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Veður

Norðan 5-13 m/s í dag. Léttskýjað 
sunnan- og vestanlands, en skýjað 
norðaustan til á landinu og dálítil él 
þar síðdegis. Hiti 5 til 10 stig, en fer 
kólnandi síðdegis. SJÁ SÍÐU 54

Veður Góður biti í Gróttu

Sigurður Jóhannesson tók á móti þremur brettum af frosnum hákarli í vikunni. Hann var að undirbúa hákarlinn undir verkun þegar ljósmyndara 
Fréttablaðsins bar að garði í Gróttu. Fyrst þurfti Sigurður auðvitað að ganga úr skugga um að allt væri með felldu og fékk sér vænan bita. Næst þarf 
að leyfa hákarlinum þiðna. Hann er síðan settur undir farg og að lokum látinn hanga. Hákarlinn er svo tilbúinn eftir tvo mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

STJÓRNMÁL „Ég hef nú fyrir reglu að 
gefa ekki upp hvað ég kýs en ég get 
ekki kosið Dögun þó ég sé á lista hjá 
flokknum og formaður hans,“ segir 
Pálmey Gísladóttir, formaður Dög-
unar, sem er búsett í Reykjavík og 
getur því ekki kosið sinn eigin flokk 
þar sem flokkurinn býður einungis 
fram í Suðurkjördæmi fyrir alþingis-
kosningarnar 2017.

Pálmey segist ekki búin að ákveða 
hvaða stjórnmálaflokkur fær henn-
ar atkvæði í dag þegar hún mætir í 
Ingunnarskóla í Grafarholti til að 
kjósa.

„Ég er í rauninni ekki búin að 
ákveða neitt. Það eru margir flokk-
ar sem eru með mjög góð málefni. 
Þau eru öll í málefnaskrá Dögunar 
og þeir virðast flestir hafa kosið að 
taka þau upp. Ef ég fengi að ráða 
væri öllum steypt saman í einn 
flokk sem héti Dögun og við gætum 
kosið hann. En ég er ansi hrædd 
um að ruslatunnur landsins fyllist 
á sunnudag af sviknum loforðum,“ 
segir Pálmey.

Formaðurinn tók við embættinu 
hjá Dögun í janúar síðastliðnum. 
Afskipti Pálmeyjar af stjórnmálum 
hófust að hennar eigin sögn  árið 
2012 þegar hún tók þátt í stofnun 
og var síðar  kjörin varaformaður 
Samstöðu. 

Pálmey var í framboði fyrir Flokk 
heimilanna í alþingiskosningunum 
2013 og Dögun í kosningunum  í 
október í fyrra þar sem flokkurinn 
fékk 1,7 prósent atkvæða. Báðir 
flokkarnir buðu fram á landsvísu 
og var Pálmey á framboðslistum í 
Norðvesturkjördæmi en búsett í 
borginni.

„Ég ólst upp í mjög pólitísku 

umhverfi á Sauðárkróki þar sem 
Framsókn réði en fjölskyldan 
studdi Sjálfstæðisflokkinn. En mér 
var kennt að maður ætti að skoða 
málin frá öllum hliðum og að allir 
hefðu sjálfstæða hugsun og getu til 
þess að velja og hafna. 

En ég er eins og kötturinn. Ég kem 
alltaf niður á fæturna,“ segir Pálmey 
og hlær. haraldur@frettabladid.is

Formaðurinn getur 
ekki kosið flokkinn
Pálmey Gísladóttir, formaður Dögunar, er búsett í Reykjavík en flokkur hennar 
býður einungis fram í Suðurkjördæmi þar sem hún er á framboðslista. Hún 
hefur ekki ákveðið hvaða stjórnmálaflokkur fær atkvæði hennar á kjördag.  

Pálmey er ekki búin að ákveða hver fær atkvæði hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KOSNINGAR    Samtal um myndun 
ríkisstjórnar frá vinstri til miðju er 
komið á fullt milli nokkurra flokka. 
Þetta herma heimildir Fréttablaðs-
ins. Einn viðmælandi blaðsins geng-
ur svo langt að fullyrða að vinstri 
stjórn verði svo gott sem innsigluð 
strax á kosninganótt.

Vinstri græn og Samfylking eru 
burðarásarnir í þeirri stjórn sem er 
í kortunum. Flokkarnir tveir ná 24 
mönnum á þing samkvæmt nýjustu 
könnun Fréttablaðsins og vantar því 
átta þingmenn til að ná meirihluta 
á þing. Enginn þeirra þriggja flokka, 
Viðreisn, Framsóknarflokkur og 
Píratar, sem sagðir eru eiga aðild að 
því vinstra samtali sem er í gangi, 
hefur nægan þingmannafjölda til 
að hægt sé að mynda þriggja flokka 
stjórn, miðað við nýjustu kannanir.

Forystumenn Vinstri grænna og 
Samfylkingarinnar eru hins vegar 
með ólík sjónarmið um hverjir 
þessara flokka eigi að mynda límið 
í stjórn; Framsóknarflokkurinn eða 
Viðreisn báðir saman eða annar 
hvor þeirra að Pírötum viðbættum. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins vilja Samfylkingarmenn heldur 
mynda stjórn með Pírötum og Við-
reisn enda eiga þessir flokkar mun 
meira sameiginlegt málefnalega 
en Samfylkingin og Framsóknar-
flokkurinn og má þá nefna bæði 
stjórnarskrármálin og áherslur í 
Evrópumálum.

Þá telja heimildarmenn blaðsins 
líklegt að Samfylking gangi með 
öðrum hvorum þessara flokka  og 
jafnvel báðum til formlegra við-
ræðna um stjórnarmyndun og leiki 
þannig sama leik og Björt fram-
tíð og Viðreisn gerðu eftir síðustu 
kosningar. – aá

Vinstri stjórn  
í kortunum

Vinstri græn og Sam-
fylking ná 24 mönnum á 
þing samkvæmt könnun 
365.

Ég er í rauninni ekki 
búin að ákveða 

neitt. Það eru margir góðir 
flokkar sem eru með mjög 
góð málefni.
Pálmey Gísladóttir, 
formaður Dögunar

STJÓRNMÁL Kosningavaktin á Vísi 
hefst eldsnemma á kjördag en 
blaðamenn Vísis munu standa 
vaktina næstu tvo sólarhringa. 
Aukafréttatími Stöðvar 2 hefst síðan 
klukkan 12.00 en að þeim loknum 
tekur Víglínan við. Þar ræðir Heimir 
Már Pétursson við góða gesti um 
stjórnmálin og kosningabaráttuna 
sem senn er á enda.

Klukkan 20.40 á laugardag hefst 
Risastóri kosningaþátturinn með 
Gumma Ben en um leið og kjör-
staðir loka klukkan 22.00 tekur 
fréttastofa Stöðvar 2 við. Þar verður 
greint frá fyrstu tölum en frétta-
menn 365 verða í beinni útsendingu 
frá kosningavökum flokkanna.

Á sunnudaginn klukkan 12.20, 
eða strax að loknum aukafréttatíma 
í hádeginu, tekur Heimir Már síðan 
á móti formönnum flokkanna þar 
sem farið verður yfir niðurstöður 
kosninganna. – khn

Umfangsmikil 
kosningavakt
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     HVAR SEM ÞÚ BÝRÐ

GETUR ÞÚ KOSIÐ LILJU Á ÞING

   

Kæri kjósandi

Lilja Alfreðsdóttir er í baráttusætinu í Reykjavík. Kosningakerfi okkar 
er þannig upp byggt að hvert atkvæði greitt Framsókn skiptir máli til 
að rödd Lilju hljómi áfram á Alþingi – hvar sem þú kýst á landinu.

Við biðjum um stuðning þinn til að tryggja öfluga Framsókn í forystu 
fyrir sterkt og sameinað Ísland.

Formaður FramsóknarflokksinsFormaður Framsóknarflokksins



Þrjú í fréttum 
Koss, siðferði  
og iðnnám

Brynjar Níelsson 
alþingismaður
bað Steinunni 
Þóru Árnadóttur 
afsökunar á að 
hafa spurt hvort 
hann mætti 
kyssa hana á 
fundi Siðmenntar 
sem sýndur var í 
beinni útsendingu á Facebook. 
Hann kvaðst með því hafa verið 
að lýsa ánægju yfir málflutningi 
hennar en kersknin hefði verið 
misheppnuð.

Agnes M. Sigurðardóttir 
biskup 
sagði ekki siðferði-
lega rétt að stela 
gögnum og fara 
á bak við fólk 
til að afhjúpa 
mál og leiða 
sannleikann í ljós. 
Ummælin vöktu 
mikla athygli og voru þau sett í 
samhengi við Lögbannsmálið svo-
kallaða. Hundruð hafa sagt sig úr 
Þjóðkirkjunni í kjölfarið.

Chuong Le Bui
víetnamskur matreiðslunemi
á Nauthóli, fékk sent 
bréf frá Útlend-
ingastofnun 
þess efnis að 
hún hefði ekki 
lengur land-
vistarleyfi sem 
námsmaður. Hún 
er búin með tvö ár á 
námssamningi hjá veitingastaðn-
um af fjórum. Í nýjum útlendinga-
lögum sem tóku gildi í janúar er 
nám skilgreint sem samfellt nám 
á háskólastigi. Ekki er minnst á 
iðnnám í lögunum.

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is  |  Opið alla virka daga 10–18  |  laugardaga 11–15   

Áhugaverð og aðgengileg bók um  
borgir og borgarskipulag eftir Hjálmar 
Sveinsson og Hrund Skarphéðinsdóttur.

HVERNIG Á REYKJAVÍK  
AÐ VERA?

Áhugaverð og aðgengileg bók um  
borgir og borgarskipulag eftir Hjálmar 
Sveinsson og Hrund Skarphéðinsdóttur.

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is  |  Opið alla virka daga 10–18  |  laugardaga 11–15   

SAMGÖNGUR Algjör sprenging hefur 
orðið í fjölda kvartana sem Sam-
göngustofu berast frá flugfarþegum. 
Fjöldi erinda það sem af er ári hefur 
tvöfaldast frá því í fyrra eftir að hafa 
tvöfaldast milli ára í fyrra sömu-
leiðis. Neytendur eru betur upp-
lýstir nú um réttindi sín, segir Sam-
göngustofa. Langflest erindin varða 
seinkanir á vélum WOW air.

Eins og sjá má á meðfylgjandi 
töflu hafa Samgöngustofu borist 
895 kvartanir vegna flugfélaga það 
sem af er ári en þar af eru 582 vegna 
WOW air.

Fréttablaðið óskaði eftir sundur-
liðuðum fjölda erinda sem borist 
hafa Samgöngustofu til meðferðar 
það sem af er ári vegna flugfélaga en 
ef flugfélög hafna kröfu farþega um 
bætur eða endurgreiðslu getur Sam-
göngustofa hjálpað með úrlausn 
mála. Ástæður kvartana geta verið 
vegna þess að flugi hefur verið 
aflýst, seinkun hefur orðið á flugi, 
farþega neitað um far eða tjón hafi 
orðið á farangri.

Samgöngustofa segir misjafnt 
hversu margir einstaklingar eru á 
bak við hvert erindi og að ferli mála 
ljúki með mismunandi hætti. Hluti 
þeirra endar með ákvörðun Sam-
göngustofu þar sem flugfélögum 
getur verið gert að greiða kvartanda 
bætur en í mörgum tilfellum næst 
sátt milli farþega og flugrekanda. 
Þórhildur Elín Elínardóttir, sam-
skiptastjóri Samgöngustofu, segir 
flugfarþega í auknum mæli leita 
réttar síns.

Kvartanir hrönnuðust upp í 
vaxtaverkjum hjá WOW air
Samgöngustofu hafa borist hátt í 900 erindi vegna flugfélaga það sem af er ári. Fjöldinn hefur tvöfaldast tvö 
ár í röð. Langflestar kvartanir snúa að seinkunum hjá WOW air. Stór hluti kvartana til Samgöngustofu er til-
kominn vegna þess að félagið hefur ekki svarað. Neytendur í dag eru betur upplýstir um réttindi sín. 

WOW Air, flugfélag Skúla Mogensen, stendur upp úr þegar tölur yfir kvartanir 
til Samgöngustofu eru skoðaðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TÖLUR VIKUNNAR 22.10.2017 TIL 28.10.2017

5 mánuðum
eftir að nemar í námi til lög-
gildingar fasteigna- og skipasala 
við HÍ þreyttu lokapróf fengu þeir 
einkunn í áfanganum. Prófgögnin 
týndust þegar þau voru send í pósti 
til kennara námskeiðsins sem býr í 
Austurríki.

60 milljarðar 

króna er umfram eigið fé í ríkis-
bönkunum tveimur samkvæmt 
greiningu hagfræðings Samtaka 
fjármálafyrirtækja.

6% 
kvenna eru með 
yfir milljón króna í 
laun á mánuði. 15 
prósent karla eru 
með yfir milljón á 
mánuði.

11 þúsund 
krónur eru greiddar úr ríkissjóði á 
ári til trúfélaga fyrir hvern skráðan 

meðlim.

31-29 
fyrir Ísland voru úrslitin í vináttu-

landsleiknum við Svíþjóð.

7,7 

milljónum 
króna varði Húnaþing vestra til 
refa- og minkaveiða frá 1. sept-
ember 2016 til 31. ágúst 2017.

Flugfélag Fjöldi Aflýsing Seinkun Neitun Farangur Annað
Wow Air 582 58 475 30 12 7
Vueling 64 25 37 2  
Icelandair 61 12 46 1  2
Norwegian 50 9 41   
Primera 39  38  1 
Wizz Air 29 10 17 1 1 
Air Iceland Connect 18 10 8   
Air Berlin 13 13    
Easyjet 9 1 8   
Önnur félög 30 8 20  2 

Samtals 895 146 690 34 16 9

✿   Kvartanir til Samgöngustofu

„Mjög mikil aukning hefur orðið 
á fjölda erinda af þessum toga sem 
berast stofunni. Þannig má segja 
að árið 2016 hafi erindi hingað tvö-
faldast frá því sem áður var og nú 
á þessu ári hefur einnig orðið tvö-
földun kvartana flugfarþega frá því 
sem var 2016.“

Þórhildur segir skýringarnar helst 
aukna neytendavitund almennings 
og vöxt í flugsamgöngum.

Svanhvít Friðriksdóttir, upplýs-
ingafulltrúi WOW, segir að um 70% 
erindanna séu tilkomin vegna þess 
að félagið hefur ekki svarað.

„Sem er augljóslega ekki ásætt-
anlegt en skýrist af þeirri miklu 
stækkun sem WOW air hefur farið 
í gegnum undanfarin ár.“ Bendir 
Svanhvít á að farþegafjöldi hafi 
vaxið um 296% frá 2015-2017.

„Því miður hefur þessi mikli 
vöxtur orðið til þess að við höfum 
ekki náð að svara öllum sem skyldi 
á réttum tíma og geta svarað far-
þegum hvort um bótaskylt atvik er 
að ræða.“

WOW hafi fjárfest mikið síðustu 
mánuði til að geta þjónustað við-
skiptavini betur og að gengið hafi 
verið frá nær öllum þessara 70% 
erinda er varða svarleysi.

Hins vegar hafi stór hluti komið til 
af óviðráðanlegum aðstæðum. Nefn-
ir hún sem dæmi óveður og árekstur 
kerru Icelandair Ground Service við 
breiðþotu WOW í apríl.

„Kvartanir berast frá farþegum en 
WOW air er ekki bótaskylt í öllum 
tilfellum.“ mikael@frettabladid.is

2 8 .  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



RÚMFATALAGERINN ER Á 5 STÖÐUM: SKEIFUNNI - SMÁRATORGI - GRANDA - AKUREYRI - SELFOSSI

AF ÖLLUM VÖRUM
ALLA HELGINA Í ÖLLUM BÚÐUM

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT
AF ÖLLUM VÖRUM.
TAX FREE TILBOÐ 

JAFNGILDIR 19,35% 
AFSLÆTTI.  AFSLÁTTURINN 

ER Á KOSTNAÐ 
RÚMFATALAGERSINS. 

VIRÐISAUKA ER AÐ 
SJÁLFSÖGÐU SKILAÐ 

TIL RÍKISSJÓÐS.

KOMDU 
OG GERÐU
FRÁBÆR
KAUP!

TAX
FREE

GILDIR 27.10.17 - 30.10.17



Víkurhvarfi 3 • 203 Kópavogi  
postur@mms.is • www.mms.is • (+354) 514 7500

Innritun í framhaldsskóla  
á vorönn 2018

Sameiginlegt umsóknartímabil framhaldsskóla sem bjóða upp á 
innritun fyrir nám á vorönn 2018 verður dagana 1.-30. nóvember nk.

Fjar- og dreifnám og nám í kvöldskóla
Innritun í fjar- og dreifnám og í kvöldskóla fer fram samkvæmt 
fyrirkomulagi sem einstakir framhaldsskólar auglýsa.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í síma 514 7500 eða með því að 
senda tölvupóst á netfangið innritun@mms.is

Starfsfólk Menntamálastofnunar

Við komum 
þér á kjörstað
540 4300

LÖGREGLUMÁL Ungt heimilislaust 
par er grunað um röð innbrota og 
þjófnaðarmála í Laugarneshverfi í 
Reykjavík í vikunni og hafa margir 
íbúar í hverfinu verulegar áhyggjur. 
Lögreglan hefur haft ítrekuð afskipti 
af parinu og bíður þess að það brjóti 
af sér aftur svo skilyrði síbrotagæslu 
verði uppfyllt. Þangað til þurfa 
íbúar að hafa augun opin og dyrnar 
læstar.

„Það er bylgja í innbrotum þarna 
og okkur grunar að megnið af þeim 
tengist þeim,“ segir Jóhann Karl Þór-
isson aðstoðaryfirlögregluþjónn. 
Hann segir lögregluna fylgjast náið 
með gangi mála.

„Við erum með þau í gjörgæslu. 
Þau þurfa að fá ákveðið mörg brot 
á sig til að hægt sé að setja þau í 
síbrotagæslu og við erum að vinna 
í þessu. Vonandi náum við innan 
tíðar að klára þetta.“

Nokkur umræða hefur skapast 
um innbrotafaraldurinn í Facebook-

hópi íbúa í hverfinu þar sem þol-
endur þjófaparsins greina frá raun-
um sínum. Þar gefur að líta frásagnir 
af stolnum bíl, innbrotum í bíla, 
innbrotum í bílskúra og heimili þar 
sem verðmætum er stolið. Jóhann 
Karl segir að brotist hafi verið inn í 
fyrirtæki sömuleiðis.

Greina má áhyggjur og ótta 
meðal margra íbúa sem þar taka til 
máls en líka samúð með ógæfu og 
aðstæðum parsins sem þurfi fyrst 
og fremst á úrræðum og aðstoð að 
halda. Jóhann Karl staðfestir að hið 
unga par sé heimilislaust og glími 
við geðræn vandkvæði.

Hann segir mál sem þessi taka 
tíma og til að koma þeim í síbrota-
gæslu þurfi einstaklingar að brjóta 
nokkrum sinnum af sér.

„Við getum tekið þau úr umferð 
einn dag til yfirheyrslu en síðan fara 
þau út og koma aftur inn. Síbrota-
gæsla er úrræði til að geta látið fólk, 
sem getur ekki gengið laust vegna 
þess að það er alltaf að brjóta af sér, 
sitja inni þar til dómar falla í mál-
inu.“

Það eina sem íbúar hverfisins geti 
í raun gert sé að gæta þess að læsa 
að sér og hafa augun opin fyrir grun-
samlegum mannaferðum. 
mikael@frettabladid.is

Heimilislausir þjófar 
herja á Laugarneshverfi 
Utangarðspar er í sigti lögreglunnar vegna raðar innbrota og þjófnaðarmála í 
Laugarneshverfi undanfarna viku. Bíl hefur verið stolið, brotist inn í bíla, 
heimili og bílskúra. Lögreglan vonast til að geta komið parinu í síbrotagæslu.

FJÖLMIÐLAR Sú ákvörðun Ríkisút-
varpsins að greiða Guðmundi 
Spartakusi Ómarssyni 2,5 milljónir 
í miskabætur til að ljúka meiðyrða-
máli utan dómstóla í síðasta mán-
uði  er ekki einsdæmi í seinni tíð. 
Árið 2008 greiddi Ríkisútvarpið 
útgerðarfélagi á Súðavík bætur 
vegna fréttar af yfirvofandi gjald-
þroti fyrirtækisins sem reyndist 
röng. Ríkisútvarpið segir trúnað 
ríkja um efni sáttarinnar og mun 
ekki upplýsa hversu há sáttar-
greiðslan var að svo stöddu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins barst Ríkisútvarpinu kröfu-
bréf frá lögmanni útgerðarfyrir-
tækisins FiskAri á Súðavík vegna 
fréttaflutnings svæðisútvarps Vest-
fjarða af meintu yfirvofandi gjald-
þroti fyrirtækisins vorið 2008. Aldr-

ei kom til stefnu í því máli líkt og 
í tilfelli Guðmundar Spartakusar, 
en samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins féllst RÚV á að greiða eig-
anda fyrirtækisins bætur gegn því 
að málið yrði látið niður falla. 

Fréttablaðið óskaði í upphafi 
mánaðarins eftir upplýsingum frá 
RÚV um hversu há sáttargreiðslan 
var en fékk þau svör frá Margréti 
Magnúsdóttur, skrifstofustjóra 
RÚV, í vikunni að þar sem kveðið 

hafi verið á um trúnað í sáttinni við 
FiskAra, telji stofnunin rétt að bíða 
niðurstöðu úrskurðarnefndar um 
upplýsingamál varðandi erindi fjöl-
miðla sem óskað hafa eftir afriti af 
sátt RÚV við Guðmund Spartakus.

Páll Magnússon, fyrrverandi 
útvarpsstjóri og núverandi þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, gagn-
rýndi RÚV  á Facebook í síðasta 
mánuði fyrir að fallast á að greiða 
Guðmundi miskabætur í stað þess 
að láta á málið reyna fyrir dóm-
stólum. Spurði hann hvort RÚV 
væri að borga peninga til að þurfa 
ekki að biðjast afsökunar og hvort 
verið væri að kaupa sig frá því að 
leiðrétta frétt.

Páll var útvarpsstjóri þegar Ríkis-
útvarpið gerði sátt í máli vestfirska 
útgerðarfélagsins árið 2008. – smj

Trúnaður yfir annarri sáttargreiðslu RÚV

Lögreglan hefur haft afskipti af parinu sem herjað hefur á íbúa Laugarneshverfis. Íbúar eru hvattir til að læsa hurðum 
og hafa augun opin fyrir grunsamlegum mannaferðum. Myndin tengist efni fréttar ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þau þurfa að fá 
ákveðið mörg brot á 

sig til að hægt sé að setja þau 
í síbrotagæslu og við erum að 
vinna í þessu.
Jóhann Karl Þóris-
son, aðstoðaryfir-
lögregluþjónn

Páll Magnússon var 
útvarpsstjóri þegar RÚV 
greiddi útgerðarfélagi bætur 
vegna fréttar.

25% 7 ára 
AFMÆLISHÁTÍÐ
ELKO granda

26–29 OKT.

FULL BÚÐ AF
TILBOÐUM Á

ELKO GRANDA
50%

12%

40%
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*  
AF ÖLLUM FATNAÐI OG SKÓM

26.-29. OKTÓBER

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.***Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.



Stöðva rekstur 
bensínstöðvar á 
Hvammstanga
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra áformar að 
stöðva rekstur N1 á Hvammstanga. Bensínstöðin 
er ekki í samræmi við reglugerð vegna vanbúinna 
mengunarvarna og ófullnægjandi afgreiðsluplans.Reykjavíkurborg leitar eftir tilboðum vegna uppbyggingar á Kirkjusandi. 

Tilboðið feli í sér eftirfarandi:

Á lóðinni er heimilt að byggja allt að 82 íbúðir um 6.800m2 að brúttóflatarmáli, 

um 650m2 atvinnu húsnæði, (ungbarnaleikskóla) og allt að 6.150 m2 kjallararými. 

Hluti lóðarinnar verður nýttur fyrir leikskólann.

reykjavik.is/lodir

Hallgerðargata á Kirkjusandi

Vakin er athygli á að senda verður fyrirspurnir og tilboð í gegnum útboðsvef innkaupa-

deildar Reykjavíkurborgar. Þar eru öll útboðsgögn. Fyrirspurnarfrestur rennur út kl. 12:00, 

13. nóvember 2017. Svarfrestur rennur út 16. nóvember 2017.

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar 

utbod.reykjavik.is eigi síðar en kl. 10:00 þann 23. nóvember 2017. 

Byggingarréttur til sölu

Kaup byggingarréttar á lóð 
nr. 1 við Hallgerðargötu.

Sölu til Reykjavíkurborgar 
á 20 íbúðum á lóðinni.

Byggingu á 650m2 
ung barna leikskóla.

FRA
 1017-05

Urðarhvarf 14 203 Kópavogur s: 510 6500 www.hv.is

Eyjólfur Guðmundsson
Heimilislæknir/General Practitioner

Eyjolfur@hv.is

HEILSUGÆSLA

Urðarhvarf 14 203 Kópavogur s: 510 6500 www.hv.is

Eyjólfur Guðmundsson
Heimilislæknir/General Practitioner

Eyjolfur@hv.is

HEILSUGÆSLA

Ert þú með  
heimilislækni?

Ný heilsugæslustöð Urðarhvarfi 14, Kópavogi

Skráning stendur yfir, opin öllum,  
óháð búsetu. verið velkomin !

Sími 510 6500, www.hv.is

MARAÞON 
NOW OG 11GB 
Á 3.990 KR.* 

*á mánuði

TRÚFÉLÖG Mjög langur tími leið frá 
því að Ágúst Arnar Ágústsson gerði 
kröfu um að verða skráður forstöðu-
maður Zuism þangað til hann fékk 
viðurkenningu sem slíkur hjá Sýslu-
manninum á Norðurlandi eystra. Sá 
starfsmaður embættisins sem annast 
trúfélagaskráningu var harðlega 
gagnrýndur fyrir stjórnsýslu sína 
í yfirlýsingu sem  Ágúst sendi frá 
sér eftir að frétt Fréttablaðsins um 
málalyktir birtist á þriðjudag. Við-
komandi starfsmaður kveðst ekkert 
vilja láta hafa eftir sér um ásakanir 
forstöðumannsins.

Flótti virðist brostinn í lið trú-
félagsins Zuism. Það sem af er 
október hafa tíu prósent meðlima 
safnaðarins sagt sig úr félaginu sam-
kvæmt upplýsingum frá þjóðskrá.

Eins og ítrekað hefur komið fram 
hefur verið deilt innan félags zúista 
um hver ætti að veita félaginu for-
stöðu. Fréttablaðið greindi frá því á 
þriðjudag að sýslumannsembættið 
á Norðurlandi eystra hefði orðið við 

kröfu Ágústs og viðurkennt hann 
sem forstöðumann. Þann dag skráðu 
sig 168 manns úr Zuism og voru í 
félaginu í lok miðvikudags 2.380 
meðlimir. Yfir þrjú þúsund manns 
voru skráðir í félagið á tímabili.

Í byrjun október voru skráðir 2.651 
félagar. Af þeim höfðu 271 sagt sig úr 
félaginu í gær. Þetta þýðir að fækkað 
hefur um 10,2 prósent í félaginu á 
innan við mánuði.

Þeir sem höfðu undirtökin hjá 
zúistum næst á undan Ágústi, sem 
var meðal upphafsmanna félagsins 
fyrir fjórum árum, boðuðu endur-
greiðslu svokallaðra sóknargjalda til 
meðlimanna. Það eru tæplega 11.000 
krónur á ári sem ríkið borgar Zuism 
fyrir hvern meðlim eins og öðrum 
trúfélögum.

Ágúst boðaði  á miðvikudag  að 
endurgreiðslur hefjist í nóvember, 
þó ekki til þeirra sem höfðu áður 
skráð sig úr félaginu. Hann sagði 
zúista einnig geta valið um að geta 
látið sinn hlut renna til góðgerðar-
mála. Á fimmtudag sagði hann 
svo frá því að 1,1 milljón króna af 
sóknargjöldum þeirra sem hefðu 
yfirgefið félagið hefði verið gefin til 
Barnaspítala Hringsins. 
gar@frettabladid.is

Svarar ekki gagnrýni 
forstöðumanns Zúista
Daginn sem Fréttablaðið sagði frá viðurkenningu á Ágústi Arnari Ágústssyni 
sem forstöðumanni Zuism skráðu 168 manns sig úr félaginu. Starfsmaður sýslu-
manns sem Ágúst gagnrýnir fyrir stjórnsýslu í málinu neitar að tjá sig.

Ágúst Arnar 
Ágústsson er 
forstöðumaður 
Zuism

168
sögðu sig úr Zuism daginn 
sem Fréttablaðið birti frétt 
um að Ágúst Arnar Ágústsson 
væri orðinn viðurkenndur 
forstöðumaður trúfélagsins.

NÁTTÚRA Heilbrigðiseftirlit Norður-
lands vestra íhugar að loka bensín-
stöð N1 á Hvammstanga frá og með 
1. febrúar næstkomandi þar sem 
bensínstöðin starfar ekki í sam-
ræmi við reglugerð. Ófullnægjandi 
afgreiðsluplan og skortur á meng-
unarvarnarbúnaði veldur því að 
heilbrigðiseftirlitið fer í þessar 
aðgerðir.

Í bréfi heilbrigðiseftirlitsins til 
forsvarsmanna N1 segir að umrædd 
bensínstöð hafi hafið rekstur án 
starfsleyfis og hafi því eftirlitið fyrst 
stöðvað starfsemina í apríl 2015. 
Í framhaldi af þeirri stöðvun sótti 
N1 um starfsleyfi og gaf heilbrigðis-
eftirliti loforð um að gengið yrði frá 
málum í samræmi við þágildandi 
reglugerð.

„N1 hefur ekki enn staðið við að 
framkvæma fullnægjandi úrbætur, 
þannig að hvorki er fullnægjandi 
afgreiðsluplan né olíuskilja tengd 
stöðinni,“ segir í bréfinu. Vantar því 
tilskilinn mengunarvarnabúnað á 
stöðina.

N1 sendi eftirlitinu bréf dagsett 
2. október og óskaði eftir því að fá 
að halda áfram rekstri til loka júní 
á næsta ári án þess að uppfylla skil-
yrði um mengunarvarnir. Hafnaði 
heilbrigðiseftirlitið þeirri umleitan.

Verði ekkert að gert mun því 
bensínstöðinni verða lokað í febrú-
ar.

Sigurjón Þórðarson, heilbrigðis-
fulltrúi Norðurlands vestra, segir 
fyrirtækið hafa tækifæri til 15. 
nóvember til að skila andmælum 
og koma með tímasettar áætlanir 
um úrbætur. „Þetta hefur staðið í 
nokkurn tíma og því tökum við til 
þessa ráðs að loka stöðinni ef hún 
uppfyllir ekki þær reglugerðir sem 
settar eru um starfsemi sem þessa,“ 
segir Sigurjón.

Ásdís Björg Jónsdóttir, gæðastjóri 
N1, segir að bréfið hafi nýlega bor-
ist til fyrirtækisins og því hafi ekki 
gefist ráðrúm til að funda um málið. 
Það verði gert á næstu dögum. Að 
öðru leyti vildi hún ekki tjá sig um 
málið.  sveinn@frettabladid.is

N1 hefur tvær vikur að skila áætlun um úrbætur. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR
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Aukahlutapakki að verðmæti 728.000 kr. fylgir Land Cruiser 150 Black:
GoodYear heilsársdekk, 18" BLACK álfelgur, hliðarlistar með krómi, hlíf á afturstuðara, krómhlíf á spegla, 
toppgrindarbogar, húddhlíf, krómlisti á afturhlera, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

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

Um glæsileika Land Cruiser er engum blöðum að fletta og nú kynnum við hinn margrómaða töffara 
í margkrómaðri sérútgáfu – Land Cruiser 150 Black. Þessi eitursvali Land Cruiser er prýddur krómi 
á alla kanta og kolsvörtum 18" álfelgum sem lyftir glæsileikanum í nýjar hæðir. Og það er svalt 
á toppnum. Ekki hverfa í skuggann. Komdu og reynsluaktu Land Cruiser 150 Black.

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
Black-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ

A Ð R I R  H V E R FA  Í  S K U G G A N N  A F

Verð frá: 8.110.000 kr.



STJÓRNMÁL Eitt dæmi er um það í 
lýðveldissögunni að mynduð hafi 
verið fjögurra flokka ríkisstjórn. Það 
var þegar Borgaraflokkurinn gekk 
til liðs við Framsóknarflokkinn, 
Alþýðubandalagið og Alþýðuflokk-Alþýðubandalagið og Alþýðuflokk-Alþýðubandalagið og Alþýðuflokk
inn árið1989. Ríkisstjórnin sat fram 
að alþingiskosningum 1991. Miðað 
við niðurstöður skoðanakannana 
verður ómögulegt að mynda meiri-
hlutastjórn nema með þátttöku 
þriggja til fjögurra flokka.

Nokkur dæmi eru um þriggja 
flokka stjórnir. „Það hafa yfirleitt 
verið vinstri stjórnir,“ segir Gunn-
ar Helgi Kristinsson, prófessor 
í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands. Fyrsta slíka stjórnin var 
mynduð árið 1947 og sat í tvö ár. 
Sú stjórn var kölluð Stefanía og var 
mynduð af Sjálfstæðisflokknum, 
Alþýðuflokknum og Alþýðubanda-
lagi. Næsta stjórn var vinstri stjórn 
frá 1956 til 1958 sem var mynduð 
af Framsóknarflokknum, Alþýðu-
bandalaginu og Alþýðuflokknum. 

Árið 1971 til 1974 sat stjórn Sam-
taka frjálslyndra og vinstri manna, 
Alþýðubandalagsins og Fram-
sóknarflokksins og svo sat vinstri-
stjórn Alþýðubandalagsins, Alþýðu-
flokksins og Framsóknarflokksins 
á árunum 1978 til 1979. Árið 1987 
var mynduð þriggja flokka stjórn 
undir forystu Þorsteins Pálssonar, 
þáverandi formanns Sjálfstæðis-
flokksins, með Framsóknarflokki 
og Alþýðuflokki. Stjórnin sprakk 

í beinni útsendingu á Stöð 2 rúmu 
ári seinna og þá var mynduð vinstri-
stjórn sem var undanfari fjögurra 
flokka stjórnarinnar. „Síðan erum 
við bara með tveggja flokka stjórnir 
eftir það þangað til í fyrra,“ segir 
Gunnar Helgi.

Þá hafa nokkrar minnihluta-
stjórnir verið myndaðar. Árið 1949 

myndaði Ólafur Thors minnihluta-
stjórn sem starfaði til 1950. „Það er 
eina tilraunin til þess að fá minni-
hlutastjórn til að virka sem eitthvað 
annað en bráðabirgðastjórn,“ segir 
Gunnar Helgi.

Árið 1958 sat Alþýðuflokkurinn í 
minnihlutastjórn í skjóli Sjálfstæðis-
flokksins til að koma á breytingum á 

kjördæmaskipan. Árin 1979 til 1980 
var Alþýðuflokkurinn í minnihluta-
stjórn þangað til kosningar voru 
haldnar. Þá var minnihlutastjórn 
Samfylkingarinnar og VG mynduð 
1. febrúar 2009. Hún naut hlutleysis 
Framsóknarflokksins.

„Þannig að það er engin hefð fyrir 
minnihlutastjórnum. Ef landslagið 

ætti að breytast myndi það kalla á 
töluvert breytt vinnubrögð,“ segir 
Gunnar Helgi. 

Á fullveldistímanum hefur ein-
ungis ein utanþingsstjórn verið starf-ungis ein utanþingsstjórn verið starf-ungis ein utanþingsstjórn verið starf
andi. Gunnar Helgi segir að það megi 
læra mjög margt af þeirri stjórn. „Það 
var stjórn sem var mynduð af ríkis-
stjóra sem þá var og hafði ekki þing-
meirihluta. Hún réði bókstaflega 
ekkert við þingið og var í mjög veikri 
stöðu. Menn hafa ályktað út frá því 
að minnihlutastjórnir myndu ekki 
eiga glaða daga á Íslandi og myndi 
ganga illa að koma hlutum í gegnum 
þingið. En maður veit aldrei.“ 
jonhakon@frettabladid.is

Eitt fordæmi fyrir fjögurra flokka stjórn
Fjórum sinnum í sögunni hafa minnihlutastjórnir verið myndaðar. Þær hafa aldrei setið heilt kjörtímabil. Gunnar Helgi Kristinsson, 
prófessor í stjórnmálafræði, segir vinnubrögð þurfa að breytast verulega til að myndun minnihlutastjórnar gæti gengið upp. 

SAMGÖNGUR Jón Gunnarsson, sam-
göngu- og sveitarstjórnarráðherra, 
og Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, stefna á að undir-
rita samning þann 1. desember næst-rita samning þann 1. desember næst-rita samning þann 1. desember næst
komandi um að bærinn taki við 
rekstri Herjólfs. Undirrituð hefur 
verið viljayfirlýsing þar sem helstu 
markmið samningsins koma fram. 
Meðal annars að skipið verði nýtt til 
siglinga lengur hvern sólarhring en 
nú er og fari allt að átta ferðir. Einnig 
að núverandi Herjólfur verði nýttur 
sem varaskip til ferjusiglinga í land-
inu eftir að nýr Herjólfur er kominn 
til landsins. Þá er gerð krafa um að 
rekstrarhagræðis verði gætt til hins 
ítrasta. – jhh– jhh–

Ferðum Herjólfs 
verði fjölgað

Samstarf margra 
flokka í borgarstjórn

Þrátt fyrir að einungis eitt for-
dæmi sé fyrir fjögurra flokka 
meirihluta á Alþingi eru nokkur 
fordæmi fyrir því í sveitastjórn-
um. Nærtækast er að nefna 
núverandi meirihluta í Reykjavík, 
sem er myndaður af fjórum 
flokkum. Þá var kosningabanda-
lag R-listans upphaflega myndað 
af fimm stjórnmálahreyf-
ingum, það er Alþýðuflokknum, 
Alþýðubandalagi, Framsóknar-
flokknum, Kvennalistanum og 
Nýjum vettvangi.

Eimskip rekur Herjólf í dag. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Fjögurra flokka ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar lét af störfum 1991. Í henni sátu frá vinstri Júlíus Sólnes, Guð-
mundur Bjarnason, Svavar Gestsson, Jón Baldvin Hannibalsson, Steingrímur Hermannsson, Halldór Ásgrímsson, 
Ólafur Ragnar Grímsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Sigurðsson og Óli Þ. Guðbjartsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KOSNINGAKAFFI
Verið velkomin í kosningakaffi Miðflokksins á 
höfuðborgarsvæðinu, Fáksheimilinu í Víðidal 
kl. 10-17 í dag. Íslenski hesturinn verður á svæðinu 
og börn geta farið frítt á bak.

AKSTUR Á KJÖRDAG
Miðflokkurinn býður upp á akstur á kjörstað:
Höfuðborgarsvæðið – s: 664 0950
Suðurkjördæmi 
Reykjanesbær – s: 837 7500
Selfoss – s: 662 5599
Norðausturkjördæmi
Akureyri – s: 837 6500
Egilsstaðir – s: 868 3300
Norðvesturkjördæmi
Akranes – s: 892 2879

KOSNINGASKRIFSTOFUR
Reykjavík
Fáksheimilinu í Víðidal, JL-húsinu og Hafnarstræti 19, 
kl. 10-17.
Suðvesturkjördæmi
Bæjarhrauni 8, Hafnarfirði, kl. 10-18.
Suðurkjördæmi
Eyravegi 15, Selfossi, kl. 10-18.
Kosningavaka frá kl. 20.
Hafnargötu 60, Reykjanesbæ, kl. 10-18.
Kosningavaka frá kl 20.
Brúin Grindavík, kl. 12-18.
Norðausturkjördæmi
Tryggvabraut 24, Akureyri, frá kl. 10.
Tjarnarbraut 21, Egilsstöðum, frá kl. 10.
Norðvesturkjördæmi
Stillholti 23, Akranesi, kl. 12-22.

KOSNINGAVAKA
Allir velkomnir á kosningavöku Miðflokksins
á Icelandair Hotel Reykjavík Natura frá kl. 20:30.

HAFNARFJÖRÐUR Benedikt Jóhannes-
son, fjármála- og efnahagsráðherra, 
hefur undirritað kaupsamning fyrir 
hönd ríkisins við Hafnarfjarðarbæ 
um Suðurgötu 14 í Hafnarfirði, þar 
sem ríkisskattstjóri var áður með 
starfsemi.

Um er að ræða tæplega 1300 fer-
metra húseign og hyggst Hafnar-
fjarðarbær nýta húsnæðið fyrir 
vinnustað og þjónustu fyrir fatlað 
fólk, auk annarrar starfsemi sem 
rúmast getur í húsinu.

Kaupverð eignarinnar er 256 
milljónir og verður húsnæðið afhent 
1. nóvember. – jhh1. nóvember. – jhh1. nóvember. –

Kaupa hús á 256 
milljónir
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

www.kia.com

Kia Sorento er kraftmikill, rúmgóður og hlaðinn spennandi aukabúnaði og tæknilausnum. 

Honum fylgir kaupauki að verðmæti 400.000 kr., vetrarpakki sem fleytir þér í gegnum 

mestu skaflana eða Arctic Edition pakki, sem kemur þér alla leið upp á topp. Kia Sorento 

er fáanlegur í 5 og 7 sæta útgáfum og honum fylgir að sjálfsögðu 7 ára ábyrgð.

Komdu og kíktu í pakkann þinn. Við tökum vel á móti þér.

Kia Sorento – 2,2 dísil, sjálf skiptur og 4WD

Verð frá 7.190.777 kr.
Mánaðarleg afborgun 57.777 kr.*

*m.v. 50% útborgun og lán í 84 mánuði með 7,75% 
vöxtum og árlegri hlutfallstölu kostnaðar 9,29%. 

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Ríkulegur kaupauki fylgir Kia Sorento

Ferðastu á 
fyrsta farrými



BANDARÍKIN Óhætt er að segja að 
þau skjöl sem tengjast morðinu á 
John Fitzgerald Kennedy, 35. for-
seta Bandaríkjanna, sem birt voru í 
fyrrinótt hafi ekki staðfest framburð 
þeirra sem aðhyllast samsæriskenn-
ingar um andlát forsetans. Donald 
Trump Bandaríkjaforseti hafði kynt 
undir þá elda undanfarna daga, allt 
frá því fulltrúadeild þingsins sam-
þykkti fyrir stuttu að öll óbirt skjöl 
skyldi birta er tengjast morðinu.

Bandaríkjaforsetinn núverandi 
þurfti þó að sætta sig við að halda 
allnokkrum skjölum leyndum, í það 
minnsta í bili, eftir þrýsting frá CIA, 
FBI og innanríkisráðuneytinu. Var 
talið að þau skjöl gætu skaðað þjóð-
arhagsmuni og ógnað þjóðaröryggi. 
Til stendur að endurskoða birtingu 
skjalanna óbirtu innan hálfs árs.

Kennedy var, eins og frægt er 
orðið, myrtur þann 22. nóvember 
árið 1963 þegar hann ferðaðist um 
stræti Dallas í Texas í opnum bíl. Var 
hann skotinn til bana.

Komst rannsóknarnefnd, kennd 
við formanninn og forseta hæstarétt-við formanninn og forseta hæstarétt-við formanninn og forseta hæstarétt
ar Earl Warren, að þeirri niðurstöðu 
að Lee Harvey Oswald hafi verið 
banamaðurinn. Hann hafi skotið 
Kennedy til bana úr nærstaddri bygg-
ingu og staðið einn að morðinu.

Bandarískir fjölmiðlar gerðu sumir 
hverjir afar lítið úr birtingu skjal-
anna. „Enginn mun muna í fram-
tíðinni hvar hann var þegar hann 
heyrði af því sem kom fram í skjöl-
unum um morðið á JFK er birt voru 
árið 2017,“ sagði í frétt CNN. 

Enn fremur sagði að atburðarásin 
sem leiddi til þess að hluti skjalanna 
var ekki birtur bendi frekar til sam-
særis en nokkuð sem kemur fram í 
hinum birtu skjölum.

Ekki er þó þar með sagt 
að ekkert áhugavert hafi 
komið fram í hinum 
nýbirtu skjölum. Meðal 
annars kemur þar fram 
að alríkislögreglunni hafi 
borist símtal þar sem lífi 
Oswalds var hótað á 
meðan hann var í haldi. 
Ekki er vitað hver hringdi 
en næturklúbbseigandinn 
Jack Ruby myrti Oswald 
stuttu síðar. Í 
s k j ö l u n u m 
kemur einnig 
fram að Ruby 
hafi verið á 
eftirlitslista 
F B I  o g 
hann hafi 
v e r i ð 
„ u n d i r -
h e i m a -
m a n n -
eskja“.

Áhugaverðustu upplýsingarnar 
snúa hins vegar að því að mögulega 
hafi einhverjir haft vitneskju um 
morðið áður en það átti sér stað, þótt 

ekkert sé nálægt því að vera stað-
fest í þeim efnum.

Til að mynda segir í 
einu skjalinu frá því að 
breskur blaðamaður hafi 
fengið nafnlausa ábend-
ingu um „stórfréttir frá 
Bandaríkjunum“ mín-
útum áður en Kennedy 
var myrtur. 

Var blaðamaðurinn 
hvattur til þess að hringja í 

bandaríska sendiráðið í 
Lundúnum. Í öðru 

skjali  segir 
frá viðtali 

við mann 
að nafni 
Robert C. 
R a w l e s , 
e n  þ a r 
k e m u r 
fram að 
h a n n 
hafi heyrt 
mann á 

krá veðja hundrað dölum á að Kenn-
edy yrði myrtur innan þriggja vikna. 
Það samtal á að hafa átt sér stað viku 
fyrir morðið.

Eins og áður segir hafa yfirvöld 
alla tíð haldið því fram að Oswald 
hafi myrt Kennedy og að hann hafi 
verið einn að verki. Hann hafi ekki 
átt sér neina vitorðsmenn og ekki 
verið hluti af samsæri. 

Í skjali sem er dagsett skömmu 

eftir morðið á Oswald eru orð eignuð 
J. Edgar Hoover alríkislögreglustjóra 
sem benda til þess að hann hafi viljað 
kæfa hvers konar samsæriskenningar 
í fæðingu. 

„Það sem ég vil leggja áherslu á, 
og aðstoðardómsmálaráðherra líka, 
er að við þurfum að gera eitthvað 
til þess að sannfæra almenning um 
að Oswald hafi í raun og veru verið 
morðinginn.“

Nýbirt skjöl um JFK valda vonbrigðum
Stór hluti þeirra skjala er varða morðið á John F. Kennedy voru birt í fyrrinótt. Nokkrum hluta skjalanna var haldið eftir á grundvelli 
þjóðarhagsmuna og þjóðaröryggis. Lítið kemur fram í skjölunum sem bendir til samsæris og skjölin staðfesta ekkert í þeim efnum. 

Fjölmargar kenningar hafa 
sprottið upp um að hinir ýmsu 
aðilar hafi látið myrða Kennedy 
og að Oswald hafi ekki verið 
þar einn að verki. Þykir sumum 
verksummerki benda til þess 
að annar byssumaður hafi verið 
á grasflöt sem Kennedy keyrði 
fram hjá þegar hann var myrtur. 
En þótt samsæriskenningarsinnar 
séu margir eru þeir langt frá því að 
halda allir því sama fram. Business 
Insider tók saman nokkrar vin-
sælustu kenningarnar.

CIA-kenningin
Ýmsir trúa því að leyniþjónustan 
CIA hafi myrt Kennedy vegna 
ósættis við stefnu forsetans þegar 
kom að Kúbu og kommúnisma. 
Síðasta stráið hafi verið þegar 
Kennedy neitaði að samþykkja 
að loftherinn myndi styðja hina 
misheppnuðu Svínaflóainnrás. Því 
hafi leyniþjónustan ráðið Oswald 
og hann tekið á sig sökina.

Mafíukenningin
Tengd kenning snýst um að CIA 
hafi í raun unnið með mafíunni 
að því að koma Kennedy fyrir 
kattarnef. Mafían hafi átt ríkra 
hagsmuna að gæta á Kúbu, hún 
hafi rekið þar spilavíti og stefna 
Kennedys hafi verið líkleg til 
þess að kosta mafíuna mikið fé. 
Samkvæmt Business Insider sýna 
gömul skjöl að mafían hafi áður 
unnið með CIA að því að reyna að 
ráða Fidel Castro af dögum og því 
ekki ómögulegt að hið sama hafi 
verið uppi á teningnum í Dallas 
árið 1963.

Kúbverjakenningin
Sumir trúa því að ekki hafi verið 
um risavaxið samsæri að ræða. 
Frekar hafi nokkrir Kúbverjar, 
í útlegð frá ættlandinu, álitið 
Kennedy vanhæfan vegna hinnar 
misheppnuðu Svínaflóainnrásar 
og myrt forsetann. Kennedy var 
sjálfur vinsæll á meðal kúbverskra 
flóttamanna í upphafi en vin-
sældir hans hurfu eftir innrásina.

Johnsonkenningin
Maðurinn sem hagnaðist mest 
á andláti Kennedys var varafor-
setinn Lyndon B. Johnson og því 
ekki að furða að einhverjum hafi 
dottið í hug að varaforsetinn hafi 
látið myrða forsetann til þess að 
hirða sæti hans. Enn fremur hefur 
verið fjallað um að Johnson gæti 
hafa óttast svo mjög að hann yrði 
ekki með Kennedy í framboði árið 
1964 og það hafi ýtt honum yfir 
brúnina.

KGB-kenningin
Eins og allir vita var kalda stríðið á 
bullandi siglingu þegar Kennedy 
var myrtur. Helsti óvinur Banda-
ríkjanna, og þar með Kennedys, 
voru Sovétríkin. Því telja ýmsir 
að sovéskir njósnarar, á vegum 
leyniþjónustunnar KGB, hafi ráðið 
Kennedy af dögum. Aðalritari 
Kommúnistaflokksins, Nikita 
Krústjef, hafi fyrirskipað morðið 
vegna þess að Kennedy hafi 
neytt hann til að fjarlægja lang-
drægar eldflaugar Sovétríkjanna 
sem komið hafði verið upp á 
Kúbu. Í skjölum gærdagsins kom 
meðal annars fram að Oswald 
hafi verið í samskiptum við 
KGB-menn áður en hann skaut 
forsetann til bana.

Helstu samsæriskenningar og ástæður

Nikita Krústjef, aðalritari Kommún-
istaflokks Sovétríkjanna.

Einn maður myrti JFK Oswald var hluti af samsæri
Alls 33% 61%
Karlar 33% 62%
Konur 32% 60%
Hvítir 38% 56%
Spænskættaðir 22% 72%
Svartir 19% 76%
Háskólamenntaðir 42% 52%
Ekki háskólamenntaðir 33% 60%
Repúblikanar 36% 60%
Demókratar 36% 61%
Óháðir 24% 70%
18-34 ára 35% 60%
35-64 ára 31% 62%
65+ 32% 60%
Trump-kjósendur 35% 61%
Clinton-kjósendur 38% 59%

✿   Flestir trúa samsæriskenningumÞórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Breskur blaðamaður 
fékk ábendingu fyrir morðið 
um að stórfrétta væri að 
vænta frá Bandaríkjunum.

Opinber portrettmynd 
Johns F. Kennedy, 35. 
Bandaríkjaforseta. 

Öryggisíbúðir Eirar til langtíma leigu 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16 eða 
sendið fyrirspurn á netfangið skrifstofa@eir.is   

Nokkrar tveggja og þriggja herbergja vandaðar öryggisíbúðir 
Eirar til leigu í Grafarvogi, Reykjavík.    

 
Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík. 
Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 

 
• Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 

aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

• Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

• Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

• Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 
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Gleðilegan kjördag!
Velkomin í kosningakaffi um land allt.

Kosningavaka VG í 
Reykjavík verður í IÐNÓ.
Húsið opnar kl. 21. 
DJ Andrea Jóns þeytir skífum á milli talna.

