að leigja bíl. Öku-
maður þarf að vera að minnsta 
kosti 21 árs og hafa haft bílpróf í að 
minnsta kosti ár. Greiða þarf um átta 

þúsund krónur í tryggingu sem 
fást til baka ef bílnum er skilað 
með fullum tanki af eldsneyti 
og ósködduðum.

Sextíu kílómetra hámarkshraði 
er á flestum götum innanbæjar en 
níutíu á vegum utanbæjar. Þó getur 
verið allt að 130 kílómetra hámarks-
hraði á hraðbrautum. Flestir vegir í 
Rússlandi eru tollalausir. Á einungis 
átta vegum í öllu ríkinu þarf að 
greiða vegtolla.

Í flestum stórborgum er hægt að 
greiða með greiðslukorti víða og 
er það nærri algilt í útibúum stórra 
veitingastaða- eða verslanakeðja. 
Engin lágmarksupphæð þarf að vera 
á kaupunum til þess að hægt sé að 
nota greiðslukort.

Neyðarlína og 
heilsa
Líkt og á Íslandi er 
hægt að hringja í 
112 ef þörf er á að 
ná í neyðarlínuna. 
Einnig er hægt að 
hringja í númerið 

103 úr farsíma til 
þess að fá ríkis-
rekinn sjúkrabíl. 
Hægt er að nálg-
ast upplýsingar 
um einkarekna 
sjúkrabíla og sjúkrahús á netinu.

Einungis er hægt að kaupa lyf í 
apótekum. Í Rússlandi má ýmist 
finna ríkisrekin apótek sem venju-
lega eru ekki merkt nema með 
grænum krossi og orðinu „Apteka“ 
og svo einkareknar keðjur.

Flest apótek eru opin alla daga 
vikunnar og í hverri 
heimsmeistaramóts-
borg má finna apótek 
sem opin eru allan 
sólarhringinn.

Rússneska lögreglan á rétt á að 
stöðva vegfarendur á götum úti og 
biðja um að fá að sjá vegabréf eða 
önnur skilríki. Á Welcome 2018, 
vefsíðu og appi fyrir gesti mótsins, 
kemur fram að Rússland sé ekki 
hættulegra en hvert annað land. Þó 
beri að varast vasaþjófa og ólöglega 
leigubílstjóra.

Hægt er að hafa samband við 
sendiráð Íslands í Rússlandi í síma 
+7 (495) 956-7604 ef eitthvað kemur 
upp á. Vistið númerið.

Engar vegabréfsáritanir
Engin þörf er á vegabréfsáritun ætli 
maður að ferðast til Rússlands til 
þess að sjá landsliðið keppa. Nóg 
er að sækja um sérstakt stuðnings-
mannaskírteini, eða „Fan ID“, á vef-
síðunni www.fan-
id.ru.

Með skírteininu 
má viðkomandi 
stuðningsmaður 
ferðast sér að 

endur gjaldslausu með sérstök-
um lestum á milli keppnisborga 
og sömuleiðis með almenn-
ingssamgöngum á keppnisdegi.

Hvað er skemmtilegt?
Í borgunum ellefu verður haldin 
knattspyrnuveisla í sumar sem ber 
nafnið Fan Festival. Samkvæmt 
heimasíðu heimsmeistaramótsins 
verður boðið upp á tónlist og ýmiss 
konar skemmtiatriði og verða þessar 
veislur oftar en ekki haldnar á sögu-
frægum og fallegum stöðum í hverri 

borg fyrir sig.
A ð  s já l f s ö g ð u 

er hægt að versla 
í Rússlandi líkt og 

annars staðar. Götumarkaði má 
finna í hverri borg fyrir sig og einn-
ig verslunargötur og verslunarmið-
stöðvar. Verðlag í Rússlandi er lægra 
en á Íslandi og því gætu ferðamenn 
sparað sér pening eða 
gert góð kaup.

Í nokkrum borganna 
má þar að auki finna 
verslunarmiðstöðvar 
sem sjálfar hafa orðið að 
vinsælum ferðamanna-
stöðum sökum hönn-
unar og/eða sögu. Til að 
mynda Glavnyi Univers-
alnyi Magazin í Moskvu.

Allir þurfa líka að borða og er rík 
matarvagnamenning í Rússlandi. 
Finna má fjölda matarvagna sem 
bjóða upp á allt frá pylsum til kór-
eskra samloka. Rússneskir skyndi-

bitastaðir eru vinsælir 
og svo má ekki gleyma 
Í s l a n d s ó v i n i n u m 
McDonald’s.

Áfengi er langt frá því 
að vera bannað í Rúss-

Leiðarvísir 
að góðri 
HM-ferð til 
Rússlands
Íslenska landsliðið í knattspyrnu karla hefur 
tryggt sér þátttökurétt á heimsmeistaramót-
inu sem fer fram í Rússlandi næsta sumar. Er 
þetta annað stórmótið sem strákarnir okkar 
keppa á í röð. Líklega mun fjöldi Íslendinga 
ferðast til Rússlands til þess að berja liðið 
augum rétt eins og þegar það keppti á Evr-
ópumeistaramótinu í Frakklandi árið 2016.

Dómkirkja heilags Basils er á meðal þekktustu kennileita Rússlands. MYND/NORDICPHOTOSGETTY

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Processed with VSCOcam with c1 
preset reiÃ°hjÃ³l

landi en átján ára aldurstakmark er 
á áfengiskaupum og tóbakskaupum.

Samkvæmt ferðamannasíðunni 
Numbeo mun stór rússneskur bjór 
kosta um 170 krónur íslenskar á 
meðalveitingastað í Moskvu en 
þriggja rétta máltíð fyrir tvo kostar 
samtals um 4.500 krónur. Vínflask-
an úti í búð kostar um 900 krónur 
og bjórinn um hundrað kall. Frétta-
blaðið hvetur þó ekki til óhóflegrar 
neyslu áfengis.

Já - da

Á leikdegi
Ekki fara 
með vopn, 
flugelda, 
áróðursgögn öfgahópa, 
reiðhjól, hljóðfæri, 
klósettpappír, 
stóra fána eða 
auglýsingaefni 
inn á vellina. Þá er 
einnig bannað að 
fara með sjónvörp, 
þrífætur, upp-
tökutæki, grímur, 
stórar regnhlífar 
eða glerflöskur 
á vellina. Auð-
veldast er að nota 
almenna skynsemi.

Nei - Njet

Halló - 
Zdrastvuite

Takk -  
Spasiba

Takið þið kreditkort? -  
Vi prinimaete  

kreditniye karty?

 Hvað er wifi  
lykilorðið? -  

Kakoy u vas parol 
ot vay-fai?
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DICE 4RA SÆTA LEÐURSÓFI
Breidd: 303cm
Verð: 285.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 256.500,-
DICE SKEMILL
Verð: 49.500,-  
TILBOÐSVERÐ: 44.550,-

ARES 4RA SÆTA SÓFI
Breidd: 278cm
Verð: 188.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 159.800,-

CANNON TUNGUSÓFI
Stærð: 216X163cm  -færanleg tunga
Verð: 169.900,-  
TILBOÐSVERÐ: 127.425,-

TILBOÐ Á ÖLLUM SÓFUM 10-25% AFSLÁTTUR

www.egodekor.is
Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau: 10.00 - 16.00 Sun: 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12

MODESTO LEÐURHORNSÓFI
Stærð: 300X210cm
Verð: 399.900,-  
TILBOÐSVERÐ: 359.910,-



Ein eftirlætisiðja banda-
rískra sagnfræðinga er að 
setja saman lista yfir bestu 
og verstu forsetana í sögu 
landsins. Meðal þeirra 
sem undantekningarlítið 

lenda á síðarnefnda listanum er James 
Buchanan, sem sat í Hvíta húsinu frá 
1857-61. Buchanan er legið á hálsi 
fyrir að hafa algjörlega litið fram hjá 
þeirri tifandi tímasprengju sem deil-
urnar um þrælahald voru í Banda-
ríkjunum og leiddu skömmu síðar til 
blóðugrar borgarastyrjaldar í landinu.

Það kom þó í hlut Buchanans for-
seta að skiptast á skilaboðum við 

Viktoríu Bretlandsdrottningu þann 
19. ágúst árið 1858. Um var að ræða 
vígsluathöfn ritsímastrengs sem 
lagður hafði verið milli Írlands og 
Nýfundnalands um djúpa ála Atl-
antshafsins. Strengurinn var ófull-
kominn og drjúgan tíma tók að bera 
skilaboðin um hann. Engu að síður 
þótti strengurinn boða byltingu í 
fjarskiptum, enda margfalt fljótlegri 
en bréfsendingar með póstskipum.

Framfarir á sviði ritsímatækn-
innar um miðja nítjándu öld voru 
svo skjótar að undrum sætir. Vöxtur 
alþjóðaviðskipta og hagsmunir ríkis-
stjórna og hernaðaryfirvalda leiddu 
til mikillar eftirspurnar eftir kröftugri 
samskiptatækni. Uppfinningamenn 
sem duttu niður á snjallar útfærslur 
gátu gert sér vonir um stórgróða og 
fjárfestar slógust um að setja fé í verk-
efni á þessu sviði.

Unnið var að þróun fyrstu ritsíma-
kerfanna samtímis í Evrópu og Norð-
ur-Ameríku á fjórða áratug nítjándu 
aldar. Vestanhafs var það hugvitsmað-
urinn Samuel Morse sem sendi fyrstu 
ritsímaskilaboðin um nokkra vega-
lengd (þrjá kílómetra) árið 1838. Enn 
áttu þó eftir að líða sex ár uns Morse 
tókst að koma upp fyrsta eiginlega rit-
símakerfinu, en þá lánaðist honum 
að flytja skilaboð frá Washington til 

Slegið á þráðinn

Stefán Pálsson skrif-
ar um tækniáform 
sem ekki rættust.

Saga  
til næsta  
bæjar

Í bókinni Söguþráðum símans vakti sagnfræðingurinn Heimir Þorleifsson athygli á því tómlæti sem Íslendingar sýndu ritsímamálinu árið 1860. 

Baltimore. Þá þegar var hafist handa 
við að leggja ritsímalínur um þver og 
endilöng Bandaríkin. Í Evrópu varð 
þróunin með svipuðum hætti. Línur 
voru fyrst lagðar milli mikilvægustu 
borga, síðar milli landa og með tím-
anum þéttist kerfið svo jafnt og þétt 
með þeim afleiðingum að afskekkt-
ustu svæði komust í samband.

Höfin sigruð
Fyrstu ritsímalínurnar voru á staurum 
á landi, en víða háttaði þó svo til að 
æskilegt þótti að koma þeim í vatn. 
Árið 1849 var ritsímaþráður lagður í 
Rínarfljót með góðum árangri og þá 
þegar voru fjárfestar og tæknimenn 
farnir að huga að möguleikanum á því 
að tengja Bretland og meginland Evr-
ópu yfir Ermarsundið. Enski athafna-
maðurinn og verkfræðingurinn John 
Watkins Brett fékk leyfi frá frönskum 
stjórnvöldum til að leggja ritsíma-
streng yfir sundið. Lauk þeirri fram-
kvæmd árið 1850 og misserin á eftir 
var nýjum strengjum bætt við milli 
Bretlands, Hollands og Belgíu, yfir 
Írlandshaf og milli eyja í Danmörku.

Rekstur þessara sæstrengja gekk að 
mestu áfallalaust og skilaði eigend-
unum góðum hagnaði. Þess gat því 
ekki orðið langt að bíða að fjárfestar 
fengju augastað á enn stærra verk-
efni: lagningu strengs milli Evrópu og 
Norður-Ameríku.

Það var auðkýfingur frá Massachus-
etts, Cyrus West Field að nafni, sem 
reið á vaðið. Field þessi hafði auðgast 
gríðarlega á pappírsframleiðslu og 
sest í helgan stein hálffertugur að 
aldri. Eftir nokkur ár í vellystingum 
tók honum að leiðast aðgerðaleysið 
og hann hóf að svipast um eftir nýjum 
áskorunum.

Hin ört vaxandi ritsímatækni vakti 
áhuga Fields og hann kom að fjár-
mögnun ritsímalínu milli New York 
og Nýfundnalands og Nova Scotia 
árið 1854. Þá þegar virðist hugmyndin 
um streng yfir Atlantshafið hafa verið 
farin að gerjast. Stofnað var félag um 
verkefnið, nauðsynlegra leyfa aflað og 
gengið frá fjármögnun. Framkvæmdir 
við lagninguna hófust á árinu 1857 
og í ágúst árið eftir var strengurinn 
tilbúinn til notkunar sem fyrr sagði.

Skeyti Bretadrottningar var rétt um 
hundrað orð og það tók símskeyta-
mennina sautján klukkustundir að 
koma því til skila. Svar bandaríska 
forsetans var nokkru styttra og tók því 
einungis tíu klukkustundir í sendingu. 
Fáir myndu hrópa húrra fyrir slíkum 
gagnaflutningshraða nú um stundir, 

en árið 1858 þótti það stórafrek. 
Frumkvöðlinum Field var hampað 
sem hetju og hluthafar í ritsímafyrir-
tæki hans sáu fram á svimandi hagnað 
af rekstrinum. Bandarískt stórblað 
gekk svo langt að kalla strenginn „átt-
unda undur veraldar“.

En ævintýrið snerist fljótt upp í 
martröð. Ritsímafélagið hafði ekki 
undan að taka við skilaboðum 
til sendingar og strengurinn var í 
stöðugri notkun allan sólarhring-
inn. Stöðugt verr gekk þó að senda 
skilaboðin og þegar yfirtæknimaður 
félagsins freistaði þess að auka afköst-
in með því að hækka spennuna brann 
strengurinn yfir. Ballið var búið eftir 
aðeins um hálfs mánaðar rekstur. Úti-
lokað var að fiska sæstrenginn upp til 
viðgerðar. Öll fjárfestingin varð ónýt 
á einu bretti, stofnandinn Field féll 
samstundis af stallinum og varð að 
athlægi.

Nýrra leiða leitað
En þótt þessi fyrsta tilraun til fjar-
skipta yfir Atlantshafið hafi mis-
heppnast svo herfilega, var áhuginn 
enn til staðar. Sumir töldu að rétt 
væri að koma nýjum og fullkomnari 
sæstreng fyrir á svipuðum slóðum, 
enda væri það stysta leiðin milli enda-
stöðva. Aðrir töldu krók betri en keldu 
og skynsamlegt væri að velja lengri 
leið fyrir ritsímann, en stytta um leið 
þá kafla sem lægju neðansjávar. Þann-
ig myndi ritsíminn liggja til Afríku, 
fara til Grænhöfðaeyja, þaðan stystu 
leið til Brasilíu og loks til Bandaríkj-
anna um Karíbahafið.

Þótt þessi útfærsla stytti sæstrengs-
lögnina verulega töldu ýmsir verk-
fræðingar að það dygði ekki til. Allt-
of áhættusamt var að þeirra mati að 
treysta á kapla sem lægju um löng haf-
svæði og sem útilokað væri að lagfæra 
ef eitthvað færi úrskeiðis.

Í þeim anda var stofnað félag um 
lagningu ritsíma frá Kaliforníu til 

Moskvu eða St. Pétursborgar. Skyldi 
sú símalögn liggja um Alaska, yfir 
Beringssundið til Rússlands og þaðan 
um Síberíu þvera allt til Evrópu. Slík 
leið hefði orðið ógnarlöng og gríðar-
lega erfið í uppsetningu, sem segir sitt 
um hversu mikið fjárfestum fannst 
til vinnandi að losna við að sökkva 
nýjum streng í djúpið.

Síberíuhugmyndin átti ákafa fylgis-
menn en fleiri voru þó efins. Ljóst var 
að mörg þúsund kílómetra línulögn 
í Síberíu, langt frá mannabyggðum, 
yrði óhemjudýr og afar tímafrek í 
smíði. Rekstrarkostnaður á ritsíma 
umhverfis mestallan hnöttinn yrði 
mikill og það sem verst var: erfitt yrði 
að koma í veg fyrir að samskiptin yrðu 
hleruð, sem rýrði stórlega notagildið 
fyrir ríkisstjórnir og hernaðaryfir-
völd. Sama vandamál var raunar upp 
á teningnum varðandi suðurleiðina.

Á norðurhjara
Til að komast hjá þessum vandamál-
um kviknaði hugmyndin um þriðju 
útfærsluna: norðurleiðina. Með henni 
yrðu Evrópa og Norður-Ameríka 
tengdar með símalögn sem þræddi 
eyjar í Norður-Atlantshafi: Suður-
eyjar, Færeyjar, Ísland og Grænland. 
Vissulega væri þar við erfið náttúruöfl 
að glíma, en á móti kæmi að lengstu 
einstöku neðansjávarkaflarnir væru 
miklu styttri en annars staðar væri 
mögulegt á leið yfir Atlantshafið.

Hugmyndin að þessari leið mun 
hafa komið frá enskum verkfræðing-
um, en það var bandarískur uppfinn-
ingamaður, Taliaferro Preston Shaff-
ner, sem tók hana upp á arma sína. 
Shaffner þessi var gamall samverka-
maður Samuels Morse og útgefandi 
áhrifamesta tímarits Bandaríkjanna á 
sviði ritsímamála. Orð hans höfðu því 
mikið vægi hjá stjórnmálamönnum 
jafnt sem fjárfestum.

