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Af 10.539 nemendum í fram-
haldsskóla höfðu 963 gert til-

raun til sjálfsvígs árið 2016. 
Sérfræðingar rýna í ástæður og 
úrræði og segja það gríðarlega 

mikilvægt að innleiða geðrækt 
á öllum skólastigum. ➛ 30

KALDA á tísku- 
vikunni í London
Skóhönnuðurinn 
Katrín Alda.   ➛ 32

Nokkra vantar  
á skrá horfinna
Engar skýrslur 
finnast. ➛ 40

1.714
stúlkur höfðu 

einhvern tímann 

um ævina hugleitt 

sjálfsvíg af alvöru.

1.120
drengir höfðu 

einhvern tímann 

um ævina hugleitt 

sjálfsvíg af alvöru.

Þunglyndi, reiði og lítill 

stuðningur frá foreldrum 

þekktir forspárþættir 

fyrir sjálfsvígshegðun.

Aðgerðaáætlun starfs-

hóps til að fækka 

sjálfsvígum til skoð-

unar hjá ráðherra.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 hafa  
reynt  

sjálfsvíg
9%

Nýr þjálfari 
landsliðsins 
Erik  
Hamrén  
í opnu  
viðtali.    
➛ 44

íslensk
Ný

uppskera

FERÐAÁVÍSUN FYLGIR
FRÉTTABLAÐINU Í DAG



Veður

Suðaustan og austan 5-13 og 
rigning á Suðausturlandi í dag, 
rigning með köflum sunnan og 
vestan til. Úrkomulítið í öðrum 
landshlutum. Hiti 8 til 16 stig. 
Hlýjast fyrir norðan. SJÁ SÍÐU 48

Veður

Sæmundur

NÚ BROSIR NÓTTIN
Hin rómaða ævisaga  

Guðmundar Einarssonar refaskyttu 
er komin út á ný. Mikið aukin með 
ítarefni um þetta einstaka náttúru-

barn og héraðshöfðingja. 

ÚTGÁFUHÓF  
í Safnaðarheimili Grensáskirkju  

í dag klukkan 14.00–17.00 

BÓKIN Á TILBOÐSVERÐI, AÐEINS 5.000 KR. (6.490)

SÖNGUR OG GAMANMÁL
VEITINGAR Í BOÐI

UMHVERFISMÁL Loftslagsgöngur 
verða gengnar víða um heim í dag. Í 
Reykjavík verður gengið fyrir lofts-
lagið í þriðja sinn frá Hallgríms-
kirkju klukkan 14.00 og niður Skóla-
vörðustíg, Laugaveg og Bankastræti 
að Lækjartorgi.

Að sögn skipuleggjenda er krafa 
göngunnar í ár einföld, að tafarlaust 
verði gripið til aðgerða til að draga 

úr losun gróðurhúsalofttegunda.
„Við teljum að það sé stjórnvalda 

að skapa og leggja leikreglur fyrir 
samfélagið sem draga úr losun, 
við köllum eftir aðgerðaáætlun frá 
stjórnvöldum,“ segir Hildur Knúts-
dóttir, einn skipuleggjenda. „Ríkis-
stjórnin verður að draga vagninn og 
greiða götuna fyrir sjálfbæru sam-
félagi,“ segja skipuleggjendur. – khn

Loftslagsgangan farin í dag
Frá Loftslagsgöngunni í Reykjavík árið 2014. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þingsetning undirbúin

149. löggjafarþing verður sett þriðjudaginn 11. september næstkomandi. Dagskrá verður með hefðbundnu sniði. Guðsþjónusta verður í Dómkirkj-
unni klukkan 13.30 og forseti Íslands ávarpar þingheim rúmum hálftíma síðar. Þá verða ættjarðarlögin á sínum stað. Að því loknu draga þingmenn 
um sætaskipan og fjárlagafrumvarpi verður útbýtt. Starfsfólk Alþingis var í óðaönn að undirbúa þingfundinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
hefur leik í nýrri keppni, Þjóðadeild 
UEFA, í dag þegar það mætir Sviss á 
Kybunpark-vellinum í St. Gallen. Er 
þetta ný keppni sem Evrópska knatt-
spyrnusambandið setti á laggirnar 
til að fækka þýðingarlausum æfinga-
leikjum. 

Góður árangur Íslands á undan-
förnum árum, ferðirnar tvær á loka-
mót HM og EM þýða að við erum í 
deild með stóru strákunum. Belgía 
vann til bronsverðlauna á nýafstöðnu 
HM og Sviss hefur verið meðal 20 
efstu þjóða á heimslista FIFA undan-
farin tíu ár. 

Talsverð skakkaföll hafa orðið á 
liðinu vegna meiðsla, Alfreð Finn-
bogason, Aron Einar Gunnarsson og 
Jóhann Berg Guðmundsson eru fjar-
verandi vegna meiðsla og mun Gylfi 
Þór Sigurðsson bera fyrirliðabandið í 
fjarveru Arons. Aðspurður segist Gylfi 
taka því fagnandi að fá strax keppnis-
leiki í stað æfingaleikja og að honum 
lítist vel á Þjóðadeildina.

„Þessi keppni hljómar vel, þetta 
er skemmtilegra en vináttuleikir því 
í þessari keppni er eitthvað undir í 
hverjum leik. Þetta er annar mögu-
leiki fyrir minni liðin til að komast 
inn á Evrópumótið og á sama tíma 
fáum við að prófa okkur gegn tveimur 
frábærum liðum.“

Þetta verður í sjöunda skiptið sem 
þessi lið mætast og hefur Íslandi aldr-
ei tekist að vinna Sviss. Þrátt fyrir það 
er greinilegt að Vladimir Petkovic, 
þjálfari Sviss, ber mikla virðingu fyrir 
Íslandi og afrekum liðsins síðustu ár.

„Ísland hefur náð frábærum árangri 
undanfarin ár, vann riðilinn í undan-
keppni HM með silfurliði Króatíu og 
var svo óheppið að fara ekki áfram í 

riðlakeppninni. Íslenska liðið er með 
góða blöndu af ungum og eldri leik-
mönnum og nýjan þjálfara sem ég 
þekki vel og veit hvað hann getur. 
Framtíðin er björt hjá íslenska lands-
liðinu og við eigum von á erfiðum leik 
þó að við förum í hann til að vinna.“

Honum finnst magnað að lítil eyja 
á borð við Ísland eigi jafn marga leik-
menn í fremstu röð og raun ber vitni.

„Að eiga marga góða leikmenn frá 
jafn lítilli eyju og Ísland er, er ansi 
hreint magnað. Undanfarin ár hafa 
sífellt fleiri íslenskir leikmenn verið 
að koma fram og hafa þegar öðlast 
reynslu í fremstu röð.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Býst við erfiðum leik 
gegn íslenska liðinu
Ísland mætir Sviss í fyrsta leik Þjóðadeildarinnar ytra í dag og segir Gylfi Þór 
Sigurðsson að leikmenn taki þessu fagnandi frekar en æfingaleikjum. Þjálfari 
Sviss segir það magnað hversu marga frábæra leikmenn á Ísland eigi.

Gylfi Þór Sigurðsson mun bera fyrirliðabandið í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Að eiga marga góða 

leikmenn frá jafn 

lítilli eyju og Íslandi er ansi 

hreint magnað.

Vladimir Petkovic,  
landsliðsþjálfari Sviss

BANDARÍKIN George Papadopoulos, 
fyrrverandi ráðgjafi Donalds Trump 
Bandaríkjaforseta, var í gær dæmdur 
í fjórtán daga fangelsi fyrir að ljúga í 
yfirheyrslum hjá FBI.

Papadopoulos var fyrsti ráðgjafi 
Trumps sem var handtekinn af 
FBI í tengslum við rannsókn FBI á 
afskiptum Rússa af forsetakosning-
unum í Bandaríkjunum árið 2016. Í 
yfirheyrslum sagði hinn dæmdi ekki 
satt og rétt frá ferðum sínum til og frá 
Moskvu. Hann játti sök í október í 
fyrra.