Reykjavíkurkjördæmin
Kosningakaffi
Iðnó, Vonarstræti 3, kl. 12-17

Akstur á kjörstað í síma
766 2388 og  862 8031

Suðvesturkjördæmi
Kosningakaffi
Kópavogur: Auðbrekku 16, frá 
kl. 14-17
Hafnar�örður: Strandgötu 11, 
frá kl. 14-17

Akstur á kjörstað í síma
869 1994

Suðurkjördæmi
Kosningakaffi
Selfoss: Fishershúsinu,
frá kl. 13-22
Höfn: Miðtúni 11, frá kl. 14-17
Vestmannaeyjar: Arnardranga, 
Hilmisgötu 11, frá kl. 14-17

Akstur á kjörstað í síma
662 0463

Norðvesturkjördæmi
Kosningakaffi
Blönduós:  Samstöðusalnum, 
Þverbraut 1, frá kl. 10-22
Borgarnes: Brákarbraut, gengt 
Landnámssetrinu, frá kl. 10 og 
fram á kvöld
Sauðárkrókur: Aðalgötu 15 
Ólafshúsi, frá kl. 14 - 18
Ísa�örður: Edinborgarhúsinu frá
kl. 14 -17

Akstur á kjörstað í síma
858 0805

Norðausturkjördæmi
Kosningakaffi
Akureyri: Brekkugötu 7a frá
kl. 9-18
Kosningavaka á Kaffi Amor frá 
kl. 21 og inn í nó�ina 
Húsavík: Salur sté�arfélaganna 
Garðarsbraut 26
frá kl. 14-18
Hérað: Bókakaffi Fellabæ, frá
kl. 11-14
Seyðis�örður: Í Öldutúni frá
kl. 11 og fram e�ir degi
Neskaupstaður:
Kosningakaffi
í Slysavarnarhúsinu, kl. 14-18
Kosningavaka,
Valsmýri 5, frá kl. 21
Djúpivogur:
Kosningakaffi og 
kosningavaka,
Hammersminni 2b, frá kl. 11

Akstur á kjörstað í síma
844 1555

Kjósum nýja forystu!

„Við Vinstri-græn viljum leiða næstu ríkisstjórn og 
tryggja pólitískan stöðugleika fyrir fólkið í landinu.
Það er hægt. Gerum betur! “
Katrín Jakobsdó�ir, formaður VG, 1. sæti Reykjavíkurkjördæmi norður



FYRIR HUGSANDI FÓLK

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

100 ÁRA 
AFMÆLISHÁTÍÐ
MITSUBISHI
Verið velkomin á 100 ára afmælishátíð Mitsubishi í HEKLU, Laugavegi, í dag frá kl. 12 til 16. Á boðstólum verður 

gómsæt afmælisterta, kaf� frá Kaf�tári, andlitsmálning fyrir krakkana og auðvitað nýjustu bílarnir frá Mitsubishi. 

Allir sem pósta mynd af sér og „afmælisbarninu“ merktri #takkfyriraðveljamitsubishi geta átt von á góðum 

glaðningi. Komdu og fagnaðu með okkur aldarafmæli eins vinsælasta bílaframleiðanda heims. 

Hlökkum til að sjá þig!#takkfyriraðveljamitsubishi
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Bryndís kýs eftir málefnunum
Af hverju kýstu utan 
kjörfundar? Ég bý 
úti á landi og er 
bara stödd hér í 
bænum og nenni 
ekki heim til að 
kjósa. 

Kýstu alltaf það 
sama? Nei.

Hver verður sigurvegari kosning-
anna? Ég veit ekki, það er hægt að 
skilgreina það á svo marga vegu.

Ertu orðin leið á að kjósa? Nei, nei, 
alls ekki.

Viktor er að kjósa í fyrsta skipti
Af hverju kýstu utan 
kjörfundar? Ég er 
með lögheimili 
í Hveragerði en 
nenni ekki heim 
til að kjósa. 

Hvað ræður at-
kvæði þínu núna? 
Sjitt maður, ég veit 
það ekki. Ég er að kjósa þá sem eru 
að segja það sem mér líkar best og 
hef heyrt góða hluti um. 

Hver verður sigurvegari kosning-
anna? Ég hef ekki hugmynd. 

Hvað ætlarðu að gera á kjördag? 
Ég fer í á tónleika í Háskólabíói og 
fylgist svo örugglega eitthvað með 
kosningunum. 

Guðrún fer óákveðin í kjörklefann
Af hverju kýstu utan 
kjörfundar? Móðir 
mín var að koma 
til landsins og 
við ætlum á smá 
flakk saman, 
annars kýs ég 
alltaf á kjörstað.

Kýstu alltaf það sama? Nei, ég er 
ekki flokksbundin á neinn hátt.

Var auðvelt að taka afstöðu? Nei, 
það réðst á lokametrunum.

Hvað ræður atkvæði þínu núna? 
Það eru persónur. Ég myndi helst 
vilja hafa persónukjör. 

Hver verður sigurvegari kosning-
anna? Ég geri mér enga grein fyrir 
því. Ég held þetta verði mjög tvísýnt. 

Hvernig finnst þér kosninga-
baráttan hafa verið? Mér finnst við 
hafa verið í kosningabaráttu í heilt 
ár. Mér finnst þetta bara búið að 
vera svolítið rugl. Maður hefur ekki 
getað opnað Facebook eða frétta-
miðlana, það er stöðugt eitthvert 
vesen í gangi.

Hefurðu átt erfitt með að gera upp 
hug þinn? Já, mjög, ég er ekki enn 
ákveðin þótt ég standi hér í röðinni. 

Agnes lætur heilbrigðismálin 
ráða í kjörklefanum
Af hverju kýstu utan 
kjörfundar? Ég bý 
úti á landi en er 
stödd hér í lotu í 
Ármúlanum. 

Kýstu alltaf það 
sama? Nei.

Hvað ræður 
atkvæði þínu núna? Málefnin  og 
sérstaklega heilbrigðismálin, 

Finnst þér auðvelt að átta þig á 
áherslum flokkanna? Nei, það var 
nú frekar erfitt og tók langan tíma, 
enda margir flokkar. 

Hvernig finnst þér kosningabarátt-
an hafa verið? Bara róleg, ég hef ekki 
orðið vör við mikinn áróður. 

Hvað ætlarðu að gera annað 
kvöld? Við förum í leikhús en 
fylgjumst svo örugglega með 
kosningunum. 

Hver verður sigurvegari kosning-
anna? Sjálfstæðisflokkurinn, Vinstri 
græn og Samfylking sýnist mér 

Ertu orðin leið á að kjósa? Nei. 

Þorláki finnst kosningabaráttan 
hafa verið dauf
Af hverju kýstu 
utan kjörfundar? 
Ég er að fara úr 
bænum.

Kýstu alltaf það 
sama? Nei.

Hvað ræður at-
kvæði þínu núna? Það eru málefnin, 
frambjóðendurnir sjálfir og traust, 
sambland af þessu öllu held ég. Ég 
hika ekki við að skipta milli flokka 
eftir því hvað mér líst best á hverju 
sinni. 

Hvernig finnst þér kosninga-
baráttan hafa verið? Dauf. Það hefur 
vantað umræðu um málefnin og 
lítið annað en upphrópanir og illa út-
færðar hugmyndir. Það er auðvitað 
stuttur aðdragandi sem gerir þeim 
ekkert sérstaklega auðvelt fyrir en 
frambjóðendurnir, margir hverjir, 
hafa ekki hjálpað til, finnst mér. 

Ertu orðinn leiður á að kjósa? Nei, 
nei, það þýðir ekkert að verða leiður 
á lýðræðinu. 

Sigurður er fúll út í VG
Af hverju kýstu utan 
kjörfundar? Ég er 
að fara norður 
og kemst ekki á 
kjörstað. 

Kýstu alltaf það 
sama? Nei. Ég hef 
kosið VG hingað til 
og ætla ekki að gera það aftur. Þeir 
stóðu sig ekki nógu vel þegar þeir 
komust í stjórn síðast. 

Hvað ræður atkvæði þínu núna? 
Málefnin og staðan í stjórnmálunum. 

Hvernig finnst þér kosninga-
baráttan hafa verið. Allt í lagi, bara 
málefnaleg.  

Ertu orðinn leiður á að kjósa? Já. Ég 
vil fara að sjá stöðugleika.

Sigurfríð Elín skiptir  
á rúmum á kjördag
Af hverju kýstu utan 
kjörfundar? Ég 
var bara komin 
hingað og fínt að 
nota ferðina. 

Kýstu oft utan 
kjörfundar? Já, 
ég er svo oft uppi í 
sumarbústað.

Kýstu alltaf það sama? Já, alltaf. 
Hvernig finnst þér kosninga-

baráttan hafa verið? Bara góð og 
málefnaleg. 

Hvað ætlarðu að gera á kjördag? 
Ég veit það ekki, skipta á rúmunum 
eða eitthvað. 

Hver heldurðu að verði sigurvegari 
kosninganna? Ég veit það ekki, mér 
finnst þetta orðnir alltof margir 
flokkar.

FRÉTTABLADID/ERNIR

Flokkshollustan  
á undanhaldi

Blaðamaður Fréttablaðsins tók kjósendur tali í Smáralind í hádeginu 
í gær. Málefnin ráða yfirleitt í kjörklefanum og flokkshollustan er 

sama og engin hjá viðmælendum blaðsins. Flestir í röðinni voru á 
leið úr bænum eða með lögheimili úti á landi.

Marínó er hundleiður  
á stjórnmálum
Af hverju kýstu 
utan kjörfundar? 
Ég geri það oft-
ast hin seinni ár. 
Það er þægilegra 
og oft er maður að 
heiman. 

Kýstu alltaf það sama? Nei, ég hef 
kosið allar sortir.

Hvað ræður atkvæði þínu? Það er 
misjafnt, en málefnin klikka alltaf. 

Ertu hættur að treysta stjórn-
málunum? Já, maður veit eiginlega 
ekkert í sinn haus lengur. 

Hvernig finnst þér kosninga-
baráttan hafa verið? Þetta er bara 
orðið svo alvanalegt og ekkert vit í 
pólitíkinni lengur. 

Ertu orðinn leiður á að kjósa? Já, 
og leiður á stjórnmálum bara. Það 
kemur ekkert út úr þessu nema svik. 

Hver verður sigurvegari kosning-
anna? Enginn, það tapa allir á þessu 
held ég.

Enginn, það  
tapa allir held ég. 

Ég er ekki enn 
ákveðin þótt ég 

standi hér í röðinni. 

Það þýðir ekkert  
að verða leiður á 

lýðræðinu. 
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Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, 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 hestöfl, 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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Gunnar

Hver svo sem 
úrslit kosn-
inganna 
verða er það 
á ábyrgð 
þeirra sem 
taka við að 
glutra ekki 
niður þeirri 
einstöku 
stöðu sem 
Ísland 
stendur 
frammi fyrir. 

Mín skoðun  
Guðmundur Steingrímsson

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Nú hef ég töluverða reynslu af svona stjórn-
máladóti. Ég hef verið í næstum því öllum 
flokkum. Mér finnst ég því vera einstaklega 

vel til þess fallinn að birta yfirgripsmiklar leiðbein-
ingar til kjósenda á kjördag. Auk þess á ég afmæli í 
dag. Ég má því setja mig á háan hest og þykjast vita 
allt. Hér koma því nokkrir tölusettir liðir, vandlega 
ígrundaðir. Klippið út og geymið.

Eitt til fimm – Á kjörstað
Hegðun og framkoma á kjörstað er eilíft álitamál. Ég 
hef á þessu eindregnar skoðanir.

1. Ekki vera í sparifötum, en verið samt töff. Gott 
er að hafa sólgleraugu, því sólgleraugu gefa til kynna 
að ykkur sé hæfilega sama. Þau leyna líka tilfinninga-
uppnámi gerist þess þörf.

2. Takið börnin með, ef þau eru fyrir hendi. Mútið 
þeim með sælgæti. Þetta er mjög mikilvægt. Þetta 
sýnir að þið hangið ekki í spjaldtölvu alla daga 
heldur eruð þið lýðræðislega meðvituð.

3. Ekki mæta fyrst á kjörstað. Það sýnir furðulega 
mikinn áhuga. Verið þá alla vega reiðubúin með 
afsökun. „Ég er að fara á rjúpu,“ gæti dugað eða „ég 
ákvað að koma beint af djamminu“. Hvort tveggja er 
mjög töff.

4. Ef þið sjáið frambjóðendur á kjörstað þá haldið 
kúlinu. Þið viljið ekki vera fólkið sem missir sig og 
hrópar „blessaður meistari!“. Þið eruð bara að sinna 
ykkar lýðræðislegu skyldu. Allir rólegir.

5. Ekki vera of stutt inni í kjörklefanum en samt 
ekki of lengi heldur. Tíu til fimmtán sekúndur er 
passlegt. Ekki vera manneskjan sem fær valkvíða í 
klefanum, byrjar að gúgla heimasíður flokkanna í 
símanum, brýtur blýið í stresskasti, stígur á sól-
gleraugun, rennur undan tjaldinu og þarf að fara á 
slysavarðstofuna. Ekki töff.

Sex til níu – Ákvörðunin
Enginn veit auðvitað hvað er best að kjósa, þannig að 
hér koma nokkrar leiðbeiningar um það.

6. Ekki segja „þetta eru allt vitleysingar!“ Það er 
glatað. Sumir frambjóðendur eru vitleysingar, aðrir 
ekki. Það er geðveikislega þroskað, og þar með töff, að 
vera búin/n að átta sig á þessu.

7. Ekki kjósa þann sem lofar að gefa þér pening. Sá 
peningur kemur pottþétt á endanum frá ykkur sjálfum. 
(Nema auðvitað ef gaurinn er tilbúinn með peninginn 
núna strax, á kjörstað eða í nágrenni hans, þá kannski 
horfir það öðruvísi við, sérstaklega ef um verulega 
summu er að ræða. Frábært ef hann er til í að gefa börn-
unum líka. Vertu með sólgleraugun. Og biddu um að fá 
þetta í evrum eða dollurum.)

8. Ekki segja að þú skiljir ekkert í þessu. Kjóstu 
heldur þann flokk sem þú treystir best til að leiða öll 
þessu óskiljanlegu deilumál til lykta í sem mestri sátt og 
samlyndi.

9. Ekki lenda í rifrildi í kvöld við einhvern sem kaus 
eitthvað annað en þú. Þú vilt ekki vera týpan sem er 
rauð í framan inni í eldhúsi að eyðileggja partí. Talaðu 
frekar aldrei við manneskjuna aftur, eða – sem er betra 
– stofnaðu gervipersónu á Facebook og settu „leið/ur“ 
við allar færslur hennar í a.m.k. ár.

Lokaorð
Ef þetta endar allt saman illa og upp úr kjörkössunum 
koma ráðamenn sem eru gjörsamlega ónýtir, hugsa 
aldrei um hag almennings, gera ekkert annað en að 
ljúga og svíkja alla daga og eru endalaust að rífast, þá er 
sú niðurstaða auðvitað ekki ykkur að kenna. Sérstak-
lega ef þið mættuð ekki einu sinni á kjörstað.

Það sér hver heilvita maður.
Eða ekki. Lifi lýðræðið og til hamingju með daginn 

kæra krúttlega rúsínurassa rifrildisþjóð. Munið að 
kjósa. Það kýs enginn betur en þið.

Leiðbeiningar til kjósenda

Það fylgir því ábyrgð að sækjast eftir völdum. Hluti 
af því er að boða ekki bólgin kosningaloforð nema 
fyrir liggi skýr og trúverðug áætlun um hvernig eigi 
að efna þau. Á þetta hefur nokkuð skort í þeirri 
furðulegu kosningabaráttu sem landsmenn hafa 

orðið vitni að undanfarnar vikur. Ein alvarlegasta afleiðing 
þessa endurspeglast án efa í viðvarandi vantrausti almenn-
ings í garð stjórnmálastéttarinnar.

Sumir flokkar boða kúvendingu á þeirri stefnu sem hefur 
átt sinn þátt í því að tryggja efnahagsstöðugleika og um leið 
fordæmalausa kaupmáttaraukningu ráðstöfunartekna á allra 
síðustu árum. Hafa þeir talað skýrt fyrir tugmilljarða árlegri 
aukningu ríkisútgjalda sem myndi örva hagkerfið á toppi 
hagsveiflunnar og að lokum framkalla harða lendingu innan 
fáeinna ára. Óljósara hefur hins vegar verið hvernig eigi að 
fjármagna þau glórulausu kosningaloforð nema þá aðeins 
að ekki standi til að hækka skatta á almenning.

Hér fer ekki saman hljóð og mynd. Það mun hrökkva 
skammt að ætla að sækja slíka fjármuni með hærri veiði-
gjöldum og sérstakri skattlagningu á ríkasta hóp sam-
félagsins. Við blasir, meini flokkarnir eitthvað með því sem 
þeir segja, að þeir verða aðeins sóttir með umtalsverðum 
skattahækkunum á millistéttina en skattheimta á Íslandi 
er nú þegar ein sú mesta meðal þróaðri ríkja. Því miður er 
sú skoðun ríkjandi hjá flestum stjórnmálaflokkum að eina 
svarið við kröfum ýmissa hópa í samfélaginu sé að hækka 
skatta og auka ríkisútgjöld. Reynslan sýnir hins vegar að 
slíkar leiðir hafa ekki reynst farsælar til að auka verðmæta-
sköpun og þar með bæta lífskjör almennings.

Það hafa orðið umskipti á íslenska hagkerfinu á aðeins 
örfáum árum og hefur staða þjóðarbúsins aldrei verið 
sterkari en um þessar mundir. Freistnivandi stjórnmála-
manna, eins og kosningabaráttan hefur leitt í ljós, er iðu-
lega mikill við slíkar efnahagsaðstæður. Þróun efnahags-
mála frá því að haftaáætlun stjórnvalda var opinberuð fyrir 
tveimur árum hefur verið með ólíkindum. Lánshæfismat 
Íslands er komið í A-flokk, erlenda staðan hefur ekki verið 
betri frá því að mælingar hófust, vextir hafa lækkað og þá 
höfum við orðið vitni að áður óþekktum áhuga erlendra 
fjárfestingasjóða og fyrirtækja á því að fjárfesta í íslensku 
atvinnulífi. Þegar litið er á helstu efnahagslegu mælikvarða 
þá er Ísland á pari við mörg stöndugustu ríki Evrópu. 
Núverandi hagvaxtarskeið verður líklega hið lengsta í lýð-
veldissögunni.

Framhaldið er þó ekki sjálfgefið. Með skynsamlegri 
stefnumótun og hagstjórn hins opinbera er útlit fyrir mjúka 
lendingu. Stærsta áskorun þeirrar ríkisstjórnar sem mun 
taka við eftir kosningar verður því að festa í sessi efna-
hagsstöðugleika síðustu ára og þannig skapa forsendur 
fyrr enn frekari lækkun vaxta. Eigi það að takast þarf að 
tryggja stöðugleika á vinnumarkaði og reka ríkissjóð með 
myndarlegum afgangi. Verði hins vegar lagt upp í þá vegferð 
að stórauka ríkisútgjöld á komandi árum er hætt við því að 
það tækifæri renni okkur úr greipum og þess í stað taki við 
kunnuglegt stef úr íslenskri hagsögu. Verðbólga eykst með til-
heyrandi hækkun verðtryggðra lána, gengi krónunnar fellur 
og vextir hækka. Hver svo sem úrslit kosninganna verða er 
það á ábyrgð þeirra sem taka við að glutra ekki niður þeirri 
einstöku stöðu sem Ísland stendur frammi fyrir.

Ekki sjálfgefið

Kjósum nýja forystu!
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SKÝR FRAMTÍÐARSÝN FYRIR ÍSLAND ALLT
Kraftur og þor til að fylg ja henni eftir.

Miðflokkurinn – afl til efnda!
X–M

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
formaður Miðflokksins



FÓTBOLTI Sumarið 2017 var sumar 
Valsmanna í Pepsi-deildinni og 
það þarf því ekki að koma neinum 
á óvart að margir leikmenn Íslands-
meistaranna séu meðal efstu manna 
í einkunnagjöf Fréttablaðsins og 
Vísis.

Valsliðið á ekki bara tvo efstu 
mennina, því liðið á fjóra leikmenn 
á topp tíu, sjö leikmenn á topp tutt-
ugu og 45 prósent af liði ársins hjá 
Fréttablaðinu og Vísi.

Valsvörnin var öðrum fremur 
það sem lagði grunninn að fyrsta 
Íslandsmeistaratitli félagsins í tíu ár 
og tveir bestu leikmenn tímabilsins 
eru báðir í lykilhlutverkum í henni.

Miðvörðurinn Eiður Aron Sigur-
björnsson er leikmaður ársins en 
hann var með langhæstu meðal-
einkunnina eða 6,93. Eiður Aron 
fékk sjö eða hærra í ellefu af fimm-
tán leikjum sínum og sýndi mikinn 
stöðugleika í sínum leik í allt sumar.

Eiður Aron er 27 ára gamall 
Eyjamaður sem spilaði síðast í 
Pepsi-deildinni sumarið 2014 með 
ÍBV-liðinu en hefur reynt fyrir 
sér í Svíþjóð (Örebro SK), Noregi 
(Sandnes Ulf ) og Þýskalandi (Hol-
stein Kiel) sem atvinnumaður. 
Eiður Aron byrjaði ekki tímabilið 
með Val en hann fékk félagsskipti 
frá þýska C-deildarliðinu Holstein 
Kiel 17. maí.

Notaði hann ekki í fyrstu
Eiður Aron lék sinn fyrsta leik 
með Val í Pepsi-deildinni á móti 
KA 18. júní en liðið hélt þá hreinu 
í 1-0 sigri. Ólafur Jóhannesson, 
þjálfari Vals, var þá búinn að bíða 
með hann á varamannabekknum 
í þremur leikjum í röð án þess að 
setja hann inn á völlinn.

Héldu miklu oftar hreinu
Eiður Aron leit hins vegar 
ekki til baka eftir að honum 
var afhent byrjunarliðs-
sætið og spilaði síðustu 
fimmtán leikina. Það má 
segja að besti leikmaður 
ársins sé síðasta púslið 
í meistaravörnina hans 
Ólafs. 

Valsliðið hélt einu sinni 
hreinu í fyrstu sjö leikjum 
án hans (14 prósent leikja) en sex 
sinnum hreinu í fimmtán leikjum 
með hann innanborðs (40 prósent).

Vinstri bakvörðurinn Bjarni 
Ólafur Eiríksson varð annar í ein-
kunnagjöfinni í sumar en reynslu-
boltinn var aðeins 0,01 á undan 
markakónginum Andra Rúnari 
Bjarnasyni úr Grindavík. Þriðji 
meðlimur Valsvarnarinnar inn á 
topp tíu var miðvörðurinn Orri Sig-
urður Ómarsson sem var í áttunda 
sætinu en brimbrjóturinn á miðj-

Síðasta púslið 
í vörn Íslands- 
meistaranna 
var sá besti
Valsmaðurinn Eiður Aron Sigurbjörnsson var besti 
leikmaður ársins í Pepsi-deildinni samkvæmt ein-
kunnagjöf Fréttablaðsins og Vísis en útreikningum 
er nú lokið. Tveir Valsmenn voru í efstu sætunum en 
markakóngur deildarinnar var þriðji.

Hér má sjá fimm Valsmenn umkringja KA-manninn Almar Ormarsson. Allir fimm voru meðal 23ja efstu í einkunnagjöf 
Fréttablaðsins. Þeir eru Haukur Páll, Eiður Aron, Sigurður Egill, Bjarni Ólafur og Anton Ari. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Besti leikmaðurinn í Pepsi deild karla 2017:

(Lágmark að fá einkunn í 14 leikjum)

1. Eiður Aron Sigurbjörnsson, Valur 6,93
2. Bjarni Ólafur Eiríksson, Valur 6,65
3. Andri Rúnar Bjarnason, Grindavík 6,64
4. Gísli Eyjólfsson, Breiðablik 6,62
5. Haukur Páll Sigurðsson, Valur 6,58
5. Guðjón Baldvinsson, Stjarnan 6,58
7. Steven Lennon, FH 6,55
8. Gunnar Heiðar Þorvaldsson, ÍBV 6,50
8. Orri Sigurður Ómarsson, Valur 6,50
8. Hilmar Árni Halldórsson, Stjarnan 6,50
11. Guðjón Pétur Lýðsson, Valur 6,43
12. Birnir Snær Ingason, Fjölnir 6,41
13. Sindri Snær Magnússon, ÍBV 6,40
13. Kwame Quee, Víkingur Ó. 6,40
15. Anton Ari Einarsson, Valur 6,36
16. Pablo Punyed, ÍBV 6,33
16. Christian Martinez, Víkingur Ó. 6,33
16. Atli Arnarsson, ÍBV 6,33
19. Einar Karl Ingvarsson, Valur 6,29
19. Hallgrímur Mar Steingrímss., KA 6,29
19. Þórður Þorsteinn Þórðarson, ÍA 6,29
22. Baldur Sigurðsson, Stjarnan 6,27
23. Sigurður Egill Lárusson, Valur 6,24
24. Haraldur Björnsson, Stjarnan 6,22
25. Dion Acoff, Valur 6,20
26. Damir Muminovic, Breiðablik 6,18
27. Daníel Laxdal, Stjarnan 6,17
28. Alex Freyr Hilmarss., Víkingur R. 6,14
29. Jósef Kristinn Jósefss. Stjarnan 6,14
29. Kristijan Jajalo, Grindavík 6,14

Gísli Eyjólfsson var besti 
miðjumaðurinn.

Birnir Snær Ingason var 
besti ungi leikmaðurinn.

Steven Lennon var besti 
erlendi leikmaðurinn.

Helgin
Laugardagur:
11.15 Man Utd. - Tottenham Sport 
13.50 Cardi� - Millwall Sport 2
13.50 Liverpool - Huddersf. Sport 
16.00 Laugardagsmörkin Sport  
16.20 Bournem. - Chelsea Sport 
16.20 Njarðvík - Breiðablik Sport 2
16.25 Bayern - Leipzig Sport 3 
17.50 F1: Tímataka í Mexíó Sport 4
18.30 Sanderson Farms Golfst. 
18.40 Bilbao - Barcelona Sport
03.00 LPGA í Malasíu Sport 4 
03.00 WGC: HSBC Champ. Golfst. 

Sunnudagur:
13.20 Brighton - Southamp. Sport
13.30 Browns - Vikings Sport 2
14.25 W. Bremen - Augsb. Sport 4
15.15 Girona - Real Madrid Sport 3
15.50 Leicester - Everton Sport 
17.00 Patriots - Chargers Sport 2 
18.00 Messan Sport 
18.30 Formúla í Mexikó Sport 3
18.30 Sanderson Farms Golfst. 
20.20 Redskins - Cowboys Sport 2 

Landsleikur karla í handbolta:
L14.00 Ísland - Svíþjóð Höllin 
 
Domino’s-deild kv. í körfubolta:
L16.30 Haukar - Ke©avík 
L16.30 Njarðvík - Breiðablik 
L16.30 Snæfell - Valur 
S19.15 Stjarnan - Skallagrímur

Domino’s-deild karla í körfubolta 

Þór Þorl. - Stjarnan 85-77
Stigahæstir: Jesse Pellot-Rosa 20, Emil Kar-
el Einarsson 19 (14 í seinni), Halldór Garðar 
Hermannsson 13 (7 stoðs.), Snorri Hrafn-
kelsson 11 - Arnþór Freyr Guðmundsson 
18, Hlynur Bæringsson 16 (13 frák.), Collin 
Pryor 14, Egill Agnar Októsson 12.

Grindavík - Tindastóll 81-88
Stigahæstir: Rashad Whack 22/5, Dagur Kár 
Jónsson 15, Ólafur Ólafsson 14, Þorsteinn 
Finnbogason - Antonio Hester 25 (13 frák.), 
Christopher Caird 19, Sigtryggur Arnar 
Björnsson 18, Pétur Birgisson 11 (9 frák./6 
stoðs.). Þrír sigrar í röð hjá Stólunum.

Nýjast

Stig liðanna
Efst 
Tindastóll  6
Keflavík  6
KR  6
ÍR  6
Haukar  4
Stjarnan  4 

Neðst 
Njarðvík  4
Grindavík  4
Þór Ak.  4
Þór Þorl.  2
Valur  2
Höttur  0

Héldu miklu oftar hreinu
Eiður Aron leit hins vegar 
ekki til baka eftir að honum 

fimmtán leikina. Það má 
segja að besti leikmaður 
ársins sé síðasta púslið 
í meistaravörnina hans 

Valsliðið hélt einu sinni 
hreinu í fyrstu sjö leikjum 

unni og helsti hjálpar-
kokkur Valsvarnarinnar, 

Haukur Páll Sigurðsson, varð aftur 
á móti fimmti.

Sjö Valsmenn á topp 20
Það eru fleiri Valsmenn meðal efstu 
manna. Anton Ari Einarsson er 
efstur markvarða og miðjumaður-
inn Guðjón Pétur Lýðsson er næsti 
maður inn á topp tíu. Miðjumaður-
inn Einar Karl Ingvarsson, einn af 
óvæntu uppgötvunum sumarsins, 
er síðan sjöundi Valsmaðurinn inn 
á topp tuttugu.

Það eru fleiri minni titlar sem 

menn tryggja sér. Eiður Aron er 
besti varnarmaðurinn, Grindvík-
ingurinn Andri Rúnar Bjarnason 
besti sóknarmaðurinn, Blikinn 
Gísli Eyjólfsson besti miðjumaður-
inn og Valsmaðurinn Anton Ari 
Einarsson besti markvörðurinn. 

Valsmaðurinn Bjarni Ólafur 
Eiríksson var besti gamli maðurinn 
(34 ára og eldri) en Fjölnismaður-
inn Birnir Snær Ingason besti ungi 
leikmaðurinn (21 árs eða yngri). 
FH-ingurinn Steven Lennon var 
síðan besti erlendi leikmaður 
Pepsi-deildarinnar. 
ooj@frettabladid.is

Síðasta púslið 
í vörn Íslands- 
Síðasta púslið 
í vörn Íslands- 
Síðasta púslið 

Valsmaðurinn Eiður Aron Sigurbjörnsson var besti 
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Við lögðum af stað með meira. Meira pláss til að gera góða hluti, eiga góða 
daga, meira af góðum ferðum.  Meiri bíl til að treysta á, a�meiri, hagkvæmari, 
sparneytnari.  Meira af því sem við gerum vel - gert enn betur.
Já, og meira fyrir peninginn.

Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.iswww.honda.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ • Bílver, Akranesi • Höldur, Akureyri • Bragginn, Vestmannaeyjum

Drifkraftur
Já og miklu meira

Honda CR-V Elegance Navi
 4x4, bensín, sjálfskiptur kr. 5.590.000
 4x4, dísil, sjálfskiptur kr. 5.990.000
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FYRSTUR KEMUR 
FYRSTUR FÆR

RÝMINGAR SALA
á völdum vörum

Lýkur á 
morgun  
sunnudag

4 DAGA

30-80%
AFSLÁTTUR

 29.994 kr.   49.990 kr.

TUB 
Hægindastóll. Dökkgrár, dökk-
rauður eða dökkblár.

AFSLÁTTUR
40%

DEVON 
Svefnsó�.  
Svartur, brúnn og antrazit

2ja: 174 x 86 x 82 cm  

 69.990 kr.  
 119.990 kr.

DETROIT
Hátt, langt og grunnt servings-/
veggborð úr möttu stáli Platan er 
þykk og er í möttu, brúnu marma-
ramynstri. Stærð: 120 x 40 x 75 cm

CASTELLO
Borðstofuborð. 
Ómeðhöndluð 
eik.
100 x 240 cm.

 49.990 kr.  
 179.990 kr.

EIFFEL
Eldhússtólarnir vinsælu. Fáanlegir gráir, hvítir, svartir og 
rauðir með krómfótum og hvítir og gráir með  
svörtum fótum.

Svartir fætur

 4.995 kr.   9.990 kr. 9.990 kr.

Krómfætur

 5.995 kr.  
 11.990 kr. 11.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

www.husgagnahollin.is
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AFSLÁTTUR
41%

 33.998 kr.   169.990 kr.

AFSLÁTTUR
80%

OBVIOUS
Borðstofuborð úr stáli með glærri 
glerplötu. Stærð: 80 x 80 x 45 cm

 11.998 kr.   59.990 kr.

AFSLÁTTUR
72%

 17.995 kr.   35.990 kr.

ACURA
Borðstofustólar. Dökkgrátt áklæði 
og svartir stálfætur.

AFSLÁTTUR
50%

LOWELL
Eikar borðstofuborð. 
Stærð: 90 x 167 x 75 cm.  29.994 kr.   49.990 kr.

CAMEO
Þriggja sæta só�. Slitsterkt rautt áklæði. 
Stærð: 222 x 88 x 88 cm

 89.994 kr.  
 149.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

 5.997 kr.   19.990 kr.

DIMA 
Borðstofustóll. Grátt og ljósgrátt 
áklæði með viðarlitum fótum.

 5.995 kr.   11.990 kr.

WILMA
Borðstofustóll.  
Slitsterkt, grátt áklæði. 

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
70%

AFSLÁTTUR
40%

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Y�rstrikað verð sýnir fullt verð vöru.Reykjavík 

Bíldshöfði 20
Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

AFSLÁTTUR
80%
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Um helgina

Hvar er besta kosningavakan?

KLÆÐIR SIG UPP
Ég ætla að sjálfsögðu að 
fylgjast með og fagna niður-
stöðum alþingiskosninga af 
krafti. Kosningahelgar hafa 
alltaf verið mikil hátíð hjá mér 
þar sem ég klæði mig upp á og 
geri vel við mig í stórum hópi 
fólks en í þetta skiptið er að-
faranótt sunnudags sérstaklega 
mikilvæg uppskeruhátíð allrar 
fjölskyldunnar. – Snærós Sindra-
dóttir stjórnandi KrakkaRÚV.

LESIÐ
Nýja ljóðabók Dags 
Hjartarsonar, Heila-
skurðaðgerðin. 

KLAPPIÐ
Baktusi, 
fastagesti 
á Stofunni 
kaffihúsi.

FER Í HREKKJA-
VÖKUPARTÍ
Um helgina ætla ég 
að fara á fjölskyldu-
tónleika í Þjóðleik-tónleika í Þjóðleik-tónleika í Þjóðleik
húsinu í tilefni af 
stórafmæli Ólafs 
Hauks Símonarsonar 
og í Hrekkjavökupartý 
þar sem öllu verður til 
tjaldað! – Rósa María 
Árnadóttir, blaða-
maður á Glamour

HORFIÐ
Á næsta þátt af 
Leitinni að upprun-
anum í stjórn Sig-
rúnar Óskar. Þvílíkar 
sögur, þvílíkt líf.sögur, þvílíkt líf.sögur

Framsókn 
Hótel Saga 

klukkan 21.

Samfylking 
Björtuloft 

 klukkan 21.30

Vinstri græn 
Iðnó, klukkan 21.

Viðreisn 
Bryggjan klukkan 

21.

Miðflokkurinn 
Loftleiðir klukkan 

21.

Sjálfstæðisflokkur 
Grand hótel 
klukkan 21.

Björt framtíð
Oddsson við Hring-
braut klukkan 21.

Píratar
Út í bláinn, Perl-
unni, klukkan 21

Þórhildur Sunna  
Ævarsdóttir

Pírati
„Við verðum á efstu hæð 

Perlunnar með útsýni 
yfir allan bæinn. Gólfið 

snýst!
Svo erum við bara í 

næsta húsi við svalasta 
viðburð mánaðarins 
#ávökunni og þar á 

vissulega við að bæði er 
betra!“ Lilja Alfreðsdóttir

FramsóknarflokkiFramsóknarflokki
„Hjá okkur, því við erum „Hjá okkur, því við erum „Hjá okkur, því við erum „Hjá okkur, því við erum 
svo svakalega skemmti-svo svakalega skemmti-svo svakalega skemmti-svo svakalega skemmti-svo svakalega skemmti-svo svakalega skemmti-

leg!“leg!“

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir

Viðreisn
„Hjá okkur af því að ég 
ætla að panta drykkina 
og stjórna tónlistinni.“

Bjarni  
Benediktsson
Sjálfstæðisflokki

„Við verðum á Grand 
hóteli frá kl. 21, eins og 
í fyrra. Það var frábær 
stemning þar, mikill 

fjöldi stuðningsmanna 
sem mætti og við gerum 

ráð fyrir að endurtaka 
leikinn og fylgjast saman 
með tölum eitthvað inn í 

nóttina.“nóttina.“

Logi Einarsson
Samfylkingu

„Þegar flokkur tvöfaldar 
þingmannafjöldann sinn 

þá heldur hann lang-
bestu kosningavökuna. 
Eða eins og Stuðmenn 

sögðu í den: smá wild en 
samt snyrtilegt!“

Katrín  
Jakobsdóttir

VG
„Okkar fólk er óþreyt-
andi partýljón. Gengi í 

kosningum skiptir engu 
máli, það er jafnvel 

meira stuð þegar illa 
gengur. Ég hef orðið vitni 

að ýmsum óvæntum 
uppákomum enda 

gengið í gegnum margar 
kosningar.“kosningar.“

Óttarr Proppé
Bjartri framtíð

„Við verðum með besta 
karaókíið og vegan 
bruschettur. Nett.“

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson

Miðflokki
„Kosningavaka Mið-

flokksins verður best 
vegna þess að þar munu 
koma saman vinir sem 
hafa unnið saman að 

risastóru en 
skemmtilegu verkefni 

og hittast til að fagna því 
sem búið er að gera og 
láta sig hlakka til þess 

sem tekur við.“

Inga Sæland
Flokki fólksins

„Hjá okkur er bjartsýni 
og bros.“

Stærstu 
kosningavökurnarkosningavökurnarkosningavökurnar

Kosningavökur eru haldnar víða 
á höfuðborgarsvæðinu. Formenn á höfuðborgarsvæðinu. Formenn 
flokkanna eru sannfærðir um að flokkanna eru sannfærðir um að 

mesta fjörið sé á þeirra eigin vöku.

Flokkur fólksins 
Glersalur (Sala-

vegur), klukkan 21

BYRJAR Á 
JÓMFRÚNNI
Bókin mín 
Aftur & aftur 
var að koma í 
búðir og ætli 
ég fari ekkiog 
heilsi aðeins 
upp á hana. 
Ég hitti alltaf 
frændfólk mitt 
á laugardags-
morgnum á 
Jómfrúnni og
mun hiklaust 
byrja kjör-
dag þar. Um 
kvöldið ætla 
ég í kosninga-
partý í Vestur-
bænum.
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Intelligent 4x4 177 hesta�a vél

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.
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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
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Í dag er kjördagur og minna 
en ár liðið frá síðustu þing-
kosningum. Þrátt fyrir að 
kosningar séu hér nú nánast 
árlegur viðburður ákvað 
Fréttablaðið að fara yfir ýmsa 

praktíska hluti varðandi kosning-
arnar. Meðal þess sem tæpt verður 
á er hvernig þú tryggir að atkvæði 
þitt sé gilt og hvernig þingsætum er 
úthlutað.

Á sjötta tímanum í dag er skipt 
um kjörkassa í kjördeildum lands-
ins. Fyrri kössunum er skutlað á 
talningastaði áður en kjörfundi 
lýkur og talningarfólk vinnur baki 
brotnu við að tryggja að fyrstu tölur 
liggi fyrir skömmu eftir að kjörstöð-
um verður lokað. Snemma í fyrra-
málið ættu lokatölur á landinu öllu 
að liggja fyrir.

En þó að atkvæðafjöldi allra 
flokka liggi fyrir þá er ennþá eftir 
að deila þingsætum niður á þá 
„þannig að hver samtök fái þing-
mannatölu í sem fyllstu samræmi 
við heildaratkvæðatölu sína“. Til-
vitnunin er úr 31. gr. stjórnarskrár 
Íslands en í henni er kveðið á um 
kjördæmaskipan og úthlutun þing-
sæta. Greinin er eitt þeirra ákvæða 
stjórnarskrárinnar sem hvað oftast 
hefur tekið breytingum. Því var 
síðast breytt árið 1999 til núverandi 
horfs. Með breytingunni var veitt 
heimild til að ákveða kjördæma-
skipan með almennum lögum.

Kjördæmi landsins eru alls sex 
en núverandi kjördæmaskipan 
hefur verið við lýði frá árinu 2003. 
Með breytingunum var stefnt að 

Þegar búið  
er að telja   
  atkvæðin

Í hverjum kosningum gerist það að 
einhver atkvæði eru haldin göllum 
sem ógilda þau. Í kosningalögum er 
kveðið skýrt á um það hvernig skuli 
bera sig að í kjörklefanum.
� Kjósandi greiðir atkvæði með 

því að „marka með ritblýi kross í 
ferning fyrir framan“ listabókstaf 
þess framboðs 
sem hann vill 
kjósa. Þá má 
hafna fram-
bjóðendum 
þess lista með 

því að strika yfir nöfn þeirra. 
Einnig má endurraða frambjóð-
endum með því að rita tölu-
stafinn 1 fyrir framan nafn þess 
sem kjósandi vill hafa efst, 2 fyrir 
framan nafn þess sem hann vill 
hafa næst og svo koll af kolli.

� Öll önnur einkenni en þau sem 
nefnd eru hér 
fyrir framan ógilda 
atkvæðið. Algengar 
ástæður ógildingar 
eru til að mynda 
þær að einstakl-

ingur kýs einn 
lista en strikar yfir 
frambjóðanda á 
öðrum lista. Slíkt 
má ekki. Þá má 
ekki merkja við 
flokk með bros-
kalli, hjarta eða einhverju öðru 
tákni en krossi. Harðbannað er 
að rita nafn sitt á kjörseðilinn.

� Orðin „marka með ritblýi“ eru 
tekin nokkuð bókstaflega. Kjós-
anda er óheimilt að merkja við 
framboð með því að nota penna 

og getur það ógilt kjörseðilinn.
� Kjörseðillinn kemur í ákveðnu 

broti og ber að setja hann í 
sama broti ofan í kjörkassann. 
Það að brjóta hann 
saman á annan 
veg getur ógilt 
atkvæðið.

� Þá eru mynda-
tökur bannaðar 
inni í kjördeild 
og óheimilt er að 
dýr eða börn séu inni í kjörklefa 
þegar atkvæði er greitt.

Þarftu aðstoðarmann?
Sé kjósandi ófær um að kjósa sjálf-
ur á þann veg sem kveðið er á um 
í lögunum getur hann óskað eftir 
að meðlimur kjörstjórnar aðstoði 
hann eða hans eigin aðstoðar-
maður. Heimilt er að veita slíka að-
stoð sé kjósandinn „sjónlaus“ eða 
sé honum „hönd ónothæf“. Önnur 
tilvik, svo sem þroskaskerðing eða 
ólæsi, heimila ekki að kjósanda sé 
veitt aðstoð.

Útreikningur og úthlutun jöfnunarsæta

Úthlutun kjördæmissætanna
Í fyrstu er kjördæmiskjörnum þingmönnum úthlutað í hverju kjördæmi 
fyrir sig. Það er gert með svokallaðri D’Hondts-reglu. Sú regla er einföld 
og hefur verið notuð hér á landi nær alla tíð.

Reglan er afar einföld. Deilt er í atkvæðatölur framboðanna, fyrst með 
1, síðan með 2, því næst með 3 o.s.frv. Gengið er á allar útkomutölurnar 
og sætum úthlutað þar til kjördæmissætin eru tæmd. Séu tvö framboð 
jöfn skal varpa hlutkesti til að ákvarða í hvaða röð þau hljóta þingsæti.

Hvernig tryggi ég að atkvæði mitt sé gilt?

Jóhann Óli  
Eiðsson
johannoli@frettabladid.is

Skýrar reglur gilda 
um hvernig skal 
greiða atkvæði og 
hvað tekur við þegar 
búið er að telja öll 
atkvæðin. Hvaða 
flokkar fá þing-
menn og í hvaða 
kjördæmum. 
Fréttablaðið ákvað 
að líta á hvaða út-
reikningar búa að 
baki þingsætunum.

FYRRI KÖSSUNUM ER 
SKUTLAÐ Á TALNINGA-
STAÐI ÁÐUR EN KJÖR-
FUNDI LÝKUR OG TALN-
INGARFÓLK VINNUR BAKI 
BROTNU VIÐ AÐ TRYGGJA 
AÐ FYRSTU TÖLUR LIGGI 
FYRIR SKÖMMU EFTIR AÐ 
KJÖRSTAÐIR LOKA.

því að jafna atkvæðavægi en fyrir 
breytingarnar gat atkvæði Vestfirð-
ings vegið allt að fjórfalt meira en 
atkvæði Reyknesings. Nú er kveðið 
á um að séu kjósendur á kjörskrá 
að baki hverju þingsæti helmingi 
færri í einu kjördæmi en öðru skuli 
færa þingsæti á milli kjördæmanna. 
Þetta hefur í tvígang gerst. Í bæði 
skiptin fjölgaði þingmönnum Suð-
vesturkjördæmis á kostnað Norð-
vesturkjördæmis. 

Einn jöfnunarmaður er í hverju 
landsbyggðarkjördæmi en tveir í 
Reykjavík og Kraganum. Í Norð-
vestur eru alls átta þingmenn, tíu 
í Suður- og Norðausturkjördæmi. 
Ellefu þingmenn eru í hvoru Reykja-
víkurkjördæmi og að endingu eru 
þrettán í Suðvestur.

Z fær sinn fyrsta mann í Þykjustubæ. Næst tekur X-listi mann. Þó hans 
hæsta tala sé í Þykjustubæ þá hefur Z-listi klárað jöfnunarmenn kjör-
dæmisins. Því tekur X-listi fyrri jöfnunarmann Landsbyggðarinnar. Y-listi 
fær mann í Platbæ sem skilur Z-lista nauðugan eftir með seinni mann 
Landsbyggðarinnar. Skiptir ekki nokkru máli þó hinar tölurnar séu hærri.

Z-listi er með hæstu landstölunar og fær því fyrsta jöfnunarþingmann-
inn. Þar á eftir kemur X-listi, þriðji jöfnunarmaðurinn fellur í hlut Y-lista 
og að endingu fær Z-listi annan jöfnunarmann. Þegar allt hefur verið 
talið fá X- og Z-listi því sjö þingmenn hvor en Y-listi endar með níu.

Tölur úr öllum kjördæmunum þremur liggja fyrir og búið er að hluta 
um síðasta mann Landsbyggðarinnar. Var það Z-listi sem vann hlut-
kestið. Í Fyrirmyndarlandi eru fjórir jöfnunarþingmenn, tveir á Lands-
byggðinni en einn í hvorum bæ. Hér að neðan sjást landstölurnar.

Y-listi nýtur mestrar hylli kjósenda og fær hann því fyrsta mann kjör-
dæmisins. Síðan kemur fyrsti maður X-lista. Hluta þarf til um hvort Y 

eða Z fær þriðja manninn. Sama gildir um síðasta manninn (ljósari 
liturinn).

Til skýringar höfum við búið til Þykjustuland. Landið skiptist í þrjú 
kjördæmi, Landsbyggðina, Platbæ og Þykjustubæ. Íbúar landsins eru 
fyrirmyndarkjósendur. Allir mæta á kjörstað, enginn gerir ógilt og þetta 
árið skilaði enginn auðu. Hér sjáum við lokatölur úr stærsta kjördæminu, 
Landsbyggðinni, en í því eru sjö kjördæmisþingmenn.

Hér að neðan sjást hlutfallstölur hvers lista fyrir sig í kjördæmunum. 
Fyrsti jöfnunarmaðurinn fer til Z og fellur til þar sem hlutfallið er hæst.

Þegar það liggur fyrir í hvaða röð 
flokkarnir taka sæti þarf að finna út 
í hvaða kjördæmi sætin falla. Það 
er gert með því að finna þann lista 
framboðsins þar sem atkvæðatala 
er hæst hlutfall af heildartölu gildra 
atkvæða í hlutaðeigandi kjördæmi. 

Jöfnunarsætin eru eitt í hverju 
landsbyggðarkjördæmanna en tvö 
í Reykjavík og í Kraganum. Þegar 
öllum jöfnunarsætum kjördæmisins 
hefur verið úthlutað kemur það 
kjördæmi ekki frekar til álita við slíka 
úthlutun.

 X Y  Z
Landsbyggðarkjördæmi 1 10,777% 11,278% 7,519%
Landsbyggðarkjördæmi 2 8,083% 9,023% 5,639%
Platbær 10,540% 10,600% 12,960%
Þykjustubær 11,110% 8,000% 13,187%

dag er kjördagur og minna 
en ár liðið frá síðustu þing-
kosningum. Þrátt fyrir að 
kosningar séu hér nú nánast 
árlegur viðburður ákvað 
Fréttablaðið að fara yfir ýmsa 

praktíska hluti varðandi kosning-
arnar. Meðal þess sem tæpt verður 
á er hvernig þú tryggir að atkvæði 
þitt sé gilt og hvernig þingsætum er 

Á sjötta tímanum í dag er skipt 
um kjörkassa í kjördeildum lands-
ins. Fyrri kössunum er skutlað á 
talningastaði áður en kjörfundi 
lýkur og talningarfólk vinnur baki 
brotnu við að tryggja að fyrstu tölur 
liggi fyrir skömmu eftir að kjörstöð-
um verður lokað. Snemma í fyrra-
málið ættu lokatölur á landinu öllu 

Þegar búið  
er að telja   
atkvæðin

Úthlutun kjördæmissætanna
Í fyrstu er kjördæmiskjörnum þingmönnum úthlutað í hverju kjördæmi 
fyrir sig. Það er gert með svokallaðri D’Hondts-reglu. Sú regla er einföld 
og hefur verið notuð hér á landi nær alla tíð.

Reglan er afar einföld. Deilt er í atkvæðatölur framboðanna, fyrst með 
1, síðan með 2, því næst með 3 o.s.frv. Gengið er á allar útkomutölurnar 
og sætum úthlutað þar til kjördæmissætin eru tæmd. Séu tvö framboð 
jöfn skal varpa hlutkesti til að ákvarða í hvaða röð þau hljóta þingsæti.

hvað tekur við þegar 

Z-listi er með hæstu landstölunar og fær því fyrsta jöfnunarþingmann-
inn. Þar á eftir kemur X-listi, þriðji jöfnunarmaðurinn fellur í hlut Y-lista 
og að endingu fær Z-listi annan jöfnunarmann. Þegar allt hefur verið 
talið fá X- og Z-listi því sjö þingmenn hvor en Y-listi endar með níu.

Tölur úr öllum kjördæmunum þremur liggja fyrir og búið er að hluta 
um síðasta mann Landsbyggðarinnar. Var það Z-listi sem vann hlut-
kestið. Í Fyrirmyndarlandi eru fjórir jöfnunarþingmenn, tveir á Lands-
byggðinni en einn í hvorum bæ. Hér að neðan sjást landstölurnar.

Y-listi nýtur mestrar hylli kjósenda og fær hann því fyrsta mann kjör-
dæmisins. Síðan kemur fyrsti maður X-lista. Hluta þarf til um hvort Y 

eða Z fær þriðja manninn. Sama gildir um síðasta manninn (ljósari 
liturinn).

Til skýringar höfum við búið til Þykjustuland. Landið skiptist í þrjú 
kjördæmi, Landsbyggðina, Platbæ og Þykjustubæ. Íbúar landsins eru 
fyrirmyndarkjósendur. Allir mæta á kjörstað, enginn gerir ógilt og þetta 
árið skilaði enginn auðu. Hér sjáum við lokatölur úr stærsta kjördæminu, 
Landsbyggðinni, en í því eru sjö kjördæmisþingmenn.

Þegar það liggur fyrir í hvaða röð 

 X Y  Z
Kjördæmiskjörnir þingmenn 6 8 5
Heildaratkvæði á landsvísu 5426 6450 4774
1. landstala 775,14 716,67 795,67
2. landstala 678,25 645,00 682,00
3. landstala 602,89 586,36 596,75
4. landstala 542,60 537,50 530,44

Ákvörðun jöfnunarsæta hefur í 
gegnum tíðina reynst mörgum 
öllu erfiðari viðureignar. 
Ákvörðun þeirra er tvíþætt, fyrst 
þarf að ákvarða hvaða fram-
boð fá jöfnunarsæti og í hvaða 
röð. Því næst er ákveðið í hvaða 
kjördæmum þau fá sætin. Við út-
hlutun jöfnunarsæta þarf fram-
boð að hafa hlotið minnst fimm 
prósent atkvæða á landsvísu. 

Hins vegar er ekkert sem útilokar að 
framboð geti náð kjördæmakjörnum 
manni þó það nái ekki yfir fimm pró-
senta þröskuldinn.

Við heildarskiptingu jöfnunarsæta 
er D’Hondts-reglan brúkuð á nýjan 
leik. Heildaratkvæðatölu hvers flokks 
er deilt með þeim heiltölum sem 
koma í kjölfar á fjölda kjördæmis-
sæta flokksins. Útkomur deilinganna 
eru kallaðar landstölur. 