Shaffner hafði snemma komist að 
þeirri niðurstöðu að útilokað væri að 
leggja ritsímastreng yfir Atlantshafið 
þvert. Árið 1854 hélt hann til Dan-
merkur og taldi stjórnvöld þar á að 
veita honum einkaleyfi til hundrað 
ára til reksturs ritsímastrengs um 
hjálendurnar í norðrinu. Með einka-
leyfið að vopni safnaði hann svo sam-
starfsaðilum og fjárfestum vestan hafs 
og austan.

Næstu árum varði Shaffner að 
miklu leyti í rannsóknir á aðstæðum 
í norðurhöfum. Í því skyni kom hann 
meðal annars til Íslands árið 1860, 
tók land á Djúpavogi og hélt þaðan 
norður fyrir land og loks suður Kjöl 
um Þingvelli og til Reykjavíkur, en 
þar lá hin fyrirhugaða leið ritsím-
ans. Shaffner  fékk hagfræðinginn og 
þingmanninn Arnljót Ólafsson sér til 
aðstoðar og tók Arnljótur síðar upp 
mál tengd línulögninni á Alþingi. 
Erindi Arnljóts fékk heldur dræmar 
undirtektir og sáu þingmenn helst 
ástæðu til að amast við því að bændur 
væru skyldaðir til að leggja land undir 
línulögn bótalaust.

Í bókinni Söguþráðum símans vakti 
sagnfræðingurinn Heimir Þorleifsson 
athygli á því tómlæti sem Íslendingar 
sýndu ritsímamálinu árið 1860. Hefðu 
áformin náð fram að ganga hefðu 
landsmenn tengst nýjasta og for-
vitnilegasta tæknikerfi sinnar tíðar 
og allir möguleikar til samskipta við 
Danmörku tekið stakkaskiptum. 
Þrátt fyrir að íslensk tímarit og frétta-
blöð hefðu öðru hvoru getið um rit-
símatæknina, virðast Íslendingar 
ekki hafa haft nokkurn möguleika á 
að skynja þau tækifæri sem í henni 
fólust. Jafnvel velgjörðarmenn Shaffn-
ers hér á landi virðast ekki hafa litið 
á ritsímann sem sérstaklega nytsamt 
tæki fyrir Íslendinga, heldur vildu þeir 
greiða götu hans af gestrisni og stolti 
yfir að frægir útlendingar legðu leið 
sína til landsins.

Ekkert varð heldur úr áformunum 
um norðurleiðina. Eftir að bandarísku 
borgarastyrjöldinni lauk og efnahagur 
Bandaríkjanna tók að glæðast á ný, 
tóku Field og félagar hans upp rit-
símaþráðinn að nýju. Árið 1866 tókst 
þeim að leggja nýjan streng yfir þvert 
Atlantshafið og að þessu sinni brást 
tæknin ekki. Þar með var öllum hug-
myndum um aðrar og lengri ritsíma-
lagnir sjálfhætt. Máttu Íslendingar því 
bíða í nærri hálfa öld eftir að komast í 
samband við umheiminn.

BALLIÐ VAR BÚIÐ EFTIR 
AÐEINS UM HÁLFS MÁN-
AÐAR REKSTUR.

ERTU LÖNGU HÆTTUR AÐ TAKA Í NEFIÐ 
EN SITUR UPPI MEÐ SKEMMDIRNAR!
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Snyrtistofan Ha� lik

Okkar sérsvið er 
háræðaslitsmeðferðir. 
Fyrir þá sem vilja 
alvöru árangur !
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Samtök iðnaðarins vilja leggja sitt af mörkum til umræðunnar í aðdraganda kosninga og vekja athygli á þeim 
málefnum sem brýnust eru fyrir samkeppnishæfni íslensks iðnaðar. Málefnin verða til umræðu á opnum fundi 
með forystufólki stjórnmálaflokkanna næstkomandi þriðjudag.

Verðmætasköpun sem byggir á öflugu, �ölbreyttu og samkeppnishæfu atvinnulífi er forsenda góðra lífskjara. 
Samtök iðnaðarins, sem hreyfiafl í íslensku samfélagi, vilja vinna með stjórnvöldum að umbótum til hagsbóta 
fyrir iðnaðinn, atvinnulífið og almenning í landinu. Miklu máli skiptir að ákvarðanir nýrra stjórnvalda leiði til 
umbóta á Íslandi, bæði fyrir fólk og fyrirtæki. Samkeppnishæft og stöðugt starfsumhverfi, öflugir innviðir, 
menntun og nýsköpun eru grunnur fyrir framþróun lífskjara hér á landi. Með árangri á þessum sviðum má 
áfram skapa Íslandi sæti í fremstu röð þeirra landa þar sem best er að búa. 

SI fundar með forystufólki stjórnmála�okkanna
í Kaldalóni í Hörpu, þriðjudaginn 17. október kl. 8.30-10.00

Ávarp og setning fundarins  – Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður SI

Samkeppnishæfni íslensks iðnaðar  – Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI

Forystufólk �okkanna í pallborði – Umræðum stýrir framkvæmdastjóri SI

Dagskrá

Kjósum betra líf

Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. Boðið er upp á léttan morgunverð frá kl. 8.00. 

Skráning á www.si.is 

Starfsumhverfi     Innviðir     Menntun     Nýsköpun

Framsóknar�okkur
Lilja Dögg Alfreðsdóttir

Sjálfstæðis�okkur
Sigríður Á. Andersen

VG 
Katrín Jakobsdóttir

Mið�okkurinn
Bergþór Ólason

Viðreisn
Hanna Katrín Friðriksson

Björt framtíð
Björt Ólafsdóttir

Píratar
Helgi Hrafn Gunnarsson

Samfylking
Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir

Flokkur fólksins
Ólafur Ísleifsson
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TÍMAMÓT

Þetta er fyrsta fullorðinsbókin 
mín og hún er glæpasaga,“ 
segir Stefán Sturla Sigur-
jónsson, leikari, leikstjóri 
og kvikmyndagerðarmaður, 
um bókina Fuglaskoðarann. 

„Mér og konu minni, Petru Högnäs, þykir 
báðum gaman að lesa reyfara og höfðum 
fíflast með að við þyrftum að skrifa saman 
bók. Petra er í þannig vinnu að hún hefur 
ekki mikinn extratíma en fyrir þremur 
árum fékk ég fyrir hjartað og þurfti að fara 
í aðgerð og þegar ég var að ná mér eftir 
það sleit ég hásinina á fótboltaæfingu 
þannig að samanlagt var ég við rúmið í 
heilt ár. Þá sat ég með tölvuna á hnjánum 
og skrifaði og þessi saga varð til.“

Áður hefur Stefán Sturla gefið út tvær 
barnabækur um Trjálf, fígúru sem hann 
var með í Fjölskyldu- og húsdýragarð-
inum um tíma. Einnig var hann ritstjóri 

Íslandsspils sem kom út 2002. Hann  
kveðst hafa sent Gísla Má hjá bókaút-
gáfunni Ormstungu handritið að Fugla-
skoðaranum. „Gísli hringdi í mig stuttu 
síðar og sagði: „Stefán, ég er búinn að vera 
í pásu í útgáfu í nokkur ár og ég hef aldrei 
gefið út glæpareyfara.“ Þá bjóst ég við að 
hann segði næst: Þakka þér samt kærlega 
fyrir – en þá kom: „En ég ætla að gefa út 
þessa bók.“ Ég var mjög hamingjusamur 
með það. Bókarkápan er eftir Gísla Má 
og samstarfið við hann hefði ekki getað 
verið betra.“

Stefán Sturla dvelur nú á Höfn en á 
heima í Finnlandi. „Ég á fjölskyldu í Finn-
landi, konu og tvö börn. Við búum í Vasa 
og eigum líka lítinn hobbíbúgarð, erum 
með íslenska hesta og hund og kött,“ lýsir 
hann en hvað er hann að gera á Horna-
firði?

„Ég hef umsjón með lista- og menning-

arsviði framhaldsskólans. Skólinn stendur 
að veglegum leiksýningum og ég var hér 
síðasta vetur að leikstýra. Nú er bók Ast-síðasta vetur að leikstýra. Nú er bók Ast-síðasta vetur að leikstýra. Nú er bók Ast
rid Lindgren, Ronja ræningjadóttir, tekin 
fyrir í félagsvísindum, bókmenntum, tón-
list, myndlist, sviðslist, sönglist og kvik-list, myndlist, sviðslist, sönglist og kvik-list, myndlist, sviðslist, sönglist og kvik
myndagerð og á vetrarönninni verður 
gerð sýning út frá henni, annaðhvort 
okkar eigin leikgerð eða minni sýningar. 
Það er á hendi nemenda. Á vorönn fá 
svo nemendur að standa að fleiri listvið-
burðum. Þetta starf leiði ég.“

  En skyldi hann eitthvað fá að starfa að 
sviðslistum í Finnlandi? „Já, ég hef fengið 
að leika og leikstýra, bæði í sænsku- og 
finnskumælandi leikhúsum, reyndar 
ekki leika á finnsku. En síðustu tvö ár hef 
ég mest unnið með Rauða krossinum við 
að reyna að koma rútínu á líf flóttamanna 
og hjálpa þeim með sínar daglegu þarfir.“ 
gun@frettabladid.is

Fékk fyrir hjartað og þar
með tíma til að skrifa bók
Fuglaskoðarinn er ný bók eftir Stefán Sturlu Sigurjónsson leikara. Eftir hann liggja 
tvær barnabækur og eitt spurningaspil en Fuglaskoðarinn er fyrsti krimminn. Nú leiðir 
hann unga Hornfirðinga áfram í listnámi en hugsar heim til konu og barna í Finnlandi.

Stefán Sturla hefur sent frá sér fyrsta reyfarann.  MYND/SIGURÐUR MAR

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug vegna andláts og 

útfarar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

 Halldóru Jónsdóttur
frá Hvammeyri, Tálkna�rði,  

Vallengi 6, Reykjavík. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins Eirar. 

Jóhanna Einarsdóttir Bjarni Reynarsson
Einar Einarsson Jónína Hallsdóttir
Rannveig Einarsdóttir Sigurður Helgi Helgason
Jón Helgi Einarsson Dagmey Valgeirsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug vegna andláts og 

útfarar elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Einars Þorvarðarsonar
Prestastíg 9, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á 
deild 11E Landspítala Háskólasjúkrahúss fyrir einstaka 

umönnun og hlýhug.

Guðbjörg Benjamínsdóttir
Guðlaug Einarsdóttir Magnús Agnarsson
Herdís Einarsdóttir Oddur B. Grímsson
Þorvarður Einarsson Guðbjörg Halldóra Ólafsdóttir
Sigvaldi Einarsson Guðlaug Birgisdóttir
Agnes Vilhelmsdóttir
Kolbrún Vilhelmsdóttir Ólafur Skúli Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur minn, 
bróðir okkar, mágur og vinur,

Jón Agnarsson
Holts�öt 9, Akranesi,

lést 	mmtudaginn 5. október á 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 

Akranesi. Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
miðvikudaginn 18. október kl. 13. Blóm og kransar 

vinsamlega afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Íþróttafélagið Þjót, boccia-deild, 

kt. 660496-2119 – rnr. 0552-26-1451.

Jónína B. Jónsdóttir
Guðjón Smári Agnarsson
Guð�nna Björk Agnarsdóttir Sigurður Sævar Sigurðsson
Ólöf Agnarsdóttir Sigurjón Skúlason
Björg Agnarsdóttir Þór Arnar Gunnarsson

Heiðrún Hermannsdóttir

Ástkær amma mín, systir 
og móðursystir,

Sigrún Lovísa Sigurðardóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 

7. október. Útförin fer fram frá 
Háteigskirkju miðvikudaginn 

18. október kl. 13.00. Sérstakar þakkir 
til starfsfólks Skógarbæjar fyrir góða umönnun í 

gegnum árin. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélagið.

Róbert Alexander Alexandersson
Jón Sigurðsson

Sigrún Tryggvadóttir

| | 

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Útfararstofa kirkjugarðanna

Lögfræðiþjónusta
Veist þú hvert eignir þínar renna 
eftir þinn dag? Kynntu þér málið á  
heimasíðu okkar, www.útför.is.  
Þar getur þú m.a. sett inn þínar forsendur  
í reiknivél. Við aðstoðum þig við gerð  
erfðaskrár, kaupmála og við dánarbússkipti.

Katla Þorsteinsdóttir,Katla Þorsteinsdóttir,Katla Þorsteinsdóttir,
lögfræðingurlögfræðingur

Við erum til staðar Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  þegar þú þarft á  
okkur að haldaokkur að halda

Vesturhlíð 2  Fossvogi Vesturhlíð 2  Fossvogi Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266    Sími 551 1266    Sími 551 1266  | útför.isútför.isútför.is

Okkar elskaða
Guðlaug Jóhannsdóttir
frá Bakkakoti í Meðallandi, til 

heimilis að Mánatúni 2, Reykjavík,
er látin. Hún verður kvödd frá 

Háteigskirkju mánudaginn 
23. október kl. 13.00.

  Sigrún B. Björnsdóttir
Þuríður Pálsdóttir Páll Bjarni Kjartansson
Már Grétar Pálsson Sólveig Katrín Sveinsdóttir

Tinna, Orri Páll, Elvar Már, Sunna Dís, Ellen Ragna,
Máni Steinn, Einar Sveinn, Jóhann Páll, Bessi Huginn, 

Úlfur Flóki og Hrafnhildur Elva.



Þetta eru vissulega tíma-
mót. Ég er  stolt, hrærð 
og ánægð,“ segir séra Eva 
Björk Valdimarsdóttir sem 
nýlega var ráðin  til prest-
þjónustu í Dómkirkjunni. 

Hún kveðst spennt fyrir að vinna fyrir 
söfnuðinn þar við hlið sóknarprestsins, 
séra Sveins Valgeirssonar, og annars 
starfsfólks.

Eva Björk er ekki alveg blaut á bak við 
eyrun. „Síðustu tvö ár hef ég verið prest-
ur í Keflavíkurkirkju, vígðist þangað árið 
2015 en var  áður framkvæmdastjóri 
Æskulýðssambands Þjóðkirkjunnar 
í tvö ár. Byrjaði í því starfi þegar ég 
útskrifaðist úr guðfræðideild Háskólans 
árið 2013. Áður tók ég BA í sálfræði og 
vann ýmis störf tengd sálfræðinni því 
ég var á leið í framhaldsnám í réttarsál-
fræði þegar ég venti mínu kvæði í kross 
og ákvað að fara í guðfræðideildina. 
Hafði hugsað  æ meira  um trúmál og 
trúarbrögð eins og margir aðrir, tel að 
atburðirnir 11. september 2001 hafi 
haft þar áhrif og að eftir þá hafi mörgum 
fundist trú hættuleg. En ég álít að við 
þurfum frekar að læra meira bæði um 
okkar kristnu trú og önnur trúarbrögð.“

Það erfiðasta sem  Eva Björk  hefur 
tekist á við í prestsstarfinu er að jarð-
syngja ungt fólk. „Dauðinn snertir 
mann alltaf djúpt, einkum þegar hann 
er ótímabær. Þá þarf maður styrk til að 

þjóna syrgjendum en það er líka gef-
andi.“ Hún kveðst ekki hafa áhyggjur 
af að  íslenska þjóðin sé að ganga af 
trúnni. „Ég held að fólk sé miklu trúaðra 
almennt en umræðan í þjóðfélaginu 
gefur til kynna. Það kom til dæmis í ljós 
í þjóðar atkvæðagreiðslunni um tillögur 
stjórnlagaráðs 2012, þá var umræðan 
um íslensku þjóðkirkjuna búin að vera 
neikvæð, samt kaus fólk með henni.“

Eva Björk er fædd og uppalin á 
Akureyri en flutti til Reykjavíkur 1998 
þegar hún fór í sálfræðina í HÍ. Trúarlegt 
uppeldi? „Já, að einhverju leyti. Ég fór í 
sunnudagaskóla í Glerárkirkju og kristi-
legar sumarbúðir á Vestmannsvatni. 
Bara svipað og gerist og gengur,“ segir 
hún og veit ekki enn hvenær hún stígur 
fyrst í stólinn í höfuðkirkju Íslands.   
gun@frettabladid.is

Er stolt, hrærð og ánægð
Séra Eva Björk Valdimarsdóttir, nýráðinn prestur Dómkirkjunnar, telur þjóðina trúaðri 
en umræðan í samfélaginu gefi til kynna og hlakkar til að starfa á nýjum vettvangi.

Eva Björk lítur björtum augum til framtíðarstarfsins í Dómkirkjunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ástkær eiginmaður minn, faðir  
okkar, tengdafaðir og a�, 

Jón Hallur Ingólfsson
bankastarfsmaður frá Sauðárkróki,

lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands 
á Sauðárkróki �mmtudaginn 

12. október. Útför hans fer fram 
laugardaginn 21. október kl. 13.30 frá Sauðárkrókskirkju. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja 

minnast hans er bent á Utanfarasjóð sjúkra, Skaga�rði, 
eða Krabbameinsfélag Skaga�arðar. 

Aðalbjörg Þuríður Sigfúsdóttir
Jóhann Jónsson Helena Sif Þorgeirsdóttir
Hulda Jónsdóttir Páll Ragnar Pálsson
Hallgrímur Ingi Jónsson Guðrún Björg Egilsdóttir
Kristveig Anna Jónsdóttir Þorsteinn Þórarinsson 

og barnabörn. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
a�, sonur og bróðir,

Kristinn Sigurðsson
matreiðslumeistari, 

Eyjabakka 8, Reykjavík,
lést á Landspítalanum 11. október. 
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

�mmtudaginn 19. október klukkan 13.