Auk fangelsisvistarinnar þarf Papa-
dopoulos að halda skilorð í tólf mán-
uði og sinna 200 klukkustunda sam-
félagsþjónustu. Þá var hann dæmdur 
til greiðslu 9.500 dollara sektar, and-
virði rúmlega milljón íslenskra króna 
á gengi dagsins í dag. – jóe

Papadopoulos 
dæmdur í 14 
daga fangelsi
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7.995
1 STK. FULLT VERÐ: 1 STK. FULLT 14.95014.95014 95014 95014 95014 950

ANDY STÓLLND
Fæst í 4 litum.í 4 1 stkk. 7.9957.995 nú 4 stk. 25.000
Fætur úr gegnheilli, lakkaðri eik. Fætur úr gegnheilli, lakkað
Vnr. 8880000790Vnr

PRO GAME LEIKJASTÓLL
Stillanlegur bakpúði sem gefur betri stuðning. 
Innbyggð gaspumpa sem tryggir stiglausa hæðarstillingu. ir stiglausa hæðarstilling
Blár/svartur. Vnr. 8880001016

TURE BOLLIRE BO
1 stk.1 24949 nú 6 stk. á nú 1.000.000  Vnr. 321-16-1129nr. 3

249
 STK. FULLT VERÐ:  1 STK. FKKK ULLTUUU 499499

afsláttur
af allri 

SEJS línunni

5060%

62%
afsláttur

14.950
FULLT VERÐ: VE 9.95050399 95950399 955039

AINO RÚMRENNINGUR
Grár og svartur.
Vnr.Vn  550-31120, 550-31119, 550-3121, 
550-550-31123 2

995

60x160x160 80 cccm 2.4955 2 4955 nnúú 9959
60x20x20 50 c50 c50 cm 2.9955 2 9955 núú 995

58%
afsláttur

Allt að 66%
afsláttur

Allt að

RENE FLOKKUNAR-RENE FLOKKUNAR-
POKAROK
Góðir pokar fyrirr fyr
enduvinnanlegtgt
sorp. 3 stk. í pakka.a
Með frönskum renni-
lás sem heldur þeimlá
saman. am
1 pakkiak 895 nú 
2 pakkar á kka 1.200
Vnr. 324-15-10294-1 895

1 PAKKI

Kauptu 2
pakka og 
sparaðu

33%

PURE DEAD SEA SNYRTIVÖRURRE DEAD S
Vnr. 331-11-1060Vnr. 331-1

Sjampó 500 ml Sja 895895 nú 399
Hárnæring 500 ml 895895 nú 399
Sturtusápa 500 ml 895895 nú 399
Fótakrem 150 ml 795795 nú 399
Handáburður 75 ml l 44994994994499 nú  n 249
Body lotion 180 mln 180 ml 7957795797957  nú 399
Baðsalt 900 ml lt 900 ml 895895 nú 399

55%
afsláttur

Allt að

MINIA OG BONNIE STÓLARSTÓL
MINIA hvítur. BONNIE hvítur og grár. 1 stk.ONNIE 3.995 nú 4 stk. nú 4 12.00012
Vnr. 8880001098, 8880001101, 888000110201098, 8

3.995
1 STK. FULLT VERÐ:1 ST  5.900005 90000

49%
afsláttur

Allt að

  YFIR 3.000 VÖRUNÚMER Á LÆKKUÐU VERÐI 

PANDORA SKARTGRIPASKÁPUR
Skartgripaskápur með spegli. Hvítur og svartur.
Vnr. 329-15-1008, 329-14-1012

Hæð 150 cm

7.475
FULLT VERÐ:F  14.95014 950

BONNIE

MINIAIA

50%
afsláttur

249
NÚ VERÐ FRÁ: 

66%
afsláttur

Allt að

RÝMINGARSALA 



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS  Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16

RAM 3500. NÝ SENDING VAR AÐ LENDA. 
ramisland.is

TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN RAM 3500 SLT, LARAMIE EÐA LIMITED.TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN RAM 3500 SLT LARAMIE EÐA LIMITE
RAM 3500 VERÐ FRÁ KR. 5.960.000 ÁN VSK. 
KR. 7.390.400 MEÐ VSK.

G VAR AÐ LENDA. 
ramisland.is

RAM 3500 LIMITED 40” BREYTTUR

Sturla Birgisson  
stangveiði- og mat-
reiðslumaður
gekk úr Klúbbi 
matreiðslu-
meistara vegna 
samnings við 
Arnarlax.

Ásta Stefánsdóttir  
sveitarstjóri í  
Bláskógabyggð
sagði ferðamenn 
sem hunsa 
varúðarskilti 
við Gullfoss 
vera í lífsháska. 
Um væri að ræða 
algjört vanmat 
á aðstæðum og ofmat á eigin 
getu. Sveinn Kristján Rúnarsson, 
yfirlögregluþjónn á Suðurlandi, 
sagði fólk alltaf þurfa að láta 
ljósmynda sig á mörkum lífs og 
dauða. Merkilegt væri að ekki 
hefðu orðið fleiri slys.

Jóhanna Gísladóttir  
formaður átaksins  
Plastlaus september
segir að það sem hafi 
virkað vel fyrir 
hana sé að vera 
vel undirbúin 
fyrir hvern dag 
eins og til 
dæmis að muna 
eftir fjölnota 
pokanum og fjölnota 
kaffimálinu.

Þrjú í fréttum 
Lax, lífsháski og 
plast

133.000 krónur 
á mánuði 
er hækkun 
grunnlauna 
borgarfull-
trúa, eða 
22,4 prósent, 
síðan borgarstjórn 
ákvað í apríl í fyrra að binda 
laun kjörinna fulltrúa við þróun 
launavísitölu.

TÖLUR VIKUNNAR 02.09.2018 - 08.09.2018

6.000 
störfuðu í leikskólum 
landsins í desember í 
fyrra. Konur voru tæp 
94 prósent. Tæpur 
helmingur barna 
fæddra 2016 var í 
leikskóla í desember 
en alls sóttu þá rúm-
lega 19.000 börn 
leikskóla.

25 milljörðum króna 466.800 
voru gistinætur á hótelum í 
júlí síðastliðnum sem er 1,4% 
samdráttur frá sama mánuði 

árið áður. Um 51% allra 
gistinátta var 

á höfuð-
borgar-
svæðinu 
eða 
238.700. 2

1
3

  m
 

12 % 
af þeim rúmlega 15 þúsundum 
nýrra fólksbíla sem seldust fyrstu 8 
mánuði ársins voru rafmagnsbílar.

of stutt var 
brautin í 
maraþoninu 
í ágúst. Til-
færsla grinda 
er sögð 
ástæðan. 
Úrslit standa 
en tímar eru 
ógildir.

nam hagnaður sjö stærstu útgerðar-
félaga landsins í 
fyrra. Hagnaður 
Samherja nam 
14,4 milljörðum 
og mun félagið 
greiða 1.270 
milljónir í arð til 
hluthafa.

SKIPULAGSMÁL „Maður vill trúa því 
að þetta eigi að vera tímabundið 
en hversu lengi á það tímabundna 
ástand að vara?“ segir Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, formaður 
Miðflokksins, um malbikaða leið 
við Austurvöll meðfram Landssíma-
húsinu.

Framkvæmdir standa nú yfir á 
Landssímareitnum þar sem meðal 
annars verður nýtt hótel. Veggur er 
risinn utan við lóðina og nýr vegur 
hefur verið malbikaður þar austan 
við og nær hann inn á Austurvöll.

„Hvers vegna er verið leggja þarna 
veg og malbika hann?“ spyr Sig-
mundur. „Er það til marks um það 
að þetta verði svona í mörg ár? Svo 
er hættan líka sú að það sem kynnt er 
sem bráðabirgðaráðstöfun í upphafi 
reynist á endanum varanlegt.“

Jóhannes Stefánsson, fram-
kvæmdastjóri Lindarvatns sem 
stendur að uppbyggingunni á Lands-
símalóðinni, segir vegargerðina vera 
samkvæmt athafnaleyfi frá borg-
inni og að kröfu slökkviliðsins og 
Alþingis. Slökkviliðið þurfi aðgengi 
að Vallar stræti og Alþingi að skrif-
stofum við Austurvöll. Þar sé Alþingi 
með skóla fyrir börn sem meðal ann-
ars fatlaðir nemendur sæki.

„Það þurfti líka að vera almenni-
leg gönguleið fyrir þingmenn,“ segir 
Jóhannes sem kveður allt verða sett 
í fyrra horf að framkvæmdum lokn-
um. „Þetta verður ekkert þarna.“

Sigmundur segist sjá málið sem 
hluta af „ótrúlegum“ framkvæmd-
um sem séu í gangi í miðbænum í 
Reykjavík, kannski ekki síst þeim við 
Austurvöll, sem honum þyki algjör-
lega óskiljanlegt að hafi verið leyfðar.

„Ef við byrjum á því jákvæða þá 
held ég að það sé alveg borðleggjandi 
að hafa opið og einhverja þjónustu í 

Landssímahúsinu og það er til bóta. 
En að fara að byggja annað stórhýsi 
við húsið þar sem ekki er pláss fyrir 
það og gera það með því að grafa 
burt hluta af gamla kirkjugarðinum 
og malbika svo yfir hluta af Austur-
velli eru skýr merki um þær öfgar 
sem eru ríkjandi í skipulagsmálum 
og framkvæmdum í miðbænum í 
Reykjavík,“ segir hann.

Að sögn Sigmundar tengjast 

margar þær skipulagsöfgar sem 
hann nefnir svo hótelbyggingum. 