 X Y  Z
Atkvæði 2150 3000 1500
Deilt með 2 1075 1500 750
Deilt með 3 716,67 1000 500
Deilt með 4 537,5 750 375
Deilt með 5 430 600 300
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Í dag kjósum við 
fyrir okkur öll 
Kosningarnar í dag eru mikilvægt tækifæri til að kjósa
að byggja á þeim góða grunni sem við höfum skapað  
saman síðustu ár og halda áfram að bæta kjör allra.
Þitt atkvæði skiptir máli.



Pítsusendlar 
segja frá
Pítsusendlar gægjast inn í líf fólks í gegnum þrönga dyragættina. 
Þeir fá að kynnast öllum hliðum mannlífsins og lenda oft í spaugi-
legum aðstæðum. Nokkrir núverandi og fyrrverandi pítsusendlar 
segja sögur af ævintýralegum uppákomum í sendiferðum.  

Braust inn til viðskiptavinar
Þórarinn Ævarsson, framkvæmda-
stjóri IKEA, starfaði um árabil hjá 
Domino’s. Á árunum 1994 til 1995 
var hann rekstrarstjóri keðjunnar 
og verslunarstjóri í Grensásútibúi. 
„Þá voru læti á næturnar. Það var 
opið hjá okkur til klukkan sex á 
morgnana en skemmtistaðir lok-
uðu klukkan 3. Það var snarvitlaust 
að gera hjá okkur frá klukkan þrjú 
til fimm á næturnar og það má segja 
að það hafi verið líflegur tími hjá 
pítsasendlum en líka í útibúunum. 
Fólk var að koma af djamminu og 
vildi fá sér pítsu,“ segir Þórarinn. 
„Sumir sendlanna lentu í alls 
konar ævintýrum. Það voru ber-
rassaðar konur að bíða eftir þeim í 
pottunum og svona,“ segir hann og 
skellir upp úr.

Þótt Þórarinn hafi verið rekstrar-
stjóri fyrirtækisins á þessum tíma 
sendist hann stundum með pítsur. 
Einn af tryggum fastakúnnum fyrir-
tækisins pantaði oft pítsur eftir að 
hafa farið á ball og því miður henti 
það nokkrum sinnum að hann var 
sofnaður áfengisdauða þegar pítsu-
sendillinn hringdi bjöllunni. „Ég 
ákvað bara að fara sjálfur með píts-
una, var kominn með nóg af þessu. 
Ég hringdi bjöllunni og auðvitað 
var ekkert svar. Þegar ég leit inn um 
gluggann hjá honum sá ég að hann 
liggur steinsofandi áfengisdauða. 
Þetta var á fallegu vorkvöldi og ég 
ákvað að brjótast inn til hans. Ég 
skreið inn um glugga með pítsuna, 
skellti henni svo á borðið og vakti 
hann. Hann vaknaði með and-
fælum, greyið, og varð fyrir algjöru 
áfalli. Var löngu búinn að gleyma 
því að hann hefði pantað sér pítsu. 
En það gerðist aldrei aftur að hann 
sofnaði eftir að hafa pantað sér 
pítsu,“ segir Þórarinn og skellir 
upp úr og viðurkennir að vissu-
lega hafi þetta verið óvanalegt 
inngrip í líf viðskiptavinar.

Spegillinn í forstofunni
Þórarinn rifjar einnig upp 
atvik sem honum fannst 
fremur neyðarlegt. „Þekkt 
athafnakona og samkvæmis-
ljón, sem hafði t.a.m. látið til sín 
taka í stjórnmálum pantaði eitt 
sinn pítsu heim til sín í vesturbæ 
Reykjavíkur um miðjan dag. 
Einhverra hluta vegna 
vantaði sendla og 
ég skaust með 
pítsuna. Það var 
rólegt að gera, 
lítil umferð og 
var ég kominn 
heim til hennar 
innan við kort-
eri eftir að hún 
pantaði. Hún 
hafði greinilega 

ekki átt von á að sendillinn yrði 
þetta snöggur, því þegar hún kom 
til dyra var hún greinilega nýkomin 
úr sturtu. Hún var kviknakin, en 
faldi sig á bak við hurðina þannig 
að hausinn á henni var það eina 
sem sást. Það sem henni hins vegar 
yfirsást var að það var stærðarinnar 
spegill í forstofunni, beint aftan við 
hana og hún hefði allt eins getað 
opnað hurðina upp á gátt, því ég 
var þarna óvænt í stúkusæti.“

Giftist systur sendilsins
„En svo grípa örlögin í taumana,“ 
segir hann frá. „Ég réð til mín sendil 
úr Dölunum, sveitadreng sem var 
nýkominn til borgarinnar. Hann 
Ölvir Styrr, hann byrjaði nú á því 
að klessukeyra einn sendlabílinn. 
Hann var klesstur á öllum hliðum. 
Ég þurfti að ákveða hvort ég vildi 
hafa hann áfram í vinnu. Var nú 
ekki viss, en sá eitthvað í honum. 
Það var nú ágætt að ég 

gerði 

það. Hann er yfir öllum tölvu-
málum í IKEA í dag og einn minna 
nánustu samstarfsfélaga og vina. 
Fyrir utan það að ég giftist systur 
hans og á með henni þrjú börn,“ 
segir Þórarinn.

Eftir þessa frásögn er ekki annað 
hægt en að slá á Ölvi Styr Sveinsson, 
yfirmann tölvumála hjá IKEA.

„Það eru svo margar sögur. 
Hausinn er fullur af þeim. Sumar 
eru reyndar ekkert fyndnar, heldur 
bara skelfilegar. Sérstaklega á þess-
um tíma sem var opið til klukkan 
sex á morgnana og maður var að 
mæta með pítsur til fólks í misjöfnu 
ástandi eftir djammið. Svo var bara 
eftirpartí í útibúunum. Þau fylltust 
af fólki. Þetta var stemning sem er 
ekki lengur,“ segir Ölvir Styrr.

Hótuðu barsmíðum
Á þessum tíma fengu viðskipta-
menn pítsuna fría ef hún var ekki 
komin innan þrjátíu mínútna. 

Nokkrir svartir sauðir í hópi 
viðskiptavina stunduðu 

það að tefja fyrir pítsa-
sendlum. Ef þeir áttu 

heima á jarðhæð í 
háhýsi pöntuðu 

þeir samt pítsuna 
upp á tólftu hæð. 
Slökktu svo ljós-
in í stigagangin-
um og svöruðu 
ekki dyrabjöll-
unni.  Sumir 
reyndu meira 
að segja að 

setja upp vegar-
tálma á götum 

borgarinnar til 
að tefja sendlana. 

Og þá voru það þeir 
sem gripu til þess ráðs 

þegar þeir voru auralausir 
að segjast eiga inni fría pítsu 

frá eiganda fyrirtækisins.
„Ég lenti oft í því að fólk hringdi 

og sagði að eigandi Domino’s hefði 
sagt að það ætti að fá fría pítsu. Það 

var auðvitað ekki í myndinni og 
þegar maður sagði fólki það fékk 
maður hótanir. Ég veit ekki hversu 
margir sögðust ætla að berja mig. 
Eigendur fyrirtækisins gáfu mér 
á endanum leyfi til að hreinlega 
skella á þetta óða fólk. Það fannst 
mér mjög gaman,“ segir hann.

12 mínútur
Eitt sinn tókst honum að senda 
viðskiptavini pítsu á tólf mínútum. 
„Við vorum með númerabirti og 
tölvukerfi sem tengdist númerum 
sem var hringt úr. Þannig sáum við 
heimilisföng fólks og síðustu pant-
anir. Þótti mjög framúrstefnulegt 
á sínum tíma. Ég tók upp símann, 
fletti upp númerinu. Er þetta Jón? 

Já, svaraði hann. Ætlarðu að fá 
Domino’s Classic og ískalda kók 
með? Já, svaraði hann forviða. 
Svo sleit ég bara símtalinu. Gerði 
pítsuna klára í ofn á einni mínútu. 
Ofninn funheitur og sjö mínútum 
seinna var ég lagður af stað með 
pítsuna. Hringdi dyrabjöllunni 
nákvæmlega tólf mínútum seinna. 
Jón kom til dyra og var eitt spurn-
ingamerki. Hann leit aftur fyrir sig á 
heimasímann sem hann hringdi úr 
og ég held hann hafi haldið að hann 
væri að missa sig. Ertu kominn? 
spurði hann gjörsamlega forviða.“

Tveggja bakka keppnin
Ölvir segir að eftir að hann klessu-
keyrði sendlabílinn hafi hann lagt 
allt kapp á að standa sig vel. „Ég 
fékk stöðuhækkun og varð pítsu-
bakari. Það var lítið annað að gera 
en að verða fljótari að gera pítsur en 
yfirmaðurinn. Um aldamótin fór ég 
til Bretlands að keppa í svokallaðri 
„Two-Tray Competition“. Þetta er 
semsagt keppni í pítsugerð. Og var 
hún með því sniði á þessum tíma 
að maður þurfti að fletja út fjórtán 
pítsur, sex 15" og átta 12" og sósa 
þær. Pítsurnar urðu að sjálfsögðu 
að vera fullkomnar. Ég fór út til 
Bretlands og keppti í þessu og varð 
í öðru sæti og komst með því í aðal-
keppnina í Bandaríkjunum.

Þetta var mjög spennandi, aðal-
keppnin var á furðulegum stað, 
Hilton hótelinu á Miami Beach, af 
öllum stöðum (James Bond, Gold-
finger). Ég fór með honum Finn-
birni Ólafssyni pítsumeistara (sem 
var þjálfarinn minn) og vorum við í 
æfingabúðum í viku áður en keppn-
in var. Allt frekar svona amerískt og 
skrítið. Ég hafði nú svo sem lítið að 
gera í keppnina og man ekki betur 
en ég hafi verið síðastur, en metið 
mitt var nú samt sem áður að gera 
þessar fjórtán pítsur á 2 mínútum 
og 34 sekúndum. Gaurinn sem vann 
var undir 2 mínútum, minnir mig, 
og vann 10 þúsund dollara og fékk 
svo Ferrari í bónus.“

Það sem ekki var sótt.
Ölvir og Þórarinn tóku upp á því að 
gefa pítsur sem ekki voru sóttar eða 
gerðar fyrir mistök niður á lögreglu-
stöð. „Þetta byrjaði sem brandari 
því einhvern tíma var sendill eða 
tveir hirtir fyrir að keyra óvarlega. 
En kannski átti ég svolítið sök á 
þessu því hann stjúpi minn vann á 
umferðardeild og var oft á nætur-
vöktum. En umferðardeildin varð 
fljótt feit og pattaraleg þannig að 
við tókum upp þá óskrifuðu reglu 
að gefa þessar pítsur á spítala, 
slökkvistöðvar og lögreglustöðvar 
út um allt höfuðborgarsvæðið. Veit 
svo sem ekki hvort þetta er gert enn 
þann dag í dag en út frá þessu tókum 
við upp þá reglu að senda tveir fyrir 
einn tilboðið á þessa sömu staði og 
veit ég að þessi óskrifaða regla gildir 
enn í dag hjá Domino’s Pizza sem 
er frábært!“

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

HÚN VAR KVIKNAKIN, 
EN FALDI SIG Á BAK VIÐ 
HURÐINA ÞANNIG AÐ 
HAUSINN Á HENNI VAR 
ÞAÐ EINA SEM SÁST. ÞAÐ 
SEM HENNI HINS VEGAR 
YFIRSÁST VAR AÐ ÞAÐ VAR 
STÆRÐARINNAR SPEGILL 
Í FORSTOFUNNI, BEINT 
AFTAN VIÐ HANA.

Þórarinn Ævarsson

 Ölvir  
Sveinsson
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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

Komdu og skoðaðu Ford Fiesta, fáðu þér ljú�enga samloku og djús
og taktu þátt í leiknum okkar. Þú gætir unnið frí afnot af nýjum
Ford Fiesta í eina viku eða unnið glæsilegan Ford varning.

  NÝR
FIESTA

FRUMSÝNING
Í DAG KL. 12-16

REYKJAVÍK OG AKUREYRI
Nýr Ford Fiesta hefur verið endurhannaður frá grunni með gjörbreyttum framenda, 

rennilegum framljósum og straumlínulaga línum e�ir öllum bílnum. 
Opnaðu dyrnar á Fiesta og þú heillast af vandaðri innréttingunni. 

Einkenni Ford Fiesta eru ríkulegur staðalbúnaður, fimm stjörnu öryggi, 
hagstætt verð og lágur rekstrarkostnaður. 

FORD FIESTA FÆST Í FJÓRUM ÚTGÁFUM:

Fiesta Trend frá 2.250.000 kr.

Fiesta Trend Edition frá 2.390.000 kr.

Fiesta Titanium frá 2.650.000 kr.

Fiesta ST-Line frá 2.890.000 kr.



Fór í óveðri út í Gróttuvita

Þorvaldur Kári Ingveldarson 
trommari starfaði sem pítsu-
sendill fyrir meira en áratug. „Ég 
var nýkominn með bílpróf og 
var mathákur. Vinir mínir unnu á 
Domino’s í Ánanaustum þannig að 
starfsvalið var nokkuð ljóst fyrir 
átján ára ungling. Ég vildi keyra 
sem mest og hlusta á músík á 
meðan. Það gekk ágætlega vel að 
rata og ég átti auðvelt með að lesa 
á kort, þótt það hafi alls ekki verið 
þannig einu sinni,“ segir Þorvaldur.

Þorvaldi er sérstaklega minnis-
stæð sendiför eitt óveðurskvöld 
árið 2003. „Það kom inn pöntun 
myrkt vetrarkvöld þegar það 
hefði frekar átt að vera lokað 
vegna veðurs. Á lýsingunni á 
heimsendingar miðanum stendur 
„húsið næst Gróttuvita“.

Þannig að ég legg af stað út í 
storminn á stuttermabolnum í bíl-
inn og keyri eins langt og ég kemst 
að vitanum. Fer úr bílnum og sé 
ljós í húsunum næst vitanum en 
sé ekki inn þar sem það er slydda 
og ég nokkurn spöl frá.

Það er hvorki flóð né fjara þann-
ig að það er hægt að komast út í 
Gróttu. Ég viðurkenni að ég hikaði 

aðeins og hugsaði að þetta væri 
ekki eðlilegt en pítsan er heit og 
fólk svangt. Þannig að ég ákveð 
að hlaupa af stað í fjöruna með 
pítsuna.

Öldurnar gengu stundum yfir 
steinana og það frussaðist sjór 
og slydda yfir mig. En ég náði svo 
loks yfir og fór að leita að fólkinu 
í Gróttu. Ég byrja að banka á dyr 
á öllum húsunum þarna en það 
voru bara einhver útiljós þannig að 
ég fer að fatta að það var eitthvað 
bogið við þessa sendiför. Eftir að 
hafa reynt allar dyr þá fatta ég að 
það er kannski að koma flóð og 
ég gæti orðið fastur úti í Gróttu. 
Þá hleyp ég af stað til baka með 
pítsuna og ég upplifði það að 
sjórinn væri að koma nær og nær 
í myrkrinu en svo loks kemst ég 
í bílinn og svo beint niður í Ána-
naust.

Þaðan hringdi ég í viðskiptavin-
inn og mér var tjáð að þetta væri 
seinasta húsið áður en ég kæmi að 
staðnum þar sem ég stoppaði. Þá 
fattaði ég hvert förinni var heitið 
og viðskiptavinurinn fékk að mér 
finnst ansi víðförla og lífsreynda 
pítsu í matinn.“

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

K
V

IK
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Sendlinum hafnað á Tinder
Anna Fríða Gísladóttir, markaðs-
stjóri Domino’s, settist niður með 
sendlum á vakt á vikunni og tók 
niður nokkrar nýlegar sögur sendla. 
Einum sendlanna fannst eftir-
minnileg uppákoma hjá fjölskyldu 
í austurborginni. „Sendillinn fór í 
sendingu til konu sem var ein með 
tvær stelpur á aldrinum 6-7 ára. 
Hann rétti litlu stelpunni pítsuna 
og hún fer með hana inn í stofu 
alveg að missa sig úr spenningi. Á 
meðan mamma þeirra er að borga 
kemur yngri stelpan hágrenjandi 
fram og segir að systir hennar hafi 
prumpað á pítsuna og stóra systir 
hennar náttúrulega að deyja úr 
hlátri í stofunni,“ segir Anna Fríða 
og segir frá öðrum sendli sem varð 
alveg gapandi forviða í sendingu 
um daginn. „Hann mætti á staðinn. 
Stelpan opnar hurðina og segir 
strax: Bíddu, hef ég ekki séð þig ein-
hvers staðar áður? Hann segist ekki 
kannast við hana og réttir henni 
pítsuna. Hún borgar og á meðan 
posinn bíður samþykkis er stelpan 
að velta vöngum. Svo segir hún: Jú, 
heyrðu. Núna man ég eftir þér. Ég 
var að segja nei við þig inni á Tinder 
áðan,“ segir Anna Fríða frá og segir 
sendilinn varla hafa vitað hvort 
hann ætti að hlæja eða gráta þegar 
hann var sestur í bílinn.

„Ég skal fara í buxur!“
Þá minnist Anna Fríða á reynslu 
sendils sem lenti í því að nakinn 

maður kom til dyra. „Hann 
bankaði og það kom maður á 
typpinu til dyra. Sendlinum leist 
ekki á blikuna og gekk í burtu en 
sneri svo við þegar nakti maðurinn 
kallaði á eftir honum: Ég skal fara í 
buxur, ég skal fara í buxur!“

Sendlar lenda stundum í uppá-
tækjum krakka. Anna Fríða segir af 
sendli sem fór með sendingu í ein-
býlishús í Ásunum. Þrír guttar, um 
tíu ára gamlir, komu til dyra. Segja 
sendlinum að bíða og hlaupa svo 
allir inn. Stuttu seinna opnast þak-
glugginn og einn þeirra prílar út á 
bílskúrsþakið og hinir byrja að ýta 
stórri stálkistu (kistan var álíka stór 

og þeir sjálfir) á eftir honum. Það 
tók þá alveg þó nokkrar tilraunir að 
koma henni út, en að lokum koma 
þeir allir saman að þakbrúninni 
og láta kistuna síga niður í reipi. 
Þeir segja sendlinum að það séu 
peningar í kistunni og biðja hann 
að setja pítsuna þar ofan í. Síðan 
draga þeir kistuna aftur upp og 
príla inn um gluggann með hana 
og eftir stóð sendillinn gapandi. 
Þessi sami sendill fór aftur í 
sendingu á sama heimilisfang 
nokkru seinna. Konan sem kom til 
dyra sá hann gjóa augunum upp á 
þak og segir við hann: „Varst það 
þú? Fyrirgefðu!“

Anna Fríða með þrautseigum sendlum og starfsfólki. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Beðinn um að skutla börnunum á æfingu 

Einar Dagur Jónsson stundar nám 
í klassískum söng og hefur starfað 
á pítsustöðum frá því hann var 
unglingur. Fyrst hjá Castello og nú 
hjá Eldsmiðjunni. „Ég sótti um og 
var strax spurður: Getur þú komið 
klukkan fimm í kvöld?“ Það má 
segja að upp frá því hafi ævintýrin 
hafist og Einar Dagur segir að fyrir 
alla þá sem hafi áhuga á mannlífi 
sé starf pítsusendilsins skemmti-
legt. „Ég hef starfað við allt mögu-
legt er viðkemur pítsubakstri og 
líka þurft að sendast með pítsur.  
„Ég hef keyrt pítsu á Bessastaði, 
til Jóns Jónssonar sem tók á móti 
henni á nærbuxunum. Þá fór ég 
með tvær pítsur til fjallsins, Hafþórs 
Júlíussonar. Þær voru bara fyrir hann 
einan. Eftirminnileg er sendiferð 
með pítsur upp í sumarbústað til 
nokkurra stráka. Forritara sem voru 
þar við vinnu. Sumarbústaðurinn var 
afskekktur og ég þurfti að leggja á 
mig erfiði við að koma bíldruslunni 
upp erfiðan veg þar sem þeir biðu 
eftir pítsunum sínum. Mér fannst 
þær aðstæður mjög fyndnar. Þeim 
fannst ekkert að því að bíða svona 
lengi eftir pítsunum eða að ég þyrfti 
að fara svona langt og erfitt ferðalag.

Svo hef ég auðvitað sungið fyrir 

viðskiptavin. Framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins veit að ég er að læra 
óperusöng og þegar sonur hans 
átti afmæli mætti ég með pítsu og 
söng fyrir hann,“ segir Einar Dagur 
og tekur tóndæmi úr Rigoletto fyrir 
blaðamann.

Pítsusneiðin sem vantaði 
„Einu sinni keyrði ég pítsu til konu 

sem var með vinkonuhópnum. Þær 
fengu sér rauðvín með pítsunum 
og þegar konan hafði greitt fyrir 
pítsuna spurði hún í fyllstu einlægni: 
Heyrðu, gætirðu skutlað krökkunum 
mínum á æfingu?“

Sumir viðskiptavinanna eru ein-
stæðingar og Einar Dagur nefnir 
að þeim mæti hann af virðingu. 
„Ónefnd kona sem fær sér oft í glas 
á sunnudögum pantar sér oft pítsu. 
Hún bauð manni alltaf inn til sín. 
Vildi að maður fengi sér í glas með 
henni. Stundum gerði maður það 
í smástund, þá vildi hún tala um 
kettina sína.“

Svo eru sumir svo fyndnir. Pítsur 
eru auðvitað góður matur. Einn 
góður kúnni pantaði sér pítsu 
fjórum sinnum í viku í fjögur ár. Og 
alltaf sagði hann þegar hann tók við 
pítsunni: „Maður er eitthvað svo 
latur að elda …“.  

Uppáhaldssaga Einars Dags er 
þó ekki hans eigin. „Hingað hringdi 
óánægður viðskiptavinur og tjáði 
okkur að það vantaði sneið í pítsuna. 
Menn skildu ekkert í þessu. Þangað 
til sendillinn kom. Hann þverneitaði 
að hafa snert á pítsunni en í síðu 
skegginu var hins vegar mikið af 
pítsusósu og mylsnu.“

ALLTAF SAGÐI HANN 
ÞEGAR HANN TÓK VIÐ 
PÍTSUNNI: „MAÐUR ER 
EITTHVAÐ SVO LATUR AÐ 
ELDA …“.

Einar Dagur hefur lent í óteljandi ævintýrum í sendiferðum sínum og hefur sungið fyrir viðskiptavini. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Þorvaldur hljóp af stað í fjöruna með pítsuna. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Þín 
skoðun 
skiptir 
máli.

TIL AÐ VERA VISS

Í dag mótar þín skoðun framtíðina.



Eins og sápuópera
Kosningabaráttan 
hefur verið eftir-
minnileg fyrir marg-
ar sakir. Álitsgjafar 
Fréttablaðsins rýna 
í baráttuna bæði í 
gamni og af alvöru.

Mögnuð leiðindi

Logi Bergmann fjölmiðlamaður
„Mér finnst kosningabaráttan hafa 
einkennst af mögnuðum leiðind-
um,“ segir Logi Bergmann fjölmiðla-
maður. Eiginkona hans, Svanhildur 
Hólm Valsdóttir, starfar sem aðstoð-
arkona Bjarna Benediktssonar, for-
manns Sjálfstæðisflokksins. „Það 
sem er merkilegt er að það eru örfáir 
sem láta svona, það er ákveðið fólk 
sem virðist hafa endalausan tíma 
til að hjóla í fólk með ófor-
skömmuðum hætti. Þetta er 
voða mikið umburðarlynt 
fólk. En það er greinilega kvóti 
á umburðarlyndinu.“

Logi sér þó nokkra jákvæða 
punkta í kosningabarátt-
unni. „Ég get nefnt aug-
lýsingu frá Fram-
sókn. Framsókn 
f y r i r  u n g a 
fólkið. Willum 
Þór tekst að 
s j a r m a  m e ð 
aulahúmor og 
talar til Fram: 
F r a m m a r a r , 
viljið þið ekki 
fara í sókn? 

Mér finnst þessi gleði og aulahúmor 
skemmtilegur,“ segir hann.

„Ég hef þá kenningu að þú getir 
ekki náð árangri í pólitík nema að 
vera skemmtilegur. Þú verður að 
hafa áhuga á fólki og mannlífi. En 
að vera stjórnmálamaður í dag, það 
er örugglega erfitt að sitja undir 
þessum leiðindum.“

Logi segist myndu taka vel á móti 
Vinstri grænum vildu þau 

koma í heimsókn til hans.
„Mér finnst það mjög 

fyndið. Þau komu víst til 
mín en ég var ekki heima. 

Ég þekki reyndar ekki 
aðra sem hafa fengið þau 

í heimsókn. Kannski taka 
þau bara mynd af sér 

á einhverju götu-
horni og setja á 
Facebook. En ég 
myndi sko taka 
vel á móti þeim.“

H a n n  s e g i r 
kosningabaráttu 
S j á l f s t æ ð i s -
flokksins hafa 
verið erfiða en 
hefðbundna.

„Já, þetta er búin að vera erfið 
barátta en hefðbundin. Skýr skila-
boð og auglýsingaherferðin áferðar-
falleg. Gengið um í fallegum haust-
litum. Maður sér líka óvenjumarga 
frambjóðendur. Það er jákvætt.“

Kökubakstur Bjarna Benedikts-
sonar ergir suma.

„Hann bakaði köku fyrir afmæli 
dóttur sinnar, sem á afmæli á sama 
tíma í ár og í fyrra, og svo í einhverj-
um þætti. Hann hefur ekki bakað 
mikið í þessari kosningabaráttu. 
Honum finnst bara gaman að baka! 
Annars verður sumt fólk alveg ofsa-
lega reitt yfir þessum kökubakstri. 
Reiðin yfir kökunum er rosaleg. 
Kökurnar eru bara svakalegur 
trigger.   Fólk fer í alls konar mynd-
líkingar um samfélagið og er bara 
brjálað. Maðurinn er bara að baka,“ 
segir Logi. Það er grúppa á Facebook 
þar sem 50 þúsund manns birta 
myndir ef þeir færa vasa. Þannig að 
ég skil ekki æsinginn.“

Um formannsskipti Viðreisnar 
segir Logi: „Mér finnst þau svolítið 
týnd. Þetta lá samt í loftinu. Ein-
hvern veginn finnst mér eins og allir 
hafi vitað það nema Benedikt. En 

annars er stutt síðan það var kosið 
síðast, þau lögðu allt á borðið þá. 
Það er erfitt fyrir þau að gera annað 
en vera bara samkvæm sjálfum sér 
og vera ekkert að lofa einhverju 
nýju.“

Og Björt framtíð. Kulnun er orð 
sem kemur upp í huga Loga. „Þau 
eru bara búin á því. Það vill eng-
inn vera nálægt þeim og smitast af 
vondu gengi þeirra. Kulnun í starfi, 
það er það sem mér dettur í hug. 
Kannski fólki hafi eftir allt saman 
ekki fundist tilefni til stjórnarslita?“

Píratar hafa í kosningabaráttunni 
unnið með framtíðarsýn. Logi segir 
fáa áberandi í baráttunni.

„Ég upplifi að það séu helst tveir 
sterkir einstaklingar sem eru áber-
andi. Helgi Hrafn og Þórhildur 
Sunna. Þau eru áberandi. Það er 
reyndar það sama og allir gömlu 
flokkarnir gera og hefur gefist vel.

Samfylkingin hefur verið á sigl-
ingu. Fara úr nánast engu fylgi yfir í 
að verða einn af þeim stærstu. Trúði 
því einhver?

Já, ég vissi alltaf að þau kæmu 
aftur. Mér finnst það lúmskt 
skemmtilegt með lýðræðisflokk 

Draumurinn er að 
enginn fari að kjósa

Kolfinna Nikulásdóttir leikstjóri
„Þessar kosningar eru algjört grín 
fyrir mér,“ segir Kolfinna Nikulás-
dóttir leikstjóri. „Til að byrja með 
var þetta svolítið fyndið, tragíkóm-
ískt. En svo varð þetta bara tragískt. 
Aðallega af því þetta er svo mikið 
bull. Eiginlega er þetta frekar leiðin-
leg sápuópera. Af því að sápuópera 
byggir á ákveðinni formúlu. Hún er 
fyrirsjáanleg og langdregin, gengur 
út á sömu brandarana og drama-
tíkina. Börnin þín eru barnabörnin 
mín! Eða eitthvað álíka. Þetta er 
svo fríkuð hegðun. Við erum alltaf 
að endurtaka hana og það er svo 
mikil geðveiki því útkoman er alltaf 
sú sama,“ segir Kolfinna sem frum-
sýndi í gær verkið Forðist okkur eftir 
Hugleik Dagsson með leikhópnum 
Frúardegi í MR ásamt Steineyju 
Skúladóttur.

Í verkinu er dregin fram ýkt útgáfa 
af hegðun mannsins. Kolfinnu er 
verkið ofarlega í huga þegar hún 
fylgist með kosningabaráttunni.

Kolfinna segir lýðræði á Íslandi 
blekkingu. „Já, blekking, því að 
við erum ekki upplýst. Ég held að 
það væri betra fyrir okkur að hafa 
hér menntað einræði heldur en 
þetta sem ég myndi kalla auglýs-
ingalýðræði. Við erum ekki hæf til 
að ráða okkur sjálf. Við erum bara 
vitleysingar. Lýðræðið er lygi, það 
er ekki satt að allir geti verið hvað 
sem er. Það geta ekki allir verið 
listamenn. Það geta ekki allir verið 
bankamenn. Það geta ekki allir 
verið gördjöss.  Þetta er bara skrýt-
inn hugsunarháttur. Ég vil eitthvað 
annað. Draumurinn minn er að 
enginn fari að kjósa. Það verði ekk-
ert einasta atkvæði í kjörkassanum. 
Fyrir utan atkvæði frambjóðenda að 
kjósa sig sjálfa. Engin önnur.“

EIGINLEGA ER ÞETTA 
FREKAR LEIÐINLEG SÁPU
ÓPERA. AF ÞVÍ AÐ SÁPU
ÓPERA BYGGIR Á ÁKVEÐ
INNI FORMÚLU. HÚN ER 
FYRIRSJÁANLEG. 

Enginn ráðherra í götunni lengur

Andri Freyr Viðarsson  
fjölmiðlamaður
„Ég er orðinn hundleiður á kosn-
ingatali. Ég vinn í útvarpi og það er 
bara ekki hægt að bjóða upp á þetta 
blaður endalaust,“ segir Andri Freyr 
Viðarsson, fjölmiðlamaður á RÚV.

Hann viðurkennir þó að sér hafi 
þótt spennandi endurkoma Sig-
mundar Davíðs í stjórnmálin. „Ég 
er sko enginn sérstakur aðdáandi 
Sigmundar Davíðs. Eða Katrínar. 
Eða einhvers annars. En ég verð að 
viðurkenna að þegar hann mætti 
á skjáinn þá opnaði ég mér bjór 
og sagði við konuna mína hvað ég 
hefði saknað hans. Hann er geggj-
aður og hefur engu gleymt.“

Hann er ekki hrifinn af heim-
sóknum Vinstri grænna heim til 
fólks. „Mér finnst þetta agalegt. 
Ég bý í hverfi þar sem þau hótuðu 
að koma í heimsókn. Ég var heima 
hjá mér eins og krakkfíkill með 
paranoju. Fór út með ruslið og leit 
í kringum mig eftir þeim. Ég meina, 
hvað á ég að gera? Ég bý í lítilli íbúð. 

Á ég að bjóða fjórum fullorðnum 
inn til mín. Það eru bara fjórir stól-
ar í eldhúsinu og við fjöllan erum 
fjögur, sorrí VG. Ég hafði líka mjög 
miklar áhyggjur af því að eiga ekki 
veitingar og svona,“ segir Andri 
Freyr.

Þá berst talið að aug-
lýsingaherferð Sjálf-
stæðisflokksins þar 
sem gengið var 
í haustlitunum 
í fallegri nátt-
úru. „Ég veit að 
þau fóru ekkert 
í göngutúr. Þeim 
var bara keyrt á 
Benz-bifreið, svo 
gengu þau tíu metra 
til og frá. Ég hef unnið 
í sjónvarpi og veit hvern-
ig þetta virkar. Ég hefði tekið 
miklu meira mark á þeim ef auglýs-
ingarnar hefðu verið teknar í ekta 
íslensku skítaveðri í Skútuvogi.

Sigurður Ingi var líka að ferðast í 
auglýsingu fyrir Framsóknarflokk-
inn. En heiðarlega, á bíl. „Hann er 
maður sem ég vil kynnast betur. 
Ég held að hann sé geggjaður í 
veislum. En þótt hann hafi verið 
með belti, er þetta ekki svolítil 
áhættuhegðun? Að taka upp aug-
lýsingu og keyra? Það er eitt að 

tala í símann og keyra 
og eitthvað allt annað 

að stara í myndavél, 
tala og keyra. Þetta 
er maður sem teflir 
á tæpasta vað!“

Um tónlistar-
myndband Sam-
f y l k i n g a r  þ a r 

sem Dr.  Gunni 
syngur texta Hall-

gríms Helgasonar 
við lag Bigga veiru 

segist Andri halda að það 
trekki fáa unga kjósendur að. 

„Ég held að ungu fólki sé alveg jafn 
mikið sama um kosningar og Hall-
grím og Dr. Gunna. Ef þetta væri 
Sturla Atlas eða Aron Caan, já, þá 
kannski myndu þau hlusta. Ungu 
kjósendurnir líta eflaust hver á 
annan og segja: Er þetta ekki kall-
inn sem gerði Prumpulagið þegar 
við vorum lítil? Með fullri virðingu 
fyrir þessum toppmönnum þá eru 
jafn margir að fara að kjósa út af 
þessu myndbandi og fara á tón-

Röng mynd dregin upp

Anna Katrín Snorradóttir
Anna Katrín Snorradóttir er sjötta 
konan sem lagði fram kæru á hendur 
Roberti Downey, áður Róberti Árna 
Hreiðarssyni. Hún er ein þeirra 
kvenna sem eru að baki þeirri 
atburðarás sem felldi ríkisstjórnina. 
Dagblaðið Politiken stillti þolendum 
upp á forsíðu í gær í umfjöllun um 
það af hverju gengið er til kosninga á 
Íslandi í dag.

Önnu Katrínu finnst kosningabar-
áttan hafa einkennst af því að röng 
mynd sé dregin upp af því af hverju 
nú er gengið til kosninga.

„Það er forðast að ræða það og gert 
lítið úr því. Umræðunni er beint eitt-
hvert allt annað, það eru hins vegar 
nokkrir flokkar sem hafa tekið á 
alvöru málsins. Ég trúi Pírötum þegar 
þeir segja: Í okkar framtíð hafa þol-
endur rödd. Þeir eru trúverðugir og 
einnig Samfylking sem er með herferð 
gegn ofbeldi. Þá hefur Svandís Svav-

arsdóttir hjá Vinstri grænu fram-
boði spurt spurninga sem skipta 
máli. Þessir flokkar eru veigamestir 
í mínum huga hvað þetta varðar.

Þá finnst mér Píratar fremstir 
í því að tala við fólkið í landinu. 
Þeir hafa hlustað á okkur, hafa átt 
alvöru samtal við okkur. Því það 
erum við, brotaþolar, sem höfum 

þekkinguna á því hvað það 
er sem þarf að laga. Þeir gripu 
baráttuna með okkur. Börðust 
fyrir okkur þegar við höfðum 
ekki rödd. Spurðu: Hvað 
vantar ykkur til að fá réttlæti? 
Svo gengu þeir beint í það. Er 
það ekki einmitt þetta sem við 
viljum að stjórnmál snúist um?

Við erum öll þakklát þeirra 
vinnu. Það hefði tekið okkur 
mun lengri tíma að ná fram 
svörum ef ekki hefði verið til 
dæmis fyrir Þórhildi Sunnu. 
Það er erfitt í íslenskum stjórn-
málum að fá áheyrn. Við þol-
endur höfum ekki fengið nein 
svör frá Sjálfstæðisflokknum. 
Þó að við höfum ávarpað þau 
beint í opnum póstum til þeirra 
á Facebook. Bjarna Benedikts-
son, Sigríði Andersen, Brynjar 
Níelsson og fleiri. En þau svöruðu 
okkur ekki. Þau svöruðu Bergi Þór 

ÉG VAR HEIMA HJÁ MÉR 
EINS OG KRAKKFÍKILL MEÐ 
PARANOJU. FÓR ÚT MEÐ 
RUSLIÐ OG LEIT Í KRINGUM
 MIG EFTIR ÞEIM. 
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Eins og sápuópera

þegar hann spurði. En ekki okkur. 
Það segir mikið,“ segir Anna Katrín 
og segir svaraleysið vanvirðingu.

„Þess utan hefur mér fundist bar-
áttan á neikvæðum nótum. Einkenn-
ast af rifrildi og leiðindum, þrætum 
um litla hluti þar sem er gert lítið úr 
andstæðingnum til að lyfta sér upp. 
Það eru allir komnir með nóg af þessu 
og ég hef sagt að ég sé með ofnæmi 
fyrir pólitík. Þá hef ég lítið tekið eftir 
mörgum flokkum í framboði. Mér 
finnst þeir ekki tala til mín sem kjós-
anda. Ég vil taka upplýsta ákvörðun 
en það er eins og þeir hafi ekki áhuga 
á samtali við stóran hóp kjósenda. Ég 
ber ofboðslega lítið traust til flestra 
stjórnmálaflokka. Nema Pírata, þeir 
hafa unnið sér mitt traust. Ég er ekk-
ert feimin við að segja að ég muni 
kjósa þá. Það er vegna þessa viðmóts. 
Þau eru fólk eins og við, setja sig ekki 
ofar okkur og eru tilbúin að hlusta og 
vinna fyrir okkur.“ 

eins og Samfylkingu að það var 
handvalið á listann. En listinn er 
vel heppnaður og það væri gaman 
að hafa til dæmis Guðmund Andra 
á þingi. Hann er skemmtilegur og 
kemur vel fyrir sig orði.“

Samfylkingin gerði tónlistar-
myndband sem hefur vakið mikla 
eftirtekt. Textinn er eftir Hallgrím 
Helgason, lagið eftir Bigga veiru og 
Dr. Gunni syngur. Logi segir mynd-
bandið níð. „Súpermálaefnalegt að 
láta banana dansa í kringum kúk. 
Það er ekki bara Miðflokkurinn sem 
hefur verið að leika sér í Paint. Þetta 
vídeó er allt það versta við þessa 
kosningabaráttu. Níð, amatörismi 
og hallærisheit.“

Logi segir Miðflokkinn slæm 
tíðindi fyrir Flokk fólksins. „Mið-
flokkurinn var mjög slæm tíðindi 
fyrir Flokk fólksins. Þú þarft ekki 
að vera geimvísindamaður til að 
átta þig á því. Lógóið er svo auð-
vitað skrýtin redding. Það er varla 
hægt að búa til stjórnmálaflokk á 
nokkrum vikum. En það er tilvalið 
fyrir ungliðahreyfinguna að vera 
með svona My Little Pony útgáfu. 
Þetta verður nú atriði í skaupinu.“

Rödd freku kallanna lækkar 

Lára Guðrún Jóhönnudóttir
Láru Guðrúnu Jóhönnudóttur sem 
steig fram í sumar og lýsti baráttu 
sinni við heilbrigðiskerfið eftir að 
hafa greinst með brjóstakrabbamein 
hefur fundist kosningabaráttan ein-
kennast af örvæntingu og óðagoti. 
„Sem er svo sem ekkert óeðlilegt 
miðað við hversu óvæntur aðdragandi 
kosninganna var,“ segir Lára og nefnir 
það sem henni finnst best áberandi. 
„Hversu hratt rödd „freku kallanna“ 
fer lækkandi og hversu hratt okkur er 
að takast að koma í veg fyrir frekari 
þöggunartilburði þeirra. Hins vegar 

eru ennþá nokkrir 
gamlir „refir“ sem 
eru svo uppteknir 
að svara fyrir eigin 
skít og skandala að 
þeir eiga í raun ekk-
ert erindi í nútíma-
stjórnmál, við höfum 
hvorki pláss né tíma 
fyrir eiginhagsmunaseggi 
sem kunna ekki að setja sig í 
spor annarra,“ segir Lára. „Það vantar 
meiri náungakærleik og meiri vilja til 
samvinnu.“

Hún er hrifnust af herferð Pírata. 

„Þeir hafa einblínt 
á samfélagsmiðla, 
opna fundi og eru 
ekkert að spreða 
í einhverjar sjón-

varpsauglýsingar 
sem birtast í línu-

legri dagskrá. Þeirra 
herferð byggist á því 

að treysta unga fólkinu 
til að mæta á kjörstað og 

ég hef fulla trú á því að þeir sem eru 
nýkomnir með kosningarétt mæti og 
kjósi það sem er rétt fyrir þá.

X-D herferðin er vandræðalega 

klaufaleg, fullt af einhverjum súlu-
ritum með tölum sem gefa skakka 
mynd af raunveruleikanum, sem gefur 
einnig til kynna að þau haldi að kjós-
endur séu meðfærilegir sauðir sem 
kunna ekki að rýna í eða nálgast rétta 
tölfræði sjálfir.“

Lára segist finna fyrir vilja til að 
gera betur í heilbrigðismálum. „Það 
er margt sem þarf að bæta, nýja 
greiðsluþátttökukerfið er svo sannar-
lega engin töfralausn og ég held það sé 
engum frambjóðanda í hag að reyna 
að kaupa atkvæði á því að stæra sig 
af því.“

leika Ghostigital á Gauknum. Þetta 
er ekki allra og myndbandið gerir 
mig hræddan og stressaðan.“

Ein uppákoma í kosningabarátt-
unni segir Andri Freyr að komi 
niður á nágrenni sínu. „Já, mesti 
skellurinn við formannsskipti Við-
reisnar er að nú verður enginn ráð-
herra í götunni minni.“

Andri Freyr vill frekar sitja með 
meðlimum Bjartrar framtíðar á bar 
en að fylgjast með þeim á þingi. 
„Þau eru frábær og skemmtileg, ég 
held það sé geggjað að sitja með 
þeim á bar. Ég vil líka aftur geta 
hlustað á HAM og farið á HAM 
tónleika án þess að vera að hugsa: 
þetta er alþingismaður að head-
banga og garga.“

En hvað með kveikjuna að þess-
um kosningum? „Ég er því miður 
hræddur um að það sé talað jafn-
mikið um uppreist æru og myglu í 
húsum í þessari kosningabaráttu. 
Við erum alltaf allt of fljót að 
gleyma. En það segi ég vitandi ekki 
neitt um pólitík.“ 

Kynningarfundur 
um Nordplus norrænu 
menntaáætlunina
Kynningarfundur um Nordplus norrænu menntaáætlunina 
verður haldinn 1. nóvember í Veröld, Húsi Vigdísar Finnbogadóttur 
hjá Háskóla Íslands, kl. 15.30 – 17.30. Farið verður yfir Nordplus 
áætlunina og þær breytingar sem verða á nýrri áætlun fyrir 
árin 2018-2022. 

Nordplus veitir styrki til allra skólastiga og allir sem starfa við menntamál, 
innan formlegra menntastofnana eða utan þeirra, geta sótt um í Nordplus, 
m.a er hægt að sækja um bekkjarheimsóknir, kennaraskipti, norræn tungu-
málaverkefni og samstarfsverkefni á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum. 
Næsti umsóknarfrestur er 1. febrúar 2018. Sjá nánar á nordplus.is. 

Boðið verður upp á léttar veitingar og hægt verður að fá persónulega ráðgjöf 
varðandi umsóknir. 

Vinsamlegast skráið ykkur á rannis.is
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Eins og með allar mínar 
skáldsögur, mín fyrsta 
kom 1996, þá er þetta 
tæplega tveggja ára með-
ganga, en ég kláraði þessa 
í miklu blússi í París í vor. 

Ég skrifa yfirleitt á hverjum degi, og 
hingað til hefur flest gengið upp í 
þeim skilningi að bækurnar klárast, 
eru tilbúnar eftir þennan tíma, tæp 
tvö ár. Þetta er samt alltaf helvítis 
barátta upp á líf og dauða hvern 
einasta dag. En ég hafði aldrei áður 
farið í svona langan tíma í burtu til 
þess að skrifa, var í París í tvo mán-
uði, en valdi tímasetninguna út frá 
mínum rytma. Það varð líka raunin 
að ég var á lokasprettinum og það 
var mjög gott að geta unnið svona 
sleitulaust. Þessi rytmi, skáldsaga 
annað hvert ár, hefur gengið upp hjá 
mér frá byrjun, árið 1996, en fyrr eða 
síðar mun hann riðlast og þá verður 
lífið enn erfiðara en það er. Miklu 
verra,“ segir Jón og brosir sposkur. 
„En ég vil vera búinn með þetta þegar 
þetta kemur inn í sumarið,“ segir Jón 
Kalman Stefánsson rithöfundur um 
nýjustu skáldsögu sína, Saga Ástu.

Byrjaði þrisvar
Saga Ástu ber undirtitilinn Hvert 
fer maður ef það er engin leið út úr 
heiminum? Persónurnar eru á ein-
hvern óræðan hátt kunnuglegar og 
í senn djúpar þannig að lesandinn 
fær það á tilfinninguna að Jón Kal-
man sé búinn að bera þær innra með 
sér um langa tíð. En skyldi það vera 
raunin? Hvaðan kemur þetta fólk? 
„Það er nú bæði já og nei. Reyndar 
held ég að persónurnar hjá mér séu 
oft sambland af skáldskap og síðan 
einhverjum sem maður hefur þekkt, 
eða heyrt af, lesið um. Ég byrja með 
einhverja hugmynd að sögu, að per-
sónum, atvikum, en þær hugmyndir 
eru mjög fljótar að breytast, ger-
breytast, taka óvænta vendingu, 
vegna þess að aflið í skáldskapnum 
tekur yfir. Þær persónur sem maður 
hefur verið með í huga breytast 
þannig og fjarlægjast fyrirmyndir 
sínar verulega, ef einhverjar hafa 
verið.

Það var óvenjulegt með þessa bók 
að ég þurfti að byrja þrisvar á henni. 
Var búinn að skrifa vel hundrað síður 
þegar ég áttaði mig á því að það voru 
einhverjar gangtruflanir. Ég byrjaði 
aftur, skrifaði aðrar hundrað síður, 
en allt fór á sama veg. Það voru ekki 
mjög glaðar stundir. Ég var ósáttur 
við sjálfan mig, húðskammaði mig, 
fannst allt ónýtt, en áttaði mig loks á 
því að ég var að flaska á grundvallar-
atriðinu, nefnilega frásagnaraðferð-
inni. Eftir að ég var kominn niður á 
hana þá fór þetta að ganga betur.“

Skáldskapur er veruleiki
Jón Kalman bendir á að eflaust sjái 
þeir sem þekkja hans fyrri bækur 
skyldleika við Snarkið í stjörnunum 
og Ýmislegt um risafurur og tímann 
sem komu út fyrir löngu, eins og 
hann orðar það. „Það er að segja með 
þessari sögu um móður sem gengur 
út úr lífi tveggja ungra barna, yfirgef-
ur þau og hverfur. Það er ákveðinn 
útgangspunktur og grunnur að öllu 
í Sögu Ástu.

Amma mín gerði þetta,“ segir Jón 
og staldrar við hugsi. „Gekk út, yfir-
gaf eiginmann og dætur sínar tvær, 
kornabörn. Þetta er auðvitað svo 
sérstakt, óskiljanlegt, einkennilegt 
og skakkt að það er ekki annað hægt 
en að hugsa um það. Fyrir fólkið í 
kringum viðkomandi manneskju 
líkist svona gjörningur kjarnorku-
sprengju sem gereyðir tilverunni, 
og síðan dreifist geislavirknin eins 
og eitur í gegnum líf þeirra. Ég var 
barn þegar ég fyrst heyrði af þessu 
og þetta hefur alltaf fylgt mér. Fyrst 
dæmdi maður hana, því það er svo 
auðvelt. Hún var sek, hún var glæpa-
maðurinn. En svo fór mann hægt og 
bítandi að gruna flóknari ástæður, 
fór að sjá ógæfuna, harminn, örvænt-
inguna, því fólk gerir svona lagað 
ekki bara sér til dundurs. Mig bæði 
langaði til þess og ég þurfti að fara 
inn í þetta aftur og skoða það betur.

Ég nota mér sem viðspyrnu Huldu 
Markan, ömmu mína, og langafa 
minn, Einar Markan söngvara sem 
fór til Þýskalands og Noregs að nema 
söng og tók svo upp plötu í Noregi. 
Ákaflega sjarmerandi maður og með 
einstaklega fallega rödd, framtíð og 
frami blasti við, en síðan gerðist 
eitthvað og hann hættir nánast að 
syngja. Og það var einmitt þetta 
„eitthvað“ sem sótti á mig. Skáld-
skapurinn og óvissan býr í þessu 
orði, eitthvað. Og hún Ásta, já, hún 
er að einhverju leyti skyld móður-
systur minni, Jóhönnu Þráinsdóttur 
þýðanda, sem skipti mig svo miklu 
máli og ég sakna svo sárt. Ég nýti 
vissa ytri þætti úr lífi hennar. Til að 
mynda kynni hennar og vináttu við 
Ara Jósefsson skáld. Það er ákveð-
inn grunnur í sögunni, en þetta er 

samt ekki saga þeirra, alls ekki, það 
væri hrein fölsun, gott ef ekki glæp-
samleg einfeldni að halda því fram. 
Saga Ástu er skáldskapur. En skáld-
skapurinn byggir alltaf á veruleik-
anum, kemst ekki af án hans. Alveg 
eins og veruleikinn kemst ekki af án 
skáldskapar. Nei, veruleikinn myndi 
einfaldlega veslast upp, verða eyði-
mörk, lífvana pláneta, hefði hann 
ekki skáldskapinn.

Þegar ég byrja að skrifa þá tekur 
skáldskapurinn alltaf yfir, tekur 
eiginlega völdin af mér. Og drekkir 
rökhugsuninni eins og blindum kett-
lingi. En fólk er alltaf að leita að fyrir-
myndum í skáldskapnum, við gerum 
það ósjálfrátt, en yfirleitt drögum við 
kolrangar ályktanir. Þetta er eins og 
með stjörnuspár þar sem kannski 
5% ríma við þig en þú grípur það og 

segir – fjandinn maður, þetta passar 
algjörlega við mig. Fólk vill að skáld-
sagan sé lífið, að það sé verið að 
lýsa því sem hefur gerst. En góður 
skáldskapur er veruleiki í sjálfu sér. 
Hann getur öllu heldur breytt veru-
leikanum, stækkað hann, gert ríkari. 
Veruleiki og list, er það ekki sami 
hluturinn? Sálumessa Mozarts er 
jafn mikill veruleiki og vatnið sem 
við drekkum. Andinn visnar án Moz-
arts, líkaminn skrælnar án vatnsins. 
Nema; saga Ástu er ekki um ömmu 
mína eða mína fjölskyldu, heldur 
um það hvað verður til þess að þú 
sprengir líf þitt svona algjörlega upp 
og af hverju er svona erfitt að vera til. 
Af hverju er svona erfitt að lifa?

Manneskjan er risafura
Eftir því sem árin hlaðast á mig þá 

leitar alltaf sífellt meira á mig hversu 
erfitt það er að vera manneskja. Og 
þá sumpart vegna þess að við gerum 
svo miklar kröfur til okkar, samfélag-
ið, fjölskyldan og trúarbrögðin, um 
að þú eigir að vera svona og svona. 
Sem manneskja, sem einstaklingur. 
Svo rennur þú inn í ákveðinn farveg, 
inn á ákveðinn bás, og þá er helst 
ætlast til þess að þú sért þar. Það er 
eins og við göngum út frá því að eftir 
að manneskjan hafi náð ákveðnum 
aldri, ákveðnum þroska, þá sé hún 
komin á sinn stað. En manneskjan 
er síbreytileg, og tilfinningar hennar 
nema aldrei staðar. Við gleymum því 
að við erum bara tilfinningar.

Við erum undir stöðugu áreiti 
í samtíma okkar. Það er síminn, 
tölvupósturinn, Twitter, Facebook, 
Instagram … Fyrir hundrað árum, 
hvað þá tvö eða þrjú hundruð, 
var hringurinn af því fólki sem þú 
kynntist miklu þrengri. Nú er hann 
orðinn svo miklu stærri og marg-
brotnari og í þeim skilningi má segja 
það sé erfiðara að vera til í dag en hér 
fyrrum.“ En er hætta á að þessi stóri 
hringur leiði til þess að öll samskipti 
verði grynnri fyrir vikið þar sem þú 
átt þúsund vini á Facebook? „Það er 
ákveðin hætta á að þú týnir þér þar 
og hættir að greina á milli kunningja 
og vina. Þar á milli er úthaf.