Sigurður Ingi Kristinsson Guðbjörg Vallý Ragnarsdóttir
Benedikt Kristinsson Eva Catharina Saxebøl
Kristinn Kristinsson Margherita Zuppardo
Bjarni Jens Kristinsson Kristrún Skúladóttir

barnabörn
Anna G. Árnadóttir
Árni G. Sigurðsson Ingibjörg H. Elíasdóttir
Anton Sigurðsson Hjördís Vilhjálmsdóttir

Elskuleg móðir, tendamamma,  
amma og langamma,

Guðbjörg Haraldsdóttir 
(Stella)

frá Kerlingadal, búsett lengst af 
á Borðeyri, lést �mmtudaginn 

21. september sl. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum auðsýnda 

samúð og hlýhug og innilegar þakkir til starfsfólks 
hjúkrunarheimilisins Eirar fyrir góða umönnun.

Aðalsteinn Þorkelsson
Haraldur Jónasson Helga Gísladóttir
Guðlaug Jónasdóttir Halldór R. Lárusson
Þórey Jónasdóttir Þór Jóhannsson
Silja Jónasdóttir Ólafur Sigurður Eggertsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar og mágur,
Helgi Sævar Sveinsson

(Helgi á Rauðamel)

Borgarbraut 65a, Borgarnesi,

 sem lést 5. október, verður jarðsunginn frá 
Kolbeinsstaðakirkju þriðjudaginn 17. október kl. 14.

Frímann Sveinsson Jóhanna Björnsdóttir
Hafdís Sveinsdóttir Egill V. Sigurðsson
Sigríður Ólafía Sveinsdóttir
Bjarni Sveinsson Sólveig Skúladóttir
Margrét Steingrímsdóttir Páll Ragnarsson
Erna Arnórsdóttir Hannes Geirsson
Hulda Arnórsdóttir
Sævar Arngrímsson Erla Þorleifsdóttir

Elskulegur bróðir okkar,  
mágur og stjúpfaðir,

Ríkharður Hólm Sigurðsson
Brekkugötu 23, Ólafs�rði,

varð bráðkvaddur 10. október. Útför 
hans fer fram frá Ólafs�arðarkirkju 
föstudaginn 27. október kl. 14.00.

Halla Gísladóttir
Björk Gísladóttir 
  Sigríður Vilhjálms
Sólveig Sigurðardóttir Matthías Ásgeirsson
Bjarki Ringsted Sigurðsson Erla Nanna Jóhannesd.
Þráinn Sigurðsson Dröfn Gísladóttir
Lísbet Ringsted Sigurðardóttir Leó Sveinsson
Rögnvaldur Sigurðsson Margrét Kjartansdóttir
Sigurður Sigurðsson Hólmfríður Dóra Kristjánsd.
Hjörtur Sigurðsson Eygló Birgisdóttir
Tómas Waag�örð  Ál�eiður Rut Ragnarsd.

Þökkum innilega öllum þeim sem 
heiðruðu minningu elskulegrar 

frænku okkar,
Guðnýjar Gísladóttur

frá Vesturkoti  
á Hvaleyri við Hafnar�örð.
Sérstakar þakkir sendum við 

starfsmönnum á Hrafnistu í Hafnar�rði sem önnuðust 
hana af hlýju og alúð.

Bræðrabörnin

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma, 

Pernille G. Bremnes
Arahólum 2, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Hringbraut 
þriðjudaginn 26. september. Hún 

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju 
föstudaginn 20. október klukkan 13.00.

Svanborg Matthíasdóttir Kjartan Örn Sigurðsson
Brandur Matthíasson Sigríður Laufey Gunnarsdóttir
Björn Matthíasson Þuríður Jóhannsdóttir
Ingvar Matthíasson Helena Bergstrøm 
Jón Matthíasson Heiðdís Sigurðardóttir
Lilja Matthíasdóttir

og barnabörn.

Ástkær faðir minn,  
tengdafaðir, a� og langa�,

Páll Ólason
húsgagnabólstrari frá Siglu�rði, 

Lækjasmára 6, Kópavogi,
lést þriðjudaginn 10. október á 

hjartadeild Landspítalans. Útförin fer fram 
frá Hafnar arðarkirkju mánudaginn 23. október kl. 15.

Þuríður Pálsdóttir Knútur Kristinsson
Súsanna Kristín Knútsdóttir Auðunn Jónsson
Hólmfríður Knútsdóttir Ingólfur Finnbogason
Páll Óli Knútsson

Knútur Þór, Agnes Lind, Friðrik Óli, So�ía og Finnbogi.

Ástkær móðir okkar,
Þorbjörg Guðmundsdóttir

Snorrabraut 56b, Reykjavík,
er látin.

Gunnar Ingvarsson
Kristbjörg Ásta Ingvarsdóttir

Bjarnveig Ingvarsdóttir

Ástkær systir mín, móðir,  
amma og langamma,

Guðrún Hildur Árnadóttir
Stekkjarholti 1, Akranesi,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans  
við Hringbraut 30. september. Útförin 

hefur farið fram. Innilegar þakkir til 
allra sem sýndu okkur hlýhug og vináttu.

Gréta Árnadóttir
Guðný Tómasdóttir

Árni Tómasson
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir og a�,

 Bjarni Pálsson
fyrrverandi skólastjóri  

Núpsskóla í Dýra	rði og 
framhaldsskólakennari í Garðabæ,  

Hofakri 3, Garðabæ, 
 sem lést 3. október verður jarðsunginn frá 

Hallgrímskirkju miðvikudaginn 18. október kl. 13. Þeim 
sem vilja minnast hans er bent á Minningarkort SÁÁ í síma 

530-7600 eða hjartadeild Landspítalans.

Valborg Þorleifsdóttir
Þorleifur Bjarnason Hildur Ómarsdóttir
Hrefna Bjarnadóttir Bjarni Birgisson
Anna Bjarnadóttir Jón Emil Magnússon
Páll Geir Bjarnason

 og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, sonur, faðir, 
tengdafaðir, bróðir og a
,

Gunnar Benediktsson
Stórakrika 2b, Mosfellsbæ,

lést aðfaranótt miðvikudagsins 
11. október á hjartadeild 

Landspítalans. Útförin auglýst síðar.

Unnur Pétursdóttir
Halldóra Ármannsdóttir

Atli Örn Gunnarsson Lilja Oddsdóttir
Gunnar Snær Gunnarsson Helga Finnsdóttir
Eyþór Ingi Gunnarsson Svanlaug Birna Sverrisdóttir
Örvar Gunnarsson Helga Jóna Gylfadóttir Hansen

systkini og barnabörn.
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Verð gildir til og með 15. október eða meðan birgðir endast. Opnunartilboð gilda aðeins í Bónus Smáratorgi

Blóm leysa ekki öll vandamál
...en eru góð byrjun  :)

Rýmri  
opnunartími

aðeins í Bónus Smáratorgi

Mánudaga - Fimmtudaga

10:00 - 19:00
Föstudaga - Laugardaga

10:00 - 19:30
Sunnudaga 

11:00 - 18:00

...en eru góð byrjun  :) opnunartími
Mánudaga - Fimmtudaga

10:00 - 19:00
Föstudaga - Laugardaga

10:00 - 19:30

11:00 - 18:00Rósir 10 stk.
Stór vöndur

1.998
kr. vöndur

SS Vínarpylsur
20 pylsur á verði 10

775
kr. pk.

2
fyrir

1

38%
afsláttur

998 998

slátrun

2017

Kassatilboð

Kassatilboð

Kassatilboð Kassatilboð
Opnunartilboð gilda 

aðeins í Bónus Smáratorgi

Egils Kristall Mexíkó - Límónubragð
Kassi 24 x 330 ml

Verð áður 1.800 kr. ks.

1.300
kr. ks.

Aðeins

54kr.
dósin

1.000kr.
verðlækkun pr. ks.

Froosh Safar
Kassi 12 x 250 ml
Verð áður 3.348 kr.

2.848
kr. ks.

500kr.
verðlækkun pr. ks.

500kr.
verðlækkun pr. ks.

2.998
Ömmu Kleinur Ömmu Kleinur Ömmu Kleinur 
12 stk. í poka

198
kr. pk.kr. pk.

Pepsi og Pepsi Max 
Kippa, 4x2 lítrar

498
kr. 4x2 l

4x2L

Aðeins

125kr.
�askan

79
kr. pk.

Bónus Flatkökur 
170 g, 5 stk. í pakka

Barebells Próteinbar
Kassi, 12 x 55 g

2.608
kr. ks.

217kr.
stykkið

500kr.
verðlækkun pr. ks.

998

199
12

kleinur

Nocco Orkudrykkur
Kassi, 330 ml, 24 dósir
Verð áður 5.976 kr./ks

4.976
kr. ks.



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:0015. október 

Blóm leysa ekki öll vandamál
...en eru góð byrjun  :)

Opnum í dag laugardag
kl. 10:00 stærri og endurbætta 
verslun við Smáratorg.

Fjöldi opnunartilboða!

Rýmri  
opnunartími

aðeins í Bónus Smáratorgi

Mánudaga - Fimmtudaga

10:00 - 19:00
Föstudaga - Laugardaga

10:00 - 19:30
Sunnudaga 

11:00 - 18:00

SmáratorgiSmáratorgiSmáratorgiSmáratorgiSmáratorgiSmáratorgiSmáratorgi

1.998

Stjörnuegg Stórstirni
6 stór egg, 462 g - Verð áður 322 kr.

775

2
fyrir

1

38%
afsláttur

SS Lambalæri
Frosið

998
kr. kg

Íslandslamb Lambalæri
Sérskorið, ferskt

998
kr. kg

slátrun

2017

Kassatilboð

Kassatilboð

Kassatilboð Kassatilboð
Opnunartilboð gilda 

aðeins í Bónus Smáratorgi

1.300

Aðeins

54kr.
dósin

1.000kr.
verðlækkun pr. ks.

2.848

500kr.
verðlækkun pr. ks.

500kr.
verðlækkun pr. ks.

Íslandslamb Lamba�llet
Ferskt

2.998
kr. kg.

198

498

4x2L

Aðeins

125kr.
�askan

79

2.608

217kr.
stykkið

500kr.
verðlækkun pr. ks.

SS hálft Lambalæri
Jurtakryddað, ferskt

998
kr. kg

199
kr. 462 g

12
kleinur

4.976



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norðurljósamótið á Siglufirði fór fram um 
síðustu helgi í annað sinn en stefnt er að 
halda mótið árlega á þessum tíma árs. Þátt-
takan hefur verið vegleg á þessu móti, enda 
eru verðlaunin ekki af verri endanum. Í tví-
menningi voru 44 pör og í sveitakeppninni 
26 sveitir. Svíarnir Peter Berthau - Fredrik 
Wrang unnu tvímenninginn næsta örugglega 
með 62,2% skori en annað sætið (feðgarnir 
Karl Sigurhjartarson og Snorri Karlsson) voru 
með 60,1% skor. Sveitakeppnin vannst með 
enn meira öryggi, sveit Hótels Hamars fékk 
144,99 stig í 9 umferðum, sem gerir hvorki 
meira né minna en 16,11 í leik að meðal-

tali. Annað sætið (Best friends of Gunnar 
Birgisson) fékk 110,94 stig. Í sveitakeppninni 
var spilað Monrad fyrirkomulag (sveitir með 
svipaðan stigafjölda mætast innbyrðis) og 
sveit Hótel Hamars (Jón Baldursson, Sigur-
björn Haraldsson, Anton Haraldsson, Birkir 
Jón Jónsson) mætti sveit Lögfræðistofunnar. 
Spilarar í þessum sveitum eru almennt taldir 
með sterkustu spilurum landsins og bjuggust 
menn við jöfnum og spennandi leik. Svo var 
hins vegar ekki raunin og vann sveit Hótel 
Hamars leikinn með 40 impum gegn engum 
impa. Í leik þeirra kom þetta spil fyrir. Austur 
var gjafari og allir á hættu:

Sveitarmeðlimir Lögfræðistofunnar 
reyndu fyrir sér í 4  á öðru borð-
anna. Þann samning var ekki hægt að 
vinna og vörnin tók sína 4 slagi. Á hinu 
borðinu opnaði Anton í sveit Hótels 
Hamars á 1 . Vestur kom inn á 2 , 
Birkir doblaði í norður og austur ákvað 
að stökkva alla leið í 5  með mikinn 
stuðning og töluverða skiptingu. Vana-
lega gefst það ágætlega en ekki í þessu 
tilfelli. Birkir doblaði þann samning 
sem var spilaður. Gjafaslagirnir voru 5 
talsins og 800 stig til NS. Það bættist 
við 100 á hinu borðinu  og sveit Hótels 
Hamars græddi því vel á þessu spili.

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
32
ÁK1042
DG1063
D

Suður
ÁKD9865
G
9872
5

Austur
107
D965
4
K98764

Vestur
G4
873
ÁK5
ÁG1032

Dýrt stökk

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist bakkelsi sem sumir trúa að sé hollara 
en annað (13). Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 20. október 
næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „14. októ-
ber“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Ítalskir 
skór eftir Henning Mankell 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Svanhildur 
Hermannsdóttir, Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
K L E I N U H R I N G U R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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42

43 44

45

46 47

48

##

B R Á K A R S U N D R V Ó Á R

Ó T X T Á B Ú Ð A R B Ó N D A

K L A K A H R O S S S R A I K

A K R Ú A M T M A N N A N N A

S T A F S E T J U M R N G G R

K M K S A Ð A L L E I K A R A

Á L I T A E F N I Ð U E N E

P K F J R A Ð V I Ð N Á M I Ð

A F L É T T A N D I R K A Ð

N A I Ð R H A L A B R E S T I

A L R Á Ð A R A A O R I Y

O L F A G U R F Í F L A N G

S K R A U T M N T U P P M J Ó

A P A F L A K K I Ð Ó U

S M Á P Ú K A N A R A S L A M B

E A A R E G N S K Ú R A R A

G R Á L Ú S U G A A T P F K

K E T N Ý R N A J U R T I N A

Þ I N G B Ó K I N Ð L N N R

Ð I R A I A P A M A N N A

K L E I N U H R I N G U R

2 1 7 3 6 8 5 4 9

8 5 6 4 1 9 3 2 7

4 9 3 5 2 7 8 6 1

6 8 4 2 9 3 7 1 5

3 2 5 7 4 1 9 8 6

9 7 1 6 8 5 4 3 2

5 6 8 9 3 2 1 7 4

1 4 9 8 7 6 2 5 3

7 3 2 1 5 4 6 9 8

2 9 5 1 7 6 4 8 3

1 8 4 3 9 5 2 7 6

3 6 7 4 8 2 5 9 1

9 4 6 5 2 7 3 1 8

5 3 2 8 1 9 7 6 4

7 1 8 6 3 4 9 2 5

8 5 9 7 6 3 1 4 2

4 2 1 9 5 8 6 3 7

6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1

2 1 6 9 4 8 3 5 7

5 8 7 2 1 3 9 4 6

4 6 1 8 9 7 5 3 2

7 9 5 3 2 1 4 6 8

8 2 3 5 6 4 7 1 9

6 3 4 1 7 9 2 8 5

9 5 8 6 3 2 1 7 4

1 7 2 4 8 5 6 9 3

4 7 6 3 9 2 5 1 8

8 5 9 1 6 4 3 7 2

1 2 3 5 7 8 4 6 9

6 4 1 2 8 3 7 9 5

2 3 5 9 4 7 6 8 1

9 8 7 6 1 5 2 3 4

3 6 8 4 2 1 9 5 7

5 1 4 7 3 9 8 2 6

7 9 2 8 5 6 1 4 3

5 8 6 4 1 7 9 2 3

7 9 1 2 5 3 4 6 8

2 3 4 6 8 9 5 1 7

8 1 3 7 2 5 6 4 9

4 2 5 9 3 6 7 8 1

6 7 9 8 4 1 2 3 5

9 4 7 1 6 8 3 5 2

1 5 2 3 7 4 8 9 6

3 6 8 5 9 2 1 7 4

5 8 4 7 1 3 9 2 6

2 3 9 4 5 6 1 7 8

7 6 1 8 9 2 3 5 4

6 7 8 5 3 4 2 9 1

9 1 3 2 7 8 6 4 5

4 5 2 9 6 1 8 3 7

3 9 6 1 4 5 7 8 2

1 2 5 3 8 7 4 6 9

8 4 7 6 2 9 5 1 3

Sveinbjörn Sigurðsson (1.702) valdi 
langflottustu vinningsleiðina í 
skák sinni við Ágúst Ívar Árnason á 
Skákþingi Akureyrar.
Svartur á leik
1. … Dh1+! 2. Bxh1 Hxh1#. Svein-
björn er einn 13 keppenda á Skák-
þinginu sem hófst í fyrradag. Mikið 
er um að vera í skáklífi landans 
þessa dagana.

www.skak.is:  Fylgst með EM tal-
félaga.
    