„Þær eiga það sameiginlegt að 
ganga á umhverfið á ýmsan hátt og 
draga úr því sem gerir miðbæinn í 
Reykjavík aðlaðandi og sérstakan 
en setja í staðinn eitthvað sem ætti 
kannski heima í Borgartúni en er 
ekki til þess fallið að bæta miðbæ-
inn.“ 
gar@frettabladid.is

Óttast að malbikaður stígur sé 
kominn til að vera á Austurvelli
Nýr vegur sem lagður hefur verið vegna framkvæmda á Landssímareitnum vekur ugg um að Austurvöllur 
verði aldrei endurheimtur allur. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, segir öfgar 
ríkjandi í skipulagsmálum í Reykjavík og dregið úr því sem geri miðbæinn sérstakan og aðlaðandi. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og malbikaði vegurinn fyrir neðan sem teygir sig inn á Austurvöll. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hvers vegna er verið 

leggja þarna veg og 

malbika hann?“ spyr Sig-

mundur. „Er það til marks 

um það að þetta verði svona í 

mörg ár?“

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, for-
maður Miðflokksins
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Nokkrir Audi Q7 e-tron quattro hlaðnir 

aukahlutum á einstöku tilboðsverði. 

daglegra ferða en í lengri ferðum tekur 
dísilvélin við. 

Audi Q7 e-tron quattro

Rafmagnaður

Meðal staðalbúnaðar eru LED framljós, MMI Navigation  

Listaverð  kr.

Tilboðsverð 10.990.000 kr.

Aukahlutir umfram staðalbúnað:

 
 Samlitir brettakantar og stuðarar
 
 
  

 Dökkar rúður
  

 
 LED inniljósapakki
  

 
 
 
 
 



MENNTAMÁL „Ég hef gert athuga-
semdir við þessi próf undanfarin 
fimm ár en þær hafa greinilega engin 
áhrif. Mér finnst þau fara heldur 
versnandi ef eitthvað er. Á meðan 
ekkert breytist held ég áfram, því 
þetta er virkilega alvarlegt mál,“ 
segir Eiríkur Rögnvaldsson, prófess-
or emeritus í íslenskri málfræði, um 
kynningarpróf vegna samræmds 
prófs í íslensku fyrir 9. bekk.

Umrætt könnunarpróf er að finna 
á vef Menntamálastofnunar en fram 
undan er endurfyrirlögn samræmdra 
próf í íslensku og ensku í tíu grunn-
skólum. Nemendur lentu í tækni-
legum vandræðum þegar prófin voru 
haldin í mars síðastliðnum en 130 
skólar völdu að leggja prófin fyrir 
aftur síðastliðið vor.

Eiríkur telur það klárt mál að 
prófin undanfarin ár hafi ekki verið í 
samræmi við námskrá. Meðal annars 
hafi verið sýnt fram á það í nýlegri 
meistararitgerð Ýrar Þórðardóttur. 
Það sem Eiríkur gagnrýnir sérstak-
lega er málnotkunarhluti prófsins.

„Ég hef auðvitað ekki séð sjálft 
prófið en maður hlýtur að ætla að 
kynningarprófið gefi rétta mynd. 
Annars væri verið að leiða nem-
endur á villigötur. Það eru kolrangar 
áherslur í þessum hluta prófsins.“

Að sögn Eiríks er framsetningin 
bæði alvarleg gagnvart tungumál-
inu og málnotendum. „Það er viður-
kennt að viðhorf málnotenda, ekki 
síst ungs fólks, til tungumálsins 
skiptir miklu máli fyrir framtíðar-
horfur tungumálsins. Ef þeir eru nei-
kvæðir gagnvart tungumálinu er það 
ekki til þess fallið að styrkja það. Ég 
held að próf af þessu tagi skapi ekki 
jákvætt viðhorf til íslenskunnar.“

Hann segir það sérstaklega slæmt 
að beinlínis sé verið að veiða nem-
endur í gildrur, meðal annars með 

því að lauma tveimur villum í sömu 
spurningu. „Það er verið að athuga 
hvað nemendur kunna ekki, frekar 
en hvað þeir kunna.“

Þá telur Eiríkur að með prófinu 
sé ekki verið að prófa kunnáttu og 
þekkingu nemenda heldur mál-
tilfinningu þeirra, sem sé allt annað.

„Máltilfinning barna mótast af 
því málumhverfi sem þau alast upp 
í. Það má líkja þessu við trúna. Börn 
taka oft þá trú sem foreldrarnir hafa 
og það má ekki mismuna eftir því. 
Börn sem eiga menntaða foreldra 
sem tala „rétt mál“ standa betur að 
vígi því þau heyra þetta viðurkennda 
mál á máltökustigi.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Segir áherslurnar kolrangar í 
samræmdu íslenskuprófi

Þessar stúlkur, og fleiri, lentu í vandræðum með próf í vegna tæknilegra erfiðleika. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dæmi um spurningar í könnunarprófinu

Hvað telst gott mál?

  Mig syfjar alltaf yfir sjón-
varpinu.

  Honum syfjar alltaf yfir sjón-
varpinu.

  Mér syfjar alltaf yfir sjón-
varpinu.

  Henni syfjar alltaf yfir sjón-
varpinu.

Hvað telst gott mál?

  Kristín og Guðrún litu hvor til 
aðrar.

  Kristín og Guðrún litu til 
hvorrar annarrar.

  Kristín og Guðrún litu hvor til 
annars.

  Kristín og Guðrún litu hvor til 
annarrar.

Hvað telst ekki  
gott mál?

  Fargið ekki öllu fiðurfénu strax.

  Við skulum fergja heyið því 
brátt rignir.

  Fergið ætlaði mig lifandi að 
drepa.

  Það var þungu fargi af mér létt.

Það er verið að 

athuga hvað nem-

endur kunna ekki, frekar en 

hvað þeir kunna.

Eiríkur Rögnvaldsson, 
prófessor emeritus   
í íslenskri málfræði

Eiríkur Rögnvaldsson, 
prófessor emeritus í 
íslenskri málfræði, gagn-
rýnir kynningarpróf 
fyrir samræmd próf í 
íslensku fyrir 9. bekk. 
Hann telur kolrangar 
áherslur vera í prófinu 
sem sé ekki í samræmi 
við námskrá. Spurningar 
snúist ekki um kunnáttu 
og þekkingu heldur mál-
tilfinningu.

Hvað telst gott mál?

  Ég saknaði engans.

  Það var beðið mig að vaska 
upp.

  Mér var sagt upp vinnunni í 
gær.

  Ég vill heimsækja afa.

Ánægðari  
auguallan daginn

Nýtt!
Gel fyrir nót tina 

og ef tir þörfum 

á daginn

www.provision.is

Thealoz eru einstakir augndropar sem viðhalda raka og verja augun fyrir þurrki á náttúrulegan hátt.

Náttúruleg vörn gegn augnþurrki

 Trehalósi kemur á jafnvægi og verndar frumur hornhimnu

 Hýaluronsýra smyr og gefur langvarandi raka

 Karbómer fær gelið til að halda virkni enn lengur

 Sérstaklega milt fyrir augun

 Mælt með fyrir augnlinsur

 Án rotvarnarefna

KJARAMÁL Stjórn Eflingar hefur sam-
þykkt ályktun þar sem formanni og 
forystu félagsins er falið að kanna 
grundvöll þess að efna til samflots 
í komandi kjaraviðræðum.

Er þar horft til tveggja stærstu 
hópa launafólks á landinu, almenns 
verkafólks innan Starfsgreinasam-
bandsins og verslunarfólks innan 
VR og Landssambands verslunar-
manna.

Í ályktuninni segir að það sé mat 
stjórnar Eflingar að samflot þessara 
aðila myndi færa verkalýðshreyf-
ingunni mikinn styrk og slagkraft í 
viðræðum við atvinnurekendur og 
stjórnvöld.

Haft er eftir Sólveigu Önnu Jóns-
dóttur, formanni Eflingar, að mjög 
gott samband hafi myndast með 
nýrri forystu VR og í því felist miklir 
möguleikar. Með samfloti þessara 
aðila yrði mögulega til öflugasta 
bandalag sem sést hefur í kjara-
samningum. – sar

Efling vill kanna 
samflot með VR

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður 
Eflingar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

UMHVERFISMÁL Rekstraraðilar eldis-
stöðvarinnar N-lax að Auðbrekku í 
Húsavík eru til skoðunar hjá Fiski-
stofu eftir að hafa ekki tilkynnt um 
slysasleppingu á regnbogasilungi í 
síðasta mánuði. Lögum samkvæmt 
er skylda að tilkynna slík slys.

Í tilkynningu frá Matvælastofnun 
segir að við slátrun úr einu keri fyrir-
tækisins hafi rist losnað af niður-
fallsröri í kerinu og fiskar komist í 
frárennsli stöðvarinnar sem rennur 
í fráveitukerfi Húsavíkur.