Öll þessi tækni, sem á undra-
skömmum tíma er orðin sjálfsagður 
hluti af hversdegi okkar, kom svo 
hratt inn í líf okkar að við höfum 
eiginlega ekki hugmynd um hvaða 
áhrif það á eftir að hafa á tilvist 
okkar, tilfinningar, viðmið, sýn á 
heiminn. Manneskjan breytist jafn 
hægt og risafura sem tekur þúsund 
ár að vaxa. Það tekur minnst þúsund 
ár fyrir kerfið innra með okkur að 
breytast að ráði, en nú hefur sam-
félagið og umhverfið gerbreyst á 
fimmtán árum. Það hlýtur að hafa 
einhver áhrif.“

Mikilvægara að skrifa um 
heiminn
Nú eru engin þúsund ár síðan amma 
þín gekk frá sínum börnum? Hefur 
þú aldrei óttast að bera þetta í þér? 
„Nei, alls ekki. Ég tengdi þetta ekki 
þannig við mig enda kynntist ég 
henni aldrei. Þó maður sé alltaf að 
skrifa um sjálfan sig þá er ég aldrei 
að skrifa um mig. Það er að segja … ég 
hef ósjaldan notað eitthvað úr mínu 
lífi sem einhvers konar ytri grind í 
bókum mínum, einhverja atburði, 
minningar eða eitthvað slíkt. En 
það er þá bara grind sem ég síðan 
hleð skáldskapnum utan á. Það er 
svo mikið afl í skáldskapnum, hann 
er svo miklu stærri en ég, víðfeðm-
ari en líf mitt, býr yfir svo miklum 
möguleikum, ótal salarkynnum, að 
hann tekur yfir um leið og ég byrja 
að skrifa. Ég er mjög ánægður með 
það. Hef takmarkaðan áhuga á því að 
segja frá mínu lífi í skáldskap. En það 
er auðvitað svo að ef maður gefur allt 
sitt í það sem maður gerir þá þvælist 
eitthvað með. Það lekur yfir en það 
er aukaatriði.

Ég held og ég vona að það séu 
mörg stef í þessari bók. Eitt af þeim 
er hin eilífa og knýjandi spurning 
um skyldu þína sem listamaður? 

AMMA MÍN GERÐI ÞETTA. 
GEKK ÚT, YFIRGAF 
EIGINMANN OG DÆTUR
 SÍNAR TVÆR, KORNA-
BÖRN. ÞETTA ER AUÐ-
VITAÐ SVO SÉRSTAKT, 
ÓSKILJANLEGT, EINKENNI-
LEGT OG SKAKKT AÐ ÞAÐ 
ER EKKI ANNAÐ HÆGT EN 
AÐ HUGSA UM ÞAÐ.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Þess vegna enda allir 
listamenn í helvíti
Saga Ástu er nýjasta skáldsaga Jóns Kalmans Stefánssonar sem 
segir að þó svo skáldskapurinn þurfi alltaf á veruleikanum að  
halda, þá komist veruleikinn einfaldlega ekki af án skáldskapar. 

Jón Kalman Stefánsson hefur takmarkaðan áhuga á að því að segja frá sínu lífi í skáldskap. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FJÖLHÆFASTI
JEPPINN OKKAR

NÝR DISCOVERY

Nýr Discovery er hæfari og öflugri en nokkru sinni fyrr. Discovery er nú í fyrsta sinn með yfirbyggingu 
úr áli sem gerir hann 490 kg léttari. Hæfni við erfiðar aðstæður hefur verið aukin með endurbættu 
Terrain Response drifkerfi og loftpúðafjöðrun sem gerir ökumanni kleift að hækka bílinn upp og ná 
allt að 28,3 cm veghæð og 90 cm vaðhæð sem er alger sérstaða í þessum flokki bíla.

Hátt og lágt drif er staðalbúnaður í SDV4 og TDV6 gerðunum. Auk ríkulegs staðalbúnaðar er hægt að 
fá sæti fyrir 7 manns. Innréttingin í nýjum Discovery er endurhönnuð frá grunni og í algerum sérflokki 
hvað varðar útlit og áferð. Verið velkomin í reynsluakstur því sjón er sögu ríkari.
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Discovery S SD4, sjálfskiptur dísil, 180 hestöfl, eyðsla 6,3 l/100 km* Verð: 9.390.000 kr.
Discovery S TDV6, sjálfskiptur dísil, 240 hestöfl, eyðsla 6,5 l/100 km* Verð: 10.090.000 kr.
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Þetta er samsvarandi spurningunni: 
Hver er þín skylda sem manneskja? 
En áttu sem listamaður að glíma við 
heiminn eða við sjálfan þig? Það er 
þarna skáld í bókinni, föðurbróðir 
Ástu, og hann er að glíma við þessa 
spurningu, þennan efa. Hann er mód-
ernisti og sem slíkur vill hann ekki 
yrkja um sjálfan sig, honum finnst 
það vera hálfgert vændi, meðal ann-
ars vegna þess að heimurinn skiptir 
meira máli en hann. Ég er að sumu 
leyti sammála honum, en samt ekki, 
því sem skáld þá geturðu ekki komist 
hjá því að yrkja um sjálfan þig. Mér 
finnst mikilsverðara að skrifa um 
aðra en sjálfan mig, mikilvægara að 
skrifa um heiminn, en ekkert er aug-
ljóst, hér eru engar skýrar línur vegna 
þess að skáldskapur er svo persónu-
legt form. Einkum ef þú skrifar út frá 
ljóðinu eins og ég geri sumpart. Þá 
kemur alltaf eitthvað af þínu blóði 
með.“

Ljóðið í skáldsögunni
Saga Ástu felur í sér mikinn sam-
runa ljóðs og prósa – líkast til meira 
en nokkru sinni í verkum Jóns Kal-
mans. Himinninn leikur þar líka 
nokkuð stórt hlutverk og því ekki úr 
vegi að spyrja höfundinn – ertu Skýið 
í buxunum í þessari bók? Nú hlær 
Kalman en segir þó léttur: „Majak-

ovskí var mitt skáld lengi vel. Ég er 
sá sem kem þessum heimi áfram og 
sjálfsagt er ég víða – alls staðar og 
hvergi, og er þannig séð ský í buxum. 
Ég myndi í það minnsta taka að mér 
að vera himinninn einn dag og það 
má að vissu leyti segja að himinninn 
sé sögumaður bókarinnar. En það 
er alltaf þessi glíma, að koma þeim 
heimi sem heltekur mann áleiðis á 
sem bestan og áhrifamestan hátt. 
Til þess reynir maður að nota alla þá 
tækni og möguleika sem maður býr 
yfir. Þó svo ég hugsi aldrei um lesand-
ann þegar ég skrifa þá vil ég auðvitað 
fyrst og fremst að skáldskapur minn 
hafi áhrif, að hann skipti máli. Snerti 
lesandann og hræri í honum. Ef það 
heppnast þá er það aðalatriðið – hver 
ég er skiptir minna máli.“

Nú ert þú með djúpar rætur í ljóð-
inu og ætlaðir að verða ljóðskáld. 
Færir ljóðið þér ákveðna hæfni? 
Gerir það þig færari og viðkvæmari? 
Þú leyfir þér að vera viðkvæmur ólíkt 
mörgum kyn- og starfsbræðrum 
þínum. „Ég er sá sem ég er. Ég hef 
aldrei tekið meðvitaða ákvörðun 
um það hvernig ég skrifa, útkoman 
byggir alltaf á tilfinningu og ein-
hverju ómeðvituðu. Einhverju sem 
kemur að innan.

En ég man að mér gekk bölvanlega 
þegar ég byrjaði að skrifa prósa. Ég 

skrifaði tvær skáldsögur sem ég henti 
og enginn fékk að lesa sem betur fer. 
Þær voru alveg hræðilegar. Ég sá eftir 
á að ég var einfaldlega ekki búinn 
að finna mína fjöl, minn takt, var 
ekki búinn að læra að anda í skáld-
skapnum. Þessar vondu skáldsögur 
voru miklu hefðbundnari en það 
sem ég gerði síðar, eða þegar ég loks 
datt niður á þá æð og þá opnaðist 
eitthvað. Og ég áttaði mig á því, það 
bara kom, að fyrir mér er ekki svo 
ýkja mikill munur á ljóði og prósa. 
Eða kannski: Ljóðið er Trójuhestur 
skáldsögunnar …

En auðvitað er ekkert sem tekur 
fram góðu ljóði. Það er eins og bestu 
skáldin geti þjappað öllum alheim-
inum saman í fáeinar línur. Góð ljóð 
eru þannig að þú getur lesið þau alla 
þína ævi, aftur og aftur, hundrað 
sinnum á ári, og alltaf skynjað eitt-
hvað nýtt. Ég er að reyna að koma 
þessu inn í skáldsöguna. Það búa svo 
miklir möguleikar í ljóðinu, eðli þess 
og andardrætti að það er fáránlegt að 
nota það ekki að stækka skáldsöguna 
með því að segja sögu en líka yrkja 
ljóð um leið. Þannig var það í upp-
hafi, ég er þá að hugsa um kviður 
Hómers – þær eru skáldsögur í ljóð-
um. Þetta er nauðaskylt en við erum 
svo takmörkuð að við erum alltaf 
að flokka hluti í stað þess að láta þá 
vinna saman. Fyrir mér er tónlistin 
líka hluti af þessu, skáldsaga, ljóð og 
tónlist. En þetta er auðvitað bara mín 
leið, mín aðferð. Skáldsagan býr yfir 
endalausum möguleikum, ég er bara 
að nýta hluta þeirra.“

Tvær tíkur og ástin
Jón Kalman segir að eftirsjá og sökn-
uður séu gegnumgangandi í þessari 
sögu. „Eftirsjáin eftir því sem er farið 
og þú hefur misst, en líka því, og ekki 
síður, sem þú hefur ekki gert. Því sem 
þú megnaðir ekki að gera, eða þorðir 
ekki. Mig grunar og ég óttast að eftir-
sjáin sé sterkari þráður í lífi fólks en 
við viljum almennt gangast við, en 
það er hins vegar spennandi að glíma 
við það sem höfundur, það varpar 
svo miklu ljósi á manneskjuna, 
þetta flókna fyrirbæri. En um leið og 
maður fer inn í taugakerfið og hjart-
að og segir sögu tilfinninganna, þá er 
maður líka einfaldlega að segja sögur 
af atvikum smáum sem stórum sem 
detta í fangið á manni og fá mann til 
að brosa. Og er það ekki brosið sem 
gerir þessa plánetu byggilega? En ég 
er jafnframt alltaf, sama hvað ég er 
að skrifa um, að takast á við minn 

samtíma, umhverfi mitt nær og fjær, 
takast á við stjórnmál á Íslandi og 
loftslagsbreytingar í heiminum, og 
spurninguna um hvort það séu til 
fleiri alheimar.

Fyrir mér er þetta allt undir og allt 
eitt og hið sama. Ég hef alltaf haft 
þessa þörf fyrir að koma að gagni 
og gagnrýna það sem þarf að gagn-
rýna. En það er þrennt sem er einna 
erfiðast að skrifa um. Það er ádeila – 
pólitík – það er erótík – þessar tvær 
tíkur og ástin. Hvað mig varðar þá er 
ádeilan mér erfiðust. Það er eitthvað 
sem ég hef verið að glíma við frá því 
að ég byrjaði. Þetta er í ættinni því 
frændi minn, Hannes Sigfússon, 
barðist við þetta nákvæmlega sama 
og stórskemmdi sumar af sínum 
bókum með því að vera of ákafur í 
ádeilunni. Hann var fyrstur til þess 
að viðurkenna það seinna meir. Það 
er ekki öllum gefið að skrifa ádeilu. 
Það er ekki öllum gefið að skrifa bók 
á borð við Meistarann og Margarítu 
sem ristir í sundur samfélag kúgunar 
og grimmdar.

En mér finnst að maður eigi að 
reyna það sem listamaður ef maður 
mögulega getur. Ef það er ekki í þér 
þá gerir þú það ekki, ekki beint það 
er segja, en öll list er í sjálfu sér andóf. 
Listin er alltaf í stjórnarandstöðu og 
þess vegna enda allir listamenn í 
helvíti. Alltaf í andstöðu. Ef maður 
er sendur í himnaríki þá er maður 
strax farinn að gagnrýna skipan mála 
þar og verður því sparkað þaðan. 
En þetta er eitthvað sem mér finnst 

skipta máli. Að reyna að gera þetta ef 
maður mögulega getur. Að rista sam-
félagið í sundur.“

Múrverk og dauðinn
Jón Kalman gefur sér stund til þess 
að hugsa málið og leggur í fram-
haldinu áherslu á að skáldskapurinn 
verði alltaf að ráða. „Ef þú reynir að 
þröngva einhverju inn í skáldskap-
inn, ádeilu eða erótík, getur lesand-
inn fengið á tilfinninguna að þetta 
þurfi ekki að vera, og þá ertu búinn 
að svíkja sjálfan þig. Allt á að koma 
vegna þess að það þarf að koma. 
Þarf að vera þarna. Hvort sem það 
er erótík eða pólitík þá verður það 
að vera samofið sögunni og full-
komlega á hennar forsendum. Ef þú 
nefnir Donald Trump án þess að það 
þurfi að nefna hann í sögunni þá er 
allt unnið fyrir gýg og Donald Trump 
búinn að vinna enn einn sigurinn.“

Er þetta afstaða ljóðskáldsins 
til tungumálsins – engu má vera 
ofaukið? „Nei, sko, pabbi minn 
var múrari, og þú leggur ekki flísar, 
steypir vatnsbretti, múrar vegg með 
röngum aðferðum eða efnum. Þetta 
er nákvæmnisvinna og það eru sömu 
lögmál sem ríkja í múrverki og skáld-
skap. Þú verður að gera eins vel og þú 
mögulega getur, annars molnar úr 
veggnum, lekur með vatnsbrettinu. 
Og þá hefur þú brugðist.“

En í þessari sögu segir: „Að skrifa 
er að berjast við dauðann“ – hann 
er alltaf nærri, heldur alltaf í hinn 
endann á öllum þráðum. Er þá alltaf 
svona mikið undir við skriftirnar? 
„Það er tvennt sem við vitum: Að við 
fæðumst og að við deyjum. Þetta sem 
er þar á milli kallast líf. Dauðinn er 
eitthvað sem við stefnum að á hverri 
sekúndu, við erum sem betur fer ekki 
meðvituð um það öllum stundum, 
en hann nálgast okkur stöðugt.

Ég veit ekki hvort það spilar inn í 
að móðir mín dó þegar ég var fimm 
ára gamall, það var minn heims-
endir. Hvort það hafi haft þau áhrif 
að allt frá því að ég man eftir mér þá 
hefur dauðinn verið mér mjög hug-
stæður. Mér finnst að það að skrifa 
sé orrusta mín við dauðann. Mín 
tilraun til þess að yfirstíga hann en 
jafnframt langar mig til að vita hver 
dauðinn er. Hvað ber hann með sér? 
Hvað er á bak við dauðann? Er eitt-
hvað á bak við hann? Ég er alltaf að 
reyna að komast að því og er sann-
færður um að mér muni takast það, 
að ég muni komast að því, að ég 
muni sjá inn í ríki dauðans.“

DAUÐINN ER EITTHVAÐ
SEM VIÐ STEFNUM AÐ Á 
HVERRI SEKÚNDU, VIÐ 
ERUM SEM BETUR FER EKKI
MEÐVITUÐ UM ÞAÐ 
ÖLLUM STUNDUM, EN 
HANN NÁLGAST OKKUR 
STÖÐUGT.

Jón Kalman segist fyrst og fremst vilja snerta lesandann og hræra í honum, að skáldskapur hans hafi áhrif, en hver hann sjálfur er skipti minna máli. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur 

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 

... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

allar upplýsingar 
á www.icecare.is
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KYNNINGARBLAÐ

Þrjár íslenskar söng-
dívur ætla að bregða 
sér í gervi Dolly Parton, 
Emmylou Harris og 
Lindu Ronstadt í Salnum 
á fimmtudag.   ➛4
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KeyNatura – 
Þörungaskörungar!
Íslenska líftæknifyrirtækið KeyNatura kynnir til leiks sínar fyrstu 
vörur úr þörungum eftir þriggja ára þróunarvinnu.  ➛2

Starfsmenn KeyNatura í kajakróðri á Suðurlandi, með þara í forgrunni, en KeyNatura vinnur andoxunarefnið astaxathin úr smáþörungum.

MARAÞON 
NOW OG 
11GB Á 
3.990 KR.* 

MARAÞON 

365.is

*á mánuði



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: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, 
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, 
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

KeyNatura er þróttmikið og 
ört vaxandi líftæknifyrirtæki 
sem sérhæfir sig í framleiðslu 

á astaxanthin, einu öflugasta 
andoxunarefni náttúrunnar. Efnið 
er framleitt úr þörungum sem 
ræktaðir eru með nýrri og áhuga-
verðri tækni.

Astaxanthin
„Náttúrulegt astaxanthin er eitt af 
öflugustu andoxunarefnum sem 
fyrirfinnast á jarðríki, ef ekki það 
besta. Mannslíkaminn treystir á 
andoxunarefni til að létta á oxandi 
streitu og hjálpa til við að lækna 
skemmda frumuvefi,“ segir Baldur 
Ólafsson, markaðsstjóri KeyNatura.

„Til að útskýra betur hvernig þetta 
virkar má segja að andoxunarefni 
á borð við astaxanthin berjist gegn 
ferli oxunar og sindurefna sem herja 
á frumur líkamanns með tímanum. 
Astaxanthin vinnur með heilbrigði 
húðar, vöðva, liðbanda, augna og 
hjarta- og æðakerfis, sem gerir það 
einstaklega virkt meðal andoxunar-
efna.“

Náttúrulegasta og hreinasta 
uppspretta astaxanthin finnst í 
þörungum.

„Þörungar eru aðalframleiðendur 
matvæla fyrir aðrar lífverur og dýr. 
Þeir eru plöntur og neðsta upp-
spretta næringarefna í fæðukeðjunni. 
Einnig má nefna að 70 til 80 prósent 
alls súrefnis á jörðinni eru framleidd 
af þörungum,“ útskýrir Baldur.

Efnið sem gerir  
laxinn bleikan
„Andoxunarefnið astaxanthin er 
einmitt það sem gefur laxinum 
rauðan blæ og talið er að það veiti 
honum þann aukna þrótt sem hann 
þarf til að komast leiðar sinnar upp 
straumharðar ár,“ upplýsir Baldur.

Aðeins eitt hylki af andoxunar-
vörum KeyNatura inniheldur sama 
magn af astaxanthin og er í einu 
kílói af laxi.

„Þess má geta að humar, lax og 
flamingóar eiga einnig sameiginlegt 
að fá sinn rauða blæ frá astaxant-
hin,“ segir Baldur.

Rannsóknir á astaxanthin
Astaxanthin, sem KeyNatura 
nefnir ASTA til auðkenningar á 
vörum sínum, hefur verið mikið 
rannsakað.

„Sífellt birtast nýjar niðurstöður 
sem gefa betri mynd af því hversu 
góð og víðtæk áhrif andoxunar-
efnið hefur á líkamann. Þar af 
sýndu niðurstöður rannsóknar, 
þar sem tími hjólreiðamanna var 
mældur, að árangur þeirra sem 
tóku inn astaxanthin var 5 pró-
sent betri en hjá samanburðar-
hópnum,“ segir Baldur.

Vistvæn framleiðsla  
á heimsmælikvarða
Markmið KeyNatura er að skipa sér 
í hóp fyrirtækja í forystu í fram-
leiðslu á þörungavörum í heim-
inum og bjóða upp á fjölbreytt 
vöruúrval í náinni framtíð.
„Fyrirtækið telur nú tíu starfsmenn 
og stefnir að því innan fimm til tíu 
ára að þeir verði fimmtíu talsins 
með tífalt meiri framleiðslugetu 
en í dag. KeyNatura er virkur þátt-
takandi í því að skapa nýtt upphaf í 
vistvænni framleiðslu næringar- og 
hollustuefna úr vannýttri auðlind 
sem byggir á sjálfbærri nýtingu á 
auðlindum jarðar,“ segir Baldur.

KeyNatura er að Suðurhellu 8 í 
Hafnarfirði. Sjá nánar á keynatura.is.

Framhald af forsíðu ➛

Sjöfn Sigurgísladóttir er framkvæmdastjóri KeyNatura og Baldur Ólafsson er markaðsstjóri KeyNatura.

Tvær nýjar vörur
AstaOrka frá KeyNatura: Verndar 
frumur líkamans fyrir oxunar álagi 
og eykur þol, kraft og endurheimt. 
Hvert hylki inniheldur 4 mg af 
astaxanthin sem talið er geta 
verndað húðina fyrir ágangi sólar-
ljóss með eins konar sólarvörn 
að innan. Einnig hafa rannsóknir 
sýnt frábæran árangur astaxanthin 
gegn hrukkum og húðblettum.

AstaOmega frá KeyNatura: 
Íslendingar hafa vanist því að 

taka lýsi unnið úr þorskalifur en 
nú býðst þeim að sækja Omega-3 
fitusýrur beint til upprunans – 
eða frá þörungum. Hvert hylki af 
AstaOmega innheldur Omega-3 
fitusýrurnar EPA og DHA, ásamt 
4 mg af astaxanthin, öflugasta 
andoxunarefninu frá náttúrunnar 
hendi. Þessi efni stuðla að bættri 
starfsemi hjarta, heila og augna, 
og eru talin minnka bólgur í 
vefjum líkamans.

AstaOrka fæst á eftirfarandi 
sölustöðum: í Fjarðarkaupum, 
Heilsuveri, Heilsuhúsinu, Lyfju, 

Apótekinu í Spöng og Setbergi, 
Mamma Veit Best, Systrasamlag-
inu, Lyfjavali Mjódd og Farmasíu.

Fleiri vörur á næstunni
KeyNatura teflir fram fleiri vörum 
úr þörungaríkinu á næstunni.
„Má þar helst nefna AstaLýsi í 
fljótandi formi. Eins og nafnið 
gefur til kynna inniheldur lýsið 
astax anthin og lýsi í einni blöndu. 
Þessi bráðholla blanda tvinnar 
saman hið nýja (astaxanthin) og 
hið gamla (lýsi) sem við Íslend-
ingar þekkjum öll,“ segir Baldur.

AstaLýsi er einstaklega bragð-
gott enda er ekkert til sparað í 
gæðamálum.

„Einstök uppskrift blöndunnar 
er með appelsínubragði og gerir 
að verkum að kröfuhörðustu 
sælkerar gefa tvo þumla upp við 
smökkun. D-vítamíni er einnig 
bætt við lýsisblönduna, sem er 
lífsnauðsynlegt fjörefni okkur sem 
búum hér á hjara veraldar í alls-
herjar myrkri yfir vetrarmánuðina 
og þegar minna er um náttúrulega 
gjafa þessa mikilvæga vítamíns,“ 
segir Baldur.

AstaOrka og Asta-
Omega eru klárlega 

vörur fyrir þá sem vilja 
auka lífsgæði sín.

AstaOrka og Asta Omega eru nýjar vörur KeyNatura sem innihalda einstök áhrif astaxanthins. AstaLýsi inniheldur lýsi, astaxanthin og D-vítamín.
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 Ég er algjörlega 
laus við sviða og 

kláða og önnur óþægindi 
sem fylgja Candida-
sveppnum.

Candida albicans er í raun 
eðlilegur hluti af hópi þeirra 
örvera sem lifa í meltingar-

veginum en ef þessi sveppur fær að 
vaxa óhindrað verður hann orsök 
fjölda óæskilegra einkenna eins 
og t.d. þreytu, liðverkja, loftmynd-
unar, þyngdaraukningar og löngun 
í sykruð matvæli og drykki eykst. í sykruð matvæli og drykki eykst. í s
Afar mikilvægt er að þarmaflóran 
okkar sé heilbrigð og í jafnvægi en 
það er stundum hægara sagt en gert 
því það er svo margt í nútímasam-
félaginu sem hefur áhrif þar á og 
kemur á ójafnvægi í þörmunum. 
Þar ber helst að nefna sýklalyf, 
óreglulegan svefn, streitu, mikla 
kaffi- og áfengisneyslu og að sjálf-kaffi- og áfengisneyslu og að sjálf-kaffi- og áfengisneyslu og að sjálf
sögðu neyslu sykurs og einfaldra 
kolvetna. Ef það verður ójafnvægi 
á þarmaflórunni og það dregur úr 
vexti heilbrigðra baktería myndast 
kjöraðstæður fyrir þær óæskilegu og 
er candida sveppurinn þá ofarlega á 
blaði. Ef hann fær að vaxa óhindrað 
veldur hann oft miklum usla og 
einkennin leyna sér ekki. Það getur 
t.d. verið:
� Meltingartruflanir
� Uppþemba
� Óeðlilegar hægðir
� Húðvandamál
�  Sveppasýkingar (sérstaklega hjá 

konum) 

� Tímabundið ofnæmi
� Hugsanlegt þunglyndi
� Löngun í sætindi
� Kvíði og þreyta

Góðir gerlar og breytt mat-
aræði
Góðir gerlar og breytt mat-
aræði
Góðir gerlar og breytt mat-

Það er vel hægt að ráða niðurlögum 
Candida-sveppsins og það fyrsta 
sem þarf að gera er að útiloka allan 
sykur úr fæðunni. Það þýðir að við 
sleppum sælgæti, kökum, hveiti 
og áfengi. Einnig skal draga úr 
neyslu á korni, baunum, ávöxtum, 
brauði, pasta og kartöflum, en það 
mun hindra vöxt sveppsins og á 
endanum hjálpa til við að koma á 
jafnvægi. Gott er að taka inn góða 
mjólkursýrugerla á meðan verið 
er að vinna í að koma jafnvægi á 
þarmaflóruna.

Laus við sviða og kláða og 
önnur óþægindi
Laus við sviða og kláða og 
önnur óþægindi
Laus við sviða og kláða og 

Unnur Gunnlaugsdóttir fékk fyrst 
sveppasýkingu fyrir fjórtán árum 
og fékk í kjölfarið síendurtekin 
óþægindi. „Ég hef prófað allt til 
að losna við Candida-sveppinn, 
allt frá grasalækningum til lyf-allt frá grasalækningum til lyf-allt frá grasalækningum til lyf
seðilsskyldra lyfja til að losna við 
þennan ófögnuð en ekkert hefur 
virkað. Ég minnkaði líka mjög 
neyslu á einföldum kolvetnum en 

það hafði ekkert að segja. Tíma-
bilið í kringum blæðingar var algjör 
hryllingur, stanslaus sviði og vanhryllingur, stanslaus sviði og vanhry -
líðan, ég var orðin mjög þunglynd,“ 
segir Unnur.

Hún segir líf sitt hafa tekið 
miklum breytingum eftir að hún fór 
að taka inn Bio-Kult Candéa hylkin.

„Ég er algjörlega laus við sviða og 
kláða og önnur óþægindi 

sem fylgja Candida-sveppnum. Að 
auki get ég loksins farið í sund og 

nýt þess að fara í sund reglulega 
með börnunum mínum, þvílíkur 
munur.

Ég mun hiklaust halda áfram 
að nota Bio-Kult Candéa og 
mæli með Bio Kult-Candéa 
hylkjunum.“

Öflug blanda sem 
styrkir varnir líkamans
Bio-Kult Candéa inni-
heldur öfluga blöndu af 
vinveittum gerlum ásamt 
hvítlauk og Grapefruit 
Seed Extract sem hafa 
góð áhrif á meltinguna 
og hjálpa til við að 

drepa niður Candida 

albicans-gersveppinn. Fyrir utan 
að innihalda 7 mismunandi gerla-
strengi sem byggja upp vinveittu 
þarmaflóruna er þarna hvítlaukur þarmaflóruna er þarna hvítlaukur þarmaflóruna er þarna h
sem er gríðarlega öflugur við að 
drepa niður gerjun og trufla virkni 
sveppsins og Grapefruit Seed Ext-sveppsins og Grapefruit Seed Ext-sveppsins og Grapefruit Seed Ext
ract sem er þykkni, gert úr kjörnum 
greipaldina. Það inniheldur efna-
sambönd sem eru afar virk gegn 
fjölmörgum tegundum baktería, 
veira og sveppa og hafa langvarandi 
sveppasýkingar (af völdum Candida 
albicans) verið meðhöndlaðar með 
þessu efni.

Bio-Kult Candéa er öruggt og 
hentar vel fyrir alla, einnig barns-
hafandi konur, mjólkandi mæður 
og börn. Pakkinn innheldur 60 hylki 
og ef um fyrirbyggjandi meðferð er 
að ræða, duga 2 hylki á dag (1 hylki 
tvisvar á dag). Ef Candida-sýkingin 
hefur þegar blossað upp þá er í lagi 
að taka 2 hylki tvisvar á dag.

Útsölustaðir: Öll apótek, heilsu-
verslanir og heilsuhillur stór-
markaðanna.

Finnur þú fyrir 
þreytu, pirringi og 
löngun í sætindi?
Allt þetta geta verið einkenni Candida-sveppasýkingar.  
Candida albicans er svokallaður tækifærissveppur (sem 
er ákveðið form af geri) og er hann í litlum mæli í munni 
og þörmum til að aðstoða við meltinguna.  

Unnur hefur notað Bio-Kult Candea hylkin í þó nokkurn tíma og segir það 
eina sem hafi virkað í baráttu hennar við síendurtekin meltingaróþægindi.

• Finnur þú oft fyrir syfju yfir daginn og átt erfitt með að 
halda athygli? 

• Áttu erfitt með að sofna á kvöldin? 

• Finnur þú fyrir stressi eða stöðugum áhyggjum? 

• Ertu orkulaus? 

Ef þú svaraðir flestum spurninganna játandi gæti Melissa 
Dream frá New Nordic verið lausnin fyrir þig. 

Útsölustaðir: Öll apótek, heilsuverslanir og heilsuhillur stórmarkaðanna. 

Elskaðu. Lifðu. Njóttu.

Ég get sagt með góðri samvisku að Femarelle VIRKAR. 
Hitakófin hættu, vakna ekki lengur á nóttinni og fótapirringur
er minni e	ir að ég fór að taka inn Femarelle. 
Halldóra Ósk Sveinsdóttir

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

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

60+
FEMARELLE UNSTOPPABLE
•  Inniheldur kalsíum og D3-vítamín  Inniheldur kalsíum og D3-vítamín
•  Eykur liðleika  Eykur liðleika
•  Stuðlar að reglulegum svefni  Stuðlar að reglulegum svefni
•  Eykur orku sem stuðlar að    Eykur orku sem stuðlar að  
   andlegu jafnvægi   andlegu jafnvægi
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Það eru þær Guðrún Gunnars-
dóttir, Margrét Eir og Regína 
Ósk sem flytja tónlistina 

eins og þeim einum er lagið. Tón-
list þeirra Dolly Parton, Lindu 
Ronstadt og Emmylou Harris 
hefur verið mjög vinsæl í gegnum 
tíðina hér á landi. Guðrún segir 
að þegar hún vann á Rás 2 á þeim 
tíma þegar platan Trio kom út 
hafi mikið verið beðið um þessi 
lög. „Hljómplatan Trio varð 
geysivinsæl um allan heim og 
seldist í meira en fjórum millj-
ónum eintaka auk þess sem hún 
hlaut tvenn Grammy-verðlaun. 
Við teljum að aðdáendur þess-
arar plötu séu fjölmargir á öllum 
aldri,“ segir hún og minnist þess 
að lagið To Know Him Is to Love 
Him hafi verið langvinsælast. Það 
mun hljóma í Salnum auk annarra 
laga af plötunni.

„Ég var gestasöngvari á tón-
leikum Margrétar með lögum 
Lindu Ronstadt og þeir voru svo 
skemmtilegir að okkur datt í hug 
að gera sérstaka tónleika með 
lögum af Trio plötunni og annarri 

 Hljómplatan Trio 
varð geysivinsæl 

um allan heim og seldist í 
meira en fjórum millj-
ónum eintaka auk þess 
sem hún hlaut tvenn 
Grammy-verðlaun.

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Kvennasögur frá söngdívum
Níundi áratugurinn verður endurvakinn í tónlist Dolly Parton, Lindu Ronstadt og Emmylou Harris 
þegar þrjár íslenskar söngdívur halda upp á 30 ára afmæli plötunnar Trio sem kom út árið 1987.

Guðrún Gunn-
arsdóttir, 
Margrét Eir og 
Regína Ósk 
þenja raddir 
sínar í Salnum 
á fimmtudags-
kvöldið. MYND/
GUNNAR SVANBERG

Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt á blómatíma sínum árið 
1987 þegar platan Trio kom út með þeim. MYND/GETTY IMAGES

sem kom út með þeim stöllum 
árið 1999. Við leyfum síðan vin-
sælustu lögum þessara þriggja 
söngkvenna aðeins að fljóta með,“ 
segir Guðrún. „Flestir kannast 
við þessi lög. Þessar heimsfrægu 
söngkonur eiga flottan sólóferil að 
baki. Dolly og Emmylou eru enn á 
fullu í tónlistinni en Linda er með 
Parkinson-sjúkdóminn og er hætt 
að syngja,“ segir Guðrún.

„Við vildum heiðra þessa tónlist 
sem er ótrúlega fallega raddsett. 
Það var mikil kúnst fyrir okkur 
að æfa þessa raddsetningu en 
við leggjum okkur allar fram,“ 
segir Guðrún og bætir við að þær 

stöllur hlakki mikið til tónleik-
anna. „Dolly, Linda og Emmylou 
komu víða fram með gítarana sína 
í Ameríku en við fáum tvo gítar-
leikara með okkur, bassaleikara og 
trommuleikara. Það eru gríðarlega 
áhugaverðar sögur á bak við lögin, 
kvennasögur. Það er því ástæða 
til að leggja við hlustir. Tónlistin 
er þó jafnt fyrir bæði kynin,“ segir 
hún.

Guðrún, Margrét og Regína 
hafa ekki sungið saman á þennan 
hátt fyrr. Þær hafa þó komið fram 
ásamt öðrum. „Það kom okkur 
skemmtilega á óvart hversu radd-
irnar okkar passa vel saman,“ segir 
Guðrún en eftir þessa tónleika á 
fimmtudag fara þær sín í hverja 
áttina þegar jólatónleikarnir taka 
við. „Ég verð gestur á jólatónleik-
um Margrétar og Regína verður 
gestur hjá Siggu Beinteins. Það má 
því segja að vertíð sé að hefjast 
hjá tónlistarmönnum landsins á 
næstu vikum,“ segir Guðrún sem 
starfar á Rás eitt þar sem hún 
er með þátt á virkum dögum á 
mannlegu nótunum.
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12.990 
HIGH RISE SKINNY

Vörunúmer: 18882-0027 
Danmörk  kr 14.988* 
Svíþjóð  kr. 12.728*
*Skv. levi.com og gengiskrán. Isl.banka 27.10.17
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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
VANDAÐAR YFIRHAFNIR

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



Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Ég elska að mála úti og fer út 
með málaratrönurnar þegar 
tækifæri gefst. Ég nota vatns-

liti mikið en líka aðra tækni. Ég 
var í myndlistarskóla í tíu ár og í 
háskólanum í Kiev í Úkraínu lærði 
ég innanhússhönnun og sótti 
líka myndlistarnámskeið. Ég er 
í rauninni búin að mála stans-
laust í tuttugu ár,“ segir Viktoría 
Buzukina, grafískur hönnuður og 
myndskreytir, en vatnslitamyndir 
hennar af íslenskum fuglum hafa 
vakið athygli.

„Vinkona mín bað mig um að 
mála myndir af íslenskum fuglum 
fyrir sig. Ég hafði aldrei málað fugla 
áður. Mér fannst þetta svo ótrúlega 
skemmtilegt að ég gat ekki hætt. 
Fólk fór að panta hjá mér myndir 
og nú hef ég málað fugla í fjögur 
ár. Íslenskir fuglar hafa svo mikinn 
karakter og ég varð eiginlega 
hissa þegar ég uppgötvaði hversu 
margar tegundir eru hérna og 
hversu ólíkar þær eru. Í Úkraínu 
var ég meira að mála arkitektúrinn 
í kringum mig meðan náttúran og 
fuglarnir eru í forgrunni á Íslandi,“ 
segir Viktoría.

Hún flutti hingað til lands fyrir 
sjö árum og lærði grafíska hönnun 
í Listaháskóla Íslands. Á daginn 
vinnur hún á auglýsingastofu en 
nýtir hverja lausa stund til að mála.

„Ég mála bara í frístundum og 
málun og myndskreytingar verða 
alltaf hluti af mínu lífi. Nú eru 
fuglar og fjaðrir þema hjá mér en 
ég mála yfirleitt myndir af dýrum, 
blómum og mótív úr náttúrunni. 

Það má kalla þetta vatnslitatíma-
bilið hjá mér,“ segir hún.

„Heima í Úkraínu er auðvitað 
talsvert betra veður og þar málaði 
ég úti öllum stundum. Hér á 
Íslandi dríf ég mig út þegar veðrið 
er gott. Lýsingin auðvitað fullkom-
in úti í náttúrunni. Ég fæ líka alltaf 
innblástur þegar ég er úti að mála. 
Ég kemst reyndar ekki langt frá 
þar sem ég er með tvö börn heima, 
sex ára og eins árs. Ég er því frekar 
bundin heima við en skýst þá bara 
með trönurnar út í garð.“

Íslenskir fuglar hafa karakter

„Ég mála bara í frístundum og málun 
og myndskreytingar verða alltaf hluti 
af mínu lífi. Nú eru fuglar og fjaðrir 
þema hjá mér en ég mála yfirleitt 
myndir af dýrum, blómum og mótív 
úr náttúrunni,“ segir Viktoría. 
MYND/ANTON BRINK

Viktoría Buzukina málar fugla í frí-
stundum. Hún flutti til Íslands 
frá Úkraínu fyrir sjö árum og segir 
íslenska fugla hafa sterkan karakter. 
Best þykir henni að munda pensilinn 
úti í náttúrunni.

Styrk�r  úr
lista- og� 
menn�ngar-
  sjóð� 

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar

Lista- og menningarráð Kópavogs bæjar auglýsir  
eftir umsóknum um styrki úr lista- og menningar sjóði 
vegna verkefna á næsta ári. Umsóknum skal skila 
fyrir 17. nóvember 2017. Hlut verk sjóðsins er að efla 
menningar lífið í Kópa vogi í samræmi við menningar-
stefnu bæjarins. Styrkir eru veittir einstak lingum, 
stofnunum og listhópum.

Umsækjendur um styrki verða að sýna fram á gildi 
verkefnisins fyrir lista- og menningarlífið í Kópavogi, 
getu til að hrinda verkefninu í framkvæmd og leggja 
fram skýra fjárhagsáætlun. Lista- og menningarráð 
fer yfir umsóknir og afgreiðir þær fyrir árslok.

Umsóknareyðublöð fást á vef Kópavogs bæjar  
eða hjá þjónustuveri bæjarins, Digranesvegi 1.

Nánari upplýsingar veitir Soffía Karlsdóttir,  
forstöðu maður menninga rmála í Kópavogi,  
í gegnum netfangið: soffiakarls@kopavogur.is

Umsóknum
 skal skila fyrir 17. n

óv
em

be
r 2

017/

Á umsókn skal standa

Lista- og menningarsjóður

Digranesvegi 1

200 Kópavogur
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Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426

Fyrirtækjaráðgjöf
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Sérfræðingur hjá 
Fyrirtækjaráðgjöf

Vegna mikilla umsvifa leitum við að kraftmiklum liðsmanni 
í samhentan hóp Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka. 

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hefur gegnt leiðandi hlutverki við mótun og 

uppbyggingu íslensks fjármálamarkaðar undanfarin ár.  Deildin veitir ráðgjöf við 

skráningu fyrirtækja á markað, skuldabréfa- og hlutafjárútboð og yfirtökutilboð  

á félögum. Einnig veitir hún fyrirtækjum og fjárfestum ráðgjöf í tengslum við 

kaup og sölu á fyrirtækjum. Fyrirtækjaráðgjöf vinnur náið með lykilstjórnendum 

fyrirtækja og eru flest stærstu fyrirtæki landsins í viðskiptavinahópi deildarinnar.

 Helstu verkefni
— Verðmat og greining á fyrirtækjum

— Gerð kynningargagna

— Kynning og rökstuðningur greiningarefnis

— Samskipti við viðskiptavini 

 Hæfniskröfur
— Háskólamenntun sem nýtist í starfi

— Starfsreynsla af fjármálamarkaði  

 og þekking á reikningshaldi er kostur

— Færni í notkun Excel og PowerPoint

— Gott vald á notkun íslensku og ensku  

 í mæltu og rituðu máli

— Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og kraftur

Nánari upplýsingar veita

Ásmundur Tryggvason, forstöðumaður Fyrirtækjaráðgjafar: 
asmundur.tryggvason@islandsbanki.is
Jón Emil Sigurgeirsson, Mannauðssviði: 
jon.emil.sigurgeirsson@islandsbanki.is • 440 4171

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ferilskrá.   
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember næstkomandi.

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 900 starfsmenn. Við sækjumst eftir 
starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini 
bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2017
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Vakin er athygli á því að starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar þurfa að skila inn sakavottorði.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.
Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is merkt „Tæknisvið“. 

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og 
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á 
undanförnum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.  
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STARFSFÓLK ÓSKAST
 

Starfið felst í uppsetningu, þjónustu og
forritun á brunaviðvörunarkerfum.

Hæfniskröfur
· Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða
  rafvirkjunar æskileg

· Reynsla af sambærilegum störfum kostur

· Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði

· Ökuréttindi

Starfið felst í þjónustu, viðhaldi og uppsetningu
slökkvitækja og slökkvikerfa.

Hæfniskröfur
· Reynsla af sambærilegum störfum kostur
· Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
· Ökuréttindi

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir sérfræðingum í brunaviðvörunarkerfum
og þjónustuaðilum fyrir slökkvitæki.

SÉRFRÆÐINGAR Í BRUNAVIÐVÖRUNARKERFUM ÞJÓNUSTUAÐILAR SLÖKKVITÆKJA

Landsréttur tekur til starfa 1. janúar 
2018 á grundvelli laga nr. 50/2016 
um dómstóla og verður ráðið í störfin 
frá áramótum.

Nánar um eðli skrifstofustarfanna, starf 
dómavarða og prófarkalesara og skilgreindar 
hæfniskröfur vísast til birtra auglýsinga 
á Starfatorgi.

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember. Áskilið 
er að umsóknir og fylgigögn berist með 
rafrænum hætti á landsrettur@domstolar.is 
Umsóknir gilda í allt að sex mánuði.

Laus störf í Landsrétti

  

PRENTARI 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða offsetprentara  
á  nýja fjögurra lita  

Heidelberg Speedmaster 52.

Prentnemi kemur einnig til greina. 

Upplýsingar gefa Konráð í síma 8931195 eða  
á konni@litrof.is og Erlingur í síma 897 6848  

eða á erlingur@litrof.is.

Farið verður með allar fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

 Verkefnastjóri og sérfræðingur
Embætti landlæknis starfar í 
samræmi við lög um landlækni 
og lýðheilsu. Hlutverk 
embættisins er í hnotskurn 
að stuðla að góðri og öruggri 
heilbrigðisþjónustu, heilsueflingu 
og öflugum forvörnum. 
 
Nánari upplýsingar veita 
Jakobína H. Árnadóttir (jakobina.
arnadottir@capacent.is) og 
Auður Bjarnadóttir (audur.
bjarnadottir@capacent.is) hjá 
Capacent Ráðningum.

•

•
•

•

Umsóknarfrestur

13. nóvember

Í boði eru áhugaverð og kre�andi störf hjá Embætti landlæknis sem reyna á skapandi vinnubrögð, gott skipulag og sveigjanleika. 
Leitað er að �ölhæfum og áhugasömum einstaklingum sem hafa frumkvæði og metnað til að ná árangri og eru liprir í samskiptum. 
Um er að ræða starf sérfræðings til að aðstoða sviðstjóra áhrifaþátta heilbrigðis og starf verkefnastjóra heilsueflandi framhaldsskóla.  

 Capacent — leiðir til árangurs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á framhaldsstigi s.s. á sviði kennslu, heilsueflingar, 
lýðheilsu eða sambærilegt.
Þekking og reynsla af vinnu í framhaldsskólum er mikilvæg.
Þekking og reynsla af árangursríkum leiðum til að auka vellíðan 
er kostur.
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er mikilvæg.
Þekking og reynsla af rannsóknarvinnu og hagnýtingu 
rannsókna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði mennta-, félags- eða heilbrigðisvísinda eða 
sambærilegt.
Þekking og reynsla sem nýtist vel í starfi er kostur.
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og viðburðarstjórnun er 
kostur.
A�urðafærni í framsetningu á efni á íslensku og ensku er 
nauðsynleg. 

•

•
•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5912
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5911

VERKEFNASTJÓRI HEILSUEFLANDI FRAMHALDSSKÓLA
Helstu viðfangsefni: 
Stýra verkefni um heilsueflandi framhaldsskóla. 
Eftirfylgni og stuðningur við heilsueflandi framhaldsskóla um 
land allt.
Þátttaka í stefnumótun í heilsueflingu á sviði áhrifaþátta 
heilbrigðis.
Samvinna við hagsmunaaðila, vinna við önnur þverfagleg 
verkefni og seta í stýrihópi.
Mat á árangri verkefna og hagnýting rannsókna.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI ÁHRIFAÞÁTTA HEILBRIGÐIS 
Helstu viðfangsefni: 
Aðstoða sviðstjóra í utanumhaldi verkefna á sviðinu.
Samskipti við hagsmunaaðila, aðstoð við stjórnun viðburða og 
ritun fundargerða.
Stuðningur við þverfagleg verkefni á sviði áhrifaþátta 
heilbrigðis.  
Utanumhald og skipulag skjala.
Þátttaka í verkefnum á sviði áhrifaþátta heilbrigðis.

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•



 Tæknimenn hjá Neyðarlínunni
Neyð ar línan ohf. var stofnað í 
október 1995 og hóf 112 neyð ar-
sím svörun 1. janúar 1996. Í dag 
vinna þar rúmlega 30 manns. 
Tilgangur félagsins er rekstur 
neyð ar vakt stöðvar vegna 
samræmda neyð ar núm ersins 
112, almenn svörun neyð ar boða, 
�ar skipta þjón usta og skyldur 
rekstur. Neyð ar línan er stað sett í 
Björg un ar mið stöð Íslands, Skóg-
ar hlíð 14, Reykjavík. 
 
Öllum umsóknum verður svarað 
og þær meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

•

•

•
•

Umsóknarfrestur

12. nóvember

Neyðarlínan leitar að öflugu tæknifólki til framtíðarstarfa við �arskipta- og upplýsingatækni. Neyðarlínan rekur �arskiptabúnað á um 
200 stöðum um land allt, senda og tilheyrandi búnað og umfangsmikil miðkerfi í Reykjavík. Leitað er að einstaklingum sem búa yfir 
lausnamiðaðri hugsun og skipulagshæfileikum. Starfsmennirnir þurfa að vera samviskusamir, stundvísir og ósérhlífnir ásamt því að 
sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og búa yfir hæfni til að vinna í hóp. Mikilvægt er að starfsmenn Neyðarlínunnar séu fljótir að tileinka 
sér nýjungar.  
Starfsstaður verk- eða tæknifræðings er að mestu leyti í Reykjavík en starfsstöð rafeindavirkjans er allt landið með megin starfsstöð í 
Reykjavík. Nánari upplýsingar veitir Tómas Gíslason, sími: 570 2000,  netfang: tomas@112.is. 

 Capacent — leiðir til árangurs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Verk- eða tæknifræði af �arskipta- eða rafeindatæknisviði, eða 
sambærilegt sem nýtist í starfi.
Starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Þekking og/eða reynsla af �arskiptaþjónustu og �arskiptakerfum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Sveinspróf úr rafeindavirkjun eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi.
Æskilegt er að viðkomandi hafi starfsreynslu af rekstri 
�arskiptabúnaðar.
Reynsla af ferðalögum um hálendið að sumri og vetri.
Geta unnið við kre�andi aðstæður í vondum veðrum, í möstrum 
og á �öllum.

•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5905

VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR
Helstu viðfangsefni: 
Vinna við miðkerfi og stjórnbúnað 112, tetra og vaktstöðvar 
siglinga.
Uppbygging og rekstur umfangsmikils fjarskipta- og 
upplýsingatæknibúnaðar.
Hönnun og þróun fjarskiptakerfa með áherslu á netkerfi auk 
stjórn- og eftirlitskerfa.
Innleiðing nýjunga og undirbúningur nýrrar þjónustu. 

RAFEINDAVIRKI
Helstu viðfangsefni: 
Vinna við rekstur og viðhald dreifikerfa og stoðbúnaðar þeirra 
s.s. senda, viðtækja og annars fjarskiptabúnaðar um land allt.
Vinna við uppsetningu og gangsetningu nýs fjarskiptabúnaðar.
Viðhald rafeindabúnaðar, bilanagreining og viðgerðir.

•

•

•

•

•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5904

 Störf hjá Capacent á Íslandi
Capacent er norrænt 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 
viðskiptavinum ráðgjöf, 
upplýsingar og lausnir sem 
skila árangri. Capacent er 
skráð á Nasdaq First North 
markaðnum í Stokkhólmi og er 
með skrifstofur á Íslandi, Svíþjóð 
og Finnlandi. Hjá fyrirtækinu 
starfa um 150 sérfræðingar, þar 
af um 50 ráðgjafar á Íslandi með 
víðtæka reynslu og þekkingu 
sem nýtast flestum sviðum 
atvinnulífsins. Capacent sækir 
jafnframt sérhæfðar lausnir og 
þekkingu til leiðandi alþjóðlegra 
samstarfsaðila á borð við 
Microsoft, IBM, Qlik og Gartner.

•

•
•

Umsóknarfrestur

5. nóvember

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum í þrjú störf innan Capacent á Íslandi. Frábært tækifæri til að starfa í öflugu teymi 
ráðgjafa sem sinna ört vaxandi hópi kröfuharðra viðskiptavina á Norðurlöndunum. Nánari upplýsingar um starfssvið og hæfniskröfur 
eru á heimasíðu Capacent, capacent.is.

 Capacent — leiðir til árangurs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. 
á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða 
vörustjórnunar.
Þekking og reynsla á greiningu 
rekstrarlegra viðfangsefna og 
innleiðingu breytinga er skilyrði.
Reynsla af rekstrarráðgjöf er æskileg.
Framúrskarandi greiningarhæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Góð þekking og reynsla í meðhöndlun 
gagna, tölfræði og útfærslu 
árangursmælikvarða.
Framúrskarandi greiningarhæfni.
Áhugi, sveigjanleiki og mjög góð 
samskiptahæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, 
verkfræði, raunvísinda eða 
hugbúnaðarverkfræði. 
Starfsreynsla við forritun er æskileg.
Þekking á C#, ASP.Net, SQL og Javascript 
er æskileg.

•
•

•
•

•

•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5878
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5886
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5887

RÁÐGJAFI Á SVIÐI 
VIÐSKIPTAGREINDAR
Leitað er að einstaklingi með 
framúrskarandi samskiptahæfileika, 
greiningarhæfni og auga fyrir 
framsetningu upplýsinga. Innan 
starfssviðs er: greining, útfærsla og 
innleiðing viðskiptagreindar og ráðgjöf til 
viðskiptavina í náinni samvinnu við aðra 
ráðgjafa Capacent.

HUGBÚN AÐ AR SÉR FRÆÐ INGUR Á 
SVIÐI VIÐSKIPTA GREINDAR
Leitað er að einstaklingi með brennandi 
áhuga á þróun hugbúnaðarlausna. 
Innan starfssviðs er: þróun og innleiðing 
veflausna, innleiðing viðskiptagreindar 
og tæknilegur rekstur lausna ásamt 
ráðgjöf til viðskiptavina í náinni samvinnu 
við aðra ráðgjafa Capacent.

RÁÐGJAFI Á SVIÐI 
REKSTRARRÁÐGJAFAR
Leitað er að reyndum aðila í 
rekstrartengd og stefnumótandi 
ráðgjafarverkefni – einkum rekstrar- 
og þarfagreiningar, vörustjórnun, 
endurhönnun ferla og innleiðingu 
árangursríkra breytinga hjá 
viðskiptavinum.
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Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem er í takt við samfélagið og 

höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga a�endingu á raforku til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir sem farnar verða. Við viljum 

taka tillit til þarfa samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við berum umhyggju hvert fyrir öðru og viljum 

skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum. Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Starfssvið:
• Rekstur og þróun birgðakerfis
• Innleiðing og þróun birgðabókhalds og handtölvuvæðingar
• Stefnumótun og skipulag vegna innflutnings aðfanga
• Þátttaka í þróun viðskiptakerfa
• Virkt eftirlit með birgðum og aðföngum til að lágmarka sóun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. verkfræði, viðskiptafræði eða menntun 

á sviði vörustjórnunar
• Fyrri reynsla af birgðastýringu og þekking á birgðakerfum
• Talnagleggni og greiningarhæfni
• Frumkvæði og dri�raftur

Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember 2017.