LÁRÉTT 
1 Nær gangflötur gjábakka á 
milli? (9)
11 Var það kjöt sem fitaði 
vömbina og villinginn? (12)
12 Kastast frá um leið og 
þeim er komið til skila (9)
13 Hér liggur styrkur stórrar 
og úthaldsgóðrar (12)
14 Og þá að hruninu á 
fjörunni (9)
15 Kusa rís gegn fordómafullu 
rugli (7)
16 Hér segir af þeim sem upp-
tekin eru og eftirsótt (7)
17 Svona höfugar veigar geta 
leitt til kroppasýningar (6)
19 Sé norrænan bróður 

Adams koma blaðskellandi 
(10) 
22 Geri góða slagararunu 
betri (9)
24 Sveimhugi er ráðlaus (8)
25 Allt um leiðangurinn og 
hringrásina (9)
28 Vara hreykinn við að leggja 
upp í slíkt ferðaflan (8)
29 Riddarakross kærleika 
krefst hindarhjals (9)
31 Einungis heiðskír sál öðlast 
fullkomið ríkidæmi (5)
32 Birtum ábendingar um lýs í 
augum (8)
34 Feðraveldið er ríki kalla og 
bænda (9)
36 Reyna að ná til óbrengl-

aðra skynfæra (5)
37 Herma kisur upp á flón og 
fjölskyldu herra Níelsar (8) 
39 Geisum kringum mikið 
puð – og göptum svo af 
þreytu (9)
42 Maður þarf að margtyggja 
hvað þeir hafa mikið úthald 
(6)
43 Þessi dauðsföll fara ekki 
hátt (8)
44 Óformleg samtöl um her-
virki (6)
45 Auðvaldið byggir Aratanga 
(8)
46 Launung kemst nær kjarna 
þeirrar sem leynt er (8)
47 Enn fer ég í öftustu sæta-

röð jeppans (6)
48 Hrúgan sem geymir allt, 
rétt eins og alþýða manna (8)

LÓÐRÉTT 
1 Fletta þessu slompuð og 
efast ekki um orð málpípu 
(13)
2 Að innan kemur ránarreisa, 
fjarri öllum ströndum (13)
3 Hin græna list ójafnaðar og 
ringulreiðar (9)
4 Finn mynni eigin sögu sem 
ég á eftir að skrifa (9)
5 Bægjum bleytu frá bífu með 
dyramottum (10)
6 Útsmogin fela hreðjastein í 
hosu (8)

7 Hyl brúnir brjóstaskoru við 
Kálfstinda (11)
8 Fæ tak í hryggvöðvann en 
það dempar ekki dugnaðinn 
(11) 
9 Þykist vera okfruma í orustu 
(7)
10 Fyrst takið þið uppgjöfina 
(11)
18 Ekki biða heldur byrðingur 
úr harðviði (9)
20 Bíð þráðar frá herra alls 
sem rennur af fingrum fram 
(13)
21 Sem einfaldur neytandi er 
ég sífellt að hafna einhverju 
(8)
23 Stúlkan Sigyn er fremst 

meðal ringlaðra smástelpna 
(12)
26 Lið Fram 1979 – hvers virði 
væri það í dag? (11)
27 Vil að stjórn hugi að fram-
ferði sínu og bæti það (7)
30 Brýnustu erindi ber oft á 
góma og hádegismat líka (10)
33 Sprettur að neðan kostar 
óeirðir (8)
35 Hver ræðan af annarri um 
fyrsta, annan og þriðja (8)
38 Skotmál á eftir skoti, og þá 
birtist skínandi málmurinn (6)
40 Þetta vers er einfaldlega 
yndi (6)
41 Hægindin hlífa hnöppum 
kyrrsetumannsins (6)
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VIÐ SLÁUM HVERGI
 AF Í FERSKLEIKA

FERSKT ÞÝÐIR 

HNOÐAÐ og
BAKAÐ Í DAG

SMÁRALIND - SKEIFANSMÁRALIND - SKEIFANSMÁRALIND - SKEIFAN



Andri Kristjánsson er tæknitröll í 
Borgarbóksafninu í Gerðubergi og 
fræðir krakka þar um eitt og annað 
sem viðkemur því sviði. 

En  hvenær fékk  hann áhuga á 
tækni? Ég hef alltaf haft gaman 
af því að skoða nýjungar í tækni 
en þegar ég byrjaði að sjá um Til-
raunaverkstæði Borgarbókasafnsins 
2016 fór áhuginn upp á næsta stig. Í 
dag er það alltaf opið og á hverjum 
þriðjudegi koma félagasamtökin 
Kóder til okkar og kenna krökkum 
á skemmtileg forrit.

Finnst þér krakkar almennt hafa 
áhuga á tækni og er hann jafn milli 
stráka og stelpna? Já, ég myndi tví-
mælalaust segja það og áhuginn er 
jafn milli stráka og stelpna. Bæði 
kynin eru ótrúlega áhugasöm og 
hæfileikarík á tölvur.

Hvað á verkstæðinu er vinsælast 
hjá krökkum? Raspberry Pi tölv-
urnar okkar eru vinsælastar en þrí-
víddarprentarinn og vínylskerinn 
vekja mesta áhugann.

Hvaða verkfæri nota krakkarnir? 
Við erum að vinna eftir „maker-
space“ hugmyndafræði þar sem er 
ekki endilega gert ráð fyrir verkfær-

um eða græjum, þetta snýst meira 
um hugarfarið gagnvart verkefninu 
og að mistök eru til að læra af þeim. 
En auðvitað er mjög gaman að vera 
með flottar græjur þó svo að þær 
skipti ekki öllu máli.

Kennir þú þeim bara í gegnum 
tölvur? Við kennum grunninn í 
forritun í gegnum Scratch eða Sonic 
Pi sem eru eins konar tölvuleikir. Í 
byrjun nóvember verðum við líka 
með Game Jam í Gerðubergi þar 
sem krakkar geta búið til sinn eigin 
tölvuleik og þannig fengið innsýn í 
vinnuna á bak við tölvuleikjagerð. 
Við reynum líka að nota annars 
konar leiðir til að nálgast tölvuna 
eins og Makey Makey, sem mætti 
lýsa sem annars konar og skapandi 
leið til að stjórna tölvunni sinni.

Geta búið til 

Íslenska karlalandsliðið í knatt-
spyrnu varð til  árið 1946 og 
fyrsti landsleikur þess var við Dani 
17. júlí það ár. Sá leikur fór fram á 
Melavellinum sem var malarvöllur 
á þeim stað sem Þjóðarbókhlaðan 
er nú. Leikurinn vakti mikla athygli. 
Forseti Íslands, Sveinn Björnsson, var 
viðstaddur og um átta þúsund áhorf-
endur. Leikurinn fór 3-0 fyrir Dani.

Annar leikur liðsins fór fram ári 
seinna, í júlí 1947, á sama velli. Gegn 

Noregi. Þá skoraði Albert Guð-
mundsson fyrsta landsliðsmark 
Íslands á þriðju mínútu leiksins – og 
svo annað á 38. mínútu. Leikurinn 
endaði samt með 4-2 sigri Norð-
manna.

Sinn fyrsta sigur upplifði landslið-
ið 2. júlí 1948, móti Finnum 2-0. Rík-
arður Jónsson skoraði bæði mörkin 
rétt undir leikslok. Tveimur vikum 
seinna varð Albert Guðmundsson 
fyrsti atvinnumaður Íslands er hann 

skrifaði undir samning við franska 
liðið Nancy. Áður hafði hann leikið 
sem áhugamaður með Rangers í 
Skotlandi.

Fjórði landsleikurinn og fyrsti úti-
leikurinn var í Árósum í Danmörku 
7. ágúst 1949. Þar tapaði liðið 1-5 
fyrir Dönum. Eina mark íslenska 
liðsins skoraði varamaðurinn Hall-
dór Axel Halldórsson.
Heimild: Ísland Karlalandsliðið í fótbolta 
– Sögur útgáfa 2013

Fyrstu ár íslenska karlalandsliðsins í fótbolta

Andri segir jafn mikinn áhuga á tækni hjá strákum og stelpum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

sinn eigin  
tölvuleik

Í BYRJUN NÓVEMBER 
VERÐUM VIÐ LÍKA 

MEÐ GAME JAM Í GERÐUBERGI 
ÞAR SEM KRAKKAR GETA BÚIÐ 
TIL SINN EIGIN TÖLVULEIK OG 
ÞANNIG FENGIÐ INNSÝN Í 
VINNUNA Á BAK VIÐ TÖLVU-
LEIKJAGERÐ. 

Fyrsta fótboltalandslið Íslands. MYND/KNATTSPYRNURÁÐ REYKJAVÍKUR

„Hvað er nú þetta?“ 
spurði Kata hneyksluð. 
„Línur og punktar út um 
allt og ekkert skiljanlegt 
að sjá. Hvað segir 
leiðarvísirinn.“ Lísaloppa 
las: „Litaðu alla reitina 
sem eru með tveimur 
punktum og þá sérðu af 
hverju myndin er.“ „Lita! 
Þú mátt lita þetta, ég skil 
ekkert í svona þrautum,“ 
sagði Kata.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
271

Getur 
þú hjálpað 

Lísuloppu að 

lita myndina

?
?

?
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OFURTILBOÐ

ENGIHJALLI – VESTURBERG – ARNARBAKKI – GLÆSIBÆR – STAÐARBERG

THIN & CRISPY 
OG DEEP PAN 

PIZZUR

249
KR. PK.

Verð

ICELAND
STUFFED CRUST

699
KR. PK.

ICELAND 
ULTRA THIN

499
KR. PK.

CHICAGO TOWN
TAKEAWAY

899
KR. PK.

CHICAGO TOWN - 2 Í PAKKA 

299
TILBOÐ

KR.PK

ICELAND
STONE BAKED

499
KR. PK.

RISTORANTE PIZZUR - 3 TEGUNDIR

399
TILBOÐ

Kr. Pk.Verð

KAUPTU 5 PIZZUR AÐ EIGIN VALI EN BORGAÐU FYRIR 4.
GILDIR UM ALLAR PIZZUR

5 4 FYRIR 
AF ÖLLUM
PIZZUM



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Í dag er spáð vestan 8 til 13 metrum á sekúndu og skúrum vestanlands. Á 
austurhelmingi landsins verður hvassviðri og gæti jafnvel slegið í storm í 
verstu vindstrengjum við fjöll. Hvassviðrinu fylgir rigning eða slydda norð-
austanlands fram eftir degi. Veðrið fer að lagast þegar líður á daginn og í 
kvöld verður komið sæmilegt veður um allt land. Hiti 2 til 7 stig.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hey! Humarhala-
salat? Ertu til í að 
bítta einni þannig 
á móti einni með 

lauk?

Nei, takk. 
Ég ætla að 

borða mínar 
samlokur í dag, 

Ívar.

Ókei. Allt í lagi. 
Fair enough. 

Bara að spyrja.

Þá er það 
bara þannig. 
Bon apetit!

Það að þú viljir ekki 
skipta er fínt, en að 

borða þetta með svona 
nautn er of mikið, Húgó!

Mmm 
mm 

svooo 
gott

Húgó! Ég 
vara þig 

við …

Gleðilegan Val-
entínusardag, Palli!

Fyrir mig? 
Takk!

„Þessi g jöf mun gera líf þitt 
mun betra, ég lofa.“

Handa 
mér? Takk!

Sjáðu! 
Hafnabolta-

hanskinn 
minn er 
fastur 

lengst uppi 
í greininni 

þarna.

Hvernig 
komst hann 

þangað? Ég henti 
honum 

þangað upp 
til að losa 

bandíkylfuna 
mína.

Ég skil … … en hvernig komst hjólið þitt 
þarna upp?

Þetta er 
löng keðja 
atburða, 

pabbi.

Minningarstund
 um missi á meðgöngu 

og barnsmissi

Sunnudaginn
 15. október í Neskirkju

kl. 20.00

Þið eruð öll velkomin

www.gleymmerei-styrktarfelag.is

Þú getur einnig 
lesið Fréttablaðið 
í heild sinni á Vísi 
og í Fréttablaðs-
appinu.

lesið Fréttablaðið 
í heild sinni á Vísi 
og í Fréttablaðs-

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS
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– fáðu meira út úr fríinu
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&vor 2017-2018

HaustHaustvetur

Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU FERÐ 
ALLUR PAKKINN 

FUERTEVENTURA

Frá kr. 77.030 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 77.030 m.v. 2 fullorðna
og 1 barn í íbúð. Netverð á mann frá kr.
88.895 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
1. janúar í 10 nætur.

Broncemar Beach Aparthotel

KÚBA LA PALMA LANZAROTE

Frá kr. 213.095 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 213.095 m.v. 2 fullorðna 
og 1 barn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 231.195 
m.v. 2 fullorðna í íbúð.
5. febrúar í 10 nætur.

Frá kr. 173.595 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 173.595 m.v. 2 fullorðna í
herbergi. Netverð á mann frá kr. 206.575 m.v. 1
fullorðinn í herbergi.
22. febrúar í 10 nætur.

Frá kr. 72.045 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 72.045 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr.
94.095 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
15. mars í 9 nætur.

Memories Varadero Hotel Hotel La Palma Princess Costa Mar Aparthotel 

TENERIFE

GRAN CANARIA

Frá kr. 86.045 m/hálft fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 86.045 m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í herbergi. Netverð á mann frá kr. 106.295 
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
31. janúar í 7 nætur.

Frá kr. 66.695 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 66.695 m.v. 2 fullorðna og 
1 barn í herbergi. Netverð á mann frá kr. 76.895 
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
6. febrúar í 7 nætur.

Hotel Best Jacaranda

Jardin del Atlantico

Jólaferð einnig bókanleg! 

Páskaferð einnig bókanleg!

595 1000  .  heimsferdir.is  .  Opið mán-fös 9-17
 

Sólarferðir
frá kr.

66.695
í 7 nætur

m/afslætti
 

Allt að
25.000 kr.

afsláttur á mann
til 16. okt.

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

KÚBA

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

KÚBA
KARÍBAHAF

LANZAROTE

AGADIR

FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

TENERIFE

LA PALMA

MADEIRA

MAROKKÓ

MADEIRA & KANARÍEYJAR

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

Frá kr. 150.970 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 150.970 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herb. Netverð á mann frá kr. 161.895 
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
15. janúar í 10 nætur.

Puerto Plata Village

Jólaferð einnig bókanleg! 

Einnig hægt að deila dvölinni!

AGADIR Í MAROKKÓ

Frá kr. 108.065 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 108.065 m.v. 2 fullorðna 
og 1 barn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 114.795 
m.v. 2 fullorðna í íbúð.
6. nóvember í 9 nætur.

Golden Beach Apartment



LADY litur 
mánaðarins

Byggjum á betra verði

Blöndum alla liti

25%
afsláttur

af ALLRI LADY 
málningu frá

GOTT VERÐ

GOTT VERÐ

Glæsilegur
sýningarsalur
fyrir eldhús og bað í Skútuvogi

25%
afsláttur

TILBOÐ

27%
afsláttur

25.995kr

2.922kr

35%
afsláttur

22.995kr

Gerðu fínt fyrir jólin

Tilboðsveisla
í október í Húsasmiðjunni

Mikið úrval af 
nýjum ljósum

Philips loftljós
Mohair loftljós, 

hvítt eða svart, 1x60W.
6165882-3

14.735kr

Á laugardag veita sérfræðingar 
frá Philips ráðgjöf við val á perum 

og ljósum í  Húsasmiðjunni 
Skútuvogi frá kl. 12-16.

Ljós og 
perur

Fáðu ráðgjöf í dag

Athugið. Vegna árshátíðar starfsfólk er lokað í  Húsamiðjunni og Blómavali Skútuvogi frá kl 18.00 í dag laugardag.
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Lady Pure Color frá Jotun er algjörlega 
mött málning, einstök litaupplifun. 
Ein vinsælasta málningin okkar í dag. 
Þekur vel og er mjög slitsterk.

LADY Pure Color
Algjörlega mött veggmálning

Arnar Már Þorsteinsson 
vörustjóri málningar.

29.995kr

33%
afsláttur

2782 DECO PINK
Einstaklega góður rósartónn. Passlega 
gylltur og dempaður, virkar ótrúlega 
vel með gráum, grænum og töfrandi 
rauðum tónum.

Pottaplöntur
afsláttur
30-50%

Ný sending, margir litir
3 stk. veljið sjálf

Erika og Calluna

990kr

Arnar Már Þorsteinsson 
vörustjóri málningar.
Arnar Már Þorsteinsson 
vörustjóri málningar.

30%
afsláttur

9.995kr

38%
afsláttur

25-40%
afsláttur

Allt PARKET

2.990kr

3.990kr

1.190kr

1.390kr



LADY litur 
mánaðarins

Byggjum á betra verði

Blöndum alla liti

25%
afsláttur

af ALLRI LADY 
málningu frá

Eldhústæki
Grohe eldhústæki með hárri 
sveiflu.
7910810

GOTT VERÐ

GOTT VERÐ

Glæsilegur
sýningarsalur
fyrir eldhús og bað í Skútuvogi Strutusett

Grohe sturtusett.
7910827

5.7905.790krkr

Vegghengt salerni
Laufen Kartell veggskál. Seta seld sér.
7920016

31.49031.490kr
41.975 kr

25%
afsláttur

TILBOÐ

27%
afsláttur

Hleðsluborvél, 
18 v + 50 fylgihlutir
2 stk., 2.0Ah Li-ion 
rafhlöður, hersla 50Nm, högg.
5151100

25.995kr
35.565 35.565 35.565 35.565 35.565 35.565 35.565 35.565 krkrkr

Verkfærataska
NEO, 21”.
5024826

2.922kr
4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 krkrkr

35%
afsláttur

Hleðsluborvél + 54 aukahlutir
2x10,8V li-ion rafhlöður, hersla 35Nm, 
led ljós, þyngd 1 kg.
5246785

22.995kr
32.995 32.995 32.995 32.995 32.995 32.995 32.995 krkrkr

Gerðu fínt fyrir jólin

Tilboðsveisla
í október í Húsasmiðjunni

Mikið úrval af 
nýjum ljósum

14.735kr

Á laugardag veita sérfræðingar 
frá Philips ráðgjöf við val á perum 

og ljósum í  Húsasmiðjunni 
Skútuvogi frá kl. 12-16.