„Fyrir liggur að eldisfiskar bárust 
í fráveitu bæjarins.“

Samkvæmt upplýsingum frá 
Matvælastofnun er umfang slyss-
ins óljóst en talið óverulegt. N-lax 
áætlar að 300 regnbogasilungar hafi 
verið í kerfinu þegar atvikið átti sér 
stað og uppgefnar sláturtölur gefi 
til kynna að hátt hlutfall þeirra hafi 
skilað sér í slátrun.

„Engin hreinsun er í fráveitukerf-
inu og því ekki hægt að útiloka að 
lifandi fiskur hafi borist til sjávar. 
Eldisfiskurinn er ófrjór og getur ekki 
fjölgað sér í íslenskri náttúru.“ – smj

Silungur endaði 
í fráveitukerfinu
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti. 

6.-10. september
Taxfree* af öllum fatnaði, 

öllum skóm, öllum leikföngum, 
öllum heimilisvörum, öllum F&F fatnaði 

og öllum snyrtivörum.
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Sundaborg 1
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

BANNER-UP STANDAR

Ódýr
og einföld 

leið til að 
kynna 

þína vöru.

FERÐAÞJÓNUSTA Bandaríska eigna-
stýringar- og ráðgjafarfyrirtækið 
State Street Global Advisors hefur 
fjárfest í ferðasölufyrirtækinu Guide 
to Iceland fyrir 20 milljónir dala 
sem er jafnvirði 2,2 milljarða króna.

Í fréttatilkynningu segir að fjár-
festing State Street Global Advisors 
verði notuð til að styrkja starfsemi 
íslenska félagsins og fjármagna sókn 
þess á erlenda markaði. Er þetta í 
fyrsta sinn sem Guide to Iceland 
sækir sér fjármagn erlendis.

Guide to Iceland var stofnað árið 
2012 og rekur vefsíðuna guidetoice-
land.is sem er eins konar markaðs-
torg fyrir íslenska ferðaþjónustu. 
Þar koma yfir 500 íslensk ferða-
þjónustufyrirtæki vörum sínum á 
framfæri gegn þóknun.

Davíð Ólafur Ingimarsson, 
aðstoðarforstjóri Guide to Iceland, 
segir í tilkynningunni að fjárfest-
ingin marki ákveðin tímamót.

„Þessi fjárfesting gerir okkur kleift 
að halda áfram að markaðssetja 
Ísland sem áfangastað. Á sama tíma 
er mjög spennandi að geta sann-
reynt viðskiptalíkan og hugbúnað 
okkar á erlendum mörkuðum í sam-
vinnu við alþjóðlegan fjárfesti. – khn

Fjárfesta í Guide 
to Iceland fyrir 
2,2 milljarða

Hópur ferðamanna á Þingvöllum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SKÓLAMÁL Persónuvernd hefur að 
gefnu tilefni beint tilmælum til leik-
skóla, grunnskóla, frístundaheimila 
og íþróttafélaga um notkun á sam-
félagsmiðlum.

Er því beint til þessara aðila 
að nota ekki Facebook eða sam-
bærilega miðla fyrir miðlun per-
sónuupplýsinga um ólögráða börn. 
Gildir það bæði um viðkvæmar og 
almennar persónuupplýsingar.

Sé þörf talin á að miðla upp-
lýsingum um ólögráða börn með 
rafrænum hætti er æskilegt að nota 
hugbúnað sem tryggir ábyrgðar-
aðilum fulla stjórn yfir þeim upplýs-
ingum sem miðlað er. Tryggja þurfi 
að upplýsingum verði ekki miðlað 
til óviðkomandi aðila, þær verði 
ekki unnar í öðrum tilgangi en lagt 
var upp með og að öryggis þeirra sé 
gætt með fullnægjandi hætti. – sar

Varar við notkun 
samfélagsmiðla

FISKELDI Tveir landeigendur í Arnar-
firði hafa ítrekað krafist aðgerða af 
hálfu Umhverfisstofnunar vegna 
meintra brota á starfsleyfi Arnar-
lax á svæðinu. Þeir hafa nú kvartað 
til umhverfisráðuneytisins vegna 
þeirrar málsmeðferðar sem brot 
Arnarlax á starfsleyfi hafa fengið 
hjá stofnuninni.

Arnarlax tæmdi sjókvíar við 
Hringsdal í Arnarfirði 7. mars síðast-
liðinn og hóf útsetningu seiða þar á 
ný þremur mánuðum síðar, 6. júní. 
Þetta fer í bága við starfsleyfi fyrir-
tækisins en í því segir að eldissvæði 
skuli hvíla milli eldislota að lág-
marki í sex til átta mánuði. Hvorki 
virðist deilt um brotin af hálfu 
Umhverfisstofnunar né Arnarlax.

Í svörum Umhverfisstofnunar við 
fyrirspurn Fréttablaðsins kemur 
fram að stofnunin hafi sent fyrir-

tækinu áform um áminningu vegna 
þessa atviks þann 16. júlí síðast-
liðinn. Rekstraraðili hafi sent inn 
úrbótaáætlun í kjölfarið sem miðaði 
að því að sótt yrði um undanþágu til 
umhverfis- og auðlindaráðuneytis-
ins um hvíldartíma svæðisins og var 
hún send inn þann 30. júlí.

Ari Wendel, annar landeigend-
anna, hefur staðið í stappi við 
Umhverfisstofnun vegna málsins 
frá því seiðin voru sett út í vor. Þeir 

hafa krafist þess að starfsemin verði 
stöðvuð og seiðin verði flutt burt 
úr kvíum tafarlaust til að svæðið 
fái fullan hvíldartíma samkvæmt 
starfsleyfinu. Ari segir að eitt stærsta 
æðarvarp á Vestfjörðum sé nokkur 
hundruð metra frá kvíastæðinu 
og aukin botnmengun og brot á 
hvíldartíma geti haft neikvæðar 
afleiðingar fyrir æðarfuglinn, fæðu 
hans og annað lífríki á svæðinu.

„Það sem okkur finnst svo sér-
kennilegt er að eftirlitsstofnanir 
skuli ekki bregðast við heldur sýna 
þeim meðvirkni sem stofnunin á að 
hafa eftirlit með og vera í rauninni 
að hjálpa þeim við að finna svig-
rúm til að brjóta reglurnar og starfs-
leyfið,“ segir Ari en þeir hafa kvartað 
undan málsmeðferð stofnunarinnar 
til Umhverfisráðuneytisins en ekki 
enn fengið viðbrögð.

Í úrbótaáætlun Arnarlax kemur 
fram að auk beiðni um undanþágu 
frá tilskildum hvíldartíma svæðisins 
hafi fyrirtækið sent Skipulagsstofn-
un matsskyldufyrirspurn vegna 
breytinga á starfsleyfi þess efnis að 
hvíldartími verði að lágmarki 90 
dagar. Matsskyldufyrirspurnin sé í 
vinnslu og reikna megi með að sú 
vinna taki 3-6 vikur og fyrirtækið 
muni láta Umhverfisstofnun vita 
þegar fyrirspurnin verði send.

Samkvæmt svari Umhverfisstofn-
unar hefur Arnarlax ekki sent mats-
fyrirspurn til Skipulagsstofnunar og 
beiðni um undanþágu ekki verið 
afgreidd í ráðuneytinu. Á meðan 
aðhefst Umhverfisstofnun ekkert 
í málinu og seiðin eru enn í kvíum 
við Hringsdal í trássi við starfsleyfi 
fyrirtækisins. 
adalheidur@frettabladid.is

Bíða með áminningu á meðan 
Arnarlax sækir um undanþágu
Landeigendur í Arnarfirði hafa margítrekað krafist viðbragða af hálfu Umhverfisstofnunar vegna meintra 
brota Arnarlax á svæðinu. Þeir segja stofnunina vera meðvirka með fyrirtækinu og að hún sé í raun að að-
stoða það við að finna svigrúm til að brjóta reglur. Landeigendurnir hafa kvartað til umhverfisráðuneytisins.

Landeigendur hafa kvartað til umhverfisráðuneytisins og segja Umhverfisstofnun sýna Arnarlaxi meðvirkni. NORDICPHOTOS/GETTY

Það sem okkur 

finnst svo sérkenni-

legt er að eftirlitsstofnanir 

skuli ekki bregðast við.

Ari Wendel, annar landeigendanna

UMHVERFISMÁL „Samkvæmt þeim 
upplýsingum sem ég hef, þá er Haf-
rannsóknastofnun búin að stað-
festa að um eldisfisk er að ræða en 
ekki hvaðan hann er,“ segir Kristján 
Þ. Davíðsson, framkvæmdastjóri 
Landssambands fiskeldisstöðva, 
um laxinn sem veiddist í Vatnsdalsá 
þann 31. ágúst síðastliðinn.