Nánari upplýsingar veita Helgi Bogason innkaupastjóri og Ólafur Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur 
í síma 563-9300 eða netfanginu mannaudur@landsnet.is

Umsækjendum er bent á um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar auk 
rökstuðnings fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

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

Sérfræðingur í birgðastýringu

RAFMÖGNUÐ STÖRF

Langar þig að takast á við spennandi starf og hjálpa okkur að skapa rafmagnaða framtíð? 

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir miklu frumkvæði og nákvæmni til starfa hjá okkur við nýtt stöðugildi. 
Viðkomandi kemur til með að taka þátt í �ölbreyttum verkefnum á sviði birgðastýringar og mun hafa mikil 
áhrif á mótun og þróun starfsins þar sem um nýja stöðu er að ræða.

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.

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Forfallakennari í Salaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvar   
 Kópavogs  

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur og húsvörður í   
 Smáraskóla  

· Frístundaleiðbeinendur, kennari og   
 aðstoðarleikskólastjóri í Vatnsendaskóla      

Leikskólar 

· Deildarstjóri og leikskólakennari á Álfatúni  

· Deildarstjóri og starfsmaður í sérkennslu á   
 Læk   

· Leikskólakennari á Baug  

· Leikskólakennari á Dal  

· Leikskólakennari á Efstahjalla  

· Leikskólakennari á Marbakka  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Sólhvörfum  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari í   
 Austurkór  

· Leikskólakennari og þroskaþjálfi í Fífusölum  

· Leikskólasérkennari á Kópahvol   

· Sérkennari á Álfatúni   

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogs  

Velferðarsvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu  

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk     

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.
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Taktu þátt í að leiða RÚV 
inn í spennandi framtíð
RÚV til framtíðar

RÚV starfar í almannaþágu
og hefur það hlutverk að vekja, 
virkja og efla. Öflugt og samhent 
starfsfólk RÚV skoðar sam- 
félagið með gagnrýnum hætti, 
segir mikilvægar sögur og
þróar nýjar leiðir til miðlunar.
Ný stefna RÚV til 2021 var kynnt
í sumar www.ruv.is/2021

Umsóknarfrestur um störfin  
er til 12. nóvember. 

Sótt er um störfin á vef Capacent 
www.capacent.is.

Nánari upplýsingar og 
hæfniskröfur eru á www.ruv.is/
laus-storf og á capacent.is.

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

Dagskrárstjóri 
Númiðlun og Rás 2

Framkvæmdastjóri 
Miðlar

Framkvæmdastjóri 
Framleiðslusvið

Nýtt svið sem sinnir lifandi símiðlun á Rás 2, 
RÚV.is og samfélagsmiðlum. Þar verður unnið
að þróun efnis- og miðlunarleiða RÚV og 
þjónustu fyrir ungt fólk. Miðlarnir þjóna 
notendum hér og nú og Rás 2 verður áfram 
fyrst og fremst í íslenskri tónlist. Nýr Spilari 
á vef RÚV verður hluti af Númiðlasviði. Þróun 
vefs, Spilara og nýrra miðlunarleiða verður 
á Númiðlasviði.

Starfssvið
 • Stefnumótun og stjórnun Rásar 2, RÚV.is, 
Spilara og samfélagsmiðla RÚV.
 • Dagskrárstjórn og ritstjórn Rásar 2 og RÚV.is.
 • Ábyrgð á miðlun efnis RÚV þvert á miðla 
og þróun nýrra miðlunarleiða.
 • Þróun og umsjón allra vefja RÚV í samstarfi 
við hugbúnaðarsvið. 
 • Þróun Spilara (áður Sarpsins) á vef, 
snjalltækjum og streymiboxum. 
 • Umsjón með samstarfi við þriðja aðila 
um dreifingu og miðlun.
 • Umsjón með miðlun tónlistar og viðburða 
til yngra fólks í öllum miðlum RÚV.
 • Yfirumsjón með nýrri þjónustu við 
ungt fólk, RÚVnúll.

Hlutverk framkvæmdastjóra miðla er að 
hámarka gæði og nýtingu á verðmætum
á dagskrársviðum RÚV. Hann sinnir samn-
ingagerð fyrir dagskrársvið og stærri 
samningagerð fyrir RÚV í heild og stýrir 
áætlanagerð dagskrársviða og eftirfylgni. 
Framkvæmdastjóri miðla vinnur náið með 
dagskrárstjórum, m.a. á sviði gæðamála
og daglegs rekstrar. 

Starfssvið • 
 • Samningar, samstarf og skuldbindingar 
fyrir hönd dagskrársviða.
 • Áætlanagerð dagskrársviða og eftirfylgni 
á sviði rekstrar, innkaupa og birgða.
 • Framkvæmdastjórn stærri samstarfs- 
verkefna RÚV á sviði dagskrár. 
 • Yfirumsjón með gæðamálum dagskrársviða.
 • Daglegur rekstur sviðanna og hámörkun 
á nýtingu auðlinda. 

Nýtt svið sem fer með framleiðslu á dag-
skrárefni RÚV og umsjón með útleigu á tækjum 
og aðstöðu til sjálfstæðra framleiðenda og 
annarra fjölmiðla. Framsetning og eftirfylgni 
kjarnaferils RÚV á sviði framleiðslu. Markmiðið 
er að hámarka gæði dagskrárefnis og nýtingu 
auðlinda RÚV. Safnadeild, gæðahandbók, 
ferlaumsjón og skjalastjórnun verða hluti
af framleiðslusviði.

Starfssvið
 • Gerð og framkvæmd framleiðsluáætlunar 
RÚV og einstakra verkefna.
 • Framleiðsla á dagskrárefni RÚV 
samkvæmt framleiðsluforsendum.
 • Framleiðsla fyrir og í samvinnu við 
sjálfstæða framleiðendur.
 • Útleiga á tækjum og aðstöðu og þjónusta 
við sjálfstæða framleiðendur.
 • Yfirumsjón með safnadeild, skráningu, 
varðveislu og miðlun úr safni RÚV.
 • Umsjón með ferlainnleiðingu hjá RÚV í heild 
og ritstjórn gæðahandbókar.

www.ruv.is



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

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

Starf við sölu og framleiðslu ferða:

Ferðaráðgjafi

T R A V E L

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

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

Áhugasamir sendi inn umsókn á
daniel@adtravel.is

                     

Skólamatur leitar að duglegum og barngóðum 
einstaklingum með góða samskiptahæfni til starfa
í leik- og grunnskóla í Hafnarfirði og Garðabæ.

Um er að ræða 50%-100% stöðugildi.

Reynsla úr mötuneyti er kostur og íslenskukunná�a 
er skilyrði.

Umsóknir og fyrirspurnir berist mannauðsstjóra 
á fanny@skolamatur.is

Mötuneyti

Hollt, gott og heimilislegt

Skólamatur ehf. 
Iðavöllum 1, 230 Reykjanesbær 
Sími 420 2500 
www.skolamatur.is

PROCUREMENT AGENT
AND

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
(TEMPORARY UP TO 2 YEARS PROJECT)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður Procurement Agent  
og Administrative Assistant  lausar  til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2017.   

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

JAFNRÉTTISSTAÐA: US Mission 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 individuals for the 
positions of Procurement Agent and Administrative Assistant . 

The closing date for both postions is November 5, 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

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.
 

Viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði

Við leitum að öflugum og framtakssömum viðskiptastjóra verslunar og þjónustu. 
Fyrirtækjasvið Arion banka býður stærri fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum alhliða 
fjármálaþjónustu og stýrir fjármögnunarverkefnum þeim tengdum. Verslunar- og þjónustu-
teymið sinnir fjölbreyttum verkefnum tengdum fyrirtækjum í hinum ýmsu geirum, s.s. 
verslun, upplýsingatækni, ferðaþjónustu, iðnaði og framleiðslu, auk þjónustu við fyrirtæki 
í fjármála- og tryggingastarfsemi.  

Helstu verkefni
• Stýring og ábyrgð á viðskiptasamböndum þar sem mikilvægt er að sýna frumkvæði 
 í þjónustu og ráðgjöf
• Utanumhald um lánveitingar og aðra fjármögnun fyrir stærri viðskiptavini bankans
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Sala á vörum bankans

Hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á fjármögnun og/eða rekstri fyrirtækja
• Reynsla af sölumálum og samningagerð er æskileg

Nánari upplýsingar veita Rúnar Magni Jónsson, forstöðumaður verslunar og þjónustu 
á fyrirtækjasviði, sími 444 6522, netfang runar.jonsson@arionbanki.is 
og Hanna María Pálmadóttir, mannauðsstjóri, sími 444 6333, netfang 
hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Sérfræðingur á fjármálasviði
Arion banki óskar eftir að ráða reyndan sérfræðing á fjármálasvið bankans til að sinna krefjandi 
uppgjörsverkefnum sjóða og félaga í rekstri hjá dótturfélaginu Stefni.

Helstu verkefni
• Umsjón, ábyrgð og eftirlit með uppgjörum og ársreikningum sjóða Stefnis
• Mánaðarleg uppgjör og önnur skýrslugjöf til stjórnenda
• Mánaðarlegur uppreikningur eigna og afstemmingar við kerfi
• Mánaðarlegur gengisútreikningur sjóða
• Afleysingar við daglegan gengisútreikning
• Greiningarvinna og úrvinnsla gagna

Hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Skipulagshæfni, áreiðanleiki, umbótahugsun og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og góð þekking á bókhaldi og uppgjörum
• Góð almenn tölvufærni og þekking á Excel

Nánari upplýsingar veita Eggert Teitsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, 
sími 444 6215, netfang eggert.teitsson@arionbanki.is og Hanna María Pálmadóttir, 
mannauðsstjóri, sími 444 6333, netfang hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember. Sótt er um störfin á arionbanki.is.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Viltu tilheyra
öflugri liðsheild?



www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. 
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna 
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 200 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. 
Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan 
ávinning. Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Starfið er nýtt og felur í sér verkefnastjórnun og umsýslu sjálfvirkra framleiðsluvéla fyrirtækisins. 
Vegna mikilla tækniframfara hefur Skaginn 3X ráðist í umfangsmikla uppbyggingu húsnæðis og 
fjárfest í hátæknibúnaði til að styðja við frekari vöxt fyrirtækisins.

Mikill metnaður er lagður í að bæta gæði og auka skilvirkni í framleiðslu fyrirtækisins og hefur 
undanfarið verið fjárfest í eftirfarandi vélum:

• Sjálfvirk háþróuð vélasamstæða til laserskurðar á plötuefni
• Sjálfvirkar kantpressur fyrir plötuefni með hugbúnaðartengingu við laserskurð
• Sjálfvirk háþróuð vélasamstæða til laserskurðar á stangarefni
• Sjálfvirk yfirfræsivél fyrir plastvinnslu
• Sjálfvirkir rennibekkir með stangarmöturum
• Sjálfvirk fræsivél fyrir stálvinnslu

Umsjónarmaður þarf að sýna metnað, frumkvæði og fagmennsku í starfi ásamt því að búa yfir 
skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Mikilvægt er að umsjónarmaður geti unnið vel í hóp.

Hæfniskröfur:
• Góð og yfirgripsmikil tölvukunnátta
• Þekking á CNC-forritun er æskileg
• Þekking á teikniforritum, t.d. AutoCad og Inventor

Við hvetjum jafnt konur sem karla að kynna sér starfið.

Umsóknir sendist á: job@skaginn3x.com.

Upplýsingar veitir Guðjón M. Ólafsson, rekstrarstjóri,
í síma 861 5949 eða gmo@skaginn3x.com.

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 2017.

Skaginn 3X óskar eftir að ráða tæknilegan umsjónarmann í starfsstöð sína á Akranesi.

Ert þú klár í fjórðu iðnbyltinguna?
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Tækniteiknari
Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta óskar eftir 

tækniteiknara  til starfa.

Hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði tækniteiknunar.
• Reynsla í notkun Revit er kostur en ekki skilyrði.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni  
 til að vinna sjálfstætt og í hópi.

Tæknimaður
Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta óskar eftir verk-
fræðingi, tæknifræðingi  eða byggingarfræðingi til 

starfa á sviði hönnununar og/eða umsjónar og eftirlits.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sínu sviði, Msc menntun æskileg.
• Reynsla við mannvirkjagerð er kostur en  
 ekki skilyrði.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni  
 til að vinna sjálfstætt og í hópi.

Umsóknum skal skilað fyir 8.nóvember 2017  
á netfangið strendingur@strendingur.is.
 ___________________________________________

Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta hefur starfað frá 
1995 og veitir alhliða þjónustu á sviði byggingarverk-
fræði.  Strendingur ehf er 13 manna vinnustaður í 
hjarta Hafnarfjarðar.  Fyrirtækið hefur unnið samkvæmt 
vottuðu gæðakerfi ISO9001 síðan 2010.

www.landsvirkjun.is

Starfið felur í sér eftirlit, gagnaöflun og kynningu á niðurstöðum úr 
mælingum og rannsóknum á sviði umhverfis, samfélags, heilbrigðis 
og gæða. Verkefnisstjórinn mun annast eftirlit með innri og ytri 
kröfum vegna starfsleyfis aflstöðva á Sogssvæði og hafa umsjón með 
kynningarefni, móttöku gesta sem og samskiptum við eftirlits-  
og hagsmunaaðila. 

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Þekking á kröfum opinberra aðila á sviði laga og reglugerða
- Reynsla af verkefna- og gæðastjórnun
- Þekking á umhverfismálum og sjálfbærum rekstri
- Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Tölvu- og hugbúnaðarfærni

Við leitum að fjölhæfum  
og framtakssömum 
verkefnisstjóra

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, www.hagvangur.is. Nánari upplýsingar veitir Geirlaug 
Jóhannsdóttir (geirlaug@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2017.

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

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



Umsóknir berist gegnum heimasíðu HEKLU hf. http://www.hekla.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri í síma 590 5000 eða gegnum 
tölvupóstfangið sigridur@hekla.is

Við hjá HEKLU leitum að hæfileikaríkum stjórnanda 
í stöðu þjónustustjóra verkstæðismóttöku.

Yfir 150 manns starfa 
hjá HEKLU hf. en félagið 
er leiðandi fyrirtæki í 
innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen,  
Audi, Skoda og 
Mitsubishi og annast 
þjónustu við þessar 
tegundir.

Höfuðstöðvar HEKLU eru 
við Laugaveg 170-174 í 
Reykjavík.

Starfsvið:
-  Ábyrgð á þjónustu sem veitt er í 

verkstæðismóttöku HEKLU.
-  Dagleg stýring verkstæðismóttöku og 

náið samstarf við verkstæði HEKLU.
-  Ábyrgð á fræðslu starfsmanna 

verkstæðismóttöku.
-  Ábyrgð á eftirliti og eftirfylgni 

mælikvarða og þjónustukannana.
-  Frágangur og uppáskrift bæði innri 

og ytri reikninga.

Hæfniskröfur
-  Yfirgripsmikil reynsla og þekking á bílum.
-  Stjórnendareynsla og þekking á starfsemi 

þjónustudeilda.
-  Skipulagshæfileikar, hæfni í forgangsröðun 

og samningatækni.
-  Mikil tölvufærni.
-  Þekking á kröfum, reglum og lögum 

um þjónustusölu.

Framúrskarandi
þjónustustjóri

Forstöðumaður umhverfis- og 
sorpmála

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða 
forstöðumann umhverfis- og sorpmála hjá sviðinu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
•	 Stjórnun verkefna	í	umhverfismálum sveitarfélagsins.
•	 Stjórnun verkefna	í	sorpmálum sveitarfélagsins.
•	 Stjórnun verkefna og stefnu	í	endurvinnslu- og úrgangsmálum		
	 sveitarfélagsins.
•	 Umsjón með Lystigarðinum	á	Akureyri.
•	 Samstarf og samskipti við hagsmunaaðila sem að mála-
	 flokkunum koma.
•	 Stefnumótun og þróunarvinna innan málaflokkanna.
•	 Gerð og framkvæmd rekstrar- og viðhaldsáætlana ásamt		ásamt		ásamt
	 forgangsröðun verkefna.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
•	 Gerð krafa um háskólamenntun sem nýtist	í	nýtist	í	nýtist starfi.
•	 Góð almenn tölvukunnátta og þekking af teikniforritum s.s.		

Microstation, Excel, Word, Power Point.
•	 Þekking	á	One system skjalakerfi og SAP bókhaldskerfi er		
	 kostur.
•	 Reynsla af stjórnun er kostur.
•	 Hæfni til skipulagningar, stýringu verkefna, nýsköpunar og		
	 innleiðingar hugmynda og vinnubragða ásamt góðri þekkingu	á		
	 umhverfis- og sorpmálum.
•	 Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt einu Norðurlandamáli.
•	 Færni	í	samskiptum, sveigjanleiki, frumkvæði og sjálfstæði	í		
	 vinnubrögðum.
•	 Stundvísi og samviskusemi.
•	 Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og		
	 að framkoma og athafnir	á	vinnustað og utan hans samrýmist		samrýmist		samrýmist
	 starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www. akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóv. 2017

SJÚKRALIÐI OG SJÚKRALIÐI  
MEÐ SÉRNÁM Í ÖLDRUNARHJÚKRUN

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða og 
sjúkraliða með sérnám í öldrunarhjúkrun. Við leitum að  
einstaklingi sem er reiðubúinn að sjá um skipulag og utan- 
umhald á 10 manna heimiliseiningu.  Viðkomandi þarf að 
búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og jákvæðni.
Starfshlutfall er 80-100%,  unnið er að mestu á morgun-  
vöktum og helgarvinna er eftir samkomulagi. Greitt er 
eftir kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og 
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilis-
legt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt 
heimilismanna og þátttöku þeirra.  Eden hugmyndafræðin er 
höfð að leiðarljósi á heimilinu.
       
Nánari upplýsingar gefa;
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri 
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

Umsóknareyðublöð á  http://www.morkhjukrunarheimili.is/Umsóknareyðublöð á  http://www.morkhjukrunarheimili.is/Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann með innviðum, búnaði 
og starfrækslu flugvalla á mannvirkja- og leiðsögusviði stofnunarinnar.

Eftirlitsmanni
flugvalla

Samgöngustofa leitar að

Umsóknarfrestur 
er til 13. nóvember

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri 
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp á 
góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

     Menntunar- og hæfniskröfur

•  Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d. 
verkfræði eða tæknifræði, eða veruleg staðfest reynsla
af tæknimálum tengdum starfrækslu flugvalla, eða  
flugmenntun og reynsla af flugi

•  Þekking á stjórnunarkerfum, s.s. gæða- og 
öryggisstjórnunarkerfum og reynsla á því sviði er kostur

•  Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum 
til starfrækslu flugvalla er kostur.

•  Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem
og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga

•  Góð Word- og Excel-kunnátta

•  Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð
og sjálfstæði í starfi  

•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum 

Starfið felst í vottun og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til reksturs flugvalla 
auk annarra verkefna tengdum flugöryggi og ýmissar sérfræðivinnu í málaflokknum. 
Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi þarf að standast bakgrunnskoðun Ríkislögreglu-
stjóra til að starfa á haftasvæði flugverndar á flugvöllum.
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STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Umsjónarmaður tómstunda-
  heimilisins Frístundar
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Starfsfólk 
 
Kirkjuból
 • Deildarstjóri

Fjölskyldusvið
• Verkefnastjóri á heimili
  fatlaðrar konu

Sigurhæð - heimili fyrir fatlaða
• Starfsmaður - möguleiki á
  hlutastarfi

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2017.Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 
sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 
umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 
Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál eru forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Vél- eða bifvélavirki í Straumsvík
Rio Tinto óskar eftir að ráða vél- eða bifvélavirkja á vinnuvélaverkstæðið.

Unnið er á tvískiptum vöktum 5 daga vikunnar, 8:00 – 16:00 
aðra vikuna og 16:00 – 24:00 hina vikuna. 

Helstu verkefni eru viðhald á vinnuvélum og tilfallandi 
viðgerðir. Vinnuvélarnar eru margar hverjar sérsmíðaðar fyrir 
áliðnað og því spennandi fyrir þann sem vill takast á við 
krefjandi og fjölbreytt verkefni.

Viðkomandi aðili þarf að geta unnið sjálfstætt að viðgerð- 
um og bilanagreiningum. Við bjóðum upp á góðan, fjölskyldu- 
vænan vinnustað ásamt góðum launum fyrir réttan aðila.

Hæfniskröfur:
» Sveinspróf í vél- eða bifvélavirkjun
» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki  

til að vinna í hópi
» Góðir samskiptahæfileikar
» Almenn tölvuþekking

Umsóknum skal skila á www.riotinto.is.  
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Samsonarson  
í síma 840 0560.

ÞÓR HF  |  Krókhálsi 16  |  110 Reykjavík  |  Sími 568-1500  | www.thor.is

ÞÓR HF er rótgróið �ölskyldufyrirtæki sem á sér langa sögu og hefur verið rekið á sömu kennitölu í yfir 50 ár. Kjarnastarf-
semi þess er sala á vélum og tækjum til landbúnaðar, bæjarfélaga, byggingarverktaka og í iðnað. Í gegnum árin hefur 
ávallt verið lögð rík áhersla á það að þjónusta viðskiptavini eins vel og mögulegt er. Meðal helstu vörumerkja sem Þór 
hf. flytur inn eru Deutz-Fahr, Kubota, Amazone, Agrolux, Makita, Wacker Neuson, Flex ofl. Þór hf er með starfsstöðvar í 
Reykjavík og á Akureyri. Hjá fyrirtækinu starfa um 20 manns.

Starfsmaður óskast
Sölumaður landbúnaðarvéla á Norðurlandi

Við leitum að samviskusömum og reglusömum einstaklingi með vandaða og góða framkomu í sölu á land-
búnaðarvélum. Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og þarf að vera tilbúinn í söluferðir og heimsóknir 
til bænda. Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfssvið: Hæfniskröfur:
• Sala á landbúnaðarvélum. 
• Starfið felur í sér ferðalög og heimsóknir til 

viðskiptavina, aðallega á Norðurlandi.
• Lagerhald á landbúnaðartengdum vörum í 

vöruúrvali okkar.
• Viðkomandi starfsmaður verður með starfsstöð 

í verslun okkar á Lónsbakka

• Reynsla af sölumennsku.
• Góð þekking á vélum og vélbúnaði
• Tölvukunnátta
• Góð kunnátta í ensku
• Þjónustulund og góð framkoma
• Meirapróf æskilegt, ekki nauðsyn
• Reynsla og þekking á landbúnaði æskileg, ekki nauðsyn

Umsækjendur vinsamlega sendið ferilskrá ásamt mynd á póstfangið starf@thor.is  Umsóknarfrestur er til 5. nóvemberr 2017.
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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.

 
Karlar jafnt sem konur er hvött 
til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Þjónustumiðstöð óskar eftir 
verkstjóra hjá Vatnsveitu Kópavogsbæjar  

Vatnsveita Kópavogs þjónar íbúum Kópavogs og Garðabæjar. Verkstjóri hefur eftirlit með m.a. 
miðlunartönkum, dælustöðvum og fráveitum í ört stækkandi sveitarfélagi. Spennandi starf fyrir einstakling 
með áhuga á framkvæmdum og fjölbreyttu starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Eftirlit með brunnsvæðum, miðlunartönkum, dælistöðvum og dreifikerfi.
•	 Eftirlit með framkvæmdum sem unnin eru af þriðja aðila.
•	 Ráðgjöf og upplýsingar til íbúa.
•	 Sinnir bilunarvöktum á dreifikerfi Kópavogsbæjar.
•	 Er staðgengill forstöðumanns Vatnsveitu Kópavogsbæjar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Sveinspróf sem nýtist í starfi
•	 Reynsla af verkstjórnun og sjálfstæð vinnubrögð æskileg.
•	 Þekking á og geta notað Word og Excel.
•	 tarlegri upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Bjargarson, forstöðumaður Vatnsveitu, í síma 4419000 eða í 
tölvupósti magnusb@kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2017.

Karlar jafn sem konur eru hvattir til þess að sækja um starfið

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Umsóknum skal skilað rafrænt á 

starfsnam.islandsstofa.is

fyrir 10. nóvember 2017.

Helstu verkefni og ábyrgð
Markmið starfsnámsins er að gefa 

ungu fólki sem er að hefja starfsferil 

sinn og vill afla sér reynslu, færi á  

að kynnast því fjölbreytta starfi sem 

unnið er í alþjóðlegri markaðssetningu 

hjá Íslandsstofu. Um er að ræða 40% 

starfshlutfall sem hentar vel með námi 

(frá janúar og fram í maí árið 2018).

Hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA- eða meistara-  
 námi í grein sem tengist störfum Íslandsstofu á   
 sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

• Áhugi á fjölmiðlum, almannatengslum eða   
 alþjóðlegri markaðssetningu æskilegur

• Góð kunnátta í ensku og íslensku - önnur   
 tungumálakunnátta er æskileg 

• Góð þekking á Íslandi

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir 

Karen Möller Sívertsen,  

verkefnisstjóri, ferðaþjónustu   

og skapandi greina,  

karen@islandsstofa.is

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða  
eftirlitsmann til starfa við fyrirtækja- 

eftirlit með starfsstöð á Ísafirði 

Viðfangsefni:
• Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi  
 á vinnustöðum, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
• Rannsókn vinnuslysa
• Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuvernda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. tækni- eða  

iðnmenntun
• Þekking og reynsla á sviði vinnuverndar er  

æskileg
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu 

ritaðs máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er 

æskileg
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum  

samskiptum
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi er kostur
• Tölvufærni

Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að 
hluta til. 
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. 

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember nk.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorg.is

VER Eftirlitsdeild
Dvergshöfða 2 
110 Reykjavík

Öflugur sölufulltrúi óskast í  
krefjandi verkefni.

Leitum að hörkuduglegum, sjálfstæðum og traustum 
einstaklingi og er reynsla í auglýsingasölu er kostur en 

ekki skilyrði. Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð  
vinnubrögð eru einnig góðir eiginleikar.

Góð vinnuaðstaða og verulega góðir tekjumöguleikar. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
box@frett.is fyrir 6. nóvember nk.
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Sensa er í fararbroddi í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem sterk liðsheild, hátt þekkingarstig 
og verðmæt viðskiptasambönd spila stórt hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og stærsti sölu- og 
þjónustuaðili Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er Sensa eini samstarfsaðili Microsoft á Íslandi sem er 
með Premier samning. 
Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan starfsanda og hvetjandi og skemmtilegt starfsumhverfi, 
m.a. með því að veita starfsmönnum tækifæri til að vaxa með þjálfun og símenntun. Sensa leggur áherslu 
á vönduð og fagleg vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi.

GAGNA SÉRFRÆÐINGUR

Starfið felst í gagnavinnslu (PowerBI) 
hjá viðskiptavinum Sensa.

Hefur þú:

    Áhuga á vinnslu gagna og 
    framsetningu (PowerBI)

    Áhuga á viðskiptagreind

    Áhuga á sérfræðiráðgjöf til 
    viðskiptavina

    Reynslu af rekstri gagnagrunna

MICROSOFT AZURE EÐA 
HYPERV SÉRFRÆÐINGUR

Starfið felst í rekstri og sérfræðiþjónustu 
á Microsoft Azure eða HyperV hjá Sensa.

Hefur þú:

    Reynslu og þekkingu á HyperV
    sýndarhýslum

    Reynslu og þekkingu á Azure 
    skýjaþjónustum

    Áhuga á að þróast í starfi sem
    sérfræðingur í sýndarumhverfum 
    og skýjaþjónustum

    Áhuga á sérfræðiráðgjöf til 
    viðskiptavina
 

MICROSOFT SÉRFRÆÐINGUR

Starfið felst í daglegum rekstri  á 
Microsoft hýsingarumhverfi Sensa.

Hefur þú:

    Reynslu og þekkingu á rekstri í 
    Microsoft lausnum

    Áhuga á að þróast í starfi sem 
    Microsoft sérfræðingur

Sendu okkur fyrirspurn eða umsókn á starf@sensa.is fyrir 13. nóvember.
Fullum trúnaði er heitið. 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir sérfræðingi til starfa hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík. 
Byggingarfulltrúi annast meðal annars umsóknir um byggingarleyfi og afgreiðslu þeirra. Umsýsla þess fer fram í samræmi við 
mannvirkjalög og byggingarreglugerð, ásamt öðrum tilheyrandi lögum, reglugerðum og skilmálum sem varða notkun lóða og 
byggingarframkvæmdir á þeim.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
• Menntun í arkitektúr eða sambærileg menntun á háskólastigi.
• Löggilding til að leggja fram uppdrætti fyrir byggingarleyfi, ásamt reynslu í hönnun mannvirkja og gerð aðal- og

séruppdrátta.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til þess að vinna og eiga samskipti í hóp.
• Nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð, ásamt haldgóðri tölvukunnáttu og notkun algengra forrita.

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. 

Sérfræðingur við yfirferð uppdrátta

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirferð umsókna um byggingarleyfi til samanburðar við innsend gögn og uppdrætti.
• Yfirferð aðaluppdrátta fyrir útgáfu byggingarleyfa.
• Undirbúa, sitja og ganga frá eftir vikulega embættisafgreiðslufundi byggingarfulltrúa.
• Greina og skrá athugasemdir inn í skráningarkerfi byggingarfulltrúa.
• Veita ráðgjöf og leiðbeiningar er varða mannvirkjahönnun og gerð aðal- og séruppdrátta aðalhönnuða.
• Svara fyrirspurnum varðandi athugasemdir sem gerðar hafa verið við mál á afgreiðslufundum og leiðbeina viðskiptavinum

embættisins eftir þörfum.
• Annast önnur þau verk sem viðkomandi eru falin af byggingarfulltrúa.

Um er að ræða framtíðarstarf og er æskilegt að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2017. Sækja skal um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir www.reykjavik.is undir www.reykjavik.is
„laus störf“ - Sérfræðingur við yfirferð uppdrátta.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Nikulás Úlfar Másson byggingarfulltrúi í síma 411-1111 eða með því að senda tölvupóst á
Nikulas.Ulfar.Masson@reykjavik.is.

Í desember opnar O´Learys á Íslandi og við leitum að 
þér til að starfa í líflegu og skemmtilegu umhverfi.

Við leitum að:
Þjónum í sal – Fullt starf og hlutastarf í boði.

STARFSKRÖFUR:
•	 18	ára	aldurstakmark
•	 Stundvísi
•	 Snyrtimennska
•	 Röggsemi
•	 Reynsla	af	starfi	á	veitingastað	æskileg	ekki	skilyrði

Allar	frekari	upplýsingar	veitir	Elís	Árnason	á	
smaralind@olearys.issmaralind@olearys.is

Umsóknarfrestur er til 8. nóvember

O’Learys	er	heimsþekkt	veitingakeðja	og	sportbar	með	Boston	
þema	þar	sem	græni	liturinn	ræður	meðal	annars	ríkjum.	
O’Learys	býður	upp	á	tugi	sjónvarpsskjáa	þar	sem	gestum	
býðst	að	fylgjast	með	íþróttaviðburðum	frá	ýmsum	sjónarhor-
num,	þ.e.	fótbolta,	íshokkí,	Formúlu	1,	Amerískum	fótbolta	og	
körfubolta	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.

O’Learys	í	Smáralindinni	tekur	180	manns	í	sæti	og	matseðillinn
er	fjölbreyttur.	Má	þar	nefna	forrétti,	salöt,	grillrétti,	svínarif,	
kjúklingavængi	,	steikur	,	hamborgara,	pasta,	salathlaðborð	í	
hádeginu	og	barnamatseðil	svo	eitthvað	sé	talið	upp.
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Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði, með rúmlega 500 starfsmenn.
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra þjónustu. 
Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8, Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, sérfræðingur á mannauðssviði. 
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 
Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2017.
Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.

RÁÐGJAFI OG HÖNNUÐUR 
SLÖKKVIKERFA
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/SIA
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 86297 10/17

Securitas, sem er leiðandi fyrirtæki í hönnun og uppsetningum á gasslökkvikerfum á Íslandi, 
leitar að ráðgjafa og hönnuði fyrir slökkvikerfi og tengdar vörur, á sölu- og ráðgjafasvið Securitas. 
Viðkomandi mun starfa með hópi sérfræðinga og ráðgjafa sem sinna slökkvikerfum um land allt.

Verksvið:
• Hönnun á slökkvikerfum og stjórnbúnaði þeirra 
• Ráðgjöf til viðskiptavina við val á lausnum
• Samskipti við verkkaupa
• Samskipti við birgja
• Verkefnastjórnun 

Hæfniskröfur:
• Nám á sviði verk-, tækni- eða iðnfræði
• Reynsla og réttindi til lagnahönnunar er kostur
• Góð tölvu- og enskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð og færni til að vinna í hóp

Innbrota-
viðvörun

Brunavarnir Aðgangs-
stýrikerfi

Myndaeftirlit Farandgæsla

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Forfallakennari í Salaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvar   
 Kópavogs  

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur og húsvörður í   
 Smáraskóla  

· Frístundaleiðbeinendur, kennari og   
 aðstoðarleikskólastjóri í Vatnsendaskóla      

Leikskólar 

· Deildarstjóri og leikskólakennari á Álfatúni  

· Deildarstjóri og starfsmaður í sérkennslu á   
 Læk   

· Leikskólakennari á Baug  

· Leikskólakennari á Dal  

· Leikskólakennari á Efstahjalla  

· Leikskólakennari á Marbakka  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Sólhvörfum  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari í   
 Austurkór  

· Leikskólakennari og þroskaþjálfi í Fífusölum  

· Leikskólasérkennari á Kópahvol   

· Sérkennari á Álfatúni   

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogs  

Velferðarsvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu  

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk     

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

Heilsunuddari/
Professional masseuse

Hótel Rangá er fjögurra stjörnu hótel sem útvegar nudd 
þegar um það er beðið, í nuddherbergi á staðnum.

Óskum eftir lærðum heilsunuddara sem er 
tilbúinn að starfa sem verktaki.

Nánari upplýsingar og umsóknir sendist á 
frontdesk@hotelranga.is.

 
Hotel Rangá is a four star hotel that offers massage for 

guests upon request in a massage room.
We need a professional masseuse 

who is prepared to work as a contractor.
More information and application sent to 

frontdesk@hotelranga.is.

Vinakot leitar eftir öflugum 
ráðgjafa til starfa

Bæði kyn eru hvött til að sækja um starfi.
Framtíðarstarf í boði.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Drífa Lind  Harðardóttir
mannauðsstjóri Vinakots drifa.lind@vinakot.is.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á 
starf@vinakot.is merkt “Ráðgjafi”.
- Fagmennska, umhyggja og traust eru gildin
sem við vinnum eftir -

Um er að ræða fullt starf og hlutastarf. Vinakot rekur skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og 
ungmenni með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi að skapa börnum og 
ungmennum öruggt og heimilislegt umhverfi. Lesa má meira um okkur á www.vinakot.is. 

Ráðgjafi lýtur að verkstjórn og leiðsögn
deildarstjóra. Helstu verkefni og ábyrgð

· Hvetja og styðja við þjónustuþega til 
sjálfstæðis og virkni.
· Umönnun, eftirfylgd og félagslegur stuðningur
· Fyrirmynd fyrir alla þjónustuþega
· Almennt heimilishald
· Þátttaka í teymisvinnu

Hæfniskröfur

· Menntun sem nýtist í starfi er æskileg
· 20 ára og eldri 
· Reynsla af því að starfa með fólki æskileg
· Sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum
· Þekking á einhverfu æskileg

Aðrir þættir eru máli skipta
· Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður.
· Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi.
· Hreint sakavottorð í samræmi við lög.
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Sýningarstjóri fullveldissýningar 2018
Með þingsályktun 13. október 2016 samþykkti Alþingi hvernig 
skyldi minnast aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis Íslands á 
árinu 2018. Samkvæmt ályktuninni skal m.a. stofnað til sýning-
ar til að minna á grundvöll íslenskrar menningar og forsendur 
sjálfstæðis og fullveldis þjóðarinnar. 

Verkefnisstjórn um sýningu í Listasafni Íslands í tilefni 100 ára 
afmælis fullveldis Íslands árið 2018 auglýsir eftir sýningar-
stjóra.

Um er að ræða verkefni á listrænu og sögulegu sviði. Markmið 
og efni sýningarinnar er að minnast 100 ára fullveldis með 
því í fyrsta lagi að fjalla um aðdraganda fullveldis og forsen-
dur þess, og í öðru lagi að rekja meginatburði í 100 ára sögu 
fullveldisins og draga fram lykilatriði í samfélagsþróuninni. 
Þetta verður gert með því að sýna mikilvæg handrit, skjöl og 
listaverk sem sýna þessa sögu beinlínis eða tengjast henni 
með skýrum hætti. Sýningin verður í einum sal í Listasafni 
Íslands við Fríkirkjuveg. Hún verður opnuð í júlí á næsta ári og 
stendur í fimm mánuði. 
Verkefni sýningarstjóra er:
• að leiða vinnu við gerð og uppsetningu sýningarinnar.
• að stýra vinnu við mótun og framsetningu sýningarefnis. 
• að semja handrit að sýningunni í samstarfi við fulltrúa saf-
nanna, þar með talið val á efni og gerð sýningartexta.

Um er að ræða tímabundið starf í fjóra mánuði. Sýningarstjóri 
ræður hönnuð og vinnur náið með verkefnisstjórn. Stefnt er að 
því að sýningarstjóri hefji störf fljótlega eftir ráðningu.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af sýningarstjórn og uppsetningu sýninga,  
 sögulegra eða listrænna. 
• Reynsla af og þekking á fjárhagslegu utanumhaldi verkefna.
• Menntun og reynsla sem nýtist í verkefninu.
• Góð tök á íslensku, ensku og dönsku.
• Hæfni í ritun texta.
• Rík skipulagshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Í verkefnisstjórn eru Guðrún Nordal, forstöðumaður Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Eiríkur G. Guðmunds-
son þjóðskjalavörður og Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns 
Íslands.

Senda skal umsóknir á netfangið sigurborg.stefansdottir@
arnastofnun.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem greint er frá ástæðu umsóknar og  
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Vottorð um mennt-
un fylgi. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Laun eru skv. kjarasamningum BHM og fjármála- og efna-
hagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá  
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,  
sigurborg.stefansdottir@arnastofnun.is, 
og í síma 525 4010.

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember nk. 

                     

Skólamatur leitar að duglegum og barngóðum 
einstaklingum með góða samskiptahæfni til starfa
í leik- og grunnskóla í Hafnarfirði og Garðabæ.

Um er að ræða 50%-100% stöðugildi.

Reynsla úr mötuneyti er kostur og íslenskukunná�a 
er skilyrði.

Umsóknir og fyrirspurnir berist mannauðsstjóra 
á fanny@skolamatur.is

Mötuneyti

Hollt, gott og heimilislegt

Skólamatur ehf. 
Iðavöllum 1, 230 Reykjanesbær 
Sími 420 2500 
www.skolamatur.is

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals and
undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently employs 70 staff members
of 16 nationalities. ESA is led by a College consisting of three members, each appointed for a period of four
years by the three participating EFTA States.

ESA is recruiting an officer in the Internal Market
Affairs (IMA) Directorate to work as an auditor in
the field of food and feed safety, animal health and
welfare. The successful candidate will be assigned
responsibilities related to the application of the rel-
evant EEA legislation in Iceland and Norway.
Depending on workload and other requirements, the
responsibilities may also cover case handling relat-
ing to the same, or other, areas of EEA Law.

The successful candidate will join the IMA
Directorate, which is responsible for monitoring the

EEA EFTA States to ensure that they comply with
their obligations in the field of internal market law.
This position sits within IMA’s Food Safety Unit.

We are looking for a well-qualified candidate with
at least 5 years’ relevant experience from the public
and/or private sector, and experience of leading
audits in an international context.  

Additional qualified candidates may also be con-
sidered for vacancies foreseen in the Directorate
over the next 12-18 months.   

JOB REFERENCE 15/2017

Deadline for applications:
19 November 2017  

Start date:
April 2018 or earlier 
.

Food Safety Auditor
Internal Market Affairs Directorate 

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

www.tskoli.is

Tækniskólinn óskar eftir starfsmanni á starfsbraut sérnám.
Óskað er eftir starfsmanni með háskólamenntun sem nýtist í starfi til að 
starfa með fötluðum nemendum sem stunda nám við skólann, t.d. 
þroskaþjálfa. 
Reiknað er með að starfsmaður he�i störf 1. janúar 2018.

Upplýsingar gefa: 
Kolbrún Kolbeinsdóttir (kk@tskoli.is og gsm 8919230) og Rósa Hrönn 
Árnadóttir (rha@tskoli.is).
Sendið umsóknir í tölvupósti á Kolbrúnu Kolbeinsdóttur, kk@tskoli.is

Umsóknarfrestur: 15. nóvember 2017

Ertu með rétta    lagið?
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Fjölmiðlafulltrúi
Utanríkisráðuneytið óskar að ráða fjölmiðlafulltrúa 
til starfa. Fjölmiðlafulltrúi ber ábyrgð á fjölmiðla
tengslum, samfélagsmiðlum og ritstýrir vef ráðuneytis
ins. Hann fylgist með umfjöllun um Ísland og íslensk 
málefni og aðstoðar við opinberar heimsóknir. 

Helstu verkefni
• Umsjón með fjölmiðlasamskiptum utanríkisráðu  
 neytisins, svör við fyrirspurnum innlendra og  
 erlendra fjölmiðla, gerð fréttatilkynninga ofl. 
• Umsjón með samfélagsmiðlum ráðuneytisins og  
 stuðningur við rekstur samfélagsmiðla sendiskrif  
 stofa Íslands erlendis.
• Ritstjórn á vef utanríkisráðuneytisins.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf í fagi sem nýtist í starfi, meistaragráða  
 er æskileg.
• Reynsla af blaða/fréttamennsku.
• Staðgóð þekking á alþjóðamálum og íslenskri  
 utanríkisstefnu.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að  
 tjá sig í ræðu og riti. Kunnátta í öðrum tungumálum  
 er kostur.
• Færni í notkun samfélagsmiðla.
• Færni í ljósmyndun/myndatöku.
• Geta til að vinna hratt og undir álagi.
• Frumkvæði, ábyrgð, samskiptalipurð og góð  
 framkoma.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og 
fjármála og efnhagsráðherra. 

Umsækjendum verður boðið að gangast undir próf 
sem skilyrði þess að umsóknir þeirra komi til frekari 
skoðunar í ráðningarferlinu.

Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember 2017

Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Fjölmiðlafulltrúi 2017”. Ráðuneytið hvetur 
konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir, 
(aok@mfa.is).

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

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

Hefur þú áhuga á  
eðli jarðhitakerfa?

Háhitakerfin á Reykjanesi eru sölt, dýnamísk,  
krefjandi og bjóða upp á fullt af áskorunum

Við tökum á móti umsóknum á heimasíðunni okkar. 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Kristín Vala Matthíasdóttir, framkvæmdastjóri auðlinda, kvm@hsorka.is  
og Petra Lind Einarsdóttir mannauðsstjóri, ple@hsorka.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember 2017.

hsorka.is     

Við leitum að öflugum starfsmanni til að styrkja Auðlindasvið okkar 
Auðlindasviðið ber ábyrgð á framþróun Auðlindagarðs, nýtingu jarðhitaauðlinda  
sem fyrirtækinu hefur verið treyst fyrir, ásamt vöktun og eftirliti. 

Starfið felur í sér 
• Vinnslueftirlit og stjórnun
• Stefnumörkun um nýtingu til skemmri og lengri tíma
• Samskipti við ráðgjafa, verktaka og aðra jarðhitasérfræðinga innanlands og utan

Við viljum gjarnan heyra í þér ef þú
• Hefur mikinn metnað, frumkvæði og getur unnið sjálfstætt
• Ert tilbúinn til að takast á við krefjandi verkefni
• Ert með menntun á sviði jarðvísinda eða verkfræði

Hjá HS Orku starfar hæfur, áhugasamur og vel menntaður 60 manna hópur með fjölbreytta reynslu  
og þekkingu á sínu sviði. Boðleiðir eru stuttar, ábyrgð skýr og það er gaman hjá okkur í vinnunni.
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Umsóknarfrestur til og með 
5. NÓVEMBER 2017

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjóra  í tímabundið starf til tveggja ára.  Við leitum 
að öflugum verkefnisstjóra til að stýra fjölbreyttum skipulagsverkefnum, hafa eftirlit með aðkeyptum ráðgjöfum, hönnuðum 
og verktökum og bera ábyrgð á að skipulagsáætlunum sem lagðar eru fram til afgreiðslu í nefndum og ráðum borgarinnar.  
Viðkomandi þarf að búa yfir góðri samskiptahæfni, teymishugsun, sýna frumkvæði, frumleika og nákvæmni og geta starfað 
sjálfstætt og sýnt metnað í starfi og starfað samhliða og í samvinnu við öflugt teymi arkitekta og skipulagsfræðinga  hjá 
skipulagsfulltrúa.  Um er að ræða spennandi starf í skapandi og faglegu starfsumhverfi með nýsköpun og framsækni í 
skipulagsgerð að leiðarljósi.

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
• Háskólamenntun á meistarastigi í arkitektúr, skipulagsfræði,

landslagsarkitektúr eða háskólamenntun í samræmi við 5.mgr. 
7.gr. skipulagslaga nr.123/2010.

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til framsetningar og greiningar á flóknum gögnum.
• Miðlun upplýsinga í ræðu og riti.
• Hafa þekkingu á þeirri lagaumgjörð sem skipulagsfulltrúi

starfar eftir.
• Skipulagsfærni, nákvæmni og hæfileiki til að vinna sjálfstætt.
• Geta unnið vel undir álagi.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist skrifstofu-

störfum og þekking á hönnunar-, umbrots-, og teikniforritum.
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka.

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. 

Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 
óskar eftir að ráða verkefnisstjóra til tveggja ára

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
• Verkstjórn og yfirferð skipulagsverkefna hjá embætti

skipulagsfulltrúa sem þarfnast lögbundinnar 
skipulagsmeðferðar.

• Umsjón með og þátttaka í verkefnateymum á vegum
skipulagsfulltrúa og/eða umhverfis- og skipulagssviðs. 

• Mat og gerð umsagna vegna fyrirspurna, umsókna,
framkvæmdaleyfa og annarra erinda er varða 
skipulagsmál og byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. 

• Samskipti, ráðgjöf og samráð við íbúa, hagsmunaaðila,
ráðgjafa og stofnanir, nefndir og ráð, skrifstofur og deildir 
innan og utan borgarkerfis um skipulagsmál.

• Önnur verkefni á vegum embættis skipulagsfulltrúa.

Samstarfsaðilar eru sérfræðingar hjá skipulagsfulltrúa og á umhverfis- og skipulagssviði, fagaðilar, fagráð og kjörnir fulltrúar,
önnur svið og stofnanir Reykjavíkurborgar, starfsmenn ríkisstofnana, viðskiptavinir og önnur sveitarfélög. Næsti yfirmaður 
starfsmanns er skipulagsfulltrúi. 
Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar veitir Björn Axelsson skipulagsfulltrúi í síma 411-1111 
eða bjorn.axelsson@reykjavik.is. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „laus störf” og 
„verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa“. Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2017. Öllum umsækjendum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.ruv.is

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

Sölumaður
Auglýsingadeild
Við leitum að sölumanni í 100% starf með 
þekkingu og reynslu af sölu- og markaðsmálum. 
Unnið er í góðum hópi úrvalsstarfsfólks á 
skemmtilegum vinnustað. 

Umsóknarfrestur er til og með 
12. nóvember 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.

Grunnskólar
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Grunnskólakennari - Hvaleyrarskóli
»    Skólaliði - Hvaleyrarskóli
»    Íþróttakennari - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari í miðdeild - Setbergsskóli

Leikskólar
»    Deildarstjóri - Hlíðarberg
»    Leikskólakennarar - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»    Þroskaþjálfi - Hlíðarendi
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Smáralundur

Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysing - Blikaás
»    Hlutastarf - þjónustukjarni
»    Stuðningsfulltrúi - Ungmennahúsið
»    Þroskaþjálfi - Ungmennahúsið
»    Þroskaþjálfi - þjónustukjarni

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is



VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ  

DEILDARSTJÓRA  
Í MÁLNINGARDEILD GRANDA

Alfreð
Þú sækir um með

Alfreð
Þú sækir um með

STARFSSVIÐ
Starfið felur í sér afgreiðslu, sölu, ráðg jöf og tilboðsgerð til verktaka, iðnaðarmanna og  
einstaklinga í framkvæmdum.

HÆFNISKRÖFUR
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um flest er varðar málningu og málningarvinnu 
ásamt því að hafa metnað til að takast á við kre�andi verkefni. Við förum fram á stundvísi, 
jákvæðni og heiðarleika. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur verslunarstjóri, Agnar Kárason, agnar@byko.is,  
sótt er um á byko.is eða alfred.is

Heilsunuddari/
Professional masseuse

Hótel Rangá er fjögurra stjörnu hótel sem útvegar nudd 
þegar um það er beðið, í nuddherbergi á staðnum.

Óskum eftir lærðum heilsunuddara sem er 
tilbúinn að starfa sem verktaki.

Nánari upplýsingar og umsóknir sendist á 
frontdesk@hotelranga.is.

 
Hotel Rangá is a four star hotel that offers massage for 

guests upon request in a massage room.
We need a professional masseuse 

who is prepared to work as a contractor.
More information and application sent to 

frontdesk@hotelranga.is.

Stykkishólmsbær 
Frá Grunnskólanum í Stykkishólmi  

Við auglýsum eftir kennara frá 1. janúar í 100% 
stöðu kennara

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Metnaður í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.

Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð 
skólans og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir 
að vinna með okkur í að efla starfið enn frekar í 
þeim anda. 
 
Umsóknir  skulu berast Berglindi Axelsdóttur 
skólastjóra á netfangið berglind@stykk.is. 

Allar upplýsingar eru veittar í síma 433-8178 
eða 895-3828 
 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2017

Vinakot leitar eftir öflugum 
kennara í fullt starf í Skólakoti

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið. 

Framtíðarstarf í boði. Starfið er laust frá og
með 1. nóvember.

Nánari upplýsingar veitir 
Drífa Lind Harðardóttir
mannauðsstjóri Vinakots
drifa.lind@vinakot.is.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á 
starf@vinakot.is merkt “Skólakot”.

- Fagmennska, umhyggja og traust eru gildin
sem við vinnum eftir -

Skólakot er sniðið að þörfum nemenda með fjölþættan vanda og er hugsað fyrir nemendur sem 
hafa útskrifast úr grunnskóla eða eru í grunnskóla og hafa þurft einstaklingsmiðað nám á sinni 
skólagöngu. Tekið er á móti nemendum sem eiga við hegðunar-, geð– og/eða tilfinningavanda að 
stríða. Nemendum sem eiga í félagslegum erfiðleikum, með einhverfu og/eða með einhvers konar 
þroskaskerðingu. Lesa má meiri um okkur á www.vinakot.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

· Að vekja og viðhalda áhuga nemenda á  námi 
og veita þeim handleiðslu  á sem 
fjölbreytilegastan hátt. 
· Að skipuleggja kennslu sem hæfir  þörfum og 
stöðu einstakra nemenda.
· Að kynnast nemendum, foreldrum/
forráðamönnum og aðstæðum sem best.

Hæfniskröfur

· Leyfi til að nota starfsheitið  grunnskólakennari. 
· Reynslu af því að vinna með fjölbreyttan
nemendahóp.
· Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
· Hafa tekið virkan þátt í þróunarverkefnum og
mótun skólastarfs.
· Reynsla og áhugi á að vinna með börnum.

Aðrir þættir eru máli skipta
· Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður.
· Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi.
· Hreint sakavottorð í samræmi við lög.

Píparar & Rafvirkjar
Aflmót byggingafélag ehf. óskar eftir að ráða öfluga aðila í 

pípulagningadeild og raflagnadeild fyrirtækisins.   
Verkefnastaðan er góð og þörf fyrir að bæta við hæfu fólki. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sveinspróf er skilyrði, meistararéttindi eru kostur.
• Getur unnið sjálfstætt og er stundvís.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Nemar í faginu geta komið til greina.

Nánari upplýsingar um starf pípara veitir Atli Freyr Bergsson, 
verkefnastjóri lagnadeildar, í síma 775-5086. 
Nánari upplýsingar um starf rafvirkja veitir Arnar Heiðarsson, 
verkefnastjóri raflagnadeildar, í síma 775-5090. Umsókn ásamt 
ferilskrá skal senda á netfangið johannes@aflmot.is. Farið 
verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og 
þeim svarað.  Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2017. 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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

Mjólkursamsalan er í eigu kúabænda um 

allt land. Hlutverk félagsins er að taka við 

mjólk frá kúabændum og framleiða afurðir 

í takt við þarfir markaðarins. Félagið 

heldur úti öflugu söfnunar- og dreifikerfi 

sem tryggir landsmönnum aðgang að 

ferskum mjólkurvörum.