Ljós og 
perur

Fáðu ráðgjöf í dag

Athugið. Vegna árshátíðar starfsfólk er lokað í  Húsamiðjunni og Blómavali Skútuvogi frá kl 18.00 í dag laugardag.
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19.490kr

Arnar Már Þorsteinsson 
vörustjóri málningar.

VerkfærasápurVerkfærasápur
NEO á hjólum með NEO á hjólum með 
Verkfærasápur
NEO á hjólum með 
VerkfærasápurVerkfærasápur
NEO á hjólum með 
Verkfærasápur

handfangi og dúkur handfangi og dúkur 
á borði. Hægt að læsa, á borði. Hægt að læsa, 
6 skúffur. 
5024494

29.995kr
44.995 44.995 44.995 44.995 44.995 44.995 44.995 krkrkr

33%
afsláttur

2782 DECO PINK
Einstaklega góður rósartónn. Passlega 
gylltur og dempaður, virkar ótrúlega 
vel með gráum, grænum og töfrandi 
rauðum tónum.

sýningarsalur

Pottaplöntur
afsláttur
30-50%

Ný sending, margir litir
3 stk. veljið sjálf
Ný sending, margir litir
Erika og Calluna

990kr

30%
afsláttur

Ný sending af kaktusum og þykkblöðungum.

Topplyklasett
1/2"-1/4", 73 stk, toppar 
4-27 mm, skrall, 72 tanna.
5052569

9.995kr
15.99515.99515.99515.99515.99515.99515.99515.99515.99515.99515.99515.99515.995krkrkr15.99515.99515.99515.99515.99515.99515.995

38%
afsláttur

25-40%
afsláttur

Allt PARKET

Ný sending af kaktusum og þykkblöðungum.

2.990kr
4.490kr4.490kr

Monstera 
í 17cm potti

3.990kr
6.790kr6.790kr

IndíánafjöðurIndíánafjöðurIndíánafjöður
í 17cm potti

1.190kr
1.7901.7901.790kr1.7901.790kr

IndíánafjöðurIndíánafjöður
í 12cm pottií 12cm potti

1.390kr
1.990kr1.990kr

Monstera Monstera 
í 12cm pottií 12cm potti



Við erum ótrúlega kát 
með móttökurnar og 
þegar mynd er svona 
óhefðbundin þá er 
þetta enn þá meira 
spennandi,“ segir 

Hlynur Pálmason, leikstjóri kvik-
myndarinnar Vetrarbræður sem er 
komin í sýningar hér á landi. Vetrar-
bræður var heimsfrumsýnd í ágúst í 
aðalkeppni kvikmyndahátíðarinnar 
í Locarno og vann þar fern verðlaun, 
en á sama tíma hlaut hún einnig ein 
verðlaun á New Horizons hátíðinni 
í Wroclaw, Póllandi, og nýverið 
hlaut Hlynur New Talent Grand Prix 
verðlaunin á kvikmyndahátíðinni 
CPH:PIX.

Hlynur er þó hinn rólegasti yfir 
allri þessari upphefð og bætir við að 
það gleðji hann hversu mikill áhugi 
sé fyrir mynd eins og þessari. „Þetta 
er mjög góð tilfinning. Viðtökurnar 
heima hafa líka verið frábærar og þar 
er markaðurinn lítill en þegar maður 
ber saman smæð samfélagsins og 
kraftinn í íslenskri kvikmyndagerð 
þá er alveg magnað að sjá hversu 
uppgangurinn er mikill. Þetta er 
ótrúlega gott.“

Fann sína rödd
Hlynur er alinn upp á Hornafirði en 
þaðan lá leiðin til Kaupmannahafnar 
þar sem hann býr nú ásamt unn-
ustu sinni og æskuástinni Hildi Ýri 
Ómarsdóttur og börnunum þeirra 
þremur. En er rétt að hann hafi fyrst 
farið til Kaupmannahafnar til þess 
að nema myndlist? „Þetta byrjaði 
eiginlega allt samhliða. Byrjaði 
með því að ég var nánast heltekinn 
af myndforminu og hljóði, að setja 
saman myndir bæði í vídeóformi 
og myndverkum, ljósmyndum og 
myndlist. Ég fór og lærði myrkraher-
bergjaljósmyndun, gömlu tæknina, 
í Danmörku og þá fann ég á mér að 
kvikmyndagerðin var sá miðill sem 
blandar flestum miðlum saman og 
að ég hefði eitthvað að segja þar. Það 
var mikið af svona main-stream eða 
einsleitri kvikmyndagerð í gangi og 
mig langaði til þess að vera hinum 
megin og fór því að læra leikstjórn 
í Kaupmannahöfn. Mér fannst svo 
spennandi þessi samvinna sem kvik-
myndagerðin býður upp á þar sem 
maður er að vinna með tökumanni, 
klippara og svo framvegis. Það er 
svo gefandi að vinna með skapandi 
fólki.“

Hlynur segir að það hafi alltaf 
verið í huga hans í náminu að hann 
ætlaði sér að fara sínar eigin leiðir í 
kvikmyndagerðinni og ekki sogast 
inn í meginstrauminn. „Þegar maður 
er í svona námi þá þarf maður á ein-
hverjum tímapunkti að byrja að 
brjóta af sér skólann. Ég fór í þetta 
nám fyrst og fremst út frá samvinnu-
elementinu með klippara, töku-
manni, hljóðmanni og framleiðanda, 
það var mitt meginmarkmið. Ég 
notaði þessi fjögur ár til að finna fólk 
til þess að vinna með og til þess að 
finna mína eigin rödd. Þannig að ég 
gerði margar tilraunir og reyndi að 
vera eins trúr sjálfum mér og ég gat 
því ég held að maður þurfi að geta 
brotið af sér skólann ef maður ætlar 
að gera eitthvað af viti.“

Best sem upplifun
Vetrarbræður er fyrsta mynd Hlyns 
í fullri lengd en útskriftarverkefni 

hans En Maler / Málarinn frá 2013 
og stuttmyndin Sjö bátar hlutu 
einnig mikið lof en báðar eru þær 
sérstaklega myndrænar og fallegar. 
Að horfa á þessar myndir vekur 
með áhorfandanum tilfinningu 
eins og horft sé á lifandi málverk og 
Hlynur segir að það sé mikilvægt að 
leyfa myndunum að lifa og gefa sér 
góðan tíma. „Mér finnst lífið vera 
krefjandi og verk sem hafa áhrif á 
mig eru það líka. Ég er alls ekki að 
segja að þau eigi að vera leiðinleg en 
ég vil að kvikmyndir hafi áhrif á mig 
og hreyfi við mér. Mér finnst kvik-
myndaformið lifa best sem upplifun 
en ekki bara saga. Mér finnst mikil-
vægt að kvikmyndaformið sé þessi 
bíósalur í svartamyrkri, hljóðið allt 
í kring og svo þetta risastóra tjald. 
Maður þarf að nota þennan miðil 
og skapa í honum ákveðna upplifun í 
stað þess að búa eitthvað til sem gæti 
alveg eins verið sagt í bókarformi. 
Þess vegna er það mér líka mikilvægt 
að fólk sjái myndirnar mínar í bíói 
þar sem þær eiga heima. Sjö bátar er 
gott dæmi um þetta því hún gerði sig 
afskaplega vel í bíói en var eiginlega 
allt önnur upplifun í tölvu eða síma, 
þá var ekki lengur þessi líkamlega og 
andlega upplifun sem næst aðeins í 
bíósal.“

Allt er jafn mikilvægt
Vetrarbræður segir frá tveimur 
bræðrum sem búa í einangraðri 
verkamannabyggð. Yngri bróðirinn 
lendir í ofbeldisfullum deilum við 
vinnufélaga sína þegar heimabrugg 
hans er talið ástæða þess að maður 
liggur við dauðans dyr. Stigmagn-
andi útskúfun hans í framhaldi þess 
reynir á samstöðu bræðranna en 
þegar eldri bróðirinn virðist hafa 
unnið ástir draumastúlku þess yngri 
fer óhefluð atburðarás af stað. Vetr-
arbræður er saga um skort á ást og 
löngun eftir því að vera elskaður og 
þráður. Hlynur segir að fyrir honum 
eigi sagan rætur sínar í þessari vönt-

un á ást. „Það er hjartað í myndinni.
En ég vissi líka að ég þyrfti að búa 

til einhvers konar heim utan um 
þetta ef ég ætlaði vera frjáls í þeirri 
könnun. Frjáls til þess að leyfa sögu-
hetjunum að gera ákveðna hluti sem 
ganga kannski alveg í þessum hefð-
bundna veruleika sem við þekkjum 
frá degi til dags. Til þess að skapa 
ákveðinn fókus þurfti ég að taka burt 
og einfalda.

Hlynur segir að sem kvikmynda-
gerðarmaður leitist hann líka við að 
allt sem skapar myndina sé jafn mik-
ilvægt. „Fyrir mér er allt í ferlinu jafn 
mikilvægt og ég hef það í huga þegar 
ég byrja að skrifa og þróa verkin mín. 
Samræðurnar eru jafn mikilvægar og 
tilfinningin, hljóðið jafn mikilvægt 
og myndformið og hreyfingin jafn 
mikilvæg og persónurnar og þannig 
mætti áfram telja.“

Á heimleið
Þessa dagana er Hlynur á ferð og flugi 
á milli kvikmyndahátíða að kynna 
myndina og taka við verðlaunum. 
Hann segir að þetta sé óneitanlega 
sérstök tilfinning þar sem þetta er 
eitthvað sem hann hefur unnið að 
síðan hann var þrettán ára gamall. 
„En núna þegar ég fór í þetta lengra 
format með mynd í fullri lengd þá 
breytist ansi margt og auðvitað er 
ég alsæll með viðtökurnar. En þessi 
velgengni snýst um það að hún gefur 
okkur tækifæri til þess að vinna 
næsta verk og það er stóra málið. 
Það er það ferli sem ég er upptekinn 
af þessa dagana.“

Hlynur segir að þetta næsta 
verkefni sé íslensk framleiðsla og 
íslensk kvikmynd sem verði skotin 
hér á landi. „Myndin heitir Hvítur, 
hvítur dagur og við stefnum að því 

að aðaltökurnar verði í lok sumars 
á næsta ári. Kvikmyndin er fram-
leidd af vini mínum Antoni Mána 
Svanssyni sem meðframleiddi mín 
tvö síðustu verkefni. Við fjölskyldan 
erum líka að fara að flytja heim til 
Hornafjarðar þar sem næsta mynd 
verður tekin þar. Við Hildur erum 
bæði sveitalarfar inn við beinið og 
eftir mörg ár í borginni hlökkum 
við til að taka kafla í sveitinni, setja 
niður kartöflur og leyfa börnunum 
okkar að upplifa íslenska sveitalífið. 
Málið er að sveitarfélagið og Horn-
firðingar almennt hafa stutt vel við 
bakið á mér í mínum verkefnum og 
reynst mér vel þannig að það er mjög 
ánægjulegt að vera á leiðinni heim á 
Hornafjörð til þess að gera kvikmynd 
á heimslóð. Við erum búin að vera 
úti í tíu ár og hlökkum mikið til að 
koma heim.“

Þurfti að búa til heim til að gefa söguhetjunum frelsi
Vetrarbræður, fyrsta kvikmynd Hlyns Pálmasonar í fullri lengd, hefur hlotið fjölda verðlauna og mikið lof. 
Hlynur segir það veita frelsi til þess að huga að næstu mynd sem verður tekin á Hornafirði næsta sumar.

Atriði út myndinni Vetrarbræður þar sem Hlynur skapar sérstakan heim til þess að þjóna sögupersónum sínum.

Hlynur Pálmason leikstjóri, Maria von Hausswolff tökukona og Anton Máni Svansson framleiðandi.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Umboðsaðili Alfa Rome, Dodge, Fiat, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær 
s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

FIAT PANDA CROSS 4X4
VERÐ FRÁ: 2.990.000 kr.

FIAT 500X
VERÐ FRÁ: 3.990.000 kr.

FIAT TIPO
VERÐ FRÁ: 2.790.000 kr.*

FIAT TIPO STATION
VERÐ FRÁ: 3.290.000 kr.

FIAT 500
VERÐ FRÁ: 2.390.000 kr.

FIAT BÍLASÝNING

KOMDU OG REYNSLUAKTU, OPIÐ 12 - 16.

Í DAG LAUGARDAGINN 14. OKTÓBER

Í OKTÓBER FYLGIR NÝJUM
FIAT VETRARDEKK, GÚMMÍMOTTUR 

OG ÞJÓNUSTUSKOÐANIR Í 2 ÁR.

fiat.is

ÁRA5ÁBYRGÐ

SKALLATENNISMÓT FIAT OG ÁTTUNAR FM VERÐUR HALDIÐ Á MEÐAN SÝNINGU 
STENDUR– ÖLLUM HEIMIL ÞÁTTTAKA.  KAFFI, SÆLGÆTI, GOS OG ÍS FRÁ 

ÍSBÚÐINNI VALDÍSI VERÐUR Á BOÐSTÓLUM.

*Fiat Tipo Sedan



Hvað?         
Hvenær?        
Hvar?       
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

14. OKTÓBER 2017

Tónlist
Hvað?  Carmen og Ellý
Hvenær?  16.00
Hvar?  Fella- og Hólakirkja
Arnhildur Valgarðsdóttir, organisti 
kirkjunnar, fær til sín Svövu Kristínu 
Ingólfsdóttur söngkonu. Þær flytja 
rómantískt og skemmtilegt pró-
gramm. Tónleikarnir taka um það 
bil klukkustund og á eftir er gestum 

boðið í kaffi og konfekt í safnaðar-
heimili kirkjunnar. Aðgangur er 
2.500 krónur, en aðeins 1.500 
krónur fyrir eldri borgara og öryrkja.

Hvað?  DJ flugvél og geimskip
Hvenær?  12.20
Hvar?  Bókasafn Seltjarnarness
DJ flugvél og geimskip spilar, syngur 
og segir sögur og veiðir áhorf-
endur inn í töfraheim um furður 
alheimsins og óravíddir geimsins, 
drauga, drauma og leyndardóma 

hafdjúpanna. Allir velkomnir og 
ókeypis inn.

Hvað?  DJ Margeir ásamt Barakan 
Drum and Dance
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kaffibarinn, Bergstaðastræti

Hvað?  Yamaho in the Basement 101
Hvenær?  23.55
Hvar?  Basement 101, Naustunum
Yamaho spilar nokkrar plötur í 
Basement 101.

Viðburðir
Hvað?  Gjörningurinn JELLYMY – 
Anna Richards
Hvenær?  16.00
Hvar?  Kaktus, Akureyri
Anna Richards er höfundur og 
flytjandi verksins ásamt Karlakór 
Akureyrar Geysi, myndlistarkon-
unum Bíldu, Karó og Dagrúnu frá 
Akureyri og dönsurunum Viljari og 
Ivan. Enginn aðgangseyrir.

DJ flugvél og geimskip spilar, syngur og segir sögur í hádeginu í dag í Bókasafni Seltjarnarness. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sýndu hvað í þér býr
Við hvetjum þig til að taka stærri skref Við hvetjum þig til að taka stærri skref 
og nýta þá hæfileika sem í þér búa.

Ókeypis kynningartími 
15. október 
10-15 ára kl. 15:00
16-25 ára kl. 16:00

dale.is/ungtfolk 

ÁLFABAKKA

THE SNOWMAN KL. 5:20 - 8 - 10:30
THE SNOWMAN VIP KL. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:30
HOME AGAIN                 KL. 3:40 - 5:50 - 6:50 - 8 - 9 - 10:10
LEGO NINJAGO ÍSL TAL   KL. 1 - 1:20 - 2:20 - 3:20 - 4:40 - 5:40
IT KL. 8 - 10:50
MOTHER! KL. 8 - 10:35
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 1 - 3:10 - 5:50
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 1:30
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 3:30

BLADE RUNNER 2049             KL. 2:30 - 5 - 8:20 - 10:10
HOME AGAIN KL. 5:50 - 8 - 10:30
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 1 - 2 - 3:15 - 5:30
IT KL. 8 - 10:40
MOTHER! KL. 5:30 - 8
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 1 - 3:20

EGILSHÖLL
DIE ZAUBERFLÖTE ÓPERA KL. 4:55 (LAU)
BLADE RUNNER 2049   KL. (3 - 6:15 - 8:40 - 10 (LAU)) (2:30 - 5:45 - 9 - 10:10 (SUN))
HOME AGAIN KL. 5:50 - 8
LEGO NINJAGO ÍSL TAL   KL. (1:10 - 3:30 (LAU)) (1 - 3:20 - 5:40 (SUN))
IT                                                          KL. 10:10 (LAU)  10:20 (SUN)
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 1 (LAU) - (1:30 - 3:40 (SUN))
DUNKIRK KL. 8 (SUN)

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

HOME AGAIN KL. 6:50 - 8 - 9
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 2 - 4:10 - 5:20
IT KL. 10:10
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 2

AKUREYRITHE SNOWMAN KL. 8 - 10:30
BLADE RUNNER 2049 KL. 7:20
MY LITTLE PONY ÍSL TAL KL. 1:30 - 3:40
HOME AGAIN KL. 5:50
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 2 - 4:20
KINGSMAN 2 KL. 10:30

KEFLAVÍK

)

93%

THE HOLLYWOOD REPORTER
�����

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU     KR.950

Úr smiðju Stephen King

85%

CHICAGO SUN-TIMES
�����

SAN FRANCISCO CHRONICLE
�����

USA TODAY
����

����
Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

Sýnd með íslensku tali

Besta rómantíska gamanmynd ársins!