Kristján segir því ekki rétt að draga 
of stórar ályktanir af málinu fyrr en 
það sé komið á hreint.

„Eldisfiskur er ekki bara fiskur 
úr sjókvíaeldi heldur eru líka aldar 
milljónir seiða í seiðastöðvum sem 
sleppt er í íslenskar ár. Hann getur 
því verið úr seiðaeldi eða eldisstöð 
án þess að vera sjókvíaeldisfiskur. 
Það ætti því að bíða með stórar full-
yrðingar þar til það er staðfest,“ segir 
Kristján. „Þá þarf að hafa annað í 
huga, að samkvæmt áhættumati 
Hafró og erlendum rannsóknum sem 
gefnar hafa verið út, þá þarf áreiti frá 
eldisfiski í villtan stofn að vera lang-
varandi, síendurtekið og í miklum 

mæli til að hafa eitthvað að segja. 
En einn fiskur segir auðvitað ekkert 
um það. Menn ættu því að bíða með 
stóryrtar yfirlýsingar.“

Aðspurður hvort seiði myndu bera 
sömu einkenni og eldisfiskurinn 
sem vísað er til í niðurstöðu Hafró, 
á borð við skemmda ugga eins og á 
umræddum laxi, segir Kristján að svo 
sé. „Oft eru seiði í körum að rekast 
utan í veggina og hvert annað. Það 
getur verið hvort heldur sem er.“  
– smj

Eldisandstæðingar spari stóryrtar yfirlýsingar

Eldislaxinn sem veiddist í Vatnsdalsá í lok ágúst. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Einn fiskur  

segir auðvitað 

ekkert um það.

Kristján Þ. 
Davíðsson, 
framkvæmda-
stjóri LF 
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ASKJA ATVINNUBÍLAR · Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 590 2120 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi 

Þú finnur okkur á Facebook 
„Mercedes-Benz Ísland atvinnubílar“

Við frumsýnum nýjan Mercedes-Benz Sprinter sem hefur aldrei verið tæknivæddari, fjölhæfari eða spar neytnari. 
Hann er nú fáanlegur með 9 þrepa sjálfskiptingu og framhjóladrifi sem eykur burðargetu bílsins. Sprinter er 
búinn fullkomnu margmiðlunarkerfi, fæst í fjölmörgum grunnútfærslum og með 8 mismunandi yfirbyggingum. 
Sprinter er sérsniðinn fyrir þig, hvert sem starfið er. Komdu í heimsókn og reynsluaktu.

Hlökkum til að sjá þig.

Sprinter sendibíll, 214 cdi, framhjóladrifinn, 143 hestöfl

Verð frá 4.350.000 kr. án vsk.

Vinnufélagi sem skilur þínar þarfir.
Nýr Sprinter frumsýndur í dag kl. 12–16.



PHILIPS
55’’ UHD SNJALLSJÓNVARP  
55PUS6503

SAMSUNG
KÆLI- OG FRYSTISKÁPUR 

RB28HSR2DWW

SAMSUNG
ÞURRKARI  
DV90M50003W

SAMSUUUNGUUNGUUNGNG
ÞURRKKKARIKARIKA  
DV90M5000003W

SAMSUNG
ÞVOTTAVÉL  
WW90J5426FW

G R A N D I – L I N D I R – S K E I FA N – E L K O . I S

69.995
EÐA 6.427 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 77.125 KR. - ÁHK 20.26%

99.995
EÐA 9.015 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 108.174 KR. - ÁHK 16.08%

79.990
EÐA 7.289 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 87.470 KR. - ÁHK 18.51%

99.990
EÐA 9.014 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 108.170 KR. - ÁHK 16.09%

að finna rétta tækið
við hjálpum þér 

BRASILÍA Brasilíski forsetafram-
bjóðandinn Jair Bolsonaro liggur 
enn þungt haldinn á spítala eftir að 
hafa orðið fyrir stunguárás á stuðn-
ingsfundi í Ríó á fimmtudaginn.

Bolsonaro, sem nýtur mikillar 
hylli meðal brasilískra kjósenda, 
var fluttur með hraði undir læknis-
hendur eftir að maður, sem lög-
regluyfirvöld lýsa sem andlega van-
heilum, stakk hann í magann með 
stórum steikarhníf.

„Árásarmaðurinn sagðist vera 
að framfylgja vilja guðs,“ sagði 
Luis Boudens, yfirmaður brasilísku 

alríkislögreglunnar.
Bolsonaro gekkst undir skurðað-

gerð og er ástand hans nú alvarlegt, 
en stöðugt, að sögn lækna í Ríó. 
Bols onaro þarf að dvelja á spítalan-
um í að minnsta kosti viku. Brasilíu-
menn ganga til kosninga 7. október.

Brasilískir fjölmiðlar greina 
frá því að morðtilræðið við Bol-
sonaro komi til með að hafa meiri-
háttar áhrif á kosningabaráttuna 
og endan leg úrslit kosninganna. 
Mikil reiði ríkir meðal kjósenda í 
Brasilíu sem eru orðnir langþreyttir 
á ítrekuðum fregnum af spillingu í 

æðstu röðum brasilísks samfélags. 
Bolsonaro hefur heitið því að taka 
hart á spillingu og glæpum með því 
að veita lögreglu víðtækari rann-
sóknarheimildir. Hann hefur mælst 
efstur í skoðanakönnunum undan-
farið.

Stuðningsmenn Bolsonaro telja 
margir að árásin á fimmtudaginn 
muni tryggja honum forsetaemb-
ættið. „Bolsonaro er nú orðinn 
píslarvottur,“ sagði Jonatan Val-
ente, nemandi sem sótti vöku til 
stuðnings Bolsonaro í São Paulo, í 
samtali við fréttaveitu AP. – khn

Hnífstungurásin sögð tryggja Bolsonaro brasilíska forsetastólinn

Bolsonaro hvatti stuðningsmenn sína til dáða eftir að hann var stunginn í Ríó 
á fimmtudaginn. Hann þykir líklegur til afreka á kjördag. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SVÍÞJÓÐ Þingkosningar í Svíþjóð 
fara fram á morgun. Sé eitthvað að 
marka skoðanakannanir í aðdrag-
anda þeirra mun landslagið í sænsk-
um stjórnmálum breytast til muna. 
Óvissan er þó nokkur en nýjustu 
skoðanakannanir benda til þess að 
tæplega þrír af hverjum tíu hafi ekki 
gert upp hug sinn.

Þrír flokkar eru líklegastir til að 
vera stærsti flokkurinn þegar talið 
hefur verið upp úr kjörkössunum. 
Flest bendir til þess að Sósíaldemó-
krataflokkurinn, sem forsætisráð-
herrann Stefan Löfven fer fyrir, 
muni verða stærstur. Sömu kannan-
ir benda hins vegar til að flokkurinn 
muni tapa tæplega fjórðungi fylgis 
síns frá kosningunum fyrir fjórum 
árum. Verði það raunin verður það 
versta kosning flokksins frá árinu 
1912. Jafnaðarmenn hafa setið í 
minnihlutastjórn undanfarið með 
Græningjum.

Að óbreyttu verða hinir umdeildu 
Svíþjóðardemókratar hástökkvarar 
kosninganna. Flokkurinn fékk tæp 
þrettán prósent síðast en hefur 
undanfarið mælst með á bilinu 

17-20 prósent. Hægriflokkurinn, 
Moderaterna, mælist á svipuðu bili 
og Svíþjóðardemókratar.

Á kjörtímabilinu sem brátt er á 
enda hafa átta flokkar skipt á milli 
sín þingsætunum 349 sem í boði 
eru. Til að fá þingsæti úthlutað þurfa 
flokkar annaðhvort að ná fjögurra 
prósenta kjörfylgi á landsvísu eða 
tólf prósentum í stöku kjördæmi. 
Möguleiki er á að tveir flokkar 
gætu farið niður fyrir þröskuldinn. 
Um miðjan síðasta mánuð mældust 
Kristilegir demókratar með rúm-

lega þriggja prósenta fylgi en hafa í 
könnunum undanfarið stokkið upp. 
Útlit er fyrir að þeir sleppi fyrir horn 
með um sex prósent. Meiri óvissa er 
um afdrif Græningja. Í könnun You-
Gov fyrir viku, sem þó er nokkuð á 
skjön við aðrar kannanir, mældist 
flokkurinn úti. Þá hefur það oft fylgt 
flokknum að fá eilítið færri atkvæði 
en kannanir segja til um. Það má 
fylgja sögunni að fyrir fjórum árum 
var könnun YouGov sú sem komst 
næst úrslitum kosninganna.