Hjá Mjólkursamsölunni starfa rúmlega 

450 starfsmenn á fimm starfsstöðvum á 

landinu þ.e. Reykjavik, Búðardal, Akureyri, 

Egilsstöðum og Selfossi. Mjólkursamsalan 

leggur áherslu á fjölbreytta samsetningu 

starfsfólks hvort sem um er að ræða 

þjóðerni, kynferði, menntun, reynslu og 

aldur. Við ráðningar veljum við hæfustu 

einstaklingana í starfið með gildin okkar 

metnað, samvinnu, jákvæðni og ábyrgð að 

leiðarljósi. 

www.ms.is

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•  Símsvörun og móttaka viðskiptavina

•  Umsýsla pantana, reikninga, fylgibréfa og 
afgreiðsluseðla

•  Útskrift á hleðsluskrá

•  Móttaka greiðslna og frágangur til gjaldkera

•  Móttaka og umsýsla þjónustubeiðna 

•  Mikil samskipti við innri viðskiptavini

•  Önnur tilfallandi störf í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Stúdentspróf eða reynsla af sambærilegu starfi

• Grunnkunnátta í bókhaldi æskileg

•  Kunnátta á Navision kerfið kostur

•  Góð almenn tölvukunnátta, nákvæmni og 
talnagleggni

•  Jákvæðni, dugnaður og framúrskarandi 
samskiptahæfni

•  Þjónustulund, sjálfstæði í starfi og geta til að 
vinna vel undir álagi

Nánari upplýsingar

Afgreiðsla vöruhússins er opin mánudaga 
til föstudaga frá kl. 8:00 til 16:00 og á 
laugardögum kl. 08:00 til 13:00. Þriggja 
manna teymi skiptir með sér verkum milli 
kl. 8:00 og 17:00 virka daga. Æskilegt 
er að umsækjandi geti unnið einn 
laugardag í mánuði. Frekari upplýsingar 
um starfið veitir Hermann Erlingsson 
vöruhússtjóri í síma 898-5915.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Umsjón með ráðningu 
hefur Inga Guðrún Birgisdóttir 
mannauðsstjóri. Til að sækja um starfið 
þarf að fara á 
 
http://mjolkursamsalan/rada.is/is 

Umsóknarfrestur er til  
og með 6. nóvember.

Mjólkursamsalan leitar af jákvæðum og duglegum einstaklingi með mikla þjónustulund til að 

sinna erilsömu starfi í vöruhúsi sínu að Bitruhálsi í Reykjavík. Þjónustufulltrúi í vöruhúsi sinnir 

þjónustu við ytri sem innri viðskiptavini og ýmsum skrifstofustörfum.

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins 
við fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir, 
mannauðsstjóri, í síma 5459000. Öllum umsókn-
um verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember nk. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. 

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
starf@DMR.is, merkt lögfræðingur/sérfræðingur. 

Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má senda 
umsókn til ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101 
Reykjavík. Athygli er vakin á því að umsóknir 
munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.

Dómsmálaráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000

Við leitum að tveimur metnaðarfullum og drífandi lögfræðingum/sérfræðingum 
sem hafa áhuga á að starfa með öflugum hópi starfsmanna á skrifstofu almanna- 
og réttaröryggis. Skrifstofan hefur umsjón með þeim málaflokkum í íslenskri stjórn-
sýslu er varða mikilvæga þætti réttarvörslukerfisins, þ.e. löggæslu, ákæruvald, 
fullnustu refsinga og öryggi almennings, svo sem almannavarnir og leit og björgun. 

Tvær stöður lögfræðinga/sérfræðinga 
á skrifstofu almanna- og réttaröryggis

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D

Störfin felast m.a. í stefnumótun, samningu 
frumvarpa, reglugerða og reglna á sviði 
almannavarna, landhelgisgæslu, landamæra-
eftirlits, þ. á m. innleiðingu Schengen gerða, 
og aðgerðum gegn brotastarfsemi. Störfin fela 
einnig í sér þátttöku í alþjóðlegri samvinnu á 
málefnasviði skrifstofunnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- 

eða meistaraprófi eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi.

• A.m.k. þriggja ára starfsreynsla sem  
lögfræðingur/sérfræðingur.  

• Þekking eða reynsla af störfum innan 
stjórnsýslunnar kostur. 

• Þekking eða reynsla af stefnumótun  
og gerð lagafrumvarpa æskileg.

• Mjög gott vald á íslensku og færni  
til að tjá sig í ræðu og riti.

• Mjög góð þekking á ensku. Þekking  
á einu norðurlandamáli æskileg.

• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum  

samskiptum.

 
SJÚKRALIÐI OG SJÚKRALIÐI  

MEÐ SÉRNÁM Í ÖLDRUNARHJÚKRUN

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða og 
sjúkraliða með sérnám í öldrunarhjúkrun. Við leitum að  
einstaklingi sem er reiðubúinn að sjá um skipulag og utan- 
umhald á 10 manna heimiliseiningu.  Viðkomandi þarf að 
búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og jákvæðni.
Starfshlutfall er 80-100%,  unnið er að mestu á morgun-  
vöktum og helgarvinna er eftir samkomulagi. Greitt er 
eftir kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og 
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilis-
legt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt 
heimilismanna og þátttöku þeirra.  Eden hugmyndafræðin er 
höfð að leiðarljósi á heimilinu.
       
Nánari upplýsingar gefa;
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri 
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

Umsóknareyðublöð á  http://www.morkhjukrunarheimili.is/
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

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

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

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

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

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

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í stærðfræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201710/1694
Verkefnastjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201710/1693
Sérfræðingur Embætti landlæknis Reykjavík 201710/1692
Deildarstjóri Háskóli Íslands, Félagsráðgjafadeild Reykjavík 201710/1691
Lektor í búvísindum I Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201710/1690
Lektor í búvísindum II Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201710/1689
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201710/1688
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Ísafjörður 201710/1687
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201710/1686
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201710/1685
Efnafræðikennari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201710/1684
Ræstingastjóri Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201710/1683
Sjúkraþjálfari, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201710/1682
Eftirlitsmaður flugvalla Samgöngustofa Reykjavík 201710/1681
Umsjónarmaður Háskólinn á Akureyri Akureyri 201710/1680
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201710/1679
Forstöðumaður Háskóli Íslands, Rannsóknarsetur Skagaströnd 201710/1678
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201710/1677
Starfsmaður í matsal Landspítali Reykjavík 201710/1676
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttaka svæfingadeildar Reykjavík 201710/1675
Sérfr.læknir, lyf- eða heimilislækn. Landspítali, legud. krabbameinssjúkl. Reykjavík 201710/1674
Hjúkrunarfræðingur, dagvinnustarf Landspítali, blóð-/krabbameinslækn. Reykjavík 201710/1673
Félagsráðgjafi Landspítali, öldrunarlækningar Reykjavík 201710/1672
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201710/1671
Hjúkrunarfr., bráðamóttaka Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1670
Hjúkrunarfræðingar Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali Akureyri 201710/1669
Sérfræðingur í bráðalækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1668
Sérfræðingur á stjórnsýslusviði Ríkisendurskoðun Reykjavík 201710/1667
Sérfræðilæknir Landspítali, blóðlækningar Reykjavík 201710/1666
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201710/1665
Skrifstofumaður á lager Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201710/1664
Sjúkraliði/sótthreinsitæknir Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201710/1663
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, göngudeild lyflækninga Reykjavík 201710/1662
Starf á bókasafni Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201710/1661

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða  
eftirlitsmann til starfa við fyrirtækja- 

eftirlit með starfsstöð á Ísafirði 

Viðfangsefni:
• Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi  
 á vinnustöðum, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
• Rannsókn vinnuslysa
• Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuvernda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. tækni- eða  

iðnmenntun
• Þekking og reynsla á sviði vinnuverndar er  

æskileg
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu 

ritaðs máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er 

æskileg
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum  

samskiptum
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi er kostur
• Tölvufærni

Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að 
hluta til. 
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. 

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember nk.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorg.is

VER Eftirlitsdeild
Dvergshöfða 2 
110 Reykjavík
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TIL LEIGU

AÐEINS kr. 1.495 fm.
Kistumelar 16, 116 Reykjavík

165 - 280 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar inn-
keyrsluhurðir, góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar  
gefur Sverrir í síma 661 7000

25-47 fm íbúðir til sölu verð frá 19,9 m
KÁRSNESBRAUT 106

Opið hús mánudaginn 30. október kl. 16:00



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 29.okt. kl.14:30-15:00

 56,5 millj.Verð:

Glæsileg 4-5 herbergja útsýnis endaíbúð
Þriðja hæð í litlu fjölbýli
Þrjú svefnherbergi (öll rúmgóð)
Hver fermetri nýttur til fulls  
í björtum fallegum rýmum
Opið eldhús og rúmgóð björt alrými
Frábær staðsetning fyrir fjölskyldufólk
Skóli, íþróttahús, sundlaug í nokkurra 
metra fjarlægð

Dynsalir 6
201 Kópavogur

Upplýsingar veitir:

Ómar Guðmundson
löggiltur fasteignasali

simi 696-3559
omar@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS 30. OKT 17:30 - 18 

42,9mkr.

105 fermetrar - þar af tæplega 10fm óskráð geymsla.

4 herbergi, 2 stofur - hægt að fjölga svefnherbergjum.

Örstutt frá grunnskóla og menntaskóla.

Undirgöng að íþróttamiðstöð Vals í næsta nágrenni.

Öskjuhlíðin, Ylströndin og miðbærinn i göngufæri.

Laus til afhendingar í desember.

ESKIHLÍÐ 22a - góður staður í Hlíðunum.

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Sigríður Hrund 
lögg. fasteignasali 

HÖRÐUKÓR 5, 9 hæð
• Stór 3ja herb. – mikið útsýni
• Bílskýli – lyfta - suðursvalir 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN
29. OKT KL. 16–16:30

Upplýs. í síma 824-4760 eða
sirry@fasteignakaup.is

Verð 46,9 millj. 
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

ÁRBORGIR SELFOSSI S: 482-4800 kynna;

Sogavegur 142 e.h. - Reykjavík
OPIÐ HÚS mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 -18:00 

Vönduð efri sérhæð ásamt bílskúr í nýlegu húsi á góðum stað í austurborginni. 
Eignin er alls 147,5 m2 að stærð og er bílskúr 24,5 m2 þar af. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Laus til afh. við kaupsamning. Skipti möguleg á minni eign.

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
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Flott eign. Verð 32,4 millj.
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Suðurland
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Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
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Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
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Verð 49,8 millj.
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Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.
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Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
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24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
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Dalsbrún – Hveragerði.
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in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.
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Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.
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Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
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Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði
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skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.
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Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
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einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.
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Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
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Dalsbrún – Hveragerði.
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in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
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málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.
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lögg. fasteignasali

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

Þorsteinn  
Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Um er að ræða skem-
mtilegt einbýlishús  sem 
stendur á 36.000m2 
eignarlóð í búgarðabyg-
gð Eignin er timburhús, 
klætt að utan með lituðu 
bárujárni og máluðum 
við í bland. Bílskúr er 
fullklæddur og búið er að úbúa herbergi í skúrnum. Búið er 
að rækta upp fallega lóð í kringum húsið. Landið er rúmir 3,5 
hektarar. Byggðarhorn nýtur allrar þjónustu frá Sveitarfélag-
inu Árborg, snjómokstur í hverfinu, sorphirða og skólaakstur 
er á höndum sveitarfélagsins. Verð: 55.9 millj.

Byggðarhorn Búgarður 32, 800 Selfoss
Opið hús laugard. 28. okt. kl. 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Höfum fengið til sölumeðferðar  
rótgróna og vel staðsetta ísbúð.

Húsnæði og allar innréttingar  
nýlega endurnýjaðar

Innréttingar og tæki eru í eigin eigu 

Hagstæður og langur leigusamningur 
um húsnæði

Aukin velta frá síðasta rekstrarári

Góður hagnaður

Rótgróin ísbúð

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali/sölustjóri
Sími: 899 1882

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 864 5464

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 1168

Eignamiðlun kynnir til sölu 

EINSTAKAR ÍBÚÐIR
VIÐ JAÐARLEITI 2–6

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. 
Flestar íbúðir með fallegu útsýni.

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu 

fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018. 

Kynning á íbúðunum verður á skrifstofu Eignamiðlunar kl. 16-18 

mánudaginn 30. október.

Daði Hafþórsson
Nemi til löggildingar fasteignasala
Sími: 824 9096



Einbýli í Fossvogsdal
108 REYKJAVÍK

Lind fasteignasala kynnir:

Í einkasölu 234 fm einbýlishús á 
einni hæð neðst við 
Fossvogsdal.
Einstaklega vel staðsett hús 
alveg við dalinn.

Allar upplýsingar veitir: Hannes 
Steindórsson s.699-5008 
hannes@fastlind.is

STÆRÐ: 235 fm EINBÝLI       HERB: 6

Heyrumst
Hannes   699 5009
Löggiltur fasteignasali

Kleppjárnsreykir
320 REYKHOLTI BORGARFIRÐI

Frábært tækifæri í ferðaþjónustu. Veitinga-
rekstur, gistiheimili, heimagisting, tjaldstæði, 
ásamt gróðurhúsum. Öll leyfi til staðar fyrir 
rekstur. Allar nánari uppl. hjá fasteignasala.

VEITINGAST.   HERB: 10+

TILBOÐ
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst

  822 8283
Löggiltur fasteignasali

Laugavegur 85
101 REYKJAVÍK

Um er að ræða 5 íbúðareiningar í nýlegu húsi á 
Laugavegi. Íbúðirnar eru allar fullbúnar og með 
húsgögnum og innbúi. Þar hefur verið rekið 
íbúðahótel við góðan orðstír undanfarin 6 ár. 

STÆRÐ: 500 fm ÍBÚÐAHÓTEL  HERB: 10

Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst

  822 8283
Löggiltur fasteignasali

Mánatún 13 
105 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð við 
Mánatún 13 í Rvík ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Íbúðin er 120,5fm, þar af geymsla 7,1 fm. 
Tvennar svalir sem snúa til N/A og N/V.

STÆRÐ: 120,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 12
105 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð, mikið endurnýjaða 
íbúð við Drápuhlíð 12. Eignin er í kjallara, en lítið 
niðurgrafin og með útgengi á fallegan sólpall.

STÆRÐ: 87,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Furugrund 22
200 KÓPAVOGUR

Íbúð með fallegu útsýni. Húsið er í góðu 
ástandi. Þak var endurnýjað 2013. Gluggar, gler 
endurnýjað á austur og norðurhlið 2013. Hús 
málað að utan austur og norðurhlið 2014.

STÆRÐ: 75,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

37.400.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala 

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

Nýjar og glæsilegar íbúðir í Kópavogi. Íbúðir 
skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.  Húsið 
er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum og fylgir 
öllum íbúðum stæði í upphitaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Verð frá 55,5 M
Heyrumst
Stefán    892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN 

OPIÐ HÚS    31. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    29. okt 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    30. okt 18:00 – 18:30



Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

LIND Fasteignasala

LIND FASTEIGNASALA ÓSKAR NÝJUM LÖGGILTUM
FASTEIGNASÖLUM TIL HAMINGJU MEÐ ÁFANGANN

Harpa Mjöll Grétarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

772-5583
  harpa@fastlind.is

Arna Rut Þorleifsdóttir
Löggiltur fasteignasali

692-5515
  arna@fastlind.is

 

Gunnar Valsson
Löggiltur fasteignasali

699-3702
  gunnar@fastlind.is



Sóltún 1-3

Öryggis- og þjónustuíbúðir
2-4 herbergja að stærð 76-140 fm
Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu
Afhending við kaupsamning, íbúðirnar fullbúnar  
með gólfefnum
Yfirbyggðar suður svalir
Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara
Íbúðir fyrir +60 ára sem vilja búa miðsvæðis  
og aðgang að þjónustu

Nánari upplýsingar veita: Herbergi Stærðir frá Verð frá

2  78,1 fm 53,3 millj.

3 96,2 fm 59,2 millj.

4 111,9 fm 68,6 millj.
Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

www.miklaborg.is   5697000

Aðeins 

7 
íbúðir eftir af 44

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 29.okt. kl.16:00-17:00

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Glæsileg og vönduð þrjú 5 herbergja raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús með góðum palli. Birt stærð eigna er 178,4fm.  
þar af er íbúðarhluti 146fm. og innbyggður bílskúr 32,4fm. Í húsunum eru 4 svefnherbergi. - Kaupendur fá húsin tilbúin til innréttinga með grófjafnaðri lóð og palli í garði. 

Áætlaður afhendingartími er 10. janúar 2018 eða fyrr.

Húsin eru staðsteypt með tvíhallandi timburþaki. Húsin verða fullbúið að utan, klædd með álplötum og gluggar ál/timbur.

Skipulag: bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, baðherbergi, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi. 

Fleiri eignir frá sama byggingaraðila í byggingu.   

Möguleiki er á að kaupa sambærilegar 
 eignir á lægri byggingarstigum.

Laxatunga 105-109

Verð frá 57,9 millj. 

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 
og leigumiðlari 
S: 867-3040

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949



Um er að ræða fyrsta áfanga af þremur, alls 71 íbúð í nýrri 
götu, Jaðarleiti en þaðan er mikið útsýni. Íbúðir fyrir breiðan 
hóp kaupenda. Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja til 5 her-
bergja! Frá 60fm – 144fm að stærð. Verð frá kr. 43.400.000,- 
Vandaðar innréttingar og heimilistæki. 

Gluggafletir í stofurými eru stórir og gólfsíðir. Svalalokanir og 
mynddyrasímar fylgja öllum íbúðum. Bílastæði í bílakjallara 
fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir garðar og 
nútímalegt og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

Hafdís
Sölustjóri
820 2222

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Árni Ólafur
Fasteignasali
893 4416

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Jón Gunnar
Sölufulltrúi
848 7099

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Sigríður
Fasteignasali
699 4610

Garðar
Fasteignasali
899 8811

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Alexander
Sölufulltrúi
695 7700

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ!
ERUM MEÐ SÍMA UM HELGINA, 

HAFÐU BEINT SAMBAND HVENÆR SEM ER!

Fyrstu íbúðir verða afhentar
sumarið 2018.

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í GSM SÍMA, 
SJÁ SÖLUMENN.

NÝJ AR ÍBÚÐIR
VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6, 8
103 REYKJAVÍK

FASTEIGNASALAN TORG 
HEFUR SÖLU Á NÝJUM ÍBÚÐUM Á 
RÓTGRÓNU MIÐBORGARSVÆÐI VIÐ 
EFSTALEITI!



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050
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Ég vona að fólkið 
sem situr heima 

geti hlegið og brosað og 
fái jafnvel innblástur til 
að fíflast aðeins saman.

Margir hafa tekið upp þann 
sið að skafa út úr graskeri 
og skera svo út í það andlit 

og setja út með logandi kerti til að 
hræða gesti og gangandi á hrekkja-
vökunni. Eftir situr oft á tíðum 
töluvert magn af graskersinnvolsi 
sem er aldeilis hægt að nýta á fjöl-
breyttan hátt.

Í magann
Fjölmargar uppskriftir eru til með 
graskeri í aðalhlutverki, bæði 
brauð, kökur, súpur og kássur. 
Bragðið af graskeri er ekki ólíkt 
sætum kartöflum og áferðin líka 
nema hvað graskerið er bæði 
sætara og mýkra undir tönn. Gras-
kerssúpa er einstaklega ljúffeng á 

svölum haustdegi, til dæmis handa 
krökkum sem koma inn úr kulda 
og rökkri eftir velheppnaða gott-
grikkjaferð.

1 kg grasker
1 sneiddur laukur
2 hvítlauksrif
3 bollar soð
1 bolli vatn
Salt og pipar
Mjólk eða rjómi

Fræhreinsið graskerskjötið og 
skerið í bita. Setjið allt saman í 
pott og athugið að vökvinn flæði 
ekki alveg yfir graskerið. Látið 
suðu koma upp án loks og leyfið 
svo að malla þangað til graskerið 

er mjúkt. Takið af hitanum og 
maukið í blandara eða með töfra-
sprota. Saltið og piprið að vild, 
setjið mjólk eða rjóma til bragð-
bætis og berið fram. Með súpunni 

er kjörið að bera fram gott gróft 
brauð, til dæmis með graskers-
fræjum.

Ristuð graskersfræ eru holl og 
einstaklega góð og innihalda ýmis 
steinefni. Hreinsið fræin vel og 
leggið í ofnskúffu, dreypið ólífu-
olíu yfir og bakið í 8-10 mínútur 
við 170 gráður. Snúið fræjunum og 
bakið áfram í 5 mínútur í viðbót 
en takið prufur og passið að fræin 
brenni ekki að innan. Graskers-
fræ eru gómsæt viðbót við flestar 
brauðuppskriftir, út á salöt og bara 
steytt úr hnefa.

Á húð
Grasker nýtist einnig útvortis og 
hér er uppskrift að einföldum og 

dásamlegum líkamsskrúbbi.
2 bollar maukað grasker
1 bolli matarsódi
¼ bolli hunang

Blandið öllu saman og berið á við-
kvæma húð.

Um hálsinn
Graskersfræ eru einkar bragðgóð 
og stútfull af allskyns góðum 
steinefnum sem líkaminn kallar 
á. En þau eru líka ljómandi falleg 
og hægt að búa til úr þeim ýmsa 
skartgripi og skraut. Þræðið fræin 
upp á spotta með nál og leggið svo 
festina í málningu eða málið með 
pensli. Leyfið að þorna og berið 
með stolti.

Góðar hugmyndir um grasker

Jón Jónsson er í nýju hlut-
verki um þessar mundir sem 
stjórnandi þáttarins Fjör-

skyldan, sem byrjar í kvöld á RÚV.
„Fjörskyldan er eins og nafnið gefur 
til kynna fjölskylduþáttur með fjör-
ívafi,“ segir Jón. „Í hvern þátt koma 
tvær fjölskyldur, fjórir í hvorri, og 
etja kappi á mjög léttum nótum í 
spurningum og þrautum.

Hvorki þrautirnar né spurning-
arnar eru erfiðar, en þetta er sett 
fram þannig að það verði hresst og 
skemmtilegt,“ segir Jón. „Ég held að 
á köflum sé maður að taka fjölskyld-
urnar út fyrir þægindarammann, 
sem var gaman.“

„Það er von mín að þeir sem 
heima sitja geti líka tengt við þetta,“ 
segir Jón. „Ég vona að fólk geti 
hlegið og brosað og fái jafnvel inn-
blástur til að fíflast aðeins saman.“

Vissi ekki hvað hann var að 
fara út í
Jón segist ekki hafa stefnt á að 
gerast sjónvarpsmaður. „Rúnar 
Freyr Gíslason og Skarphéðinn 
Guðmundsson, dagskrárstjóri RÚV, 
plötuðu mig þegar ég var á toppi 
lífs míns, nýkvæntur og svífandi á 
bleiku skýi og sögðu „komdu í sjón-
varpið“,“ segir Jón. „Og ég bara „já, 
ekkert mál, ég mæti!“ En vissi ekkert 
hvað ég var að fara út í.“

Jón tók svo þátt í þróun þáttarins. 
„Við og Örn Úlfar Sævarsson, sem 
er spurningahöfundur þáttarins, 
vorum í spjallþræði á Facebook þar 

sem allar bestu/verstu hugmynd-
irnar komu einhvern tímann eftir 
miðnætti,“ segir hann.

Mikið fjör í tökum
Jón segir að það hafi oft verið mikið 
fjör í upptökunum fyrir þáttinn. 
„Mér fannst „skjóttu á svarið“ ógeðs-
lega skemmtilegt. Bæði af því að það 
er skemmtileg þraut og líka af því 
að það er skemmtilegur orðaleikur. 
Maður er oft að reyna að skjóta á 

svarið en þarna varstu að skjóta á 
það með pílum. Oft vissi fólk svarið 
vel en var ekkert sérstakt í að kasta. 
Sem var ógeðslega fyndið,“ segir Jón 
hlæjandi.

„Ég sem þáttarstjórnandi þurfti 
svo oft að halda fólki við efnið. 
Þannig að ég var svolítið fjölskyldu-
faðirinn þarna í þessum þáttum. 
Þetta var svolítill uppeldisþáttur,“ 
segir Jón í gríni.

Gaf út 15 ára gamalt lag
Það er ýmislegt í gangi hjá Jóni um 
þessar mundir fyrir utan sjónvarps-
mennsku. „Á dögunum var ég að 
gefa út nýtt lag, sem er ástarlag til 
eiginkonu minnar sem ég samdi 
fyrir 15 árum og heitir Þegar ég sá 
þig fyrst,“ segir hann. „Ég samdi 
það til hennar þegar við byrjuðum 
saman og gaf henni það þá og söng 

það síðan þegar við giftum okkur 
í sumar. Þess vegna fannst mér 
kominn tími á að gefa það út, eftir 
að hafa geymt það í skúffunni í 15 
ár.“

Jón segist byrjaður að vinna í nýju 
efni og stefna á að gefa út meira af 
tónlist á næsta ári.

„Svo er ég að spila á Iceland 
Airwaves og fæ nokkur skeyti á dag, 
sem mér þykir mjög vænt um, þar 
sem aðdáendur mínir spyrja hvort 
ég verði ekki örugglega með jóla-
tónleika,“ segir Jón. „Ég verð í Bæjar-
bíói í Hafnarfirði einhvern tímann 
rétt fyrir jól, en það verða samt ekki 
strangt til tekið jólatónleikar, þó ég 
syngi kannski eitt jólalag.

Fram undan er svo bara að vinna í 
nýrri tónlist og halda áfram að bera 
út fagnaðarerindið um hamingju og 
gleði,“ segir Jón léttur.

Plataður ofan 
af bleiku skýi í 
sjónvarpið
Tónlistarmaðurinn Jón Jónsson stýrir þættinum 
Fjörskyldan sem byrjar á RÚV í kvöld. Jón segir að  
hann hafi ekki vitað hvað hann var að koma sér út í  
en það hafi verið mikið fjör að vinna þáttinn. Jón naut sín sem þáttarstjórnandi. MYND/RAGNAR VISAGE/SIGURÐUR BRAGASON

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is 

JÓLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Kemur út þriðjudaginn 2Kemur út þriðjudaginn 2K 8. nóvember.

Viltu þú auglýsa í mest lesna 
jólablaði landsins?*
Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins. 
Sími 512 5402 – serblod@365.is 

*Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins samkvæmt prentmiðlamælingu Gallup september 2017

Skemmtilegt blað sem kemur inn á allar hliðar jólaundirbúningsins. 
Uppflettirit sem lesendur leita í aftur og aftur.
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HÁFJALLAKVÖLD

31. OKT Í HÁSKÓLABÍÓ  KL. 20:00

FERÐAFÉLAGS ÍSLANDS

MIÐAR FÁST Á MIDI.IS 
AÐGANGSEYRIR ER 2000 KR  
ALLUR ÁGÓÐI RENNUR  
TIL STYRKTARFÉLAGSINS LÍFS 

JOHN SNORRI  
SIGURJÓNSSON  
ÓLAFUR MÁR BJÖRNSSON & TÓMAS GUÐBJARTSSON
ÍSLENSKAR HÁFJALLAPERLUR;  
DYRFJÖLL OG STÓRUÐ, SVEINSTINDUR Í ÖRÆFAJÖKLI, LÓNSÖRÆFI OG SAUÐHAMARSTINDUR,  
GULLFOSSAR STRANDA, HULDUFJÖLL OG MÆLIFELL Á MÆLIFELLSSAND

K2, LHOTSE & BROAD PEAK Á 80 DÖGUM



Á mánuði

Veldu GSM hjá 365 og fáðu 11 GB af neti í símann
ásamt endalausum símtölum og sms á 2.590 kr. 

 365.is    1817

FÁÐU MEIRA
FYRIR MINNA

2.590 KR.

SMS+11GB



Bílar 
Farartæki

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

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

KIA CEED CRDI nýskr. 08/2013, ekinn 
38 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, einkabíll. 
Verð 2.390.000 kr. Raðnr. 256967

RENAULT MASTER DCI 125 L2 H2 
Árgerð 2015, 2 til á lager eknir 40/46 
Þ.km, dísel, 6 gíra, bakkskynjarar. 
Verð 2.899.000 kr. + vsk Raðnr. 
255425

FORD TRANSIT 350 TREND L2 NÝR 
BÍLL, dísel, 6 gíra, dráttarkrókur. Verð 
4.290.000 kr.+ vsk. Raðnr.230591 - 
Eigum einnig L3 og L3 4WD

TOYOTA LAND CRUISER 150 GX 
35” nýskr. 06/2014, ekinn 69 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.990.000 kr. 
Raðnr. 288836

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX 
35” Árgerð 2008, ekinn 197 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur (5 gíra). Mjög 
flott eintak! Verð 3.690.000 kr. 
Raðnr.256985

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

Frábær 7 sæta barnastrætó, með 
hita í sætum og bakkmyndavél 
til sölu. Pláss fyrir 4 barnabílstóla 
og farangur að auki. Hlaðinn 
aukabúnaði og vel með farinn. Verð 
2.990.000kr. Uppl í s. 899 0006

FJÖLSKYLDUBÍLL Á GÓÐU 
VERÐI.

Mazda 6 Station, Árg 2013, Ek 
121Þ, Bensín, sjálfsk. Verð 2,2m. 
Tilboð kr. 2M.stgr. Einn eigandi 
frá 2013, Frábær fjölskyldubíll, 
eyðslugrannur. Uppl. Í s. 840-3218

Tilboð KIA CEDD ÁRG 2016 Ek 25þús 
bensín ,beinsk, Ásett verð 2350 þús 
nú 1760þú Uppl 8995189

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

 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

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

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

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

 Nudd
Unaðsnudd 105 Reykjavík. S. 781 
2666 Natalia

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 2.390.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 33þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.271039

SUZUKI Grand Vitara

Verð: 2.690.000
Árgerð: 2015
Ekinn: 84þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.302135

NISSAN X-trailNISSAN Pulsar

Verð: 1.590.000
Árgerð: 2009
Ekinn: 96þ.km.

Bensín
5 Sjálfskiptur

Rnr.271185

SUZUKI Sx4 s-cross 

Verð: 2.490.000
Árgerð: 2015
Ekinn: 58þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.107785

RENAULT Kadjar 

Verð: 3.450.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 37þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.270416

TOYOTA  Avensis

Verð: 2.990.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 43þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

. Rnr.260597

 

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
Hágæða Hornafjarðarhumar 

SJÁVARFANGI Heimsending. www.
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 

humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
206677

 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.

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.

Heilsa

 Nudd

FERÐANUDD
Menntaður nuddsérfræðingur. 
Karlmaður. Kemur á staðinn. Nánari 
upplýsingar á heimasíðu: www.
mobile-massages.com eða í síma: 
7612295

Heimilið

 Barnavörur

VAVAV GNSTYKKI, KERRUSTYKKI
OG SKIPTITATAT SKA

Verð frá kr. 165.900.- Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATATA VINNUHÚSNÆÐI

Í REYKJAVKJAVK ÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

 Bílskúr
Vantar bílskúr til leigu. Skilvísum 
greiðslum heitið og reglusemi, allt 
kemur til greina. S:8994823

 Hönnun

Atvinna

 Atvinna í boði

KAFFI MILANO FAXAFENI 11
Starfsfólk óskast í helgarvinnu. 
Sendið uppl. á milano@simnet.is

FYRIRTÆKI í Reykjavík óskar eftir 
fólki í þrif ofl. Þarf að hafa bílpróf. 
Ums.sendist til Fbl, á: smaar@
frettabladid.is

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales. 

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson. 
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales. 

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson. 
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales. 

Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi. 
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Námskeiðin hefjast 6 og 7. nóvember.
Verð á mann er 29.000

Upplýsingar í síma 698 5033 eða
 spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Facebook: Spænskuskólinn Háblame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00
Þriðjudaga og fimmtudaga:: 13:30 - 15:00
Þriðjudaga og fimmtudaga:  17:30 - 19:00
Þriðjudaga og fimmtudaga:  19:15 - 20:45 

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Mánudaga og miðvikudaga : 19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30 

Námskeið

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

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

www.fjardarbolstrun.is

Atvinna

Til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  

Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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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M O R T H E N S

ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKARÖÐ

13. DES BÆJARBÍÓ HAFNARFIRÐI

17. DES VALASKJÁLF EGILSSTÖÐUM

19. DES BÍÓHÖLLIN AKRANES

21. DES HOF AKUREYRI

23. DES HARPA REYKJAVÍK

Tryggðu þér 
miða!



Ég ólst upp í Keflavík og 
sem krakkar þá fengum 
við alltaf að fara upp á 
völl og ganga í 
hús á hrekkja-
vökunni. Þann-

ig að þetta er bara svolítið 
mikilvægur hluti af minni 
æsku,“ segir Sigga Dögg 
spurð út í hvaðan áhugi 
hennar á hrekkjavökunni 
kemur. Þegar Sigga Dögg 
eignaðist svo börn fór 
hrekkjavökuáhugi hennar 
á flug fyrir alvöru.

„Ég byrjaði að halda 
hrekkjavhrekkjavhrekkja ökupartí þegar ég 
var komin með börn og í 
ár byrjaði ég sko að skipu-
leggja partíið mitt í ágúst 
og ég skreytti í byrjun 
október.“

Sigga Dögg mun halda 
hrekkjavökupartí um 

helgina, á kosningahelginni. „Kosn-
ingarnar eru að eyðileggja hrekk-ingarnar eru að eyðileggja hrekk-ingarnar eru að eyðileggja hrekk
javökupartíið mitt. Ég ætla sko ekki 
að hafa neina pólitík í mínu partíi,“ 
grínast Sigga og hlær. „En þetta er nú 
krakkapartí fyrst og fremst. Ég legg 
mikið upp úr því að þetta sé fyrir 
börnin.“

Aðspurð hvort hún 
lumi á góðum ráðum fyrir 
það fólk sem langar að 
halda hrekkjavökupartí 
á næstunni leggur Sigga 
Dögg áherslu á mikilvægi 
skreytinga. „Ekki vanmeta 
skreytingar. Þær eru mjög 
mikilvægar. Sem betur fer 
hafa búðir hérna á Íslandi 
aldeilis tekið við sér hvað 
þetta varðar.“ Spurð út 
í hvar hún kaupi helst 
skreytingar nefnir Sigga 
Tiger, Bónus, Nettó, Toys 'R' 
Us, Allt í köku og AliExpress 
sem dæmi. Svo mælir Sigga 
Dögg með að leita innblást-Dögg með að leita innblást-Dögg með að leita innblást
urs á Pinterest. „Ég er mjög 
öflugur pinnari, á Pinterest. 
Þar leynist innblásturinn.“

Hrekkjavökusjúk 
og skreytir allt 
hátt og lágt
Sigga Dögg Arnardóttir er ein þeirra sem halda hátíðlega upp á 
hrekkjavöku og hún segir sjálfa sig vera „hrekkjavökusjúka“. Hún 
heldur metnaðarfull hrekkjavökupartí árlega og mun halda slíkt 
partí um helgina. Hún byrjaði að undirbúa partíið í ágúst.

Sigga hefur safnað hrekkjavökuskrauti í mörg ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Allt er skreytt í 
hólf og gólf.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK Það er klassískt að skreyta með útskornum graskerum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Lóðin í kringum 
húsið er líka 
skreytt. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ANTON 
BRINK

Sigga Dögg og Benjamín Leó Hermannsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Guðný  
Hrönn 
gudnyhronn@365.is

 

EKKI VAN-
META 
SKREYT-
INGAR. ÞÆR 
ERU MJÖG 
MIKIL
VÆGAR.
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L jósubókina setti ég fram 
árið 2008 og hún er 
orðin í senn verðmæt 
heimild um starfsævi 
mikilsvirtrar ljósmóður 
og merkur safngripur.“ 

Þetta segir Guðrún Jónsdóttir, for-
stöðumaður Safnahúss Borgar-
fjarðar, um leið og hún sýnir bók 
með fjölda nafna og fæðingarártala 
fólks sem Jóhanna Jónsdóttir, ljós-
móðir í Borgarnesi, tók á móti á 
starfsferli sínum sem stóð frá 1942 
langt fram á áttunda áratuginn. 
Guðrún gleðst yfir hverju nafni 
því gögn Jóhönnu um fæðingar 
eru glötuð, en hennar umdæmi 
náði yfir Borgarnes, Álftanes-
hrepp, Hraunhrepp og Borgar-
hrepp. „Jóhanna fór á heimilin og 
sat yfir konum, sumar tók hún heim 
til sín ef hún hafði sérstakar áhyggj-
ur af þeim,“ segir Guðrún.

Nöfnin í bókinni eru komin á 
þriðja hundrað og alltaf bætist við. 
Þannig er sagan í sífelldri sköpun. 
„Við fengum sex ný nöfn einn dag-
inn nýlega,“ segir Guðrún. „Tvær 
mæður komu og skrifuðu börnin 
sín.   Við leyfum að mæður skrifi 
fyrir fjarstödd börn. Sumar geta 
þess hvar þau fæddust – í Brákarey, 
í Olgeirshúsi. Þær hafa líka skrifað 
fyrir börn sem dóu í fæðingu eða 
næstum fullburða, óskírð. Nokkrir 
sem ritað hafa nöfn sín í bókina eru 
látnir nú.“

Íbúar Hong Kong og Grikklands
Fólk kemur misjafnlega langt að til 
að auka við heimildirnar, eins og 
Guðrún lýsir. „Á ég ekki að skrifa 
í einhverja bók hér?“ spurði ein 
kona sem kom hér inn og var þá 
búsett í Hong Kong en er Borgnes-
ingur að uppruna. Hingað kom líka 
maður fyrir fáum dögum sem býr í 
Grikklandi núna og var hér á ferð 
en fæddist í Borgarnesi árið 1951. 
Móðir hans var með honum, hún er 
rétt um nírætt. Það er ekki oft sem 
móðir og barn eru bæði á staðnum 
þegar skrifað er.“

Guðrún rekur upphaf skráning-
arinnar til opnunar fastasýningar 
safnsins árið 2008. Sýningin nefnist 
Börn í 100 ár. Einn safngripanna þar 
er Willys-jeppi Jóhönnu ljósmóður, 
sem hún keypti ársgamlan 1952. „Á 
opnunardaginn urðum við vör við 
að fólk var að skoða jeppann og tala 
um að Jóhanna hefði tekið á móti 
því. Þá hljóp ég upp á loft og náði í 
bók sem við áttum þar með auðum 
blöðum, maður verður að bregðast 
hart við þegar svo ber undir,“ segir 
Guðrún og ítrekar að nú sé bókin 
orðin ómetanleg.

Ljósubók og bíll líflegir safngripir

„Það hafa aðeins tveir átt bílinn á eftir Jóhönnu, Örn Símonarson fyrst og svo Kristján Björnsson ökukennari sem á hann nú.“ segir Guðrún FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Jón Jónasson, 
sem fæddist í 
Borgarnesi árið 
1951, ritar nafn 
sitt, kominn frá 
Grikklandi. Móðir 
hans, Guðríður 
Jónsdóttir, fylgist 
með.
MYND/GUÐRÚN 
JÓNSDÓTTIR

Bókin sem stöðugt safnar í sig heimildum. 
Á súlu í safninu er orðið ljósmóðir 
ritað á nokkrum tungumálum.

Safnahúsið í Borgarnesi er skammt frá hjarta gamla bæjarins. Þar eru sýningarnar Börn í 100 ár og Ævintýri fuglanna. 

Einn hlutur í Safna-
húsi Borgarfjarðar 
bætir stöðugt við 
gildi sitt. Það er 
bók sem ljósubörn 
Jóhönnu Jóhanns-
dóttur skrá nöfn 
sín og fæðingarár 
í þegar þau heim-
sækja safnið. Á níu 
árum hafa safnast í 
bókina nöfn á þriðja 
hundrað manns.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Æskan miðpunktur
Sýningin Börn í 100 ár er sett upp af 
Snorra Frey Hilmarssyni á heillandi 
hátt. Uppistaðan er myndir af börn-
um. „Snorri fékk frjálsar hendur að 
öðru leyti en því að við vildum segja 
sögu Íslands á 20. öld gegnum börn. 
Við völdum æskuna því hún er 
alþjóðleg, hún er alltaf miðpunktur 
í samfélaginu og hluti af framtíð-
inni. Við vildum að allir, hvaðan 
sem þeir kæmu og á hvaða aldri sem 
þeir væru, gætu tengt sig við hana. 
Þetta leysti Snorri snilldarlega. Valdi 
myndir af öllu landinu og byrjar 
söguna á mynd frá Daniel Bruun 
frá 1898. Svo lætur hann fólk stíga 
inn í 20. öldina og býr til tímalínu, 
þannig að gestir ganga meðfram 
veggjum salarins í hring og enda 
bak við jeppann sem er tákn fyrir 
hina stórkostlegu starfsgrein ljós-
móðurinnar. Enginn texti myndar 
múr milli safnsins og gestanna en 
þeir geta opnað hólf í veggjunum 
víðs vegar því þar er byggðasafns-
sýning falin, Snorri valdi alla gripina 
sem þar eru,“ útskýrir Guðrún.

Enn á sömu dekkjum
Jeppinn er í einkaeign en safnið fær 
að sýna hann í ótilgreindan tíma, 
þökk sé eigandanum, að sögn Guð-
rúnar. „Það hafa aðeins tveir átt bíl-
inn á eftir Jóhönnu, Örn Símonar-
son fyrst og svo Kristján Björnsson 
ökukennari sem á hann nú. Báðir 
fagurkerar sem viðhéldu honum 
sem upprunalegustum, hann er 
enn á sömu dekkjunum og teppið 
hennar Jóhönnu er á aftursætinu. 
Þannig að hér er mikill dýrgripur.“

JÓHANNA FÓR Á HEIMILIN 
OG SAT YFIR KONUM,   SUM-
AR   TÓK HÚN   HEIM TIL SÍN 
EF HÚN HAFÐI SÉRSTAKAR
 ÁHYGGJUR AF ÞEIM

2 8 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7   L A U G A R D A G U R40 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



,,Mér er illt í 
maganum eftir 
allan þennan 

hlátur”

,,Hef ekki 
hlegið svona 

mikið í 
langan tíma”

,,Salurinn EMJAÐI úr hlátri”

kynnir

Leikari: Jóel Sæmundsson
Leikstjórn: Emma Peirson



Nýverið tilkynnti 
N ó b e l s n e f n d 
norska stórþingsins 
að friðarverðlaun 
Nóbels árið 2017 
féllu í skaut ICAN, 

alþjóðlegra baráttusamtaka gegn 
kjarnorkuvopnum. Margir hafa 
orðið til að fagna þessum tíðindum 
og benda á að með valinu sé nefndin 
að fylgja stofnskrá verðlaunanna, en 
mikill misbrestur hefur verið á því í 
gegnum tíðina. Reglur friðarverð-
launa Nóbels segja nefnilega berum 
orðum að þau skuli veita þeim sem 
vinna að friði og afvopnun. Á liðn-
um áratugum hefur nefndin hins 
vegar farið á svig við þau fyrirmæli, 
meðal annars með því að verðlauna 
baráttufólk á sviði mannúðarmála, 
mannréttindabaráttu og umhverfis-
verndar – sem allt eru hin ágætustu 
málefni en falla þó ekki undir flokk-málefni en falla þó ekki undir flokk-málefni en falla þó ekki undir flokk
inn friðar- og afvopnunarmál.

ICAN-samtökin hafa beitt sér 
fyrir alþjóðlegu banni við kjarn-
orkuvopnum á vegum Sameinuðu 
þjóðanna og varð slíkur sáttmáli 
að veruleika nú í sumar. Rúmlega 
fimmtíu ríki hafa þegar undirritað 
sáttmálann og er vonast til að þeim 
muni fjölga hratt á næstu misserum. 
Markmið um útrýmingu kjarna-
vopna eru hluti af gildandi afvopn-
unarsamningum og þá sérstaklega 
NPT-sáttmálanum um bann við 
frekari útbreiðslu kjarnavopna. 
Kjarnorkuveldin hafa hins vegar lítið 
frumkvæði sýnt í þá átt að losa sig 
við sprengjurnar og því varð niður-
staðan sú að berjast fyrir samþykkt 
hins nýja sáttmála.

Úrtölumenn telja að samningur 
af þessu tagi hafi ekkert að segja og 
benda á að frá því að Bandaríkin 
vörpuðu kjarnavopnum á Hirosh-
ima og Nagasaki árið 1945 hafi 
kjarnaveldunum fjölgað jafnt og 
þétt. Þann hóp skipa nú auk Banda-
ríkjamanna: Rússland, Bretland, 
Frakkland, Kína, Indland, Ísrael, 
Pakistan og síðast Norður-Kórea. 
Saga kjarnorkuvígvæðingar er hins 
vegar flóknari en svo að hún stefni 
bara í eina átt. Áður hefur á þessum 
vettvangi verið fjallað um kjarnorku-
vopnabúr Suður-Afríkustjórnar, sem 
sjálf tók þá ákvörðun að farga vopn-
um sínum. Og telja mætti til fjölda 

ríkja sem hófu vinnu við smíði kjarn-
orkuvopna en hurfu frá því af ýmsum 
ástæðum. Tvö þeirra ríkja sem fyrst 
reyndu að feta í fótspor Bandaríkja-
hers á kjarnorkusviðinu voru Evr-
ópulönd sem fæstir tengja við hern-
aðarbrölt og vígbúnaðarkapphlaup. 
Það voru Sviss og Noregur.

Vopn framtíðarinnar?
Fáir einstakir atburðir hafa komið 
meira róti á hugi manna en kjarn-

orkusprengjan í Hiroshima. Morgun-
blaðið lagði alla forsíðu sína undir 
fréttina og kallaði „mestu upp-
fyndingu vísindanna“. Allir gerðu 
sér grein fyrir því að kjarnorkuvopn 
væru annað og meira en bara sérlega 
kraftmiklar sprengjur, með beislun 
kjarnorkunnar væri brotið blað og 
upp væri runninn tími nýrrar tækni 
sem yrði mannkyninu annaðhvort 
til blessunar eða tortímingar.

Árásirnar á Hiroshima og Nag-
asaki mörkuðu lok seinni heims-
styrjaldarinnar, en um leið má telja 
þær einn af upphafspunktum kalda 
stríðsins. Árásirnar á borgirnar tvær 
voru í senn hefndaraðgerð í garð 
Japana og hótun um yfirvofandi gjör-
eyðingu en jafnframt voru þær ætl-
aðar sem sýnikennsla fyrir Sovétríkin 
á hernaðarmætti Bandaríkjanna. 
Engum kom á óvart að stjórnvöld í 
Moskvu hæfu þegar í stað vinnu við 
að smíða sínar eigin kjarnasprengjur, 
hins vegar bjuggust fáir við að það 
tækist jafn skjótt og raun bar vitni.

Í Sviss fylgdust pólitíkusar og her-
málayfirvöld með heimsfréttunum 
af áhuga. Svisslendingum tókst að 
standa utan við báðar heimsstyrjald-
irnar og rak landið stífa hlutleysis-
stefnu, en kappkostaði á sama tíma 
að eiga sem öflugastan her. Þegar 
fregnir bárust af hinu nýja vopni 
sperrtu stjórnendur hersins eyrun. 
Ef framfarir á sviði kjarnorkutækn-
innar yrðu eins örar og sumir töldu, 
gæti útbreiðsla kjarnavopna sömu-
leiðis orðið hröð.

Áður en ágústmánuður 1945 var 
liðinn, hafði herinn sent svissnesku 
ríkisstjórninni leynileg skilaboð 
þar sem óskað var eftir því að fá að 
þróa kjarnasprengjur. Leyfið fékkst 
í nóvember og þá þegar var hrint 
af stað áætlun undir stjórn vísinda-
mannsins Pauls Scherrer. Scherrer 
var kunnasti kjarneðlisfræðingur 
Svisslendinga og hafði komið til 
Bandaríkjamanna upplýsingum um 
stöðu kjarnorkuáætlunar Þjóðverja 
á stríðsárunum. Hann var einarður 
hvatamaður þess að Sviss eignaðist 
kjarnorkuvopn, þótt í dag sé hans 
fremur minnst fyrir friðsamlegri 
vísindastörf, einkum fyrir þátt sinn í 
stofnun rannsóknarstofunnar CERN.

Fyrstu árin var kjarnorkuáætl-

unin þó vart starfrækt nema að 
nafninu til, þar sem litlir fjár-
munir fengust til verksins. Innrás 
Sovétmanna í Ungverjaland árið 
1956 og vangaveltur um að Vestur-
Þjóðverjar kynnu að koma sér upp 
slíkum vopnum, urðu þó til að blása 
lífi í glæðurnar. Á árinu 1957 lét her-
málaráðuneytið vinna leyniskýrslu 
um kosti og galla kjarnorkuvopna-
eignar. Í skýrslunni var eindregið 
hvatt til þess að landið kæmi sér upp 
slíkum vopnum og árið eftir lýsti 
svissneska ríkisstjórnin því yfir að 
þótt hún væri í grundvallaratriðum 
hlynnt kröfunni um kjarnorku-
vopnalausan heim, þá kynni svo að 
fara að landið neyddist til að eignast 
sínar sprengjur.

Ákvörðunin mæltist misjafnlega 
fyrir og vakti hörð viðbrögð sviss-
neskra friðarsinna. Í krafti hinnar 
frjálslegu löggjafar í Sviss um þjóðar-
atkvæðagreiðslur, knúðu þeir í gegn 
kosningu um bann við kjarnorku-
vopnum árið 1962, en nærri tveir af 
hverjum þremur kjósendum höfn-
uðu tillögunni. Svipuð tillaga var 
felld árið eftir með litlu minni mun.

Næstu misserin kepptust Sviss-
lendingar við að afla sér hráefna til 
kjarnorkuvopnaframleiðslu, þar á 
meðal auðgaðs úrans frá Belgíska-
Kongó. Samningar um kaup á plút-Kongó. Samningar um kaup á plút-Kongó. Samningar um kaup á plút
óníum frá Norðmönnum gengu 
hins vegar ekki eftir. Efnunum var 
safnað saman á öruggum stað, auk 
þess sem hernaðaryfirvöld tryggðu 
sér stórt mannlaust landsvæði með 
tilraunasprengingar í huga. Yfirlýst 
markmið svissneska hersins var að 
eignast 250 kjarnasprengjur og að 
búa yfir flugvélum sem varpað gætu 
slíkum vopnum á Moskvu.

Tortryggnir grannar
Þótt Sovétríkin ættu þannig að heita 
aðalástæða þess að Sviss stefndi að 
kjarnorkuvopnaeign stóð nágranna-
löndunum ekki á sama. Þannig 
varð tilkynning Svisslendinga árið 
1958 til þess að Ítalir ákváðu árið 
eftir að óska eftir því að bandarísk 
kjarnorkuvopn yrðu flutt til Ítalíu. 
Skömmu síðar hófu Ítalir undirbún-
ing að smíði sinna eigin kjarnorku-
vopna og stóð sú vinna með hléum 
til ársins 1975 þegar þeir létu undan 

bandarískum þrýstingi og lögðu 
áformin á hilluna.

Kostnaðurinn við kjarnorku-
áætlun Svisslendinga fór langt fram 
úr áætlunum, sem kætti lítt aðhalds-
sama stjórnmálamenn í landinu. 
Þegar við bættist alvarlegt óhapp 
í kjarnakljúfi verkefnisins á árinu 
1969 var ákveðið að slá það út af 
borðinu. Síðar sama ár gerðist Sviss 
aðili að NPT-sáttmálanum í óþökk 
hermálaráðuneytisins. Þar með var 
frekari kjarnorkuvopnaþróun Sviss 
orðin ólögmæt samkvæmt alþjóða-
lögum. Síðar kom í ljós að herinn 
hélt lífi í verkefninu á laun, með vit-
und ríkisstjórnarinnar allt til ársins 
1988 þegar því var endanlega slitið.

Skiptar skoðanir eru meðal fræði-
manna á því hversu langt Sviss-
lendingar áttu í land með að smíða 
kjarnorkusprengjur þegar árið 
1969. Svo virðist sem aðhaldssemi 
stjórnvalda í fjárveitingum hafi í 
raun ráðið meiru um útkomuna 
en tæknilegir þættir. Þá ber öllum 
saman um að það hafi verið mikið 
áfall fyrir áætlunina þegar plútón-
íum-viðskiptin við Norðmenn fóru 
út um þúfur.