ENTERTAINMENT WEEKLY
����

NEW YORK POST
����

CHICAGO TRIBUNE
����

88%

CHICAGO SUN-TIMES
�����

WASHINGTON POST
�����

TOTAL FILM
�����

USA TODAY
�����

VARIETY
�����

Ein besta mynd ársins

Byggð á metsölubók Jo Nesbø

Michael Fassbender

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

SÝND KL. 1.50, 3.50, 5.50SÝND KL. 8, 10.30

SÝND KL. 6, 9.10

SÝND KL. 10

SÝND KL. 4, 6, 8 SÝND KL. 1.50

SÝND KL. 1.50, 3.50

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Yerma - National Theatre Live 15:45
The Square ENG SUB 15:15, 23:00
Sumarbörn 1800
Vetrarbræður ENG SUB 18:00
Undir Trénu ENG SUB 18:00
Botoks  20:00 
Good Time 17:45
Personal Shopper 23:00
Good TIme 23:00

 

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND 1.50
Í 2D Í 2D

SÝND 1.50 SÝND 1.50
Í 2D
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LEIKHÚS

Faðirinn
�����
Florian Zeller

Þjóðleikhúsið – Kassinn
Leikstjórn: Kristín Jóhannesdóttir
Leikarar: Eggert Þorleifsson, Harpa 
Arnardóttir, Þröstur Leó Gunn-
arsson, Edda Arnljótsdóttir, Sveinn 
Ólafur Gunnarsson og Ólafía Hrönn 
Jónsdóttir
Leikmynd: Stígur Steinþórsson
Búningar: Þórunn María Jónsdóttir
Lýsing: Halldór Örn Óskarsson
Tónlist: Borgar Magnason
Hljóðmynd: Elvar Geir Sævarsson 
og Borgar Magnason
Þýðing: Kristján Þórður Hrafnsson

Heilabilunarsjúkdómar á borð við 
Alzheimer eru átakanlegir fyrir alla 
aðila, bæði sjúklinga og aðstand-
endur. Harmurinn sem fylgir því að 
sjá ástvin hverfa inn sjálfan sig er 
nánast óbærilegur. Engin lækning 
er til og ekkert hægt að gera nema 
styðja einstaklinginn í endalausri 

leit sinni að sjálfinu. Faðirinn eftir 
Frakkann Florian Zellert í leikstjórn 
Kristínar Jóhannesdóttur var frum-
sýndur síðastliðinn föstudag í Kassa 
Þjóðleikhússins og fjallar leikverkið 
um þennan harm á einstakan og 
grátbroslegan hátt.

Færni Zeller birtist ljóslifandi fyrst 
og fremst í formi verksins. Áhorfend-
ur upplifa brothættan hugarheim 
hins aldraða André frá hans sjónar-
horni. Ekkert virðist passa saman og 
tíminn molnar fyrir framan augun 
á manni sem gerir örvæntingar-
fullar tilraunir til að púsla brotun-
um saman. Í hvert skipti sem fastur 
punktur finnst í verkinu snýr höf-
undurinn öllu á hvolf og umturnar 
framvindunni, stundum meira að 
segja persónum, án þess þó að fórna 
grunnsögunni. Samtölin og stöð-
ugar endurtekningar eru listasmíð, 
afskaplega fyndin og grátleg í senn. 
Þýðing Kristjáns Þórðar Hrafnssonar 
er einnig með afburðum góð.

Kristín er ekki að finna upp 
hjólið en líkt og leikskáldið skilur 
hún formið í þaula. Hún notast við 
klassískar lausnir og framkvæmir 

þær nánast óaðfinnanlega. Hún 
sýnir hér og sannar fyrir alþjóð að 
hún er ein af langbestu leikstjórum 
landsins og hefur verið í áraraðir. 
Atriði flæða áfram og byggja á heild-
rænni nálgun við verkið og góðum 
skilningi á innra lífi manneskjanna 
sem þar dvelja. Löngu skiptingarnar 
á milli atriða, við firnafína tónlist 
Borgars Magnasonar, eru brotnar 
upp með því að riðla heimi verksins 
sem endurskapar óöryggi og hræðslu 
karakteranna á sviði. Svo eru mar-
traðarkenndu hliðarsenurnar lista-
smíð.

Sjúkdómurinn er aldrei nefndur 
á nafn heldur sýndur með listilegri 
og fágaðri frammistöðu Eggerts 
Þorleifssonar. Verkfræðingurinn 
André sveiflast frá ofsareiði til ofsa-
hræðslu, persónuleiki hans tekur 
stakkaskiptum, félagsfærni hans 
daprast og hann á bágt með að lesa 
aðstæður. En samtímis gerir hann 
örvæntingarfullar tilraunir til að fela 
ástand sitt en harmurinn felst í því 
að allir eru fyrir löngu búnir að gera 
sér grein fyrir því, hann bara veit það 
ekki. Eggert hefur sjaldan verið betri 

og samleikurinn er óaðfinnanlegur.
Harpa Arnardóttir leikur eina 

útgáfu af Anne, dóttur André, sem 
berst í bökkum við að finna lausn á 
óleysanlegu vandamáli. Leik Hörpu 
vex ásmegin þegar líða tekur á og 
hún er sérstaklega eftirminnileg 
þegar hún þarf að þrýsta niður sorg-
inni. Líkt og Eggert hefur Þröstur 
Leó Gunnarsson þann einstaka 
hæfileika að hlusta á sviði og finna 
líf í þögninni. Frá fyrstu stund hans 
á sviðinu nýtir hann þennan hæfi-
leika til að skapa lifandi persónu 
með augnaráðinu einu. Dapurlega 
fyllerístilraun parsins Pierre og Anne 
til að tæla hvort annað er makalaust 
fyndin. Er lífið ekki hvort eð er bara 
endalausar sorglegar endurtekn-
ingar?

Edda Arnljótsdóttir, Sveinn Ólafur 
Gunnarsson og Ólafía Hrönn Jóns-
dóttir fara með smærri hlutverk 
en öll skila þau fantagóðri vinnu. 
Laura, leikin af Eddu, kemur eins og 
sjoppulegur stormsveipur inn í þessa 
bjöguðu tilvist og kómísk tímasetn-
ing Eddu er kostuleg. Sveinn Ólafur 
vinnur sín hlutverk vel og nýtur sín 

sérstaklega í seinni hluta sýningar. 
Lítið ber á Ólafíu Hrönn í bróður-
parti sýningar en hún sýnir kraft 
sinn af öllum mætti í blálokin.

Sviðshönnun Stígs Steinþórssonar 
er einföld á að líta en geymir dulda 
dýpt. Veggir stofunnar eru saman-
settir úr óteljandi strengjum sem 
víbra við minnstu snertingu. Sömu-
leiðis eru búningar Þórunnar Maríu 
Jónsdóttur einkar snjallir og vekja 
upp fágun Parísarbúa en súrrealisma 
David Lynch á sama tíma. Hand-
verkið er síðan fullkomnað með 
leiftrandi lýsingu Halldórs Arnar 
Óskarssonar, ofurbjartri og myrkri 
til skiptis.

Lokasena leiksýningarinnar ber 
öll leikstjórnareinkenni Kristínar 
þar sem hún smíðar draumkenndan, 
dáleiðandi og harmrænan endi sem 
bæði kremur hjartað og vekur upp 
von. Slíkt er aðeins á færi allrafær-
ustu listamanna.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Sýning sem enginn 
má missa af eða gengur út af 
ósnortinn.

Sextett um sáran missi

Hvað?  Morgunverðarboð fyrir 
bæjarbúa
Hvenær?  10.30
Hvar?  Eiðistorg
Seltjarnarnesbær, Menningarnefnd, 
Björnsbakarí, Hagkaup og Veislan 
bjóða öllum bæjarbúum í girnilegt 
morgunverðarhlaðborð. Systur úr 
Soroptimistaklúbb Seltjarnarness 
framreiða morgunverðinn, hljóm-
sveitin Karma Brigade mun gleðja 
gesti með ljúfri tónlist, Gróttu-
stelpur sjá um andlitsmálningu og 
Blaðrarar gefa börnum blöðrudýr. 
Ókeypis er á viðburðinn.

Hvað?  Myndlistarratleikur í fylgd 
með listakrákum
Hvenær?  13.00
Hvar?  Gerðarsafn
Í dag verður fjölskyldustund í 
Menningarhúsunum í Kópavogi en 
að þessu sinni verður myndlistarrat-
leikur á dagskrá. Ratleikurinn leiðir 
þátttakendur á öllum aldri um mál-
verkasýninguna Staðsetning í Gerð-
arsafni, um verk Gerðar Helgadóttur 
á 1. hæð safnsins og jafnvel yfir á 
Náttúrufræðistofu Kópavogs þar 
sem steinar verða skoðaðir. Í lokin 
verða úrslit úr nafnasamkeppni 
listakrákanna gerð kunngerð en 
samkeppnin fór fram á fjölskyldu-
stund í september síðastliðnum.

Hvað?  Leiksýning um Lúther
Hvenær?  14.00
Hvar?  Grafarvogskirkja
Stoppleikhópurinn frumsýnir leikrit 
um Lúther. Handrit og leikgerð er í 
umsjá Valgeirs Skagfjörð og Stopp-
leikhópsins. Leikritið er ætlað full-
orðnum og eldri börnum.

Hvað?  „Millilending“ & „Stór olíu-
skip“ – útgáfuhóf
Hvenær?  17.00
Hvar?  Loft, Bankastræti
Í dag verður fagnað útgáfu fyrstu 
skáldsögu Jónasar Reynis Gunn-
arssonar, „Millilendingu“, og einnig 
nýútkominni ljóðabók hans, „Stór 
olíuskip“, sem vann Bókmennta-
verðlaun Tómasar Guðmundssonar 
í vikunni. Fagnaðurinn fer fram á 
Loft í Bankastræti.

15. OKTÓBER 2017
Tónlist
Hvað?  Velkomin heim – Einar 
Bjartur Egilsson
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hörpu
Einar Bjartur Egilsson leikur Schu-
bert, Rachmaninov og eigin tón-
smíðar.

Viðburðir
Hvað?  Söngur og sögur
Hvenær?  14.30
Hvar?  Húsið, Eyrarbakka
Ásta Kristrún les upp úr bók sinni 
„Það sem dvelur í þögninni“ og Val-
geir Guðjónsson slær gítar og flytur 
ljúf lög. Frítt inn.

Hvað?  Tangó praktika Tangóævin-
týrafélagsins
Hvenær?  17.30
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svanhildur Vals er Dj kvöldsins 
auk þess að sjá um leiðsögn í arg-
entínskum tangó. Allir velkomnir. 
Aðgangseyrir er 700 krónur.

Hvað?  Myndlistarsýning Stefáns Þórs 
myndlistarmanns.
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listhús Ófeigs, Skólavörðustíg
Sýningin ber heitið „Skáldað á 
striga – Ljóð lýsa mynd“. Um er að 
ræða andlitsmyndir af þekktum 
íslenskum skáldum ásamt stuttum 
handskrifuðum ljóðum þeirra.

  Dagskrá:  Dagskrá:

13:30 -13:40 Setning málþings
  Pétur Magnússon, formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu     Pétur Magnússon, formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu   
  og  og forstjóri Hrafnistuheimilanna

13:40-13:55  Velferðaþjónustan frá sjónarhóli sjálfstæðra rekstraraðila  
  Anna Birna Jensdóttir, stjórnarmaður Samtaka fyrirtækja í   Anna Birna Jensdóttir, stjórnarmaður Samtaka fyrirtækja í    
  velferðarþjónustu og framkvæmdastjóri Sóltúns   velferðarþjónustu og framkvæmdastjóri Sóltúns 

14:10-14:25  Landspítali - hornsteinn í þjónustu við veika og aldraða  
  Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans   Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans 

14:10-14:25  Velferðarþjónustan frá sjónarhóli heimaþjónustuaðila  
  Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri velferðasviði Reykjavíkurborgar   Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri velferðasviði Reykjavíkurborgar 

  Stutt erindi frá stjórnmálaflokkum  Stutt erindi frá stjórnmálaflokkum

  Guðlaug Kristjánsdóttir, Björt framtíð   Guðlaug Kristjánsdóttir, Björt framtíð 

  Hildur Sverrisdóttir, Sjálfstæðisflokki  Hildur Sverrisdóttir, Sjálfstæðisflokki

  Jón Þór Ólafsson, Pírötum  Jón Þór Ólafsson, Pírötum

  Oddný G. Harðardóttir, Samfylkingu   Oddný G. Harðardóttir, Samfylkingu 

  Steinunn Þóra Árnadóttir, Vinstri græn   Steinunn Þóra Árnadóttir, Vinstri græn 

  Þorsteinn Víglundsson, Viðreisn   Þorsteinn Víglundsson, Viðreisn 

  Að framsögum loknum verða pallborðsumræður

  Fundarstjóri: Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir,      
               formaður Landssambands eldri borgara. 

Hver á stefna Íslands 
í þjónustu við veika 
einstaklinga og aldraða 
að vera?

Málþing á vegum Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Pétur Magnússon Anna Birna 
Jensdóttir

Jón Þór ÓlafssonHildur Sverrisdóttir

Páll Matthíasson

Oddný G. 
Harðardóttir

Berglind 
Magnúsdóttir

Steinunn Þóra 
Árnadóttir

Guðlaug 
Kristjánsdóttir

Þorsteinn 
Víglundsson

Þórunn H. 
Sveinbjörnsdóttir

Allir velkomnir, 
aðgangur ókeypis

Málþingið verður haldið á Icelandair Hótel Reykjavík Natura, 
Þingsal 2, mánudaginn 16. október kl. 13:30-15:45

Málþing
Hótel Natura
Mánudaginn 
16. október
13:30-15:45

Handhafi Bókmenntaverðlauna 
Tómasar Guðmundssonar, Jónas 
Reynir Gunnarsson, heldur útgáfu-
hóf í tilefni útgáfu tveggja nýjustu 
bóka sinna á Lofti í Bankastræti. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sunnudagur
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Laugardagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Mæja bý�uga
08.00 Með afa (6.100)
08.10 Nilli Hólmgeirsson
08.25 Billi Blikk
08.40 Dagur Diðrik (2.20)
09.05 Dóra og vinir
09.30 Stóri og litli
09.45 Gulla og grænjaxlarnir
09.55 K3
10.05 Beware the Batman
10.30 Ævintýri Tinna
10.55 Grey’s Anatomy 
12.20 Víglínan Vikulegur þjóðmála-
þáttur á vegum fréttastofu Stöðvar 
2 í ritstjórn Kristínar Þorsteinsdótt-
ur og umsjón Heimis Más Péturs-
sonar sem mun stýra þáttunum 
ásamt Höskuldi Kára Schram.
13.05 Bold and the Beautiful
14.25 Bold and the Beautiful
14.50 Friends
15.10 Friends
15.40 The Big Bang Theory
16.00 Kórar Íslands
17.05 Bomban
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Top 20 Funniest 
19.55 Along Came Polly Róman-
tísk gamanmynd frá 2004 með 
Ben Stiller og Jennifer Aniston.  
21.25 The Sea of Trees Dramatísk 
mynd frá 2015 með Matthew 
McConaughey og Naomi Watts. 
Arthur Brennan fer í göngu-
ferð inn í Aokigahara-skóginn, 
þekktan undir nafninu The Sea of 
Trees, dularfullan og þéttan skóg 
við rætur Fuji-�alls í Japan, sem 
er vinsæll staður fyrir fólk sem 
vill fremja sjálfsmorð. Á leiðinni 
í sjálfsmorðsskóginn hittir hann 
Takumi Nakamura, japanskan 
mann sem er búinn að missa 
fótanna í lí¢nu og ætlar að reyna 
sjálfsmorð. 
23.15 Longford
00.45 Su¡ragette
02.30 Ride Along 2
04.10 American Heist
05.45 Friends 

17.00 One Born Every Minute US
17.45 The New Girl
18.10 The League
18.35 The New Adventures of Old 
Christine
19.00 Modern Family
19.25 Brother vs. Brother
20.10 Signi§cant Mother
20.35 Smallville
21.20 NCIS Los Angeles
22.05 The Capones
22.30 Band of Brothers
23.30 Mildred Pierce
00.30 Little Britain USA
00.55 The League
01.20 The New Adventures of Old 
Christine
01.45 Modern Family
02.10 Tónlist