Vinsældir Svíþjóðardemókrata 
hafa litað kosningabaráttuna mjög. 
Flokkurinn hefur verið hálfgert 
eyland í sænskum stjórnmálum og 
aðrir flokkar hafa forðast að starfa 
með honum. Flokkurinn er yfir-
lýstur andstæðingur veru Svíþjóðar 
í Evrópusambandinu og þá er 
flokkurinn harður í andstöðu sinni 
við innflytjendastefnu stjórnvalda. 
Innflytjendur og málefni þeirra hafa 
því verið í forgrunni. Umhverfis- og 
orkumál hafa einnig verið í brenni-
depli í kjölfar hitabylgju og þurrka 
í landinu í sumar. Staða uppistöðu-
lóna í landinu er slæm og sá mögu-
leiki fyrir hendi að flytja þurfi inn 
raforku í vetur.

Helstu kandídatar í stól forsætis-
ráðherra eru formenn stærstu flokk-
anna þriggja. Stjórnarmyndunar-
viðræður að kosningum loknum 
gætu reynst þrautaganga en lík-
legasta útkoman, miðað við kann-
anir undan farið, er að Löfven muni 
mynda minnihlutastjórn. 
joli@frettabladid.is

Óvissan allsráðandi fyrir kosningarnar

Kannanir undanfarið
Rauða blokkin Kosningar 2014 Kannanir nú YouGov
Jafnaðarmenn  31,0% (113 þingmenn) 22-26% 23,8%
Vinstriflokkurinn 5,7% (21 þingmaður) 9-11% 9,4%
Græningjar  6,9% (25 þingmenn)  4-6%  3,6%

Alliansen 
Hægriflokkurinn  23,3% (85 þingmenn) 17-19% 16,5%
Miðflokkurinn  6,2% (21 þingmaður) 7-10% 6,0%
Kristilegir demókratar  4,6% (16 þingmenn) 5-7% 4,8%
Frjálslyndir  5,4% (19 þingmenn) 5-7% 5,7%

Svíþjóðardemókratar 12,9% (49 þingmenn)  17-20%  24,8%

Landslagið í sænskum 
stjórnmálum er gjör-
breytt eftir stökk Sví-
þjóðardemókrata. Þrír 
flokkar leiða kapphlaup-
ið um að verða stærsti 
flokkur landsins.

Átta flokkar eiga sæti á sænska þinginu og hafa þeir tekist á um hylli kjósenda undanfarnar vikur. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Haustfögnuður
Garðheima

— W W W —
hElgInA 8. Til 9. SepTeMbeR

ætLum Við í gArðhEimUm að FagNa haUsTkoMuNni oG 
NjótA þeSs Að GerA HugGuLegT í KriNgUm OkKur

— W W W —

Sýnikennsla og ráðgjöf
lAugArDag mIllI kL 14:00 oG 16:00

hAuStkRaNsaR: ÞóRdíS zOpHia vErðuR mEð sýnIkeNnSlu í gErð HauStKraNSa.

pOtTapLöntUr: ÓlöF ÁgúsTa VErðuR mEð ráðGjöF í UmönNun pOttApLanTNa, KenNslU í UmpOtTun o.Fl.

sAmPlaNtAniR: gUnNhiLduR ÓsK vErðuR mEð ráðGjöf og sýnIkeNnSlu í gErð SamPlAntANa.

hAuStvEnDir 3.900kR

eUcAliPtuSbúnT 2.900kR

20% AfsLátTur
aF ölLum pOttUm  oG PotTaPlönTum

Innblástur að utan
sJáið FruMlEgaR BlómAskReYtiNgAr UnNar á 

námSkeIði Hjá HinUM þeKktA bLómAhönNuðI 

oG lIsTamAnnI fRaNcoIsE WEeKs.

fRaNcoIsE vErðuR tIl skRaFs Og ráðagErðaR 

í gArðhEimUM á LauGaRdaG MilLI 14 oG 16.

bRuNch hLaðbOrð 
á sPírUnnI
Frá 11 Til 15 
uM hElGar

fYrsTa seNdIng 
aF hAuStlAuKum
kOmiN í húS

fYrsTa seNdIng 
aF hAuStlAuKum
kOmiN í húS

3 x LitLaR cAlLunUR 590kR
3 x StóraR cAlLunUr/eRiKur 990kR
rIsA kRusI 1.680kR

3 x LitLaR cAlLunUR 590kR
3 x StóraR cAlLunUr/eRiKur 990kR
rIsA kRusI 1.680kR

Gríptu blómvönd

Plöntur bæta
andrúmsloftið

20% afsláttur
af ölllu skreytingarefni, klippum, 
verkfærum, ljósaseríum og kertum

20% afsláttur
af ölllu skreytingarefni, klippum, 
verkfærum, ljósaseríum og kertum



Vilborg Arna Gissurardóttir, 
Heimir F. Hallgrímsson, 
Hrafn Svavarsson og Sigurð-

ur Bjarni Sveinsson náðu á dögun-
um toppi Hvítafjalls, sem er hæsta 
fjall Alpanna og er 4.810 metra hátt. 
Ferðalag þeirra hófst í fjallaþorpinu 
Chamonix í Frakklandi og tók í 
heildina níu daga, þar af sex daga í 
klifri. Gangan gekk vonum framar 
þó að leiðin niður hafi valdið þeim 
nokkrum áhyggjum, þegar mikið 
grjóthrun varð og hnullungar á 
stærð við bíla þeyttust niður fjallið. 
Fjórmenningarnir héldu dagbók í 
ferðalaginu.

✿   Dagur 1
 Lendum í hádeginu í Genf og 
förum þaðan til Chamonix.

 Röltum um fallegan bæinn í 
geggjuðu veðri, sól og hita.

 Fáum lykla að íbúðinni og erum 
með frábært útsýni af svölunum 
upp á topp Mont Blanc.

 Undirbúum næstu daga á svöl-
unum. Lesum fréttir um að tveir 
klifrarar hafi látist í fjallinu þessa 
sömu helgi. Alveg ljóst að það er 
ekkert annað í boði en að nálgast 
þetta fjall af mikilli varkárni og 
virðingu.

✿   Dagur 2
 Vöknum klukkan 9. Ætluðum að 
vakna klukkan 8 en Hrafni tókst 
á undraverðan hátt að slökkva á 
vekjaraklukkunni.

 Tökum kláf upp í Aiguille de Midi 
(3.842 m) og hófum fyrsta dag í 
hæðaraðlögun.

 Klifrum yfir hrygginn frá Aiguille 
de Midi og yfir í Cosmiques-skál-
ann. Borðuðum og klifruðum til 
baka, og þaðan aftur til Cham-
onix.

 Hittum Sigga og spjölluðum. 
Siggi ákveður að sofa á dýnu úti 
á svölum – alvöru náttúrubarn 
þar á ferð. Enginn kvartar enda 
íbúðin lítil og þá meira pláss fyrir 
aðra.

✿   Dagur 3
 Vöknum um klukkan 8 og Siggi 
hringir í Gouter-skálann til að 
reyna að redda skálagistingu. 
Það gengur illa, enda búið að tak-
marka aðgengi að fjallinu vegna 
slysa.

 Tökum saman búnað fyrir tvo 
daga og stefnum á að klifra upp í 
Cosmiques-skálann, gista þar og 
klifra síðan upp á topp Mt. Tacul í 
4.248 metrum og niður.

 Förum í skálann og fylgjumst 
með miklu íshruni úr jöklinum. 
Magnað sjónarspil sem fær mann 
til þess að hugsa meira út í þær 
hættur sem leynast í fjallinu.

 Ákveðum að vakna klukkan 4.30 
því spár gerðu ráð fyrir þrumum 
og eldingum um klukkan 14 
næsta dag.

✿   Dagur 4
 Stefnan sett á Mc. Tacul (4.248 m).
 Laumumst út úr fullu herbergi 
af klifrurum frá öllum heims-
hornum klukkan 04.30. Ekki til 
neitt sem heitir persónulegt 
svæði í svona skálum og þú lærir 
að kunna að meta eyrnatappa 
alveg upp á nýtt.

 Gangan upp á hrygg Tacul gekk 
vel. Gengum yfir þó nokkuð af 
djúpum sprungum en vorum í 
línum allan tímann.

 Reynum að eyða sem minnstum 
tíma á þessu svæði því kvöldinu 
áður sáum við stórt ísstykki 
hrynja úr einni sprungunni, sem 

var í um 150 metra fjarlægð frá 
stiganum okkar. Hrafn fann að-
eins fyrir súrefnisleysinu og smá 
flökurleiki gerði vart við sig.

 Hittum franska leiðsögumenn og 
þeirra hóp á leiðinni niður. Einn 
skar sig úr því hann var í léttum 
skóm í gallabuxum, og toppaði 
sig svo með sígarettu á toppnum. 
Ekki beint það sem við erum vön.

 Komum til baka upp í Aigulle 
du Midi stöðina um kl. 14.20. 
Ákveðum þá að fresta klifri á 
Mont Blanc um einn dag.