Þunga vatnið og sprengjan
Norðmenn voru raunar áhrifavaldar 
varðandi kjarnorkuáform ýmissa 
ríkja, ekki hvað síst sem mikilvæg-
ustu framleiðendur þungs vatns, 
sem er nauðsynlegt við framleiðslu 
kjarnavopna. Þannig voru það 
Norðmenn sem seldu Ísraelsstjórn 
þunga vatnið sem að lokum var 
notað til kjarnorkusprengjugerðar.

Rúmenar voru einnig í hópi við-
skiptavina Norðmanna á þessu 
sviði. Ceausescu-stjórnin í Búkarest 
var lengi utanveltu í hópi kommún-
istastjórna Austur-Evrópu. Á níunda 
áratugnum hóf hún sína eigin 
kjarnorkuvopnaáætlun, raunar 
á sama tíma og Rúmenía gagn-
rýndi hástöfum risaveldin tvö fyrir 
vopnakapphlaup sitt. Flett var ofan 
af þessum áformum eftir stjórnar-
skiptin í landinu í árslok 1989, en 
þá kom jafnframt í ljós að hluti af 
þunga vatninu frá Noregi hafði verið 
áframseldur til Indverja.

Sjálfir höfðu Norðmenn tekið 
snemma við sér á kjarnorkusvið-
inu. Þegar árið 1946 vöktu kjarn-
eðlisfræðingar í landinu athygli 
ríkisstjórnarinnar og hersins á 
framtíðarmöguleikum kjarnorku í 
hernaði, en nokkrir norskir eðlis-
fræðingar höfðu unnið að þróun 
kjarnorkuvopna fyrir bresku stjórn-
ina í stríðinu. Herseta Þjóðverja á 
stríðsárunum var landsmönnum í 
fersku minni og með því að eignast 
kjarnorkusprengjur töldu sumir að 
unnt væri að koma í veg fyrir inn-
rásir miklu öflugri og fjölmennari 
nágrannaríkja.

Áhugi hersins var vakinn og sendi 
norska ríkisstjórnin eðlisfræðinga 
til Bandaríkjanna í því skyni að afla 
upplýsinga um gerð þessara vopna. 
Vestanhafs fengu fulltrúarnir kurt-Vestanhafs fengu fulltrúarnir kurt-Vestanhafs fengu fulltrúarnir kurt
eislegar móttökur, enda Noregur 
skilgreindur sem vinaland Banda-
ríkjanna, en þess var þó rækilega 
gætt að þeir fengju ekki aðgang að 
neinum mikilvægum gögnum.

Vegna náttúruauðlinda sinna 
voru Norðmenn sérlega áhuga-
samir um kjarnorkutæknina. Fyrsti 
kjarnakljúfurinn í tilraunaskyni var 
reistur í landinu þegar árið 1951, en 
fyrir þann tíma bjuggu einungis 
Bandaríkjamenn, Sovétmenn, Bret-Bandaríkjamenn, Sovétmenn, Bret-Bandaríkjamenn, Sovétmenn, Bret
ar og Frakkar yfir slíkri tækni. Því 
var ekki að undra þótt bandaríska 
leyniþjónustan fylgdist grannt með 
fyrirætlunum Norðmanna.

Stjórnvöld í Washington voru lítt 
hrifin af því að önnur ríki döðruðu 
við kjarnorkuvopnin og reyndu tals-
vert að þrýsta á félaga sína í Ósló 
um að láta af slíku. Ýmsir innan 
norsku stjórnarinnar vildu ekki 
reita Bandaríkjamenn til reiði, en 
hermálaráðherrann Jens Christian 
Hauge barðist á móti og vildi ekki 
útiloka hernaðarleg not Noregs af 
kjarnorkutækninni. Með stofnun 
NATO og inngöngu Noregs árið 
1949 var öllum slíkum hugmyndum 
þó varpað fyrir róða. Noregur missti 
því af þeim vafasama heiðri að verða 
fámennasta kjarnorkuveldið.

… KJARNORKUVOPN 
VÆRU ANNAÐ OG MEIRA 
EN BARA SÉRLEGA KRAFT-
MIKLAR SPRENGJUR …

Stefán Pálsson skrif- skrif- skrif
ar um smáríki með 
kjarnorkudrauma.

Saga  
til næsta  
bæjar

Handhafar 
tortímingarinnar

ERTU LÖNGU HÆTT/UR AÐ REYKJA EN 
SITUR UPPI MEÐ SKEMMDIRNAR!

Supreme Demantshúðslípun + Intraceuticals  
“Hollywood-meðferð”

Fyrir Eftir

Fyrir þá sem gera kröfur um 
gæði og árangur

Tilboð í október
Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is
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mikið úrval af Nike skóM

Léttari lending
í hverju skrefi

Free RN Distance
Herraskór

Stærðir: 40-47

19.990 kr.

Air Max Vision
Herraskór

Stærðir: 40-47

18.990 kr.

Lunarglide 9
Dömuskór

Stærðir: 36,5-41,5

19.990 kr.

Air Zoom Structure
Triax 21
Dömuskór

Stærðir: 36,5-42

24.990 kr.

Air Zoom Vomero
Herraskór

Stærðir: 40-47

21.990 kr.

Tanjun Racer
Herraskór

Stærðir: 40-47

10.990 kr.

Lunarglide 9
Herraskór

Stærðir: 40-47

19.990 kr.

Tanjun Racer
Dömuskór

Stærðir: 36,5-41,5

10.990 kr.

Free TR 7
Dömuskór

Stærðir: 36,5-41,5

22.990 kr.

utilif. is

KRINGLUNNI SMÁRALIND/



Verð gildir til og með 29. október eða meðan birgðir endast.

ORKUDRYKKUR
Líka til sykurlaus

1.5981.598

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

224

FERSK
Naanbrauð

25%
afsláttur

Pepperoni
Danskt, 100 g

198
kr. 100 g

1.259

Af
nýslátruðu

2017

169

Líka til sykurlaus

ES Orkudrykkur
250 ml, 3 teg.

59
kr. 250 mlkr. 250 ml

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

798
300kr
verðlækkun pr. kg

498 26
stk. í boxi

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

798

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

KJÓSUM
rétta litinn

ÍSLENSK
framleiðslaframleiðslaframleiðslaframleiðsla

Pepsi eða Pepsi Max
330 ml

69
kr. 330 ml

7up Mojito
500 ml

98
kr. 500 mlkr. 500 ml

SVEINKI ER KOMINN Í BÓNUS

249
kr. 330 mlkr. 330 ml

Nocco Sveinki
Orkudrykkur, 330 ml

Kjarnafæði Pizzuskinka
125 g

98
kr. 125 gRauð Vínber Rauð Vínber 

USA
698

kr. kg

Bónus Allra
Landsmanna

125 g

Mackintosh Konfekt
1,2 kg

1.195
kr. 1,2 kg

1,2kg

Mackintosh Konfekt
1,2 kg

2.959
kr. 1 kg

Wewalka PizzadeigWewalka Pizzadeig
Ferskt, 400 g

198
kr. 400 g

1kg

Halloween Súkkulaðikaka
1 kg

1.298
kr. 1 kg

Bónus KornbrauðBónus Kornbrauð
500 g500 g

139
kr. 500 g

1kg

198



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; 11:00-18:0029. október 

ORKUDRYKKUR
Líka til sykurlaus

Mexíkósk Kjúklingasúpa
1 kg

1.598
kr. 1 kg

Ungversk Gúllassúpa
1 kg

1.598
kr. 1 kg

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

224
kr. 250 g

Stone�re NaanbrauðStone�re Naanbrauð
Fersk, 2 teg., 250 g
Verð áður 298 kr.

FERSK
Naanbrauð

25%
afsláttur

198

Kjarnafæði Lambalæri
Ferskt, haustslátrun 2017

Lay's Kartö�u�ögur
175 g, 3 teg.

1.259
kr. kg

Af
nýslátruðunýslátruðu

2017

Bónus Sýrður Rjómi
10%, 200 g

169
kr. 200 g

59

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

798
kr. kg

Ali Spareribs
Fullelduð - Verð áður 1.098 kr. kgFullelduð - Verð áður 1.098 kr. kg

300kr
verðlækkun pr. kg

Bónus Buffaló Vængir
Fulleldaðir, 800 g

498
kr. 800 g

26
stk. í boxi

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

Bónus Buffaló Leggir
Fulleldaðir, 800 g

798
kr. 800 g

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

KJÓSUM
rétta litinn

ÍSLENSK
framleiðsla

6998

SVEINKI ER KOMINN Í BÓNUS

249

98698

Bónus Allra
Landsmanna1.195

1,2kg

2.959

198

1kg

1.298

139

1kg

198
kr. 175 g



Lútherskantatan er alþýðlegt 
verk og dálítið töff á köflum,“ 
segir tónskáldið Eiríkur Árni 
Sigtryggsson um  tónverkið 
sem frumflutt verður í Víði-
staðakirkju í Hafnarfirði 

klukkan 16 í dag og aftur í Hljómahöll-
inni í Reykjanesbæ klukkan 16 á morg-
un. Verkið samanstendur af kórþáttum 
með undirleik hljómsveitar og stuttum 
hljómsveitarþáttum á milli.  Eiríkur 
Árni kveðst sækja tónmálið til textans.

„Sko, karlinn hann Lúther negldi upp á 
kirkjuhurðina í Wittenberg hvorki meira 
né minna en 95 greinar. Ég er bara með 
örfáar þeirra í þessu verki og einbeitti 
mér að skömmum um Leó tíunda páfa 
fyrir að vilja selja fólki syndaaflausn. Að 
menn gætu bara borgað tíu þúsund kall 
og þá verið lausir við allar syndir.“

Þýddir þú greinarnar sjálfur? „Já, þær 
eru til á íslensku  en ég fann þær ekki 
svo ég þýddi þessar úr sænsku. Það var 
fyrst og fremst tónninn í þeim sem varð 
mér innblástur. Þetta er kröftug tónlist, 

blanda af sálmaútsetningum og nútíma-
tónlist og svo mildari hljómar sem nálg-
ast dægurlagamelódíur. Lúther var alltaf 
að leita að góðum lögum, hann sagði að 
fjandinn hefði fengið öll þau góðu, fór á 
krárnar og náði sér í lög. Svo samdi hann 
ljóð við þau og lét lýðinn syngja á þýsku 
en ekki latínu eins og kaþólikkar. Þetta 
var merkiskarl og við ætlum að gera 
honum hátt undir höfði, það kemur 
ekkert annað til greina.“

Það er Kjalarnesprófastsdæmi sem 
stendur að hátíðatónleikunum um 

helgina þar sem Lútherskantatan er 
höfuðatriðið. Sinfóníuhljómsveit 
áhugamanna leikur og samkór félaga úr 
kirkjukórum á Suðurnesjum, í Hafnar-
firði, Garðabæ og Mosfellsbæ  syng-
ur,  auk einsöngvaranna Bylgju Dísar 
Gunnarsdóttur og Gissurar Páls Giss-
urarsonar. Stjórnandi er Oliver Kent-
ish. Kantatan tekur um 20 mínútur í 
flutningi og fleira er á dagskránni, til 
dæmis syngur Ragnheiður Gröndal 
sálminn Lifandi vatnið, eigið lag við 
texta Sigurðar Pálssonar, ásamt kór og 
hljómsveit. 

Eiríkur Árni er Keflvíkingur, þó hann 
hafi farið tvo eða þrjá hringi í veröld-
inni, eins og hann orðar það. Hann var 
tónlistar- og myndlistarkennari, organ-
isti og kórstjóri, meðan hann þurfti að 
vinna fyrir saltinu en kveðst nú hættur 
því og farinn að snúa sér af krafti og 
ánægju að tónsmíðum sem hann hafi 
reyndar stundað í áratugi. Svo málar 
hann líka og hefur haldið margar sýn-
ingar. gun@frettabladid.is

Dálítið töff á köflum
Nýtt tónverk eftir Eirík Árna Sigtryggsson verður flutt í dag í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 
í tilefni 500 ára siðbótarafmælis og endurtekið í Hljómahöllinni á morgun.

„Þetta var merkiskarl og við ætlum að gera honum hátt undir höfði.“ segir Eiríkur Árni tónskáld. MYND/HARALDUR ÁRNI

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
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Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Elsku sonur okkar, bróðir, barnabarn, 
barnabarnabarn og frændi,

Andri Líndal Ágústsson
lést þriðjudaginn 10. október í 

Stokkhólmi. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju mánudaginn 

30. október kl. 15.00.

Ágúst Líndal Haraldsson Valgerður Sigurjónsdóttir
Gunnhildur Fjóla, Olgeir, Hreinn, Ágúst og Aron 

Sigurjón Sigurðsson Edda Ólafsdóttir 
Svanbjörg Sigurjónsdóttir og frændsystkin.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs föður okkar, tengdaföður, afa 
og langafa, 

Hilmars Harðarsonar
Lyngholti 5, Ke�avík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks D-deildar á 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 11-G á Landspítala - 

háskólasjúkrahúsi og Brynjars Viðarssonar 
blóðsjúkdómalæknis fyrir einstaka umönnun og hlýhug.

Ingunn María Hilmarsdóttir Ágúst Gunnarsson
Þórey Ása Hilmarsdóttir Jóhannes K. Jóhannesson
Gunnhildur Hilmarsdóttir Ahmed Kallel
Guðmundur P. Hilmarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra 
Anna Lisa Fugitt
Fostoria, Ohio, USA, 

er látin. 
Jarðsett hefur verið í 
Gufuneskirkjugarði.

Matthilda Preble Darrell Preble 
Ruth Ann Fugitt
Elísabet Eygló Jónsdóttir Jóna Gréta Jónsdóttir 

og �ölskyldur. 

Okkar innilegustu þakkir fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug vegna 

andláts og útfarar elskulegs
eiginmanns, föður, tengdaföður, 

afa og langafa,
Guðna Grímssonar

vélstjóra, 
Sólhlíð 19, Vestmannaeyjum.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Vestmannaeyjum.

Esther Valdimarsdóttir
Valdimar Guðnason Þórey Einarsdóttir
Grímur Guðnason Eygló Kristinsdóttir
Guðni Ingvar Guðnason Þórdís Úlfarsdóttir
Bergur Guðnason Jónína Björk Hjörleifsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðannaÚtfararstofa kirkjugarðanna

Jón G. Bjarnason,Jón G. Bjarnason,
umsjón útfaraumsjón útfara

Við erum til staðar Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  þegar þú þarft á  
okkur að haldaokkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undir- 
búnings og framkvæmd útfarar  
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og  
umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
bróðir, mágur og a	,
Gísli Axelsson

Grashaga 2, Selfossi,
lést 21. október. 

Útförin fer fram frá Selfosskirkju 
þriðjudaginn 31. október kl. 13.30.

Axel Hafsteinn Gíslason Signý Harpa Hjartardóttir
Oddný Sigríður Gísladóttir Jón Guðmundur Birgisson
Björn Már Gíslason Kristín Ósk Helgadóttir
Hafþór Gyl  Gíslason
Sjöfn Axelsdóttir Ólafur Bergsveinsson

Andrea Ýr, Rakel Eir, Sindri Steinn, 
Hekla Dalrós, Patrekur Máni, Fjóla María, 

Arnar Breki, Eva María og Katla María.

Lúther var alltaf að leita 
að góðum lögum, hann 

sagði að fjandinn hefði fengið öll 
þau góðu, fór á krárnar og náði 
sér í lög. Svo samdi hann ljóð við 
þau.

Ástkær eiginmaður minn,
Hans Meinhard Jensen

áður Kjarnagötu 14, Akureyri,
lést 26. október á Dvalar- og 

hjúkrunarheimilinu Hlíð, Akureyri.

Áslaug Á. Jóhannsdóttir
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SÓLEY RÓS
RÆSTITÆKNIR

„Saga sem bætir heiminn.”
            J.S.J. Kvennablaðið

„Bráðfyndið leikrit sem hittir beint í hjar-
tastað, fullkomlega íslenskt en á sama tíma 
sammannlegt og líka skerandi sárt. … 
Sterkur efniviður sem unnið er úr af virðin-
gu, hnitmiðaður leiktexti, hárbeitt leikstjórn 
Maríu Reyndal og stjörnuleikur Sólveigar 
og Sveins Ólafs“. 
                   D.S. Starfugl 

„Sólveig túlkar sársauka Sóleyjar 
Rósar af sterkri innlifun sem lætur 
engan ósnortinn.“ 
                   S.B.H. MBL

Sun. 28. okt. kl .20.30
Mið. 8. nóv. kl.20.30

Miðasala  á tix.is

Síðustu sýningar!

Leikrit ársins 2017

Menningarverðlaun DV

Leikkona ársins í aðalhlutverki

ÍSLENSKU SVIÐSLISTAVERÐLAUNIN

R.E. Pressan.is

             S.J. Fréttablaðið



Mér líður vel yfir að 
hafa náð að unga 
út þessari bók. Er 
eiginlega í skýj-
unum,“ segir Ásta 
Rún Valgerðardóttir 

sálfræðingur um fyrstu bók sína, Fjöl-
skyldan mín. Hún kveðst hafa  gengið 
með efnið í kollinum frekar lengi.

„Þegar ég var ólétt fyrir þremur árum 
fór ég að svipast um eftir barnabókum 
um margvísleg fjölskyldumynstur  en 
fann engar, svo fæddist sonurinn og var 
mjög erfitt ungbarn svo þá varð lítill tími 
til skrifta. En um hver áramót setjumst 
við niður, ég og konan mín, lítum yfir 
árið sem er að baki og setjum okkur 
markmið fyrir það næsta. Um síðustu 
áramót hvatti hún mig til að byrja á 
þessu verkefni sem ég var oft búin að tala 

um, þannig að ég byrjaði bara í janúar 
á þessu ári en hafði mótað efnið í hug-
anum áður. Svo fékk ég gott fólk til að 
lesa yfir og koma með ábendingar, til 
dæmis samkynhneigða kunningja mína 
sem eiga börn, systur mína  leikskóla-
kennarann, vinkonu mína barnasálfræð-
inginn og systur hennar sem er kennari 
í barnabókmenntum. Handritið tók því 
miklum breytingum áður en ég fór með 
það til Sölku sem gefur bókina út.“

Lára Garðarsdóttir myndskreytti bók-
ina og Ásta Rún er ánægð með hennar 
þátt. „Lára er myndhöfundur og gerir 
hlutina með sínum stíl. Það var ótrúlega 

gaman að sjá hvernig allt lifnaði við.“
Fjölskyldan mín fer í alla leikskóla 

landsins, hvað kemur til? „Samfélags-
sjóður Valitors veitti okkur styrk sem 
dugði til að gefa bókina í alla leik-
skólana, rúmlega 250 talsins.“

Sonur Ástu Rúnar er á leikskól-
anum Jörfa og er eina barnið þar sem 
á samkynhneigða foreldra, að sögn 
móðurinnar. „En þar eru börn sem eiga 
foreldra frá öðrum löndum og börn sem 
eiga foreldra sem hafa skilið svo þar er 
fjölbreytileiki eins og annars staðar,“ 
lýsir Ásta Rún sem afhenti fyrsta eintak 
bókarinnar í Jörfa og las fyrir krakk-
ana. „Leikskólakennararnir þar sjá um 
barnið mitt allan daginn og í þakklætis-
skyni ákvað ég að heiðra þá með því að 
skíra persónur bókarinnar eftir þeim.“
gun@frettabladid.is

Skírði karakterana eftir 
kennurum sonarins
Fjölskyldan mín er fyrsta bók Ástu Rúnar Valgerðardóttur sálfræðings og fjallar um fjöl-
breytileika fjölskyldna. Salka gefur hana út og líka á alla leikskóla landsins.

Í leikskólanum Jörfa. Bergljót Jóhannsdóttir leikskólastjóri bíður eftir að taka við fyrsta eintakinu frá Ástu Rún.  MYND/ANNA LEA

Okkar elskaði
Magnús Andri Hjaltason

Staðarhrauni 21, Grindavík,
lést mánudaginn 23. október. 
Útförin verður auglýst síðar.

                                                                 Hjörtfríður Jónsdóttir
Erna Rún Magnúsdóttir Óðinn Árnason
Berglind Anna Magnúsd. Þráinn Kolbeinsson
Hjalti Magnússon Hrafnhildur Erla Guðmundsd.
Hjalti Már Hjaltason Hjördís Jóna Sigvaldadóttir
Stefanía Björg Einarsdóttir Ólafur Þór Þorgeirsson

og afabörnin Hjörtfríður og Árni Jakob Óðinsbörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
stjúpmóðir, tengdamóðir, 

amma og langamma,
Lára Bjarnadóttir

Lindarbæ 2, Ölfusi,
lést á dvalarheimilinu Ljósheimum 

26. október. Útförin fer fram frá 
Selfosskirkju mmtudaginn 2. nóvember kl. 13.30.

Birgir Hartmannsson
Hallgrímur Birgisson  
Bjarni Birgisson Lára Bergljót Jónsdóttir
Margrét Birgisdóttir Jóhann Vignir Hróbjartsson
Kolbrún Kristín Birgisdóttir Páll Bjarki Pálsson
Ingibjörg Birgisdóttir Vernharður Reynir Sigurðsson
Guðný Birgisdóttir Guð�nnur Harðarson
Kristjana Rósa Birgisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín og systir,
Sigríður Stefánsdóttir
Smyrlaheiði 29, Hveragerði,

lést að heimili sínu 23. október.   
Útförin verður auglýst síðar.

                       Sigurgeir Snorri Gunnarsson
Guðmundur J. Stefánsson
Björn Stefánsson
Stefán Lárus Stefánsson
Steingrímur Páll Stefánsson

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og stuðning vegna andláts
elskulegs bróður okkar og mágs, 

Helga Sævars Sveinssonar
 Borgarbraut 65a, Borgarnesi.

 
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

Alúðarþakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og stuðning vegna andláts og 

útfarar okkar elskulegu
Sigrúnar Einarsdóttur

húsfreyju, 
Nesi í Reykholtsdal.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Sjúkrahússins 
á Akranesi, Smitsjúkdómadeild A-7 Landspítalans og 

starfsfólki Heilsugæslustöðvarinnar í Borgarnesi fyrir 
góða umönnun og þjónustu.

Bjarni Guðráðsson
og aðrir aðstandendur.

Þar er fjölbreytileiki 
eins og annars staðar.

Hlutabréf féllu í verði um tæp 
12% í kauphöllinni á Wall Street 
í New York þennan mánaðardag 

árið 1929. Hann bar upp á þriðjudag og 
var sá dagur eftir það kallaður svarti 
þriðjudagurinn. Þetta var fimmti og 
síðasti dagurinn sem stórfellt hrun varð 
á mörkuðum vestra en hlutabréf héldu 
samt áfram að falla í verði næstu ár.

Margir vilja meina að hrunið hafi 
markað upphaf kreppu í viðskiptum og 
efnahagslífi sem þjóðir heims stríddu 
við á fjórða áratug síðustu aldar. Upp-
bygging og hagvöxtur staðnaði nær 
alveg í fjölda landa. Landbúnaður dróst 
saman enda lækkaði verð sem bændur 
fengu fyrir uppskeruna um 60-80%. 
Margar þjóðir brugðust við með því að 
leggja á innflutningstolla til að vernda 
eigið atvinnulíf.
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Hrun varð í kauphöll New York
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverðs er til og með 30. 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

STÓRMERKILEG!

VILDARVERÐ:

5.999.-
Verð:

7.999.-

Heillandi saga um sársauka og gleði, fórnir og sigra manns sem notið hefur 
meiri viðurkenningar fyrir list sína en flestir aðrir Íslendingar.

„Einhver mesta ævintýrasaga Íslendings á 20. og 21. öldinni … stórmerkileg saga.“ 
Egill Helgason, Kiljan



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Fyrir Deildakeppnina, sem háð 
var um síðustu helgi, var talið 
líklegt að sveit Hótels Hamars 
væri sigurstrangleg þar sem hún 
var, að flestra áliti, sterkasta 
sveit landsins. Hins vegar var 
sveit Hjálmars S. Pálssonar ekki 
tilbúin að gefa eftir efsta sætið 
fyrr en í fulla hnefana. Í spenn-
andi lokaumferð hafði sveit 
Hjálmars betur og endaði með 
89,21 stig í 7 leikjum. Sveit Hót-
els Hamars endaði með 86,85 
stig í öðru sæti. Sveitarmeð-

limir í sveit Hjálmars, auk hans 
sjálfs, voru Jörundur Þórðarson, 
Friðjón Þórhallsson, Sigurður 
Steingrímsson og feðgarnir 
Gísli Steingrímsson og Gabríel 
Gíslason. Feðgarnir gerðu sér 
einnig lítið fyrir og enduðu efstir 
í butler-útreikningi keppninnar, 
Gabríel með 1,36 impa í plús 
með 6 leiki og Gísli með 1,03 í 7 
leikjum. Í þessu spili í keppninni 
fékk sveit Hjálmars  17 impa í 
gróða. Vestur var gjafari og allir 
á hættu:

Feðgarnir Gabríel og Gísli spiluðu 6 grönd á AV-hendurnar 
og stóðu hann slétt en samningurinn á hinu borðinu í 
leiknum var 6  sem fóru 1 niður. Sveit Hótels Hamars 
tapaði hins vegar 17 impum á spilinu. Gegn 6  suðurs hjá 
sveitarmeðlimum Hótels Hamars fannst undraútspilið 
spaða tvistur. Sagnhafi hleypti eðlilega og fór 2 niður á 
spilinu. Sami samningur vannst á hinu borðinu þar sem út-
spilið var hjartaþristur.

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

Halldór Brynjar Halldórsson (Skák-
félagi Akureyrar a-sveit) átti leik 
gegn Símoni Þórhallssyni (Skák-
félagi Akureyrar b-sveit) á Íslands-
móti skákfélaga
Svartur á leik
31. … Rf4+! 32. gxf4 Df3+ 33. Kh4 
Dxf4+ 34. Kh3 Df3+ 35. Kh4 
g5+# 0-1. EM landsliða hefst í dag 
á grísku eyjunni Krít. Lið Íslands 
skipa Héðinn Steingrímsson, 
Hjörvar Steinn Grétarsson, Hannes 
Hlífar Stefánsson og Guðmundur 
Kjartansson.
www.skak.is:  Fylgst með EM.  

Norður
K5
9873
D643
976

Suður
G1043
10542
5
G1085

Austur
D96
ÁKG
ÁK98
ÁD4

Vestur
Á872
D6
G1072
K32

Banvænt útspil
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1 5 3 6 8 4 7 9 2

7 9 4 5 2 8 3 6 1

3 2 5 1 7 6 4 8 9

8 6 1 3 4 9 5 2 7

7 1 3 9 2 5 8 6 4
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3 5 2 1 8 7 4 9 6

4 1 8 9 5 6 2 3 7

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist fagmaður (12).  Sendið lausnarorðið í 
síðasta lagi 3. nóvember næstkomandi á krossgata@fretta-
bladid.is merkt „28. október“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Camille eftir 
Pierre Lemaitre frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Steingerður Einarsdóttir, 
Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
T E I K N I M Y N D I R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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K L Ó S E T T S E T U H Þ D A

O S I Ö Y M A L A R V E G U R

T K Y N S L Ó Ð A R U Í L S

B A V V I Á T T A V I L L T A

Æ R S L A F U L L Ð U Í A R

N T L M E A R M Æ Ð U N N A R

D A U Ð A G A N G U R Ð M A

A N L N G É L J A H R I N A N

N A D D I N N J T S E D

N U Ð A K U R T V Í T Ö N N I N A

A R M A S T M A R N N G

E N O Á F R Á T E K I N N A R

H I M N A L A G A S N N T A

Ð A L R R I T U G O G G A S

Í S F R E G N I N A U I U K Á I

K L Æ P L A N D R Ý M I S Ð
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T E I K N I M Y N D I R

LÁRÉTT 
1 Ræfill kveður, nýjar koma (7)
11 Gumar gala seið, enda 
töfrandi menn (12)
12 Ofvaxið greinarmerki 
keppir í þessu (9)
13 Fer á síðasta ball bragð-
arefs (12)
14 Hljómsveit 1, 2 & 3: Bæna-
festi (9)
15 Smurði sæta berjavell-
inginn (12)
16 Hitti svala frumbyggja eftir 
frostharða tíð (9)
17 Svif tíma og flaka (7)

18 Meina átta ára trítli að leita 
til ákveðinna Egypta (8)
22 Við kvefi duga bara sterkir, 
beiskir brjóstsykursmolar (6)
26 Spara lort fyrir ófúsar í 
uppnámi (9)
30 Dugleg hér en hvergi 
annarstaðar (8)
32 Koma þæg úr kafinu og 
búin að setja sig í stellingar (9)
33 Mannslíkamans mjúkur 
mör (11) 
34 Strátunna undir tröllaldin 
(7)
35 Vasabækur skuggalegra 

manna framkalla dimm skot 
(12) 
36 Út leitar mör; nýrnamör (9)
39 Rek lækkun heimila til 
ákveðinna vinninga (8)
41 Þegar sóli tryggir gesta-
gang (4)
42 Sex niðadimm svæði enda 
sést ekki til sólar (8)
44 Sál hinna illu og önugu (8)
45 Sumahrhús Ármanns (13)

LÓÐRÉTT 
1 Hverfur stulta, vísa og vega-
sjoppa (9)

2 Er þessi blómarós systir 
Ólafs Liljurósar? (9)
3 Box-kvendi vinnur í verslun 
(9)
4 Ræða lítið krakkaskinn (9)
5 Leita grannrar konu vegna 
haldlausrar kæru (8)
6 Flóabjöllur, fingurbjargir og 
blóm (10)
7 Finn sting bólstra og ígla 
(10)
8 Pelsar og gærur og belgir og 
bjórar (10)
9 Einföldum orð með mál-
glöðum (9)

10 Af merskúmsvinnslu og 
raftækjagerð (9)
19 Ræð með naumindum 
gátu um órétt (9)
20 Frátekin svæði fyrir óklár-
aðar viðureignir (9)
21 Af skipastólnum á bakk-
anum (12)
23 Guggin eins og afi, það er 
hefðbundin ásýnd (8)
24 RÚV, Fréttablaðið, Lára og 
Hafsteinn (9)
25 Sannar sækja stofu 
dómara (9)
27 Tom fann posa til að 

hemja ruglaðan ribbalda (11)
28 Umbun úlfa í sauðargæru 
(11)
29 Neglurnar sem strákarnir 
tóku! (9)
31 Finn lykt af leginum ljúfa, 
dýra (10) 
37 Feimni kostar mistök (5)
38 Inntu fyrrum leikhússtjóra 
skýringa á ruglinu (5)
39 Ritverk um að rista tré (4)
40 Heilsa með ósk um nær-
veru ása (4)
43 Þetta geri ég í dag, því ég 
ákveð að gera það (3)
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Tilboðsveisla
Gerðu fínt fyrir jólin

Frost LED partý útisería
20 ljósa samtengjanlegar útiseríur. 230W, 
5 metrar. Hægt að tengja allt að 40 seríur 
saman á eina innstungu. Auðvelt að 
skipta um perur ef þess þarf.
14500261-4/690-3

Frost LED partý útisería
20 ljósa samtengjanlegar útiseríur. 230W, 
5 metrar. Hægt að tengja allt að 40 seríur 
saman á eina innstungu. Auðvelt að 
skipta um perur ef þess þarf.
14500261-4/690-3

Borvél 18V + 100 fylgihlutir
2 rafhlöður 1.5Ah, Li-ion, hersla 52Nm. Hleðslutími 35 mín., 
2ja gíra 0-450/1250 sn./mín. Þyngd 1,7 kg.
5246782

1.199kr

LED Seríur, margir litir

Samtengjanlegar
útiseríur

LED útiseríur
Samtengjanlegar LED 
útiseríur, 50 ljósa.
14500290-293

3.990kr 5.990kr

Jólatilboð

LED útiseríur
Samtengjanlegar LED 
útiseríur,100 ljósa.
14500294-297

Ljósahjarta
LED, 43 cm, 200 LED, inniljós. 
Einstaklega fallegt í glugga.
14500412

6.990kr

Ljósahringur
LED, 26 cm, 100 LED, einnig til 43 cm, 200 
LED. Einstaklega fallegt í glugga.
14500410

4.990kr

7.990kr

LADY litur 
mánaðarins

Drauma verkfærasett

25%
afsláttur
af ALLRI LADY 
málningu frá

2782 DECO PINK
Einstaklega góður rósartónn. Passlega 
gylltur og dempaður, virkar ótrúlega 
vel með gráum, grænum og töfrandi 
rauðum tónum.

LADY Pure Color
Algjörlega mött veggmálning

Blöndum alla liti

Byggjum á betra verði

mánaðarins

25%

Einstaklega góður rósartónn. Passlega 
gylltur og dempaður, virkar ótrúlega 
vel með gráum, grænum og töfrandi 

Blöndum alla liti

Kosningatilboð
Blómavals
Kosningatilboð
BlómavalsBlómavals

1.990kr
3.490kr3.490kr

RósirRósir
10 stk.10 stk.

11261225 11261225 12 cm potti: 1.490 kr. 1990 kr.
1132820011328200  9 cm potti: 790 kr. 990 kr.

33%
afsláttur29.995kr

43.995 43.995 43.995 43.995 43.995 43.995 43.995 43.995 krkrkr

-26%-43%

1.990kr
2.6902.6902.6902.6902.6902.6902.690krkr2.6902.6902.690kr

OrkideaOrkidea

Gildir til 30. október

1990 kr.
990 kr.

990990990kr990990kr
790kr
Verð frá:Verð frá:

NóvemberNóvemberNóvember
kaktuskaktus



Listaverkið

„Jæja Konráð,“ sagði Kata. 
„Þú sem allt veist, hvað á 
að gera hér?“ „Við eigum 
að klippa út þessi fimm 
form,“ sagði Konráð. „Og 
raða þeim þannig saman 
að þau myndi stóran 
bókstaf.“ „Bókstaf,“ 
sagði Kata önug. „Ekki 
segja mér að við eigum 
að búa til bókstaf.  Ég 
get ekki séð að það sé 
hægt.“ Róbert klóarði 
sér í hausnum. Hann gat 
heldur ekki séð hvernig 
hægt væri að búa til 
stóran bókstaf úr þessum 
skrítnu formum.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
273

Getur þú 

raðað saman 

þessum formun 

svo úr verði stór 

bókstafur?

?
?

?

Einar Kristinn Gunnarsson er tíu 
ára og er í 5. bekk Oddeyrarskóla 
á Akureyri.  Honum finnst fyrsta 
spurningin frekar fáránleg. Er alltaf 
snjór á Akureyri? Heyrðu, ég er nú 
að bíða eftir snjó en það kemur 
ennþá enginn.

Ertu skíðamaður? Ja, ég var einu 
sinni í skíðaskóla en það gekk ekki 
nógu vel. Ég fer samt stundum með 
skólanum mínum upp í fjall.

Hvað finnst þér  mest gaman  að 
læra? O, ég er ekki mjög mikið fyrir 
að læra en mér finnst skemmtilegt í 
íþróttum. Sérstaklega íþróttaleikjum.

Hver er besti vinur þinn? Ég á 
nokkra vini en alveg besti vinur 
minn er pabbi minn.

Hvað gerið þið  helst saman? Ja, 
við erum mest latir en okkur finnst 
skemmtilegt að fara í sund.

Hvað gerið þið þegar þið eruð 
latir? Ég horfi á vídeó og hann veipar. 
Það hjálpar honum að hætta að reykja.

Hvaða dýr eru í uppáhaldi hjá þér? 
Hundar, kettir og páfagaukar, ég á 
þrjá páfagauka, þeir heita Engill, 
Blámi og Perla.

Flottustu staðirnir á landinu? 
Akureyri og Reykjavík. Ég hef ekki 
farið á alla hina staðina ennþá.

Hvað langar þig að verða? Ég ætla 
að eiga pitsustað sem heitir Freddi 
Fazbear‘s Pizza. Það verður staður 
fyrir afmælisveislur og svoleiðis. Ég 
mun hafa vélmenni þar sem syngja.

Ætlar þú að baka pitsurnar sjálf-
ur? Nei, ég hef fólk til að gera það.

Er einhver staður í heiminum sem 
þig langar að skoða? Já, Orlando. Ég 
er að fara þangað eftir fjóra mánuði.

Hefur þú farið til útlanda áður? 
Einu sinni. Til Manchester í Eng-
landi. Ég fékk tvær byssur en þurfti 
að henda þeim hálftíma áður en ég 
fór í flugvélina af því fólk mundi 
halda að þær væru alvöru.

Er að bíða 
eftir snjó 
fyrir norðan

Einari Kristni finnst skemmtilegt í íþróttaleikjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Steindepill á flugi sem Sól-
ey Dagbjartsdóttir í 4. bekk 
málaði.

  Gátur
Því meira sem hann fær, þeim mun gráðugri verður hann. Og þegar hann hefur hámað allt í 
sig, deyr hann.  
Hver er þetta?

Hvernig getur vel skóaður maður vaðið í hnédjúpu vatni án þess að skórnir vökni?

Hvað stendur opið á næturnar og er fullt af mannakjöti  
á daginn?

Hver er það sem sýnir á sér nýtt andlit en hefur þó ekkert andlit sjálfur?

Svör:  Eldurinn. Með því að halda á skónum. Skórnir. Spegillinn. 

ÉG ÆTLA AÐ EIGA 
PITSUSTAÐ SEM 

HEITIR FREDDI FAZBEAR’S 
PIZZA. ÞAÐ VERÐUR STAÐUR 
FYRIR AFMÆLISVEISLUR OG 
SVOLEIÐIS. ÉG MUN HAFA 
VÉLMENNI ÞAR SEM SYNGJA.
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BÓKAÐU JÓL Í SÓL

Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL 
ALLUR PAKKINN 

– fáðu meira út úr fríinu

595 1000  .  heimsferdir.is
 

Frá kr.

121.445

Frá kr. 231.620 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 231.620 m.v. 2 fullorðna 
og 1 barn í herb. Netverð á mann frá kr. 
256.085 m.v. 2 fullorðna í herb.
19. desember í 14 nætur.

Occidental Margaritas 

GRAN CANARIA

Frá kr. 239.400 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 239.400 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herb. Netverð á mann frá kr. 
295.095 m.v. 2  fullorðna í herb.
20. desember í 14 nætur.

Hotel Isla Bonita

TENERIFE

Frá kr. 239.605 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 239.605  m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í herb. Netverð á mann frá 
kr. 302.425 m.v. 2  í herbergi.
22. desember í 13 nætur.

Be Live Collect. Marien

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

Frá kr. 166.445 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 166.445 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herb. Netverð á mann frá kr. 
194.295 m.v. 2  fullorðna í herb.
21. desember í 11 nætur

Hotel Costa Caleta 

FUERTEVENTURA

Frá kr. 194.665 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 194.665  m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í herb. Netverð á mann frá 
kr. 252.605 m.v. 2  í herb.
21. desember í 11 nætur. 

Hotel Jandía Princess

FUERTEVENTURA

Frá kr. 217.780 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 217.780  m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í herb. Netverð á mann frá 
kr. 235.370  m.v. 2 fullorðna í herbergi.
22. desember í 13 nætur.

Puerto Plata Village 

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

Frá kr. 141.445 m/ekkert innifalið
Netverð á mann frá kr. 141.445  m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá 
kr. 167.495  m.v. 2 fullorðna í íbúð
19. desember í 14 nætur.

Los Tilos

GRAN CANARIA

Frá kr. 121.445 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 121.445  m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá 
kr. 149.595  m.v. 2 fullorðna í íbúð.
21. desember í 11 nætur.

Tao Apartments

FUERTEVENTURA



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Norðan 5-13 m/s í dag. Léttskýjað sunnan- og vestanlands, en skýjað norð-
austan til á landinu og dálítil él þar síðdegis. Hiti 5 til 10 stig, en fer kólnandi 
síðdegis.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur ReReR ykjavíkeykjavíke

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus Eftir Frode Øverli

Hvernig gekk 
svo í dag?

Svona 
lala.

ÓÓ!

Mamma, ertu 
búin að gera öll 
fimm dressin 

mín klár?

Þau eru í röð 
á rúminu þínu.

Af hverju þarf 
hún fimm 

átfitt?

Svo hún geti hafnað 
fyrstu fjórum 
fyrir að vera 

„gegt ógeðsleg“.

En … Ekki reyna að fatta þetta, 
það gæti sært þinn stóra 

karlmannsheila.

Laugardagur 28. október

Tottenham

11:15

Man. Utd

Huddersfield

13:50

Liverpool

Chelsea

16:20

Bournemouth

#MUNTOT

#LIVHUD

#BOUCHE

#enski365#PL

365.ISSÍMI 1817
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ENGIHJALLI – VESTURBERG – ARNARBAKKI – GLÆSIBÆR – STAÐARBERG
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FYRIR ÞÁ SEM KJÓSA
AÐ VAKA ALLA NÓTTINA

299 
kr. stk.

NÝTT

Nocco – Sveinki



LEIKHÚS

Guð blessi Ísland
�����
eftir Mikael Torfason og Þorleif 
Örn Arnarsson
Borgarleikhúsið
Leikstjórn: Þorleifur Örn Arnarsson
Leikarar: Aðalheiður Halldórs-
dóttir, Arnmundur Ernst Backman, 
Brynhildur Guðjónsdóttir, Halldóra 
Geirharðsdóttir, Halldór Gylfason, 
Hilmar Guðjónsson, Hjörtur Jóhann 
Jónsson, Kristín Þóra Haraldsdóttir, 
Maríanna Clara Lúthersdóttir og 
Örn Árnason
Leikmynd: Ilmur Stefánsdóttir
Búningar: Sunneva Ása 
Weisshappel
Lýsing: Björn Bergsteinn Guð-
mundsson
Danshöfundur: Aðalheiður Hall-
dórsdóttir
Tónlist: Katrin Hahner
Hljóð: Baldvin Þór Magnússon
Leikgervi: Sunneva Ása Weiss-
happel og Elín S. Gísladóttir
Myndband: Elmar Þórarinsson

Haustið 2008 varð hrun. Fjárhags-
legar hamfarirnar skullu á landinu, 
ekki bara í öldum heldur skjálfta-
flóðbylgjum. Líkt og með gróður-
húsaáhrifin þá var hrunið ekki 
orsakað af hærra máttarvaldi heldur 
var gjörningurinn í boði gráðuga 
mannfólksins með dyggum stuðn-
ingi ríkisstjórnarinnar. Guð blessi 
Ísland í leikstjórn Þorleifs Arnar 
Arnarssonar var frumsýnt á stóra 
sviði Borgarleikhússins síðastliðinn 
föstudag, rétt rúmri viku áður en 
þjóðin gengur enn og aftur til kosn-
inga. Tímasetningin er lyginni líkust 
og leiksýninguna verður að sjá til að 
trúa.

Rannsóknarskýrsla Alþingis 
um hrunið sem sýningin byggir á 
spannar rúmlega tvö þúsund síður í 
níu bindum þannig að þeir Þorleifur 
Örn og Mikael Torfason ráðast ekki 
á garðinn þar sem hann er lægstur, 
frekar en fyrri daginn. Munurinn á 
þessari sýningu og þeirri fyrri er að 
í þetta skipti, með örfáum undan-
tekningum, hafa þeir beislað niður 
hamaganginn án þess að fórna list-
rænu nálguninni og kraftinum. Hér 
er á ferð gríðarlega metnaðarfullt 
leikverk þar sem löskuð sál heillar 
þjóðar liggur til grundvallar og leik-
ararnir geta ekki annað en brotist 
út úr sínum hlutverkum til að gera 
atburðarásina bærilega.

Mest spennandi leikstjórarnir eru 
þeir sem bæði ögra áhorfendum og 
sér sjálfum, eru óhræddir við að taka 
áhættur en læra einnig af mistökum. 
Á sínum verstu stundum fellur Þor-
leifur Örn ofan í sjálfhverfuhylinn en 
á þeim bestu býr hann til umhverfi 
þar sem áhorfendur horfa á sjálfa 
sig og samfélagið á nýjan hátt. Í Guð 
blessi Ísland hefur hann tálgað til 
verkfærin sín og smíðað sviðsum-
hverfi þar sem allt getur gerst og 
leikarar fá að njóta sín.

Athöfninni er stýrt af sögumönn-
unum Halldóru Geirharðsdóttur og 
Halldóri Gylfasyni sem kýta stöðugt 
um hvort glasið sé hálffullt eða hálf-
tómt. Eru breytingar mögulegar 
þegar við öll erum samsek á einn 
eða annan hátt? Fljótlega kemur þó í 
ljós að hinir raunverulegu sögumenn 
sýningarinnar og sjálfskipaðir varð-
hundar sögunnar eru þeir kump-
ánar Davíð Oddsson og Hannes 

Hólmsteinn Gissurarson, leiknir af 
Brynhildi Guðjónsdóttur og Krist-
ínu Þóru Haraldsdóttur. Þær stela 
sýningunni, eins og þeir félagar ætla 
sér, og bera á borð stórkostlega firr-
ingu í bland við hárbeittan húmor.

Karakterlistinn er langur, flókinn 
og uppfullur af ímynduðum fórnar-
lömbum hrunsins. Þyrlubrotlend-
ing, ofsóknir og samsæriskenningar 
koma allar við sögu og allt virðist 
nær lyginni frekar en raunveruleik-
anum. Hjörtur Jóhann Jónsson stað-
festir hér að hann er einn af allra 
bestu leikurum landsins um þessar 
mundir og heldur áhorfendum í 
hendi sér á sjálfshjálparfyrirlestri 
öfgakapítal istans. Arnmundur Ernst 
Backman kemur sterkur til leiks 
og er til alls líklegur í framtíðinni. 
Hilmar Guðjónsson potast lipurlega 
um sviðið og rís hæst í aulaskap auð-
mannsins sem vill bara að allir vinni 
í lottóinu.

Leikhópurinn allur vinnur ein-
staklega vel saman og flæðið á milli 
atriða á sér kannski langan aðdrag-
anda en er áhrifaríkt að sama skapi. 
Hér eru ekki á ferðinni eftirhermur, 
frekar leikrænar túlkanir. Maríanna 
Clara Lúthersdóttir fer gjörsamlega á 
kostum sem fyrrverandi forseti vor, 
Ólafur Ragnar Grímsson, einlægur 
en fjarverandi. Aðalheiður Halldórs-
dóttir, sem einnig stýrir áhrifaríkum 
danshreyfingum, fremur stórbrot-
inn náttúrugjörning eiginkonu sem 
sér ekki fjallgarðinn fyrir tindinum. 
Rúsínan í pylsuendanum er síðan 
Örn Árnason sem virðist í fyrstu eins 
og álfur út úr hól en blómstrar síðan 
sem aldrei fyrr.

Hvað umgjörð varðar þá verður 
sýning á borð við Guð blessi Ísland 
ekki til án toppklassa listræns 
teymis. Ilmur Stefánsdóttir er orðin 
sérfræðingur stóra sviðsins þar sem 
allt sviðið er undirlagt, togað og 
teygt. Búningar Sunnevu Ásu Weiss-
happel eru stundum óþarflega 
prjálsamir en hér vinna þeir með 
sýningunni og litskrúðugu barokk-
búningarnir eru með hennar bestu 
sköpunarverkum. Leikgervin sem 
hún vinnur með Elínu S. Gísladótt-
ur eru líka virkilega vel útfærð sem 
og ljósahönnun Björns Bergsteins 
Guðmundssonar sem alltaf er hægt 
að treysta á. Tónlist Katrin Hahner 
rekur síðan smiðshöggið á frábæra 
umgjörð og þar ber helst að nefna 
óðinn til þýsku bankanna sem kall-
ast „Danke, Danke, Danke“.

Guð blessi Ísland er gallhörð, grót-
esk og epísk revía fyrir tuttugustu og 
fyrstu öldina þar sem öllu er tjaldað 
til og spilaborgin sprengd í loft upp. 
Sýningin er líkt og helgiathöfn þar 
sem gamlar syndir eru særðar upp 
á yfirborðið í örvæntingarfullri til-
raun til að láta þær hverfa. Þegar 
öllu er á botninn hvolft er þjóðin 
enn að berjast við afleiðingar ára-
tuga gamals uppgjörs. Nema hvað 
að uppgjörið átti sér í raun aldrei 
stað heldur var reistur minnisvarði 
því til heiðurs í formi rannsóknar-
skýrslunnar sem fáir lásu, flestir 
vildu gleyma sem allra fyrst og 
leita síðan aftur að næsta góðæri. 
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Stórbrotið listaverk 
sem enginn má missa af.

Særingarmáttur  
sannleikans og haugalyganna

Ingvar Ágúst Ingvarsson 
formaður Spoex opnar 
ráðstefnuna

ALÞJÓÐADAGUR 

PSORIASIS
Alþjóðadagur Psoriasis verður haldinn hátíðlega þann 

31. október. Í tilefni af deginum boðar Spoex til fyrirlestrarraðar 

og vörukynninga tengdum sjúkdómnum psoriasis. 

Við bjóðum alla hjartanlega velkomna að fagna með okkur 

alþjóðadegi psoriasis í salnum Gullteig á Grand hótel 

Reykjavík, Sigtúni 38, 105 Reykjavík,  milli kl 17:00-19:00. 

Dagskrá

Sofia Birgitta Krantz 
sálfræðingur fjallar um 
hvernig það er að lifa með 
langvinnum sjúkdómum og 
áhrif þess á lífsgæði sjúklinga.

Baldur Tumi dr. med í húð- og 
kynsjúkdómum fjallar um þróun 
líftæknilyfja við bólgusjúk-
dómum í húð.

Hertha  Richardt kynja-
fræðingur fjallar um útlits-
mýtur og útlitsnorm þegar 
kemur að húðsjúkdómum og 
hvernig viðhorf til húðsjúk-
dóma speglar samfélagsgerð 
og staðalímyndir. Hertha er 
sjálf með psoriasis sjúkdóm-
inn og skoðar birtingamynd 
hans bæði frá fræðilegu og 
persónulegu sjónarhorni. 

Þátttaka er ókeypis.

Um helgina  verða opnað-
ar  tvær hönnunarsýningar 
en þær eiga rætur að rekja 

til ólíkra heimshluta. Í aðalsalnum 
verður opnuð sýningin Japönsk 
nútímahönnun 100, farandsýning 
með áherslu á hönnun nytjahluta 
frá 2010 til 2017 en í Sverrissal 
sýningin Með augum Minksins –  
hönnun, ferli, framleiðsla. Minkur-
inn er ferðavagn, íslensk hönnun og 
framleiðsla.

Ágústa Kristófersdóttir, for-
stöðumaður Hafnarborgar, segir að 
síðustu ár hafi að minnsta kosti ein 
sýning á ári í Hafnarborg verið helg-
uð hönnun. „Á síðasta ári vorum við 
t.d. með sýningu á keramikhönnun. 
Síðan höfum við líka verið að horfa 
á borgarskipulag og þá sérstaklega 
umhverfishönnun í Hafnarfirði.“

Ágústa segir að sýningarnar eigi 
það sameiginlegt að hér er á ferð-
inni iðnhönnun. En hvernig skyldi 
standa á því að þessi japanska 
sýning er komin til Hafnarfjarðar? 
„Þetta er sýning sem var fyrst sett 
saman fyrir þrettán árum af Japan 
Foundation og endurnýjuð 2014 
og er á ferð um heiminn. Þetta 
er mjög falleg sýning, hönnuð af 
japanskri arkitektastofu og kemur 
alveg tilbúin til okkar.“ En er mikill 
munur á japanskri hönnun og til að 
mynda vestrænni? „Nei, í sjálfu sér 
ekki. Japanir voru náttúrulega mjög 
leiðandi um miðja tuttugustu öldina 
í allri hönnun, hátækni og fram-
leiðslu. Síðan eru mjög sterk og skýr 
tengsl á milli Japans og Skandinavíu 
og eins Japans og módernismans 
sem er áhugavert fyrir okkur að 
skoða.“

Ágústa segir að það sé líka mjög 
spennandi að skoða sýninguna 
í Sverrissal en hún sé ekki bara 
íslensk heldur úr Hafnarfirðinum. 
„Þegar við vorum búin að setja 
þessa japönsku sýningu á dagskrá 

fórum við að leita að íslenskri iðn-
hönnun. Þá vorum við svo heppin 
að í Íshúsinu í Hafnarfirði eru aðilar 
sem hafa verið að vinna að hönnun 
Minksins, þessa skemmtilega ferða-
vagns, um nokkurra ára skeið. Mink-
urinn er kominn í prufueintaki og 
var á ferð um landið í sumar. Nú er 
hann kominn upp á pall í Hafnar-
borg og við höfum með honum allar 
upplýsingar um þetta langa ferli 
sem liggur að baki. Þetta ferli sem 
er líka að baki hverjum einasta grip 
á japönsku sýningunni sem felur í 
sér samvinnu margra aðila, enda-
laust samtal og drifkraftinn sem 
þarf til þess að hrinda hugmynd 
í framkvæmd. Gera hugmynd að 
veruleika, verða að grip sem er verið 
að fjöldaframleiða. Við erum gríðar-
lega ánægð með að það skuli vera 
gróska sem þessi í Hafnarfirði. Það 
er frábært.“ magnus@frettabladid.is

Ánægð að það skuli vera þessi 
gróska í hönnun í Hafnarfirði

Úr leiksýningunni Guð blessi Ísland í Borgarleikhúsinu. MYND/GRÍMUR BJARNASON

Ágústa Kristófersdóttir segir að það 
séu skyldleikar á milli japanskrar og 
skandinavískrar hönnunar. 
MYND/MARGRÉT SEEMA TAKYAR
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Við höfum aldrei ha� það betra!