08.45 The Edge of Seventeen
10.30 Kindergarten Cop 2
12.10 Phil Spector
13.40 Maggie’s Plan
15.20 The Edge of Seventeen
17.05 Kindergarten Cop 2
18.45 Phil Spector Dramatísk 
mynd frá 2013 sem byggð er á 
sönnum atburðum með Al Pacino 
og Helen Mirren í aðalhlutverki. 
Myndin �allar um samband Phils 
Spector og Lindu Kenny Baden 
sem var lögfræðingur hans í 
dómsmáli þar sem Phil var sak-
aður um morð á Lönu Clarkson.
20.20 Maggie’s Plan Róman-
tísk gamanmynd frá 2015 með 
Ethan Hawke, Gretu Gerwig og 
Julianne Moore. Áætlun Maggie 
um að eignast barn ein og óstudd 
fer aðeins útaf sporinu þegar 
hún verður ástfangin af John, 
kvæntum manni, og eyðileggur 
þar með viðkvæmt hjónaband 
hans og hinnar bráðsnjöllu en 
er¢ðu Georgette. En einni dóttur 
og þremur árum síðar, þá er 
Maggie ekki lengur ástfangin af 
John, og er í klípu. 
22.00 Legend Glæpamynd frá 
2015 sem byggð er á sönnum 
atburðum sem gerðust á sjö-
unda áratugnum og �alla um 
eineggja tvíburana Ronald og 
Reginald Kray sem réðu ríkjum í 
undirheimum London og svifust 
einskis. 
00.10 Hardcore Henry
01.45 The Sapphires
03.25 Legend
06.10 Mary and Martha

07.00 KrakkaRÚV
10.30 Útsvar
11.40 Vikan með Gísla Marteini
12.20 Sagan bak við smellinn
12.50 Lorraine Pascale kemur til 
bjargar
13.20 Lí§ð er leiksvið
14.55 Maís-tálsýn
15.40 Herinn hennar Harriet
17.00 Hundalíf
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV (38)
18.35 Krakkafréttir vikunnar 888 
(6)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Friðrik Dór í Hörpu
21.30 Bíóást
23.15 Hundeltur
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Everybody Loves Raymond
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 American Housewife
10.15 Parks & Recreation 
10.35 The Great Indoors 
11.00 The Voice USA 
12.30 The Bachelorette 
14.00 The Bachelorette 
14.55 Top Gear 
15.45 Everybody Loves Raymond
16.10 King of Queens 
16.35 How I Met Your Mother
17.00 Frosinn
18.45 Glee
19.30 The Voice USA 
20.15 Three Amigos!
22.00 The Life Aquatic with Steve 
Zissou
00.00 We Are Your Friends
01.40 October Sky
03.30 Last Night
05.05 Síminn + Spotify

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur 

og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Tindur
09.11 Nilli Hólmgeirsson
09.25 K3
09.38 Mæja bý�uga
09.47 Stóri og litli
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar 

frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur 

og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Tindur
13.11 Nilli Hólmgeirsson
13.25 K3 (42/52)
13.38 Mæja bý�uga
13.47 Stóri og litli
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar 

frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur 

og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Tindur
17.11 Nilli Hólmgeirsson
17.25 K3
17.38 Mæja bý�uga
17.47 Stóri og litli
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar 

frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Hanaslagur

08.00 Alfred Dunhill Links 
Championship
10.30 Italian Open
Bein útsending.
15.30 Hana Bank Championship
19.35 Inside the PGA Tour 
20.00 CIMB Classic
00.00 Gol§ng World 
00.50 Champions Tour Highlights
01.45 Gol§ng World 2017
02.35 Inside the PGA Tour 
03.00 CIMB Classic Bein  
útsending

07.20 Þór Þ. - Njarðavík
09.00 Stjarnan - KR
10.40 Domino’s-körfuboltakvöld
12.15 Birmingham - Cardi¡
13.55 Leeds - Reading Bein út-
sending
16.00 Gary Neville’s Soccerbox 
Fyrrverandi knattspyrnumaður-
inn Gary Neville fær til sín gamlar 
kempur í spjall um fótbolta.
16.25 Bor. Dortmund - Leipzig
Bein útsending
18.30 Tottenham - Bournemouth
20.10 Swansea - Hudders§eld
21.50 Ho¡enheim - Augsburg
23.30 Burnley - West Ham
01.10 Man. City - Stoke

08.55 Evrópudeildin
09.45 La Liga Report
10.15 PL Match Pack
10.45 Premier League Preview
11.15 Liverpool - Manchester 
United Bein útsending
13.50 Crystal Palace - Chelsea
Bein útsending
16.00 Laugardagsmörkin
16.20 Watford - Arsenal Bein út-
sending
18.40 Atlético Madrid - Barcelona 
Bein útsending
20.45 Getafe - Real Madrid
23.10 Liverpool - Manchester 
United

#enski365#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 14. október

Man. Utd

11:15

#enski365#PL

Liverpool

Chelsea

13:50

Crystal Palace

Arsenal

16:20

Watford

Sunnudagur 15. október

West Brom

18:50

Leicester

Everton

12:20

Brighton

#LIVMUN

#CRYCHE

#WATARS

#LEIWBA

#BHAEVE

Newcastle

14:50

Southampton
#SOUNEW

365.ISSÍMI 1817

Mánudagur 16. október

1 4 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7   L A U G A R D A G U R56 M E N N I N G ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð



WOMEN ECONOMIC FORUM	
ICELAND 2017 

GENDER EQUALITY – TOWARDS HE FOR SHE & SHE FOR HE 
	
	
	
	

	
	
	

19. – 20. október í Veröld húsi Vigdísar 
í samstarfi við: 

	
	
	

	
	

	
 
Fimmtudagur 19./10 
12:50  Guided Exhibition „SAMTAL – DIALOGUE“ 
13:30  Þorsteinn Víglundsson will open the conference &  

Frú Vigdís Finnbogadóttir will receive honour awards for 
her remarkable contribution to our times.  	

15:30  A Sustainable World: Reducing Gender Based Violence 
Holds The Key. 
Gender Equality in Iceland: Lessons Learned & Way 
Forward. 
Women’s Access to Finance Across Countries: Pitfalls & 
Paths. 

17:00 Reception in Reykjavík City Hall 
 
Föstudagur 20/10 
09:00 Gender Fulfilment & Partnership, Policies & practices for       

balanced sharing.	
Supportive Networks for Abused Women  
Models of Good Governance – Implementing women 
voices & addressing alienation. 

10:00 Stereotypes, Mind sets & Silent Oppressors. 
Equality at Home & Parenting Practices. 
Employee or Entrepreneur, Being Your Own Boss. 

11:00 Exploring & Addressing Diverse Inequalities. 
Breastfeeding in Public Places: What do Women Think? 
Boys Can Cry & Girls can Lead: The Need for New Verbal 
Expressions. 

12:00 Lunch  
13:00 Women on Executive Boards & as CEOs: What do The 

Trends Indicate. 
Teachers & Parents: Need for a Partnership. 
Us & Them: Reducing the Distances in Our Hearts & 
Minds. 

 
 
 
 
 

 
 
14:00 Closing the Gender Gap: Entrepreneurship as Levelling 

Field. 
Lack of gender diversity in business leadership – 
hindrances & tailwinds. 
The Challenges of a Disrupted Media: What Can We Do 
as a Civil Society. 

15:00 Women Workforce: New Models for Engagement 
Leveraging Diversity Beyond Gender. 
Wonder Women: Enshrining Powerful Role Models in 
Education & Media.  

16:00 Valedictory Session 
 

To register, please go to: 
http://www.wef.org.in/wef_delegate_iceland/ 

or send an email to wefis@wef.org.in 
 

Skráning fer fram á vefsíðunni:  
http://www.wef.org.in/wef_delegate_iceland/ 

eða á tölvupósti til wefis@wef.org.in 
 

Ráðstefnugjald er 120 USD 
	



Sunnudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Ævintýraferðin
07.55 Kormákur
08.05 Heiða
08.30 Pingu
08.35 Grettir
08.50 Ljóti andarunginn og ég
09.15 Skógardýrið Húgó
09.40 Tommi og Jenni
10.05 Lukku-Láki
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Friends
14.10 The X Factor 
15.00 Masterchef USA
15.45 Hið blómlega bú
16.20 Fósturbörn
17.05 Gulli byggir
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Kórar Íslands  Kynnir keppn-
innar verður Friðrik Dór Jónsson 
og dómnefndina skipa Ari Bragi 
Kárason, Kristjana Stefánsdóttir 
og Bryndís Jakobsdóttir.
20.15 Leitin að upprunanum 
 Önnur sería af þessum geysivin-
sælu þáttum sem slógu í gegn á 
síðasta ári og fengu bæði Eddu-
verðlaun og Blaðamannaverðlaun 
BÍ. Enn aðstoðar sjónvarpskonan 
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir þrjá 
viðmælendur sína við að leita 
uppruna síns víða um heim. Tveir 
þeirra voru ættleiddir til Íslands 
barnungir en sá þriðji hefur í y�r 
áratug leitað að breskum föður 
sem hvarf sporlaust frá Íslandi 
fyrir tæpum þremur áratugum. 
20.50 Absentia  Hörkuspennandi 
glæpaþættir um FBI-konuna 
Emily Byrne sem snýr a�ur e�ir 
að hafa hor�ð sporlaust og verið 
talin af í leit sinni að raðmorð-
ingja sex árum fyrr. 
21.40 The Sinner
22.25 X Company
23.10 60 Minutes
23.55 Vice
00.30 The Brave
01.15 The Deuce
02.15 Where to Invade Next
04.15 100 Code
05.00 Sacri�ce

16.15 Mayday
17.00 The New Girl
17.25 The Last Man on Earth
18.10 The League
18.35 The New Adventures of Old 
Christine
19.00 Modern Family
19.25 The Goldbergs
19.50 Mildred Pierce
20.50 Rome
21.45 Little Britain USA
22.15 Generation Kill
23.25 The League
23.50 The New Adventures of Old 
Christine
00.15 The Goldbergs
00.40 Modern Family
01.05 Tónlist

07.45 Pan
09.35 Apollo 13
11.55 All The Way
14.05 Mary and Martha
15.40 Pan
17.30 Apollo 13  Sagan gerist í apr-
íl 1970 þegar Apollo 13. var skotið 
á lo� en ferðinni var heitið til 
tunglsins. Lítið var �allað um það 
þar til hlutirnir fóru verulega úr-
skeiðis. Sprenging í súrefnistanki 
rústaði áformum geimfaranna og 
setti þá í bráða lífshættu.
19.50 All The Way  Mögnuð mynd 
frá 2016 með Bryan Cranston í 
aðalhlutverki um fyrsta ár Lynd-
ons Johnson e�ir að hann tók við 
embætti forseta Bandaríkjanna 
e�ir dauða JFK.
22.00 The Informant
00.00 Ain’t Them Bodies Saints
01.35 The Witch
03.10 The Informant

07.00 KrakkaRÚV
10.15 Krakkafréttir vikunnar 888
10.35 Menningin - samantekt 888
11.00 Silfrið b
12.10 Hótel Tindastóll 
12.45 Hásetar
13.10 Friðrik Dór í Hörpu 
14.50 Kiljan 888 
15.25 Á valdi ilmsins
16.20 Alheimurinn
17.00 Best í Brooklyn
17.25 Á bak við tréð
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir 888
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Leikfélag Akureyrar í 100 ár
21.05 Poldark 
22.05 Che Guevara - Seinni hluti
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Everybody Loves Raymond
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 Superstore
10.15 Speechless
10.35 The O¬ce
11.00 The Voice USA
11.45 Million Dollar Listing
12.30 America’s Next Top Model
13.15 Korter í kvöldmat
13.25 Extra Gear
13.50 Top Chef
14.35 No Tomorrow
15.20 The Muppets
15.45 Rules of Engagement
16.10 The Odd Couple
16.35 Everybody Loves Raymond
17.00 King of Queens
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Ný sýn
18.25 The Biggest Loser - Ísland
19.25 Top Gear
20.15 Doubt
21.00 Law & Order: Special 
Victims  Unit
21.45 Elementary
22.30 Agents of S.H.I.E.L.D.
23.15 The Exorcist
00.00 Damien
00.45 The Good Fight
01.30 Taken
02.15 Happyish
02.45 Law & Order: Special 
Victims  Unit
03.30 Elementary
04.15 Agents of S.H.I.E.L.D.
05.00 The Exorcist
05.45 Síminn + Spotify

07.00 Tindur
07.11 K3 
07.24 Mæja bý³uga
07.33 Stóri og litli
07.46 Nilli Hólmgeirsson
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Strumparnir
10.14 Lalli
10.20 Rasmus Klumpur 
 og félagar
10.25 Ævintýraferðin
10.37 Hvellur keppnisbíll
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Tindur
11.11 K3 
11.24 Mæja bý³uga
11.33 Stóri og litli
11.46 Nilli Hólmgeirsson
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Strumparnir
14.14 Lalli
14.20 Rasmus Klumpur 
 og félagar
14.25 Ævintýraferðin
14.37 Hvellur keppnisbíll
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Tindur
15.11 K3 
15.24 Mæja bý³uga
15.33 Stóri og litli
15.46 Nilli Hólmgeirsson
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Strumparnir
18.14 Lalli
18.20 Rasmus Klumpur 
 og félagar
18.25 Ævintýraferðin
18.37 Hvellur keppnisbíll
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Lukku-Láki

08.15 Safeway Open
10.30 Italian Open
15.30 Hana Bank Championship
19.30 CIMB Classic
23.30 Italian Open

07.00 Swansea - Hudders�eld
08.40 Burnley - West Ham
10.20 Hoµenheim - Augsburg
12.00 Bor. Dortmund - Leipzig
13.40 NFL Gameday 
14.10 Getafe - Real Madrid
15.50 Valur - ÍBV  Bein útsending
17.20 Atlético Madrid - Barcelona
19.00 1 á 1
19.50 Grótta - Stjarnan  Bein út-
sending
21.40 Green Bay Packers - Minne-
sota Vikings
00.00 Kansas City Chiefs - Pitts-
burgh Steelers

07.20 Tottenham - Bournemouth
09.00 Man. City - Stoke
10.40 Liverpool - Manchester 
United
12.20 Brighton - Everton
Bein útsending
14.50 Southampton - Newcastle 
 Bein útsending
17.00 Messan  
18.30 Crystal Palace - Chelsea
20.10 Watford - Arsenal
21.50 Grótta - Stjarnan
23.20 Valur - ÍBV
00.50 Messan

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 08.47, 12.47 
og  16.47

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

Nýþáttaröð

 365.is

KÓRAR ÍSLANDS

Skemmtilegur þáttur í beinni útsendingu þar sem kórar keppa um hylli 
dómara og í lok þáttaraðarinnar mun einn kór standa uppi sem 
sigurvegari og hljóta titilinn Kór Íslands 2017. Kynnir keppninnar er 
Friðrik Dór Jónsson og dómnefndina skipa þau Ari Bragi Kárason, 
Kristjana Stefánsdóttir og Bryndís Jakobsdóttir.

KL. 19:10

LEITIN AÐ UPPRUNANUM

Glæný þáttaröð þar sem Sigrún Ósk Kristjánsdóttir aðstoðar þrjá 
viðmælendur sína við að leita uppruna síns víða um heim. Tveir þeirra 
voru ættleiddir til Íslands barnungir en sá þriðji hefur í yfir áratug leitað 
að breskum föður sem hvarf sporlaust frá Íslandi.

KL. 20:25

THE SINNER   

Ung móðir reynir að komast að því 
hvers vegna hún beitir ítrekuðu 
ofbeldi. Getur verið að leyndarmál 
fortíðar eigi eftir að koma upp á 
yfirborðið?

KL. 21:10

ABSENTIA

Hörkuspennandi sakamálasería um FBI konuna Emily Byrne sem snýr 
aftur eftir að hafa horfið sporlaust og verið talin af í leit sinni að 
raðmorðingja sex árum fyrr. Ýmislegt hefur breyst á meðan hún var í 
burtu og ekki til hins betra!

KL. 21:15

Nýtt
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7 VERSLANIR UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRTORGI AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

WHIRLPOOL DAGAR

ALLAR WHIRLPOOL VÖRUR 
Á 15-50% AFSLÆTTI 

13.-23. OKTÓBER

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR
HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR



Tilboð!Tilboð!

RYKSUGUVÉLMENNI 
iRobot Roomba 
VNR. 65103465  

64.995kr.
Almennt verð 74.995 kr./stk.

Vinsælasta  
ryksuguvélmennið  
í Norður-Ameríku 
ryksuguvélmennið  
í Norður-Ameríku 
ryksuguvélmennið  

Þrigg ja stiga hreinsikerfi. Háþróað burstakerfi sem tekur betur upp hár, ló 
og hnökra. Dirt Detect óhreinindaskynjari. Vélmennið hefur iAdapt gervi-
greind sem vinnur með skynjurum til að bregðast við umhverfinu og finna 
hentugustu leið kringum rýmið þitt. Það fer síðan sjálft í heimastöð og 
hleður sig. Fallskynjari sér til þess að það falli ekki fram af tröppum.  
Með tímastilli er hægt að ákveða þrif allt að viku fram í tímann.
Íslenskur leiðarvísir fylgir.

Þrífur öll gólf; parket, teppi, gólfdúka, flísar o.fl. 