✿   Dagur 5
 Tökum því rólega, borðum vel og 
röltum í búðir.

 Endum kvöldið á að hlusta á tón-
list og horfa á Friends-þætti.

✿   Dagur 6
 Byrjum klifur klukkan 12.55.
 Þegar við erum nánast komin 
upp að Tete Rousse hittum við 
Nepalbúa sem vinnur í skála á 
fjallinu. Hann og Vilborg ná strax 
vel saman og hann bauðst til 
að kanna fyrir okkur gistingu í 
Gouter-skálanum.

 Eftir stutt símtal erum við komin 
með gistingu og því minna stress 
á okkur að fara niður samdægurs 
eftir toppadag.

 Komum upp í Tete Rousse um 
klukkan 16. Förum að sofa um 
klukkan 21 enda planið að vakna 
snemma og ná toppnum.

✿   Dagur 7
 Leggjum af stað klukkan 06.00 
upp Grand Couloir. Planið er að 
vera snemma á ferðinni til að 
forðast grjóthrun.

 Þegar á síðasta hrygginn, fyrir 
uppgöngu á toppinn, var komið 

var mikilvægt að vanda hvert 
skref. Hryggurinn ekki nema tvær 
skrefastærðir á breidd og brattar 
snjóhlíðar beggja vegna. Auðvelt 
að reka broddana í ef ekki er 
haldið í einbeitingu.

 Þreytan virtist hverfa úr líkam-
anum þegar síðustu metrarnir 
á toppinn voru teknir. Spennan 
og eftirvæntingin svo mikil enda 
búin að vinna hart að þessu 
markmiði.

 Stöndum á toppnum um klukkan 
14.00 með afar fallegt útsýni yfir 
Alpana. Frekar mögnuð tilfinning 
að standa í 4.810 metra hæð og 
horfa niður á öll þessu stóru fjöll 
í kring.

 Gleðivíma í hópnum og nutum 
útsýnisins af hæsta tindi Vestur-
Evrópu.

 Eftir um 20 mínútur var kominn 
tími til að fara aftur niður því 
þrumum og eldingum hafði verið 
spáð. Röskleg ganga niður. Fylgd-
umst með skýjunum þéttast og 
sáum þrumuveðrið nálgast.

 Við áttum um 200 metra 
eftir þegar þrumurnar byrjuðu. 
Þegar við stóðum loks fyrir utan 
Gouter- skálann byrjaði þung og 
mikil rigning, tímasetningin gat 
varla verið betri.

 Förum í háttinn um klukkan 21.

✿   Dagur 8
 Leggjum af stað niður um 
klukkan 06.00.

 Þegar við erum hálfnuð niður 
heyrum við mikil læti fyrir ofan 

okkur. Sjáum gríðarstóra skriðu 
fara af stað. Teljum okkur á 
nokkuð öruggum stað en sú ör-
yggistilfinning hvarf fljótt þegar 
risahnullungar komu í áttina að 
okkur. Náum að henda okkur 
bakvið klettasyllur og grúfðum 
okkur niður á meðan við 
fylgdumst með hundraða kílóa 
hnullungum skjótast yfir okkur.

 Á þessum tímapunkti var málið 
að gera sig sem allra minnstan. 
Það var óþægileg tilfinning að 
hafa ekki yfirsýn á alla í hópnum 
en náðum að kallast á milli.

 Það er erfitt að lýsa kraftinum í 
fjallinu. Stærstu grjóthnullungar 
voru á stærð við meðalstóra bíla 
og adrenalínið er þarna í efstu 
mörkum. Sekúndur urðu eins 
og mínútur. Hjartað pumpar á 
ógnarhraða.

 Við tók nokkur bið á meðan 
fjallið var að hreinsa sig. Það var 
enginn áhugi á að hanga lengur 
en þörf var á og byrjuðu menn að 
koma sér yfir.

 Þegar við komum niður í skálann 
var okkur sagt að þetta hafi verið 
með stærri skriðum í einhvern 
tíma. Við horfðum upp í fjallið 
og sáum hvar stórt stykki hafði 
rifnað úr fjallinu. Nú skil ég hvers 
vegna Grand Couloir er oft kallað 
Death Couloir.

 Stoppum stutt í skálanum og 
höldum áfram að ganga niður.

 Förum í íbúðina, borðum góðan 
mat og rifjum upp vikuna og 
vel heppnaða ferð á topp Mont 
Blanc.

✿   Dagur 9 
 Vöknum klukkan 8 og tékkum 
okkur út.

 Keyrum frá Chamonix til Genf og 
tökum flug heim til Íslands.

 Frábær ferð og mikið ævintýri á 
enda. Við höfðum látið drauminn 
rætast. Vorum ekki lent á Íslandi 

Hnullungarnir margir á stærð við bíl
Hópur fjallgöngufólks kleif Mont Blanc, eða Hvítafjall, á dögunum. Ferðin upp þetta hæsta fjall Vestur-Evrópu gekk vonum framar, þó 
að þau hafi orðið nokkuð áhyggjufull á leið niður þegar mikið grjóthrun varð. Þau héldu dagbók í ferðinni sem Fréttablaðið birtir hér.

Hópmynd tekin á tindi Mont Blanc du Tacul. Ferðin niður reyndist erfið.

Heimir, Hrafn og Vilborg með Cosmiques-skálann, Midi-stöðina (kláfinn) og tignarlegan fjallgarð Alpanna í bakgrunni.
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OPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 OG 16:00

Honda HR-V 
verð frá kr. 3.870.000

Honda Civic 
verð frá kr. 2.990.000

Honda Jazz 
verð frá kr. 2.540.000

Honda CR-V 
verð frá kr. 4.840.000

COMFORT

 16“ álfelgur
 ECON sparakstursstilling
 CMBS radartengd árekstrarvörn
 LDW akreinaviðvörn
 LKAS akreinaaðstoð
 Vitræn hraðatakmörkun
 Vitrænn aðlaganlegur skriðstillir
 RDM rásvörn
 TSRS umferðarmerkjagreining
 EPS hraðatengt aflstýri
 Rafstýrð handbremsa með brekkuaðstoð 
 Idle Stop tækni
 Loftkæling
 Rökkurstilling á aðalljósum
 Rafstýrðir og upphitaðir hliðarspeglar 
 Hiti í sætum (framan)
 5“ skjár fyrir hljómtæki
 USB / AUX tengi (iPod samhæft)†

 8 hátalarar
 Aðgerðarhnappar í stýri
 HFT Bluetooth™ handfrjáls búnaður*
 LED dagljós

1.0 VTEC TURBO - 130 hestöfl 
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

frá kr. 2.990.000 frá kr. 3.360.000 frá kr. 3.990.000 frá kr. 4.060.000 frá kr. 5.995.000

ST
A

Ð
G

R
EI

TT

ELEGANCE

 17“ álfelgur
 Leðurklætt stýri og gírstangarhnúður
 Ál pedalar
 ECON sparakstursstilling
 CMBS radartengd árekstrarvörn
 LDW akreinaviðvörun
 LKAS akreinaaðstoð
 ISL vitræn hraðatakmörkun 
 ICC vitrænn radartengdur skriðstillir
 RDM rásvörn 
 TSRS umferðarmerkjagreining
 Hraðatengt EPS rafmagnsstýri
 LSF vitræn hæghraðastilling 
 Flipaskipting í stýrishjóli
 Tvísktipt tölvustýrð loftkæling 
 Fjarlægðarskynjarar (framan og aftan)
 Hiti í sætum (framan)
  Honda CONNECT með Garmin leiðsögukerfi
 2x USB tengi / HDMI tengi
 8 hátalarar
 Aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýri 
 HFT Bluetooth™ handfrjálsbúnaður**
 Bakkmyndavél
 Skyggðar rúður að aftan
 LED dagljós

1.0 VTEC TURBO - 130 hestöfl 
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

SPORT PLUS

 17" álfelgur
 Leðurklætt stýri og gírstangarhnúður
 Ál pedalar
 Hraðatengt EPS rafmagnsstýri
 LSF vitræn hæghraðastilling
 CMBS radartengd árekstrarvörn
 LDW akreinaviðvörun
 LKAS akreinaaðstoð
 ISL vitræn hraðatakmörkun 
 ICC vitrænn radartengdur skriðstillir
 RDM rásvörn 
 TSRS umferðarmerkjagreining
 Flipaskipting í stýrishjóli
 Fjarlægðarskynjarar (framan og aftan)
 Hiti í sætum (framan)
  Honda CONNECT með Garmin leiðsögukerfi
 Aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýri
 HFT Bluetooth™ handfrjálsbúnaður**
 Bakkmyndavél
 8 hátalarar
 2x USB tengi / HDMI tengi
 Sport-listar (Framan / Hliðar / Aftan)
 Skyggðar rúður að aftan
 LED aðal- og dagljós
 Tvískipt tölvustýrð loftkæling
 BSI blindbletta- og hliðarumferðaviðvörun
 Lykillaust aðgengi og ræsing
 Þráðlaus hleðsla fyrir símtæki
 HPA hljómkerfi - 11 hátalarar
 Opnanlegt glerþak
 ADS stillanleg fjöðrun