› Dregið hefur verulega úr fátækt í heiminum
› Tekjudreifing hefur aldrei verið jafnari
› Jafnrétti hefur aldrei verið meira
› Lífslíkur fólks hafa aldrei verið betri

Bókin Framfarir e�ir sænska Framfarir e�ir sænska Framfarir
sagn fræðinginn Johan Norberg 
er komin út í íslenskri þýðingu, 
en hún hefur verið þýdd á 18 
tungumál.

Í bókinni er sýnt fram á að mannkynið hefur aldrei 
ha� það betra en nú þrátt �rir daglegar fréttir af 
eymd, átökum, mengun og hamförum - gömlu góðu 
dagarnir eru núna.

„Mikilvæg lesning  
á þessum bölmóðstímum.“

– the times

„Spreng ja af skynsemi.“
 – the economist



28. OKTÓBER 2017
Tónlist
Hvað?  Vakan
Hvenær?  20.00
Hvar?  Valsheimilið
Tónleikar sem er ætlað að hvetja 
ungt fólk til að kjósa. Fram koma 

Snorri Ástráðs, Emmsjé Gauti, Góði 
Úlfurinn, Páll Óskar, Reykjavíkur-
dætur, Sylvía Erla, Hildur, Blaz Roca 
og Lúlli, GDNR, Cell 7, Úlfur Úlfur, 
Flóni, Joey Christ, Burner, Aron 
Can, Unnsteinn, Sturla Atlas, FM 
Belfast og að lokum Gus Gus DJ set.

Hvað?  Þjóðlagasveitin Hrafnar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Ný lög og eldri perlur, blandaðar 
sögum, gríni og glensi í Hannesar-
holti.

Viðburðir
Hvað?  Tvær opnanir í Hafnarborg
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hafnarborg, Hafnarfirði
Í aðalsal safnsins er það sýningin 
Japönsk nútímahönnun 100, far-
andsýning sem leggur áherslu á 

hönnun nytjahluta frá árunum 
2010-2017. Þar hafa hundrað 
vandaðar hönnunarvörur verið 
valdar til sýningar um allan heim. 
Sýningin Með augum Minksins – 
Hönnun, ferli, framleiðsla verður 
opnuð í Sverrissal Hafnarborgar 
þar sem hönnun og þróun ferða-
vagnsins Minksins er skoðuð allt 
frá frumskissum yfir í teikningar 

af lokafrágangi, efnisvali og tækni-
legum lausnum.

Hvað?  Svipmyndir – Opnun á sýningu 
Óskars Thorarensen
Hvenær?  14.00
Hvar?  Gallerí Fold, Rauðarárstíg
Óskar er starfandi lögfræðingur á 
daginn en á kvöldin og um helgar 
kemur listamaðurinn út. Hann er 
mikill vatnslitaunnandi og hefur 
helst málað borgarmyndir hér-
lendis sem og í Maine í Bandaríkj-
unum og víðar.

Hvað?  Bókahillan á Baðstofuloftinu – 
Sigrún Eldjárn les fyrir börn, foreldra, 
ömmur og afa
Hvenær?  11.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Bókahillan á baðstofuloftinu er 
vikuleg lestrarstund fyrir allar 
kynslóðir, þar sem barnabókahöf-

undar lesa úr verkum sínum. Þetta 
skiptið er Sigrún Eldjárn, barna-
bókahöfundur og myndlistarkona, 
lesari dagsins en hún mun lesa upp 
úr bókum sínum um Sigurfljóð.

Tónlist
Hvað?  SunnuDjass – Robby Marshall
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bryggjan brugghús, Granda-
garði
Robby Marshall hefur dvalið í París 
síðastliðin ár og dregið í sig áhrif 
frá evrópskri djassmenningu til 
innblásturs komandi plötu sinnar 
sem heitir einfaldlega „Robby 
Marshall“. Þessi plata verður 
flutt í heild sinni af úrvals hljóð-

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

Sigrún Eldjárn les upp fyrir börn, foreldra, ömmur og afa í Hannesarholti. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sunnudagur

ÁLFABAKKA
THOR:RAGNAROK 3D KL. 3:10 - 6 - 9
THOR:RAGNAROK 2D KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
THOR:RAGNAROK 2D VIP KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
GEOSTORM KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE SNOWMAN KL. 8 - 10:30
HOME AGAIN KL. 8
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:40
IT KL. 10:10
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL   KL. 1 - 1:30 - 3:40 - 5:50

THOR:RAGNAROK 3D  KL. 12:30 - 3:15 - 6 - (8 (SUN)) - 9
THOR:RAGNAROK 2D  KL. 2:30 - 5:15 - (8 (LAU)) - 10:45
GEOSTORM KL. 5:30 - 8 - 10:20
BLADE RUNNER 2049 KL. 8
HOME AGAIN KL. 6
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 1 - 3:15
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 1 - 3:15

EGILSHÖLL
THOR:RAGNAROK 3D KL. 2 - 5 - 7:45 - 10:30
THOR:RAGNAROK 2D KL. 3:10 - 6 - 9
GEOSTORM KL. 6:30 - 9
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 2 - 4:10
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 1

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

THOR:RAGNAROK 3D KL. 5 - 8 - 10:50
THOR:RAGNAROK 2D KL. 2
GEOSTORM KL. 8 - 10:30
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 4:10
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 2

AKUREYRI
THOR:RAGNAROK 3D KL. 5:10 - 8 - 10:50
THOR:RAGNAROK 2D KL. 2 - 10:30
GEOSTORM KL. 8
MY LITTLE PONY ÍSL TAL KL. 1:20 - 5:50
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 3:30

KEFLAVÍK

Byggð á metsölubók Jo Nesbø

USA TODAY
����

INDIEWIRE
����

Sýnd með íslensku tali

Frá þeim sömu og færðu okkur Independence Dayömu og færðærðærððu ou oou okkukkkkukkukkukku IIr Ir Ir Ir I ddndendendendepepepenpenendddedenceömu og færðærðrððu ou oou okkukkkukkukkukku IIr Ir Ir Ir I ddndendendendeppepenpennddedence

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Chris
Hemsworth

Tom
Hiddleston

Cate
Blanchett

Idris
Elba

Jeff
Goldblum

Tessa
Thompson

Karl
Urban

Mark
Ruffalo

Anthony
Hopkins

84%

Besta rómantíska gamanmynd ársins!
ENTERTAINMENT WEEKLY
����

NEW YORK POST
����

96%����
TOTAL FILM

����
THE TELEGRAPH

����
THE HOLLYWOOD REPORTER

����
EMPIRE

����
CINEMABLEND

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU     KR.950

SÝND KL. 8, 10.10SÝND KL. 8, 10.25

SÝND KL. 1.50, 4, 6

SÝND KL. 10

SÝND KL. 4, 6, 8 SÝND KL. SÝND KL. 4, 6, 8 SÝND KL. SÝND KL. 4, 6, 8 SÝND KL. 1.50

SÝND KL. 1.50, 3.50, 5.50

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

FÓR BEINT Á TOPPINN
Í BANDARÍKJUNUM!

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Party 1800, 23:00
690 Vopnafjörður ENG SUB 18:00
Sumarbörn 1800
Botoks 20:00
Thelma 20:00
Mother 23:00
Borg - McEnroe 22:15

 
 

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

Miðasala og nánari upplýsingar

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1.50

SÝND KL. 1.50 SÝND Í 2D

SÝND KL. 1.50 SÝND Í 2DSÝND Í 2D
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Hildur er meðal þeirra fjölmörgu 
tónlistarmanna sem munu koma 
fram á Vökunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

færaleikurum úr íslensku djass-
senunni, þeim Óskari Kjartanssyni 
á trommur, Valdimari Olgeirssyni 
á bassa og Benjamín Náttmerði á 
gítar. Aðgangur er ókeypis.

Viðburðir
Hvað?  Því, svo … hvað? 
Hvenær?  20.00
Hvar?  Breiðholtskirkja
Tómasarmessan hefur unnið sér 
fastan sess í kirkjulífi borgarinnar 
síðustu 20 árin, en slík messa hefur 
verið haldin í Breiðholtskirkju 
síðasta sunnudag í mánuði, frá 
hausti til vors, allt frá haustinu 
1997. Tómasarmessan einkennist 
af fjölbreytilegum söng og tónlist, 
mikil áhersla er lögð á fyrirbæna-
þjónustu og sömuleiðis á virka 
þátttöku leikmanna.

Hvað?  Leiðsögn – Á eigin vegum. Ljós-
myndir 1967-2017.
Hvenær?  14.00
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Guðmundur Ingólfsson ljósmynd-
ari segir frá sýningunni Á eigin 
vegum. Ljósmyndir 1967-2017. 
Guðmundur Ingólfsson er meðal 
fremstu ljósmyndara sinnar kyn-
slóðar á Íslandi. Guðmundur hefur 
notið þess að ljósmynda á eigin 
vegum, og á stórar filmur, landslag 
og byggð. Í Reykjavík hefur hann 
skrásett ásýnd borgarinnar og í 
myndum teknum í úthverfum og í 
Kvosinni – af sjoppum og af mann-
lífi – birtast breytingar sem sýna 
þróun byggðar. Sýningin veitir yfir-
lit yfir hálfrar aldar ljósmyndaferil 
Guðmundar Ingólfssonar.

Hvað?  Oldboy – Meistaravetur Svartra 
Sunnudaga
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Svartir Sunnudagar heiðra 
Chan-wook Park á Meistaravetri 
Svartra Sunnudaga – ekki missa af 
OLDBOY. Myndin er sýnd af DCP 
með enskum texta, í bestu mögu-
legu hljóð- og myndgæðum.

Hvað?  Bókakaffi: Steinunn G. Helga-
dóttir
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Bókakaffi: Steinunn G. Helgadóttir, 
„Raddir úr húsi loftskeytamanns-
ins“. Höfundurinn og myndlistar-
konan Steinunn G. Helgadóttir 
verður gestur Hannesarholts í 
Bókakaffi.

ENGIHJALLI – VESTURBERG – ARNARBAKKI – GLÆSIBÆR – STAÐARBERG

HAGSTÆTT
FYRIR HEIMILIÐ

349 
kr. stk.

FYRIR HEIMILIÐ

Kjörfugl bringur

149
kr. stk.

1.599
kr. kg.

Myllu heimilisbrauð

D Léttmjólk 1L

Í tilefni 500 ára siðbótarafmælisins 
árið 2017 verður „heimssögulegur 
viðburður“ í Víðistaðakirkju og 
Hljómahöllinni, en þar er um að 
ræða frumflutning á Lútherskan-
tötu, en slík hefur ekki verið samin 
áður.

Fyrri tónleikarnir verða laugar-
daginn 28. október, kl. 16.00 í 
Víðistaðakirkju og hinir síðari 
sunnudaginn 29. október kl. 16.00 í 
Hljómahöllinni í Reykjanesbæ. Um 
200 manns munu koma að tónleik-
unum og flutt verður fjölbreytt 
dagskrá sem hefur meðal annars 
að geyma Lútherskantötu eftir 

Eirík Árna Sigtryggsson tónskáld. 
„Höfundurinn fullyrðir að ekki hafi 
áður verið samin Lútherskantata, 
hún sé sú fyrsta sinnar tegundar 
og frumflutningur hennar því 
„heimssögulegur viðburður“,“ segir 
í tilkynningu um viðburðinn. Í til-
kynningunni segir enn fremur að 
verkið samanstandi af kórþáttum 
með samleik hljómsveitar og svo 
stuttum hljómsveitarþáttum á 
milli. Stíllinn er blanda af hefð-
bundnum kórsöng í sálmastíl, 
nútímalegum ómstreitum, dægur-
lagakenndum hljómum og róman-
tískum laglínum. – gha

„Heimssögulegur viðburður“ í Víðistaðakirkju og Hljómahöllinni

Hópurinn á æfingu í vikunni.

HÖFUNDURINN FULLYRÐIR  
AÐ EKKI HAFI ÁÐUR VERIÐ  
SAMIN LÚTHERSKANTATA,  
OG ÞESSI SÉ SÚ FYRSTA  
SINNAR TEGUNDAR.
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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

Laugardagur
07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Mæja bý�uga
08.00 Stóri og litli
08.10 Með afa
08.20 Nilli Hólmgeirsson
08.35 Billi Blikk
08.45 Dagur Diðrik
09.10 Dóra og vinir
09.35 K3
09.45 Gulla og grænjaxlarnir
09.55 Beware the Batman
10.15 Ævintýri Tinna
10.35 Kalli kanína og félagar
10.55 Ellen
11.35 Grey’s Anatomy
12.20 Víglínan
13.05 Bold and the Beautiful
14.25 Bold and the Beautiful
14.45 Friends
15.10 Um land allt  Kristján Már 
Unnarsson heimsækir Rauðasand 
á Vest�örðum.
15.45 Fósturbörn
16.05 Leitin að upprunanum
16.50 Kórar Íslands
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 The Seventh Dwarf  Ævin-
týraleg teiknimynd fyrir alla �öl-
skylduna.  
20.40 Risastóri kosningaþátturinn
 Þáttur í umsjón Gumma Ben sem 
tekur á móti góðum gestum í 
sjónvarpssal.
22.00 Kosningar 2017  Telma 
Tómasson mun fara y�r fyrstu 
tölur þegar þær berast og Heimir 
Már verður með sérfræðinga með 
sér í setti til að spjalla um liðna 
kosningabaráttu og fylgi �okkanna. 
23.35 Crimson Peak  Hörkuspenn-
andi tryllir frá 2015 í leikstjórn 
Guillermo Del Torro með Tom 
Hiddleton, Jessicu Chastain og 
�eirum í aðalahlutverkum. 
01.35 Vacation
03.15 The Boy
04.50 The Girl in the Book

15.25 Friends
17.20 Friends
17.45 The New Girl
18.10 League
18.35 The New Adventures of Old 
Christine
19.00 Modern Family
19.25 Brother vs. Brother
20.10 Restaurant Startup
20.55 Unreal
21.40 Smallville
22.25 NCIS Los Angeles
23.10 Mildred Pierce
00.15 Little Britain USA
00.40 The New Adventures of Old 
Christine
01.05 The New Girl
01.30 League
01.55 Modern Family
02.20 Tónlist

07.30 The Trials of Cate McCall
09.05 Notting Hill
11.05 Hysteria
12.45 Ghostbusters  Ævintýraleg 
gamanmynd frá 2016 með 
Kristen Wiig, Melissa McCarthy, 
Chris Hemsworth, Kevin James, 
Bill Murray og �eirum frábærum 
leikurum. Þegar draugaplága 
byrjar að gera Manhattan-búum 
lí�ð leitt kemur það í hlut rit-
höfundanna Erinar og Abby að 
bregðast við og það fyrsta sem 
þær gera er að fá í lið með sér 
neðanjarðarjárnbrautarvörðinn 
Patty og kjarneðlisfræðinginn 
Jillian. 
14.40 The Trials of Cate McCall
16.15 Notting Hill  Rómantísk 
gamanmynd. William Thacker er 
bóksali í Notting Hill í Lundúnum 
en Anna Scott er bandarísk kvik-
myndastjarna. Þau virðast eiga 
fátt sameiginlegt en þegar þau 
hittast fyrir tilviljun taka hlutirnir 
óvænta stefnu. Ástin er vissulega 
óútreiknanleg en getur þetta 
samband virkilega gengið?
18.20 Hysteria
20.00 Ghostbusters
22.00 The Gi¦
23.45 Last Days on Mars
01.25 The Salvation
03.00 The Gi¦

07.00 KrakkaRÚV
10.30 Spólað y¨r ha¨ð
11.15 Vikan með Gísla Marteini
12.00 Sagan bak við smellinn – 
Don’t Stop Believin’
12.30 Töfrar Houdini
13.20 Íþróttaafrek
13.40 Ísland - Svíþjóð
15.45 Íþróttaafrek
16.00 Facebook – Augað alsjáandi
16.30 Charcot – Leyndarmál 
pólanna
17.25 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.35 Krakkafréttir vikunnar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Fjörskyldan
20.30 Afmælistónleikar Magnúsar 
Eiríkssonar
21.50 Kosningavaka

06.00 Síminn + Spotify
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 Bachelor
14.00 Top Gear
14.50 Gordon Ramsay Ultimate 
Cookery Course
15.20 The Muppets
15.45 Rules of Engagement
16.10 The Grinder
16.35 Everybody Loves Raymond
17.00 King of Queens
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Old House, New Home
18.45 Glee
19.30 The Voice USA
20.15 Zoolander
21.45 Fargo
23.25 Silver Linings Playbook
01.30 What If
03.10 Waiting …
04.45 Síminn + Spotify

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur
08.00 Strumparnir
08.25 Ævintýraferðin
08.37 Hvellur keppnisbíll
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 K3
09.13 Nilli Hólmgeirsson
09.27 Tindur
09.38 Mæja bý�uga
09.47 Stóri og litli
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur
12.00 Strumparnir
12.25 Ævintýraferðin
12.37 Hvellur keppnisbíll
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 K3
13.13 Nilli Hólmgeirsson
13.27 Tindur
13.38 Mæja bý�uga
13.47 Stóri og litli
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur
16.00 Strumparnir
16.25 Ævintýraferðin
16.37 Hvellur keppnisbíll
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 K3
17.13 Nilli Hólmgeirsson
17.27 Tindur
17.38 Mæja bý�uga
17.47 Stóri og litli
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Dino Mom

08.40 PGA Tour 
11.40 Gol¨ng World 
12.30 World Golf Championship
18.30 PGA Tour   Bein útsending.
21.30 Sime Darby LPGA Malaysian
01.30 Italian Open
03.00 World Golf Championship 
 Bein útsending.

07.00 Minnesota Timberwolves - 
Oklahoma City Thunder
08.55 Leeds - She¶eld United
10.35 Grindavík - Tindastóll
12.15 Domino’s-körfuboltakvöld
13.55 Cardi· - Millwall  Bein út-
sending.
16.00 NBA - Looking Back at Gary 
Payton
16.20 Njarðvík - Breiðablik  Bein 
útsending.
18.30 WBA - Manchester City
20.10 Crystal Palace - West Ham
21.50 Arsenal - Swansea
23.30 Watford - Stoke
01.10 Manch. United - Tottenham
02.50 Liverpool - Hudders¨eld
06.50 Crystal Palace - West Ham

07.10 Domino’s-körfuboltakvöld
08.50 NFL Gameday
09.20 La Liga Report
09.50 Premier League World
10.20 PL Match Pack
10.50 Premier League Preview
11.20 Manch. United - Tottenham
 Bein útsending.
13.50 Liverpool - Hudders¨eld
 Bein útsending.
16.00 Laugardagsmörkin
16.20 Bournemouth - Chelsea
 Bein útsending.
18.40 Athletic Bilbao - Barcelona
 Bein útsending.
20.45 Formúla 1 2017 - Æ¨ng
21.45 Formúla 1 2017 - Tímataka
23.55 Cardi· - Millwall
01.35 Þýski boltinn

Mörgæsirnar  
kl. 10.24,  
14.24  
og 18.24 

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Kjördagur
2017

 365.is

SJÖUNDI DVERGURINN

Hin illa norn Dellamorta lagði bölvun á Rose prinsessu þegar hún var
barn að aldri og hvað gera dvergarnir ráðagóðu þá? Skemmtileg
talsett ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna.

KL.19:10

RISASTÓRI KOSNINGAÞÁTTURINN

Það verður kosningafjör á Stöð 2 þegar hinn eini sanni Gummi Ben.
fylgist með kosningunum á léttu nótunum. 
Frambjóðendur sýna á sér nýjar hliðar, við fáum skemmtilega gesti
í heimsókn, tónlist og óvæntar uppákomur.

KL.20:40

KOSNINGAR 2017

Telma Tómasson mun fara yfir fyrstu tölur þegar þær berast og
Heimir Már verður með sérfræðinga með sér í setti til að spjalla um
liðna kosningabaráttu og fylgi flokkanna. Fréttastofan verður að
sjálfsögðu á kosningavökum flokkanna og tekur púlsinn á stemningunni.

KL.22:00
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Kæru borgarbúar

Gleðilegan kjördag 

Kjörstaðir í Reykjavík í dag eru eftirfarandi:

Kjörfundur hefst kl. 9.00 og honum lýkur kl. 22.00.

Á www.reykjavik.is/kosningar má fletta upp heimilisföngum í Reykjavík 
til að kanna hvar á að kjósa. Á kosningavef dómsmálaráðuneytisins, www.kosning.is, 

má fletta kjósendum upp eftir kennitölu til að kanna hvar þeir eru á kjörskrá.

Í Ráðhúsi Reykjavíkur er upplýsingaver í allan dag 
í s. 411 4915, netfang kosningar@reykjavik.is.

Þar eru fúslega veittar upplýsingar um kjörstaði, kjördeildir og önnur nauðsynleg atriði. 

Aðgengi fyrir hjólastóla er tryggt á öllum kjörstöðum. 
Nauðsynlegt er að hafa skilríki meðferðis á kjörstað.

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður 
hefur aðsetur í Ráðhúsinu á kjördag, s. 411 4910. 

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður 
hefur aðsetur í Hagaskóla á kjördag, s. 411 4920. 

Á www.reykjavik.is/kosningar má fylgjast með þróun kjörsóknar yfir daginn 
og nálgast ýmsar hagnýtar upplýsingar sem tengjast kosningum.

Talning atkvæða fer fram í Ráðhúsi Reykjavíkur fyrir Reykjavíkurkjördæmi norður 
og í íþróttahúsi Hagaskóla fyrir Reykjavíkurkjördæmi suður. 

Talning hefst kl. 22.00 og er opin almenningi meðan húsrúm leyfir.

Allar nánari upplýsingar má nálgast í s. 411 4915 
eða gegnum netfangið kosningar@reykjavik.is.

Skrifstofa borgarstjórnar
Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður
Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður

Reykjavíkurkjördæmi norðurReykjavíkurkjördæmi norður

Ráðhús Reykjavíkur

Kjarvalsstaðir

Menntaskólinn við Sund

Laugalækjarskóli

Íþróttamiðstöðin Grafarvogi, Dalhúsum

Vættaskóli Borgir

Ingunnarskóli

Klébergsskóli

Reykjavíkurkjördæmi suðurReykjavíkurkjördæmi suður

Hagaskóli

Hlíðaskóli

Breiðagerðisskóli

Íþróttamiðstöðin við Austurberg

Ölduselsskóli

Árbæjarskóli

Ingunnarskóli



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

Sunnudagur
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
11.20 Ellen
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.20 Kosningauppgjör
Heimir Már verður með formenn 
�okkanna í uppgjöri á úrslitum 
kosninganna.
13.20 Nágrannar
14.40 Nágrannar
15.05 The X Factor 2017
15.55 Ísskápastríð
16.35 PJ Karsjó
17.10 Gulli byggir
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Kórar Íslands  Skemmtilegur 
þáttur í beinni útsendingu þar 
sem kórar keppa um hylli dómara.
20.35 Leitin að upprunanum 
 Önnur syrpan af þessum geysi-
vinsælu 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.
21.20 Spring�oden   Sænskir 
spennuþættir af bestu gerð og 
�alla um lögreglunemann Oliviu 
Rönning sem fær til rannsóknar 
25 ára gamalt mál og kemst að því 
að faðir hennar heitinn var einn 
rannsakenda málsins. Hún verður 
heltekin af málinu og einsetur sér 
að leysa það með öllum mögu-
legum ráðum. 
22.05 Absentia
22.55 X Company
23.40 60 Minutes
00.25 The Brave
01.05 The Deuce
02.05 Inception
04.30 Little Boy Blue
05.15 Little Boy Blue
06.05 100 Code

14.45 Seinfeld
16.15 Seinfeld
16.35 Mayday: Disasters
17.20 The New Girl
17.45 The Last Man on Earth
18.10 League
18.35 The Goldbergs
19.00 Modern Family
19.25 The New Adventures of Old 
Christine
19.50 Mildred Pierce
20.50 Rome
21.45 Little Britain USA
22.15 Generation Kill
23.25 Time A¥er Time
00.10 League
00.35 The Goldbergs
01.00 The New Adventures of Old 
Christine
01.25 Modern Family
01.50 Tónlist

07.35 Duplicity
09.40 Mother’s Day
11.35 My Dog Skip
13.10 So I Married an Axe Murderer
14.45 Duplicity
16.50 Mother’s Day
18.50 My Dog Skip
20.25 So I Married an Axe Murderer
 Óborganleg og sannarlega 
drepfyndin gamanmynd sem af 
mörgum er talin fyndnasta mynd 
Mike Myers. Charlie er mikið fyrir 
kvenfólk en forðast fast samband 
eins og heitan eldinn. 
22.00 Annabelle  Spennutryllir frá 
árinu 2014 sem segir frá ungum 
hjónum sem eiga sér einskis 
ills von þegar djö�adýrkendur 
brjótast inn á heimili þeirra. Í 
átökunum deyr einn meðlimur 
árásahópsins og um leið slettist 
blóð á dúkku eiginkonunnar.
23.40 Victor Frankenstein
01.30 Unfriended
02.55 Victor Frankenstein

07.00 KrakkaRÚV
10.15 Krakkafréttir vikunnar
10.35 Menningin
11.00 Silfrið
12.25 Silfrið
13.00 Hótel Tindastóll
13.30 Fjörskyldan
14.10 Kiljan
14.50 Alheimurinn
15.35 Heilaþvottastöðin
16.25 Fleiri siðareglur í Downton 
Abbey
17.20 Miranda
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.20 Ævi
20.50 Halcyon
21.40 Marteinn Lúther og siðbótin
23.10 City of Men

06.00 Síminn + Spotify
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 90210
16.10 Grandfathered
16.35 Everybody Loves Raymond
17.00 King of Queens
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Ný sýn - Davíð Þór Jónsson
18.25 The Biggest Loser - Ísland
19.25 Top Gear
20.15 Scorpion
21.00 Law & Order. 
21.45 Elementary
22.30 Agents of S.H.I.E.L.D.
23.15 The Exorcist
00.00 Damien
00.45 Blue Bloods
01.30 The Good Fight
02.15 Happyish
02.45 Law & Order.
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 Nilli Hólmgeirsson
07.25 K3
07.38 Mæja bý�uga
07.47 Stóri og litli
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur
10.00 Strumparnir
10.25 Ævintýraferðin
10.37 Hvellur keppnisbíll
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Tindur
11.11 Nilli Hólmgeirsson
11.25 K3
11.38 Mæja bý�uga
11.47 Stóri og litli
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur
14.00 Strumparnir
14.25 Ævintýraferðin
14.37 Hvellur keppnisbíll
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Tindur
15.11 Nilli Hólmgeirsson
15.25 K3
15.38 Mæja bý�uga
15.47 Stóri og litli
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur
18.00 Strumparnir
18.25 Ævintýraferðin
18.37 Hvellur keppnisbíll
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Curious George 2: Follow 
 That Monkey

08.45 PGA Tour 
11.45 Gol·ng World 
12.35 World Golf Championship 
 Bein útsending.
17.35 PGA Highlights 
18.30 PGA Tour   Bein útsending.
21.30 Sime Darby LPGA Malaysian
01.30 PGA Highlights

08.30 WBA - Manchester City
10.10 Arsenal - Swansea
11.50 Njarðvík - Breiðablik
13.30 Cleveland Browns - Minne-
sota Vikings  Bein útsending.
16.30 NFL Gameday 
17.00 New England Patriots - LA 
Chargers  Bein útsending.
20.00 Washington Redskins - 
Dallas Cowboys  Bein útsending.
23.00 Formúla 1 - Keppni  Útsend-
ing frá kappakstrinum í Mexíkó.

07.50 Watford - Stoke
09.30 Manch. United - Tottenham
11.10 Liverpool - Hudders·eld
12.50 Gary Neville’s Soccerbox 
 Gary Neville fær til sín gamlar 
kempur í spjall um fótbolta.
13.20 Brighton - Southampton 
 Bein útsending.
15.50 Leicester - Everton   
Bein útsending.
18.00 Messan
19.30 Girona - Real Madrid
21.10 Athletic Bilbao - Barcelona
22.50 Minnesota Timberwolves - 
Oklahoma City Thunder
00.40 Werder Bremen - Augsburg

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

Frábær 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. 20:35

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.

KL. 22:05

SPRINGFLODEN

Olivia Rönning fær til rannsóknar 25 ára gamalt óleyst sakamál sem 
faðir hennar rannsakaði á sínum tíma. Hún verður heltekin af málinu og 
einsetur sér að leysa það með öllum mögulegum ráðum en ekki eru öll 
kurl komin til grafar. Sænskir spennuþættir af bestu gerð með úrvals 
leikurum.

KL. 21:15

Nýtt Sænskurspennu-þáttur
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Parísar Baguette, Súrdeigsbrauð, Súrdeigsbrauð með kúmeni, 
Noixbrauð með trönuberjum & valhnetum, Bastillubrauð, 

Rivolibrauð, Ólífu & ostabrauð og Tómat & ostabrauð.

Fumagalli
Lífræn ítölsk hráskinka beint frá Ítalíu.

Ítalía pestó
Toppaðu brauðið með einstöku pestói frá ítalíu.

FumagalliFumagalliFumagalli



  Bestu og furðulegustu  
íslensku plötuumslögin
Í gær var opnuð í Hönnunarsafni Íslands sýning á 
íslenskum plötuumslögum og af því tilefni fannst 
Fréttablaðinu nauðsynlegt að fá nokkra álitsgjafa til 
að segja frá uppáhaldsplötuumslagi sínu. Álitsgjaf-
arnir völdu einnig það plötuumslag sem þeim fannst 
skrítnast, skemmtilegast og líka það furðulegasta.

KJARTAN GUÐMUNDSSON  
upplýsingafulltrúi

Flottast
Utangarðsmenn – Geislavirkir (1980)

Vafalaust á nostalgían sinn þátt í því að mér finnst 
þetta umslag bera höfuð og herðar yfir önnur íslensk. 
Kjarnorkuváin svífur yfir vötnum og rímar þannig full-
komlega við plötutitilinn, umfjöllunarefni textanna 
og tíðarandann í upphafi níunda áratugarins þegar 
stóra sprengjan gat sprungið á hverri stundu. Flott, 
spennandi og afar vel heppnað, og rúsínan í pylsu-
endanum er svo þessi ógnandi Shatter-fontur í nafni 
hljómsveitarinnar. Fullkomið.

Furðulegast
Ólafur Arnalds – For Now I Am 
Winter (2013)

Titillinn á plötunni gefur tóninn 
fyrir ævintýralega tilgerðarlegt og 
þreytt umslag hjá ungum manni 
á uppleið. Gæti auðveldlega verið 
gullverðlaunahafi í heimsmeist-
arakeppninni í klisjum, þar sem 
listamaðurinn horfist í augu við 
tilgangsleysi allra hluta á meðan 
sjávargangurinn og brimrótið 
ólgar innra með honum. Gæti þó 
eflaust virkað sem framúrstefnu-
leg auglýsing fyrir lundabúð í 
Smáralind.

ANNAÐ SEM VAR NEFNT:
Sin Fang - Spaceland (og öll hans umslög reyndar)
Ótrúlega flott, töff og stíliserað og það hefur verið 
þráður í gegnum öll umslögin, sem eru listavel hönnuð 
af Ingibjörgu Birgisdóttir. Hönnun hennar fyrir Sóley er 
af sama kaliberi.

Helmus und Dalli - Drunk is faster
Um er að ræða verkefni sem Davíð Þór Jónsson 
(píanisti) og Helgi Svavar Helgason (trymbill) hrærðu í. 
Algjört flipp og sýra út í gegn en frábært stöff. Umslagið 
endurspeglar stemninguna, er dásamlega steikt og 
furðulegt.

ARNAR EGGERT THORODDSEN   
poppfræðingur

Flottast
múm – Loksins erum við engin / Finally We Are No One

Liturinn, hönnunin, áferðin og allt í kringum þessa 
plötu er bara dásamlegt. Kallar fram nostalgískar til-
finningar í manni. Tíu tommu vínylútgáfan undirstrikar 
þetta allt saman betur.

Furðulegast
Haraldur Guðni Bragason – Askur

Haraldur þessi gaf plötuna út 
sjálfur. Af nógu er að taka í hinum 
svonefnda hamfarapoppsgeira en 
þetta umslag er með þeim allra 
„bestu“. Það er nánast ekki hægt að 
koma því í orð, hvað fer um mann 
þegar maður sér þetta.

ÞURA STÍNA  
hönnuður og plötusnúður

Flottast
Apparat Organ Quartet – Pólýfónía

Þetta umslag eftir Sigga Eggerts er svo vel gert, 
kannski aðallega því þér finnst umslagið standa fyrir 
það sem þú ert að hlusta á.

Furðulegast
Tvíhöfði – Allt 

Þetta er auðvitað bara alveg 
grilluð pæling og plötukoverin í 
samræmi við það, mjög kómísk og 
skrýtin en samt svo geggjuð.

MAGNÚS LEIFSSON  
leikstjóri

Flottast
Megas & Spilverk þjóðanna 
– Á bleikum náttkjólum

Ég kemst alltaf að þeirri niðurstöðu að þetta sé besta 
plötuumslagið. Fríkað og fallegt á sama tíma.

Furðulegast
Diddi Fel – Hesthúsið

Ég elska þetta plötuumslag. Ótrú-
lega góður bældleiki og skemmtileg 
tilvísun í Snoop Dogg – Doggystyle 
umslagið. stefanthor@frettabladid.is
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FJARÐFJARÐFJAR ARKAUP OG GÓA KYNNA MEÐARKAUP OG GÓA KYNNA MEÐ Ð STOLTI

Miðasala fer fram á Harpa.is/jolagestir og í síma 528 5050

Nánar á www.sena.is/jolagestir

www.jolagestir.is
Jolagestir

Björgvin Halldórsson · Gissur Páll ·  Jóhanna Guðrún · Júníus MeyvanT
Katrín Halldóra Sigurðardóttir ðardóttir ð · Páll Óskar · Ragga Gísla · Svala

SÉRSTAKUR GESTUR stefán karl stefánsson SÉRSTAKUR GESTUR stefán karl stefánsson SÉRSTAKUR GESTUR OG SÍÐAST EN EKKI SÍST ÐAST EN EKKI SÍST Ð jólasTJARNAN 2017 

Veldu lögin á
BYLGJAN.is

Hvaða
lag vilt þú heyra?
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ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐÖKKUM FRÁBÆRAR VI TÖKUR!

10. DESEMBER KL. 17.00 - UPPSELT- UPPSELT-
10. DESEMBER KL. 21.00 - UPPSELT- UPPSELT-

11. DESEMBER KL. 21.00  - FÁIR MI- FÁIR MI- Ð FÁIR MIÐ FÁIR MI AR EFTIR
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Haukur Gröndal
Pamela De Sensi

Halla Sólveig Þorgeirsdóttir 

GÓI og 
STÓRSVEITSTÓRSVEIT
REYKJAVÍKURREYKJAVÍKUR
Tónleikar 
12. nóvember
kl. 14 og 16
í Silfurbergi, Hörpu
www.harpa.is 

Kjósum nýja 
ríkisstjórn
Ef þig vantar akstur á kjörstað, 
hringdu þá í síma: 534-9500.

Verið velkomin í kosningaka� í 
Þróttaraheimilinu Laugardal frá 14:00.

Kjósum Samfylkinguna
www.xs.is

Tvær vökur í einu 
búningapartíi
Annað árið í röð fáum við bæði hrekkja- og 
kosningavöku sama kvöldið. Partípinnar sjá 
hér tilvalið tækifæri fyrir glens og grín. Hér 
koma nokkrar dúndur búningahugmyndir.

Miðflokkurinn
Fólk er mikið að tala um lógóið svo 
að búningurinn er hrossagríma og 
mögulega að halda á kaffikönnu 
með fiskibollum fljótandi í. Hrossa-
búningur gæti svo verið paraút-
gáfan.

Framsókn
Heiðarleikinn er allsráðandi hjá 
Framsókn og því væri sniðugt að 
vera í löngum hanska og mögulega 
einhvers konar regngalla, svona 
eins og sæðingamaður.

Sjálfstæðisflokkurinn
Það er bara eitt sem kemur til greina 
hér og það er svunta og smá hveiti-
sáldur á buxurnar. Góður aukahlutur 
væri rjómasprauta full af bláum syk-
urmassa sem væri hægt að sprauta 
út um allt í partíinu, húsráðendum 
vafalaust til mikillar gleði.

Alþýðufylkingin
Góður rykfrakki og pappakassi með 
skotrauf skorna í, svo hann líti út 
eins og skotbyrgi – en Enver Hoxha, 
þjóðarleiðtogi Albaníu frá 1944-
1985 byggði heilan helling af skot-
byrgjum í landinu.

Samfylkingin
Þessi búningur er ekki fyrir við-
kvæma: mæta nakinn með trefil. Í 
paraútgáfu væri svo önnur mann-
eskja með trönur að teikna myndir 
af hinum í sífellu.

Vinstri græn
VG-búningurinn er seiðandi tálk-
vendi með skuplu á höfðinu og sól-
gleraugu eins og Katrín Jakobsdóttir 
í Listen Baby myndbandinu með 
Bang Gang.

Píratar
Það er erfitt að sleppa frá klisjunum hérna, þannig að „fokkitt“: Cereal úr 
hackers eða bara gamli góði stuttermabolurinn með kjólfötum á.

Dögun
Hér væri hægt að mála sig eins og 
sól í framan og skemmta sér við 
að fylgjast með vonbrigðunum 
hjá partígestum þegar þú útskýrir 
búninginn.

Flokkur fólksins
Hér væri ákjósanlegt að skella sér 
sem Sólfarið, jafnvel með ramma 
utan um og vera þar með orðin/n 
ljósmynd af Sólfarinu. Í paraútgáfu 
gæti hinn aðilinn svo verið reiður 
ljósmyndari.

Viðreisn
Við skulum ekkert vera að flækja 
það neitt alltof mikið – Evrópusam-
bandsblár bolur með lógói sam-
bandsins og evrutákninu inni í.

stefanthor@frettabladid.is

Björt framtíð
Freistandi að vera Óttarr í Dr. Spock 
gallanum en fyrir extra frumlegheit 
væri hægt að dressa sig upp eins 
og Hrólfur, karakter Óttars Proppé í 
Sódómu Reykjavík, jafnvel að mæta 
í partíið á Lödu (eða Dodge Dart, 
fíflið þitt).
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SOREL CHELSEA
STÆRÐIR 41-45 / HERRA

VERÐ NÚNA 19.996.-
ÁÐUR 24.995.-

BARNA Ecco ayden
STÆRÐIR 33-40 / BARNA

VERÐ NÚNA 12.796.-
ÁÐUR 15.995.-

Ecco Gora
STÆRÐIR 36-41 / DÖMU 

VERÐ NÚNA 20.796.-
ÁÐUR 25.995.-

Birkenstock AriZona
STÆRÐIR 36-43 / DÖMU

VERÐ NÚNA 9.596.-
ÁÐUR 11.995.-

AFSLÁTTUR
20%



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Lífið í  
vikunni
22.10.17- 
28.10.17

ÆTLAR AÐ REYNA AÐ 
KOMAST Á RJÚPU

Rjúpnaveiðitímabilið hefst þessa 
helgi og fjölmargir þjóðþekktir 
Íslendingar skunda þá á fjöll til 
að njóta náttúrunnar og veiða 

sér til matar. Hilmir Snær 
er einn þeirra sem ætla 

að reyna að komast 
á fjall. „Ég ætla að 

reyna að komast 
ef ég er ekki að 
leika. Ég hef ekki 
komist síðustu 
tvö árin út af 
því.“

GAT EKKI LÝST HAMINGJ-
UNNI
Linda Rut og 
faðir hennar, 
Richard 
Guildford, 
eru samein-
uð eftir langan 
aðskilnað en saga 
þeirra var sögð í þættinum Leitinni 
að upprunanum. „Mamma kom 
vestur til að horfa á þáttinn með 
okkur. Við sátum saman og þetta 
var eins og um jólin. Það grétu 
allir og ég get ekki byrjað að lýsa 
hamingjunni. Það er ekki hægt,“ 
sagði Linda.

LANDSMENN ÓLMIR Í SVÍN

Undanfarin ár hefur færst í vöxt 
að Íslendingar kaupi einstök svín 
til að ala. Þess vegna sá Mat-
vælastofnun tilefni til að setja 
upp leiðbeiningar um kaup og 
umönnun svína. „Það hefur aukist 
töluvert síðustu ár að aðilar séu 
að kaupa einstaka grísi,“ sagði Vig-
dís Tryggvadóttir, dýralæknir hjá 
MAST, meðal ann-
ars. „Það er ekki 
fyrir hvern sem 
er að halda og 
sinna 200-300 
kílóa svíni.“

GEÐHEIL-
BRIGÐISMÁL 

TÓNLISTAR-
MANNA
„Þetta er 

stundum sett 
í búning og gert 

eins og það sé 
eftirsóknarvert að vera að glíma 
við sinn djöful,“ segir Anna Ást-
hildur, verkefnastjóri hjá ÚTÓN, 
um fyrir lestrahald á tónlistarhá-
tíðinni Iceland Airwaves um geð-
heilbrigðismál tónlistarmanna. 
Tónlistarmaðurinn William Doyle 
mun halda fyrirlestur um þetta 
efni á fimmtudaginn næsta.

Gerð Stærð Litir Fullt Afmælis
  verð verð

Spa þvottapoki  15x21  5 litir 195 kr. 156 kr.

Spa þvottastykki  30x30  5 litir 195 kr. 156 kr.

Spa handklæði  40x60  5 litir 595 kr. 476 kr.

Spa handklæði  50x100  5 litir 895 kr. 716 kr.

Spa handklæði  70x140  5 litir 1.695 kr. 1.356 kr.

Spa handklæði  90x170  5 litir 2.795 kr. 2.236 kr.

Spa baðmotta  50x70  5 litir 990 kr. 792 kr.

Okkar frábæru SPA 

handklæði eru ofin 

úr 100% tyrkneskri 

bómull. Sérstök 

aðferð við gerð 

handklæðanna 

gerir það að verkum 

að þau þerra 

einstaklega vel og 

veita þér þá mýkt 

sem þú átt skilið.

LÚXUS HANDKLÆÐI
á ótrúlegu verði

Aðeins 19.950 kr.

Brúnt PU-leður Stærð: 

80x90 H: 105 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

POLO
hægindastóll

stóllinn
Afmælis-

50%50%
AFSLÁTTURAFSLÁTTUR

AfmælisAfmælis

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

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

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

www.dorma.is

Ný og betri vefverslun

ALLTAF 
OPIN

SPA
handklæði, 
þvottapokar, 
þvottastykki 
og baðmottur

100%
tyrknesk

lúxusbómull
500 gsm

20%
AFSLÁTTUR

Afmælis

AFM
Æ

LIS
TIL

BO
ÐIN

SÍÐUSTU D
AGAR

Lokað hefur verið á að fram-
leiðendur og búningahönn-
uður fái föt lánuð frá þvotta-

húsi Landspítalans við tökur. Þetta 
staðfestir búningahönnuðurinn 
Eva Vala Guðjónsdóttir. Hún segir 
þetta hafa mikil áhrif á þá sem 
koma að gerð þátta og kvikmynda 
sem eiga að gerast á sjúkrahúsi „Það 
er staðreynd að það er búið að loka 
á lán á fötum frá þvottahúsi Land-
spítalans. Hingað til hefur verið 
lítið mál fyrir framleiðendur að fá 
leyfi fyrir láni á fötum en ég lenti 
í veseni núna fyrst þegar tökur 
á Stellu Blómkvist stóðu yfir. Og 
svo aftur núna við gerð myndar-
innar Lof mér að falla. Það er bara 
algjörlega búið að taka fyrir þetta,“ 
útskýrir Eva.

Aðspurð hvaða svör hún hafi 
fengið frá þvottahúsi Landspítalans 
þegar hún óskaði eftir að fá lánuð 
föt segir Eva: „Við fengum engin 
svör. Bara „nei“.“

„Þetta er rosalegt vesen. Við 
erum auðvitað að reyna að búa til 
eins raunverulegan heim og hægt 
er. Og við fáum til dæmis lánaða 
lögreglubúninga, reyndar ekki 
nýjustu týpuna, frá löggunni og við 
fáum lánað hjá öllum þeim sem eru 
með einkennisbúninga,“ segir Eva 
sem spáir því að kvikmyndagerðar-
fólk þurfi nú að láta búa til fyrir sig 
spítalaklæði ef ekkert breytist af 
hálfu Landspítalans.

Sagan segir að ákvörðun hafi 
verið tekin hjá Landspítalanum um 
að hætta að lána föt eftir að hljóm-
sveitin Reykjavíkurdætur kom 
fram í fötum þvottahúss spítalans 
í spjallþættinum Vikan með Gísla 
Marteini í byrjun árs 2016. „Ég hef 
heyrt þá sögu en get ekki staðfest 
að það sé satt.“ Ekki fengust svör frá 
Landspítalanum um hvers vegna 
tekið hefur verið fyrir að kvik-
myndagerðarfólk fái lánuð föt fyrir 
tökur. gudnyhronn@365.is

Fá ekki lengur lánað 
frá Landspítalanum
Þvottahús Landspítalans lánar ekki lengur föt til 
kvikmyndagerðarfólks til að nota í atriðum sem eiga að gerast á 
spítala. Eva Vala búningahönnuður segir þetta valda miklu veseni. 

ÞETTA ER ROSALEGT 
VESEN. VIÐ ERUM 

AUÐVITAÐ AÐ REYNA AÐ BÚA 
TIL EINS RAUNVERULEGAN 
HEIM OG HÆGT ER.

Eva Vala, búningahönnuður 

Það er nauðsynlegt að nota réttu búningana þegar skapa á raunverulegan heim í kvikmyndum og þáttum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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S Ó F A D Ö G U M 
L Ý K U R  Á  S U N N U D A G

29.október er lokadagur fyrir sófa sérpantanir sem afhendast fyrir jól!



Tilboð!Tilboð!

POTTUR 
12/14/18 l. stál, Induction             

4.395kr.
41741276-8 
Almennt verð frá: 6.295 kr.

MINTA  
með útdraganlegum  
barka, króm.             

27.745kr.
15332321 
Almennt verð frá: 36.995 kr.

NEVADA OAK 
harðparket 192x1285mm, 
8mm þykkt  

1.695kr./m2
0113475 
Almennt verð frá: 2.695 kr./m2

Ve
rð
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á:

Gerðu  frábær 
kaup!

37% 
AFSLÁTTUR

30% 
AFSLÁTTUR

25% 
AFSLÁTTUR

Hvítar hurðir frá: 

Sjáðu 
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Tilboð!Tilboð!
Þessi  

seldist upp  
í fyrra 

INNISERÍA
10, 20, 35, 50, 100  
eða 200ljósa           

395kr.
88949550-9620

SÍGILD  
JÓLASTJARNA 
Messing, 45cm             

3.595kr.
51880172

LJÓSA- 
DÝRÐ

HREINDÝR
10 ljósa sería            

2.195kr.
51880763

KRANS 
SNOWFLAKE
45cm           

8.295kr.
51880356

STJARNA  
LYSEKIL 
28cm, hvít, E14           

9.595kr.
51880679

SPARKLING 
Stjarna með ljósum, 
37 cm með ljósum             

2.795kr.
51880746 KRANS CURLY 

30cm, 30 ljós, 
kopar / brass / króm             

5.995kr.
51880585/6/7

Auðvelt að versla á byko.is

HREINDÝR 
50 eða 70cm, 50 eða 
70 perur, svart.           

4.795kr.
51880719/20

Ve
rð

 fr
á:

Litur #371 - Skuggaspil

Litur #374 - Djúpið

Litur #316 - Ljós mokka Litur #370 - Fjóla

Jólaljósin  
 
u k	in

til 15. nóvember



Tilboð!Tilboð!

POTTUR 
12/14/18 l. stál, Induction             

4.395kr.
41741276-8 
Almennt verð frá: 6.295 kr.

MINTA  
með útdraganlegum  
barka, króm.     

27.745kr.
15332321 
Almennt verð frá: 36.995 kr.

NEVADA OAK 
harðparket 192x1285mm, 
8mm þykkt  

1.695kr./m2
0113475 
Almennt verð frá: 2.695 kr./m2

Ve
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 fr
á:

Gerðu  frábær 
kaup!

37% 
AFSLÁTTUR

30% 
AFSLÁTTUR

25% 
AFSLÁTTUR

Hvítar hurðir frá: 

Sjáðu 
verðið!Sjáðu 
verðið!

Fullkominn 
jólapottur!

Þýsk  
gæði
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3.595kr.
51880172
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DÝRÐ

HREINDÝR
10 ljósa sería            

2.195kr.
51880763

KRANS 
SNOWFLAKE
45cm           

8.295kr.
51880356

STJARNA  
LYSEKIL 
28cm, hvít, E14           

9.595kr.
51880679

SPARKLING 
Stjarna með ljósum, 
37 cm með ljósum             

2.795kr.
51880746 KRANS CURLY 

30cm, 30 ljós, 
kopar / brass / króm             

5.995kr.
51880585/6/7

JÓLASTJARNA
Messing, 45cm             

3.595kr.

SPARKLING
Stjarna með ljósum, 
37 cm með ljósum    

2.795
51880746

Auðvelt að versla á byko.is

HREINDÝR 
50 eða 70cm, 50 eða 
70 perur, svart.           

4.795kr.
51880719/20

Ve
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 fr
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Litur #371 - Skuggaspil

Litur #374 - Djúpið

Litur #316 - Ljós mokka Litur #370 - Fjóla
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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

Ég kaus fyrst í Alþingiskosn-
ingum árið 1971. Hannibal 
Valdimarsson hafði klofið 

sig út úr Alþýðubandalaginu og 
stofnað Samtök frjálslyndra og 
vinstri manna. Mér féll vel eldmóður 
og kjarkur Hannibals og kaus hann 
með bros á vör. Nokkru síðar voru 
bæði flokkurinn og Hannibal horfnir 
af sjónarsviðinu. Síðan hef ég kosið 
flestöll alvöru framboðin nema Fram-
sóknarflokkinn. Einu sinni kaus ég 
meira að segja Sjálfstæðisflokkinn 
af fjölskylduástæðum. Sem gömlum 
vinstri manni þótti mér erfitt að 
krossa við D og óttaðist að höndin 
sem hélt á blýantinum mundi visna.

Yfirstandandi kosningabarátta 
hefur verið bragðdauf. Flokkarnir eru 
sammála um flest. Allir vilja byggja 
upp heilbrigðis- og menntakerfið, 
fjölga sálfræðingum og leysa hús-
næðisvandann. Menn hafa komið 
sér saman um að fjalla hvorki um 
innflytjendamál né uppreist æru. 
Þokukenndur ágreiningur um skatta-
mál svífur yfir vötnum. Baráttan er 
í beinni útsendingu þar sem allir 
hafa síma og taka upp öll skringileg-
heit og setja á heimsvefinn. Fram-
bjóðendur eru stöðugt að beiðast 
afsökunar á einhverju sem þeir sögðu 
í hita leiksins. Menn ráða ekkert við 
þennan nýja hóp kjósenda sem er 
alltaf móðgaður fyrir sína hönd eða 
annarra.

Ekki veit ég hvernig hinum hvat-
vísa og kjarkaða Hannibal hefði fallið 
þessi kosningabarátta. Enginn þorir 
að tala frá hjartanu eða misstíga sig 
af ótta við veraldarvefinn. Hannibal 
hefði ofboðið varfærni frambjóðenda 
sem eru hver öðrum fyrirsjáanlegri. 
Baráttan minnir á keppni auglýsinga-
hönnuða á iðnsýningu þar sem jakka-
fataklæddir menn og konur keppast 
við að selja áhorfendum nokkra mis-
munandi bragðlausa vanillubúðinga 
án hitaeininga. Áhugalausir kjós-
endur eru tvístígandi enda er þetta 
kannski allt saman sami búðingurinn 
þegar öllu er á botninn hvolft.
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