H
æð

 9
cm

Getur unnið 
samfellt í 

allt að eina 
klukkustund

Sérfræðingur 
verður í Breidd  

á laugardag  
milli 12 og 16

Stýrðu 
ryksugunni með 
smáforriti í síma 
gegnum netið

Þú sparar 10.000kr.

Nýtt í BYKO BreiddNýtt í BYKO Breidd

PC magazine

www.byko.is
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GEYMSLUBOX  
28 l. með loki og hjólum, glært.     

1.745kr.
58043901     
Almennt verð: 2.495 kr.                                 

GEYMSLUBOX  
52 l. með loki, svart.          

2.095kr.
58088635     
Almennt verð: 2.995 kr.                                 

Tilboð!Tilboð!
Tilboð!Tilboð! JÁRNHILLUR  

180x92x46 cm, með 
fimm hillum, sem þola 
175 kg miðað við jafna 
álgsdreifingu.

5.995kr.
38910092                                  

HITABLÁSARI  
2000W, hitastillir. 220V.

1.495kr.
65105754   
Almennt verð 1.995kr.

ÞILOFN   
7 þilja, 1500W.

6.745kr.
65105784   
Almennt verð 8.995kr.

Hver  
hilla þolir 
175kgALLT Í 

RÖÐ OG 
REGLU

AFSLÁTTUR AF 
ÖLLU PARKETI
Gildir til 16. október

25%
AFSLÁTTUR AF 
ÖLLU PARKETI
Gildir til 16. október

25%
25%25%
AFSLÁTTUR AF 

ÖLLUM PERUM 
OG LJÓSUM

25%
AFSLÁTTUR 

Gildir til 16.10
25%

AFSLÁTTUR 
Gildir til 16.10

Takmarkað  
magn
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hann er á sama tíma töffaralegur,“ 
segir Ingibjörg. Stóllinn er afar vin-
sæll hjá gestum enda er hann spenn-
andi en líka þægilegur að sögn Ingi-
bjargar sem á von á barni á næstu 
dögum. Hún notar því hengistólinn 
ekki mikið þessa dagana. „Ég er mest í 
sófanum undir værðarvoð og kúri mig 
í alla púðana.“

Íbúð Ingibjargar er 90 m2 og á heim-
ilinu búa fimm, að verða sex manns. 
„Stofan hefur ekki alltaf verið svona. 
Við þurftum að minnka stofuna um 

helming til að allir krakkar fengju sér-
herbergi. Það er því búið að endurraða 
helling. Það tók smá á að raða fallega 
í þetta litla rými en ég er virkilega 
ánægð með útkomuna og finnst það 
alls ekki síðra en fyrir breytingar. Það 
er held ég bara hollt að stokka upp 
annað slagið og fríska upp á hjá sér. 
Maður á það til að festast í gömlum 
hárgreiðslum og heimilisstíl en lífið 
er miklu skemmtilegra þegar maður 
stokkar upp og sér hlutina frá öðru 
sjónarhorni.“ gudnyhronn@365.is

Hönnuðurinn Ingi-
björg Hanna Bjarna-
dóttir á glæsilegt 
h e i m i l i .  U p p á -
haldsrými hennar á 
heimilinu er stofan 

enda er um afar flott rými að ræða 
þar sem stórir gluggar leika stórt 
hlutverk. „Stofan er svo björt og falleg 
með stórum gluggum. Það má segja 
að ég hafi keypt íbúðina út af þessum 
gluggum,“ segir Ingibjörg.

Stofan er einstaklega notaleg 
og kósí og Ingibjörg segir púða og 
værðarvoð vera lykilinn. „Mér finnst 
púðar og værðarvoð gera sófa og rými 
svo girnileg. Mann langar bara að kúra 
þar með góða bók og súkkulaði.“

Ákveðið húsgagn setur sterkan svip 
á stofu Ingibjargar, það er hengistóll-
inn sem hangir fyrir framan stóru 
gluggana. „Stóllinn finnst mér gefa 
rýminu mikinn karakter. Það er eitt-
hvað svo mikill leikur í honum en 

Hollt að stokka  
upp annað slagið

Gluggarnir í stofunni heilluðu Ingibjörgu upp úr skónum þegar hún sá þá fyrst. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Veggspjöld og myndir  á veggjum setja skemmtilegan svip á stofuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hengistóllinn er vinsæll hjá þeim sem heimsækja Ingibjörgu og fjölskyldu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

5  RÁÐ INGIBJARGAR  
TIL AÐ GERA RÝMI NOTALEG

1.  Fallegir púðar og værðarvoð 
bjóða manni svo fallega upp í 
sófa til sín.

2.  Kertaljós tekur blíðlega utan um 
mann þegar dimma tekur og 
haustlægðirnar berja á gluggann 
fyrir utan.

3.  Plöntur gefa ferskan blæ og súr-

efni í öll rými, stór og smá.
4.  Fallegar myndir og veggspjöld 

gefa persónulegan blæ og fylla 
rými sem eru tómleg eða hrá.

5.  Svo er nauðsynlegt að taka til í 
hrúgunum sem eiga til að safnast 
upp hjá manni og setja hlutina á 
réttan stað.

Stofan heima hjá 
hönnuðinum Ingi-
björgu Hönnu 
Bjarnadóttur er í 
sérstöku uppáhaldi 
hjá henni enda hefur 
verið nostrað mikið 
við það rými. Ingi-
björg leggur mikla 
áherslu á að stofan sé 
notaleg og hún kann 
öll réttu trixin í bók-
inni hvað það varðar.

ÞAÐ MÁ SEGJA 
AÐ ÉG HAFI 
KEYPT 
ÍBÚÐINA ÚT 
AF ÞESSUM 
GLUGGUM.
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www.byko.is

VETURINN  

- Grip og gæði með þér  
í hverri beyg ju!

Tilboð!Tilboð!
Heilsársdekk 
Sailun Ice Blazer WST1 
VNR. 49980470 - 175/65R14 

8.195kr./stk.
Almennt verð 13.995 kr./stk.   
32.780kr./umgangur

Ve
rð

 fr
á:

Að
ra

r s
tæ

rð
ir

4998048849980488 195/65TR15 13.995 9.595 38.380
49980491 205/55HR16 14.995 10.795 43.180
4998049849980498 235/70TR16 23.995 16.795 67.180
49980507 205/60TR16 17.195 12.195 48.780
4998050849980508 215/50TR17 17.995 12.595 50.380
49980509 215/60TR17 19.595 13.795 55.180
4998051049980510 235/55TR17 23.995 16.995 67.980
49980511 225/60TR18 19.995 14.595 58.380
4998051249980512 235/60TR18 24.295 17.195 68.780
49980513 275/65TR18 32.995 24.495 97.980

VNR. STÆRÐ VERÐ ÁÐUR TILBOÐ/STK UMGANGUR

ER HANDAN VIÐ HORNIÐ 

BREIDD

Komdu og skoðaðu úrvalið hjá okkur í BYKO BreiddKomdu og skoðaðu úrvalið hjá okkur í BYKO Breidd

RÚÐUVÖKVI  
3L -21°             

415kr.
42356587 
Almennt verð: 595kr.

Sjáðu 
verðið!Sjáðu 
verðið!

30%
AFSLÁTTUR 

Gildir til 16.10

20%
AFSLÁTTUR 

Gildir til 16.10
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.

umfelgun fylgir  hverjum seldum 

umgangi af fólksbíladekkjum 

  

Dalbrekku 17, Kópavogi
Gildir aðeins um helgina

Kaupauki

Aðeins  
í BYKO  
Breidd



Þekktasti plötusnúður 
græmsins á landinu
Breski plötusnúðurinn Spooky Bizzle mætir til landsins og skemmtir 
dansþyrstum á Paloma í kvöld. Um er að ræða goðsögn úr senunni. 
Um upphitun sér GKR en hann ætlar að spila slatta af nýju efni.

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,  
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Lífið í  
vikunni
08.10.17- 
14.10.17

5.000 FERMETRA KASTALI
Það væsir ekki um 
Róbert Wessman 
þegar hann 
ferðast til Frakk-
lands því hann 
á kastala þar í 
landi og Lífið í 
Fréttablaðinu sagði 
frá honum í vikunni. Um fimm þús-
und fermetra kastala er að ræða. 
Hann hefur að geyma 25 herbergi, 
líkamsræktarsal og innisundlaug 
svo eitthvað sé nefnt. Kastalanum 
fylgir svo glæsileg lóð og þar er 
tennisvöllur og minigolfvöllur.

GRÆNI PENNINN  
ÓMISSANDI

Sjónvarpskonan 
Vala Matt, er háð 
græna penn-
anum sínum og 
hefur verið í mörg 
ár. Pennann segir 
hún veita sér öryggistilfinningu. „Ég 
fer til dæmis ekki í ljósmyndatökur, 
á fundi eða einhvers konar upp-
tökur nema að hafa pennann við 
höndina,“ sagði Vala og hló þegar 
Lífið í Fréttablaðinu fékk að heyra 
söguna á bak við pennann fræga.

ÁHUGAVERT Á INSTAGRAM

Lífið birti í vikunni lista yfir áhuga-
verðar Instagram-síður og síðan 
Týndir innkaupalistar náði meðal 
annars á listann. Á þeirri síðu birtast 
myndir af handskrifuðum miðum 
sem finnast á víðavangi. Sömuleiðis 
náði Instagram-síða með myndum 
af Sigvaldahúsum á listann.

FRÁ POPPI YFIR Í ÓPERU

Sigurbjartur Sturla Atlason er einn 
fremsti poppari landsins og tryllir 
ungdóminn sem Sturla Atlas. En 
nýjasta verkefnið sem hann hefur 
tekið sér fyrir hendur er að syngja 
í óperunni Toscu í uppsetningu 
Íslensku óperunnar. „Mér finnst 
þetta ekkert vera neitt ÞAÐ erfitt.“ 

Breski græm-plötu-
snúðurinn Spooky 
Bizzle ætlar að gera 
allt bókstaflega sturlað 
í miðstöð danstónlist-
ar á Íslandi, Paloma, í 

kvöld. Hann kemur hingað til lands 
í boði Plútó og FALK Records

Spooky hefur verið að bera út 
orðspor græm-tónlistarstefnunnar 
síðustu tuttugu árin og hefur fyrir 
vikið verið kallaður „plötusnúður 
plötusnúðanna“ innan þeirrar 
senu.

„Hann er klárlega þekktur fyrir 
að vera dj/pródúserinn sem aðrir 
dj-ar innan græm-senunnar halda 
mest upp á og hlusta á, vegna þess 
að hann fer svo vítt og breitt um 
stefnuna og mixar saman áhrif-
um sem gerðu græm að því sem 
það er nú í dag,“ segir Árni Bragi 
Hjaltason, meðlimur Plútó, sem 
er kannski betur þekktur sem DJ 

Kocoon – en hann og Skurður ætla 
að verma upp dans.

Einnig er Spooky liðtækur 
pródúser og gaf meðal annars út EP-
plötuna Spartan Beat EP árið 2010 
– mikið af þessari tónlist Spookys 
hefur verið að gera fólk alveg tryllt á 
dansgólfum víðsvegar um heiminn.

Upphitun kvöldsins er í höndum 
rapparans GKR.

„GKR verður þarna með nýtt efni 
og ætlar að vera með frekar hart 
stöff í takt vid græm-stemninguna,“ 
segir Árni.

GKR hefur verið að vinna hell-
ing af nýju efni síðan hann gaf út 
plötuna GKR í fyrra og er víst búinn 
að koma sér upp töluvert öðruvísi 
hljóm en þeim sem við eigum að 
venjast frá honum.

Leikar hefjast klukkan tíu og 
gamanið mun standa fram eftir 
nóttu. 
stefanthor@frettabladid.is

NOKKRIR ÍSLANDSVINIR 
ÚR GRÆM-SENUNNI 
Dizzee Rascal
Skepta
Stormzy
Lady Leshurr
Section Boyz
The Bug og Flowdan
Novelist

GKR ætlar að spila nýtt efni á Paloma í kvöld. 

Íslandsvinurinn Skepta er eitt af 
stærstu nöfnum græmsins.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F S L ÁT T U R
25-50%
EKKI MISSA AF ÞESSU

R ÝM I N G A R S A L A

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR, O.FL. 

RÝMUM FYRIR  
NÝJUM VÖRUM

Seljum í stuttan tíma eldri 
gerðir af rúmum og öðrum 
vörum með veglegum afslætti.

Við erum að taka inn mikið magn af nýjum  

vörum og rýmum til með því  

að selja eldri gerðir og  

sýningareintök  

með góðum  

afslætti.

vörum og rýmum til með því  

að selja eldri gerðir og  

H E I L S U R Ú M  O G  R Ú M G A F L A R S V E F N S Ó FA R
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TEKK COMPANY OG HABITAT
SKÓGARLIND 2, KÓPAVOGI

SÍMI 564 4400 | OPIÐ MÁN-FÖS 10-18
LAU 11-17 OG SUN 13-17

VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS
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*Verð á mann m.v. flug fram og til baka með tösku. 

Láttu fara vel um þig 

Þitt sæti – þitt ferðalag

Afþreyingarefni og þjónusta

Á ferð með VITA nýtur þú afþreyingar og frábærrar þjónustu 
Icelandair alla leið til Tenerife og aftur á leiðinni heim.

Þú getur valið sæti um borð í vélum Icelandair 
gegn vægri greiðslu þegar þú ferðast með VITA. 
Hafðu ferðalagið eins og þú vilt hafa það.

Styttu þér stundir á leiðinni með bíómyndum, 
tónlist, eða þættinum sem þig langaði alltaf að 
sjá. Gæði og úrval fyrir alla aldurshópa.

Nýttu og safnaðu Vildarpunktum

TENERIFE MEÐ VITA OG 
ICELANDAIR ALLT ÁRIÐ 
Sumarið 2018 komið í sölu 
Bókaðu ferðina með VITA.  
Flugsæti frá 64.900 kr.* + 12.500 Vildarpunktar.

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444Bókaðu draumaferðina þína á VITA.is



*Verð á mann m.v. flug fram og til baka með tösku. 

Láttu fara vel um þig 

Þitt sæti – þitt ferðalag

Afþreyingarefni og þjónusta Nýttu og safnaðu Vildarpunktum

Allir sem ferðast með VITA safna Vildarpunktum 
sem má síðan nýta í valdar ferðir hjá VITA næst 
þegar þig langar í ferðalag. 

TENERIFE MEÐ VITA OG 
ICELANDAIR ALLT ÁRIÐ 
Sumarið 2018 komið í sölu 
Bókaðu ferðina með VITA.  
Flugsæti frá 64.900 kr.* + 12.500 Vildarpunktar.
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Fyrir einhverjum mánuðum var 
ég í staddur í samkvæmi þar 
sem talið barst að heilbrigðis-

málum. Gestirnir voru stóryrtir um 
íslenska heilbrigðiskerfið, sögðu 
það handónýtt og gjörsamlega 
hrunið. Líktu ástandinu við stríðs-
hrjáðar þjóðir þar sem allir innviðir 
væru í molum. Ég reyndi að malda í 
móinn við litlar undirtektir.

Næsta dag bárust þær fregnir að 
faðir gestgjafans hefði dottið illa 
og lærbrotnað um nóttina. Hann 
var skorinn og fékk nýja mjöðm 
úr eðalmálmi. Næstu daga lá gamli 
maðurinn inni vegna hjartsláttar-
óreglu en útskrifaðist til síns heima 
að 2-3 vikum liðnum. Hið hand-
ónýta heilbrigðiskerfi stóð sig eins 
og best varð á kosið.

Í pólitískum umræðum fram-
bjóðenda í vikunni fannst mér 
svartagallsraus um heilbrigðiskerfið 
áberandi. Menn sögðu blákalt að 
allt stæði á brauðfótum eða væri að 
hruni komið. Geðheilsa þjóðarinnar 
var slæm og best væri að selja Land-
spítalann undir hótel.

Mörgum okkar sem vinnum 
í þessu kerfi er farinn að leiðast 
þessi söngur. Við teljum okkur 
vinna gott starf og íslenskt heil-
brigðiskerfi standa sig yfirleitt vel. 
Daglega er þúsundum manna sinnt 
á heilsugæslustöðvum, spítölum og 
einkastofum með miklum ágætum. 
Þennan góða árangur mætti eflaust 
bæta enn betur með auknum 
fjárframlögum. Auðvitað eru gerð 
mistök í þessu kerfi eins og annars 
staðar þar sem umfangið er mikið. 
Menn alhæfa að íslenskum sið út frá 
öllu sem miður fer og skeyta engu 
um það sem vel er gert. Þessi síbylja 
pólitíkusa og fjölmiðla er orðin 
ansi þreytandi enda hefur þessi 
neikvæða umræða skaðleg áhrif á 
sjúklinga og aðstandendur þeirra. 
Þjóðin er búin að slá eigið met í 
langlífi sem væri illmögulegt í hand-
ónýtu heilbrigðiskerfi með fúnum 
innviðum. Nú er mál að linni.

Á brauðfótum
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STÓRTÓNLEIKAR Í HÁSKÓLABÍÓ
21. OKTÓBER KL. 21.00

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á TIX.IS

BJARNI ARA FAGNAR Í ÁR 30 ÁRA SÖNGAFMÆLI

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 

Í ICELAND ENGIHJALLA,

VESTURBERGI, ARNARBAKKA,

GLÆSIBÆ OG STAÐARBERGI