1.5 VTEC TURBO - 182 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

PRESTIGE TYPE-R

 17“ álfelgur
 Leðurklædd innrétting
 Leðurklætt stýri og gírstangarhnúður
 Ál pedalar
 Hraðatengt EPS rafmagnsstýri
 LSF vitræn hæghraðastilling
 CMBS radartengd árekstrarvörn
 LDW akreinavari
 LKAS akreinaaðstoð
 ISL vitræn hraðatakmörkun 
 ICC vitrænn radartengdur skriðstillir
 RDM rásvörn
 TSRS umferðarmerkjagreining 
 Flipaskipting í stýri
 ADS stillanleg fjöðrun
 Fjarlægðarskynjarar (framan og aftan)
 Hiti í sætum (framan og aftan)
  Honda CONNECT með Garmin leiðsögukerfi 
 Aðgerðarhnappar fyrir hljómtæki í stýrishjóli
 HFT Bluetooth™ handfrjálsbúnaður**
 Bakkmyndavél
 HPA hljómkerfi - 11 hátalarar
 2x USB tengi / HDMI tengi†
 Skyggðar hliðarrúður að aftan
 LED aðal- og dagljós
 Tvískipt tölvustýrð loftkæling 
 BSI blindbletta- og hliðarumferðaviðvörun
 Krómað framgrill og hurðarhúnar
 Þráðlaus hleðsla fyrir símtæki
 Opnanlegt glerþak
 Lykillaust aðgengi

 20“ Piano black álfelgur
 ISL vitræn hraðatakmörkun 
 ICC vitrænn radartengdur skriðstillir
 Lykillaust aðgengi og ræsing
 Type-R sportsæti með innbyggðum 

 höfuðpúða og rússkinsáferð
 Type-R leðurklætt sportstýri
 Áklæði og mælaborð með rauðum saumi
 Merkt serialnúmer eintaks
 Ál gírstangarhnúður og pedalar
 Comfort / Sport / Type-R akstursstilling
 Þyngdaraflsmælir (G-force)
 Hraðatengt aflstýri
 Rafstýrð handbremsa með brekkuaðstoð 
 Idle stop tækni
 Stillanleg fjöðrun (framan og aftan)
 Rafstýrðar rúður (framan og aftan)
 Hæðarstillanglegt ökumannssæti
 Hágæða upplýsingaskjár fyrir ökumann
 Honda CONNECT 
 HFT Bluetooth™ handfrjáls búnaður
 Bakkmyndavél
 Carbon sportlistar (framan/hliðar/aftan)
 Type-R vindskeið
 Type-R þrefalt púst
 Type-R merki (framan og aftan)

Einnig fáanlegur með  
GT LINE aukahlutapakka

1.5 VTEC TURBO - 182 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

2.0 VTEC TURBO - 320 hestöfl
6-gíra beinskipting

Bernhard - Honda á Íslandi 

MEIRI BÚNAÐUR

MEIRI

MEIRI AFKÖST

COMFORT ELEGANCE SPORT PLUS PRESTIGE TYPE-R



Heimir og Vilborg að njóta úrsýnis að De Bionnassay-skriðjöklinum frá Tete Rousse-skálanum.

Hópmynd af ánægðum klifrurum á toppi Mont Blanc.

Siggi búinn að tryggja línu, Heimir á leiðinni yfir 
sprunguna og Hrafn bíður átekta.Sólarupprás í Ölpunum séð frá Grand Couloir.

Hópmynd á hvíldardegi þar sem 
Chamonix var skoðuð og klárað að 
kaupa það sem þurfti fyrir toppun.

Í hrikalegri náttúrufegurð Mont Blanc
Fjallgönguhópurinn 
náði einstökum mynd-
um á ferð sinni á topp 
Mont Blanc, hæsta tind 
Vestur-Evrópu. Leiðin 
niður reyndist erfið, og 
sannarlega hættuleg 
enda varð mikið grjót-
hrun í hlíðum hins 
mikla Hvítafjalls. Fjallið,  
sem er rúmlega 4.800 
metra hátt, er mann-
skæðasta fjall Evrópu.

+PLÚS



CITROËN C3 FEEL
1,2 bensín, 82 hö, beinskiptur

MAZDA3 VISION
2,0 bensín, 120 hö, beinskiptur

Verðlistaverð með málmlit:  3.260

SEPTEMBERTILBOÐ:  2.960.000
AFSLÁTTUR:  300.000 KR.

Verðlistaverð með málmlit:  2.305.000 kr.

SEPTEMBERTILBOÐ: 1.985.000 KR.
AFSLÁTTUR:  320.000 KR.

Verð með aukabúnaði: 6.104.000 kr.

SEPTEMBERTILBOÐ: 5.340.000 KR.
AFSLÁTTUR:  764.000 KR.

VOLVO V60 CROSS COUNTRY
Inscription D3 FWD 2,0 dísil, 150 hö, sjálfskiptur

Aukabúnaður: Málmlitur, rafdrifið farþegasæti, 

dökdökkarkar úrúðður íí farfarþegþegarýarýmimi, nánálæglægðarðarskyskynjanjariri

einnig aðð frframaaman, bakbakkmy dnda élvél, varadekdekkk 

á stálfelgu og Edition aukahlutappakkak i

-320.000 kr.

-764.000 kr.

GLÆSILEGIR

NÝIR BÍLAR!GLÆSILEGIR

NÝIR BÍLAR!

C OË C3 3 S

GEGGJUÐ
TILBOÐ!GEGGJUÐ
TILBOÐ!

-300.000 kr.

0.000 kr.

0 KR.

-300.00000000000 kr

gðu þér bíl á septembertilboði Brimborgar.Trygg

borg býður upp á yfir 500 gerðir bíla,BrBrBrBrBrBrimb

ært verð og framúrskarandi þjónustu.  frfrfrfrffrf ábááááá æ

eigum rétta bílinn fyrir þig!  – við e

Kauptu Volvo V60 CC
fyrir 15. september 
og þú færð að auki 

vetrardekk frítt með



Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5 brimborg.is

EOT 308 SW ACTIVE
20 hö, sjálfskiptur

verð með málmlit:  3.680.000 kr.

BERTILBOÐ:  3.280.000 KR.
UR:  400.000 KR.

Verrð með aukaukabúúa naðna i:  1.955.000 kr.

SEPTEME BERTILTILBOÐOÐ:  1.790.000 KR.
AFSLÁTTURRR:: 16565 0.00000 K0 R.

FORDD KKA+A ULTIMATE SPORT
1.21. i benssín,í 855 hö, 5 dyra og 5 gíra

Aukabúnaðnaðuur í tí ilboðsbílum: Málmlitur

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ FRÁ
FOFORDRD, , VOVOLVLVO,O, MMAZAZDADA,, CICITRTROËËOËNNN OGOGOG PPEUEUGEEGEOTOT HHHHJÁÁJÁJ BBBRIRIRIR MBMBMBORORGG

1,0i bensín, 125 hö, 5 dyra og sjálfskiptur

Aukabúnaður í tilboðsbílum: 

Málmlitur og dökklitaðar rúður í farþegarými

Verð með aukabúnaði: 3.305.000 kr.

FORD FOCUS TREND

-165.000 kr.

SEPTEMBERTILBOÐ:  2.895.000 kr.

-410.000 kr.

Kauptu Ford Focus
 fyrir 15. september 
og þú færð að auki 

vetrardekk frítt með

Kauptu Ford KA+
fyrir 15. september 
og þú færð að auki 

vetrardekk frítt meðÚRVAL! ÚRVAL!

ÚRVAL! ÚRVAL!ÚRVAL! ÚRVAL!

ÚRVAL! ÚRVAL!

TAKMARKAÐ MAGN!

TAKMARKAÐ MAGN!

PEUG
1,6 dísil, 12

Verðlistav

SEPTEMB
AFSLÁTT

-400.000 kr.
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
 

Ef kjósendur 

láta hesta-

hvíslara plata 

sig og kjósa 

án nokkurrar 

yfirlegu getur 

það haft vo-

veifleg áhrif á 

líf okkar frá 

degi til dags.

Ég var á leiðinni út í sjoppu að kaupa mér dagblað 
þegar ég rakst á auglýsingaplakat sem hékk á ljósa-
staur. „Við megum aldrei gleyma“ er heiti dans-

sýningar Enska listdansflokksins sem sýnd er í hverfis-
leikhúsinu mínu hér í London. Sýningin fjallar um 
þjáningar hermanna og óbreyttra borgara í fyrri heims-
styrjöldinni en Bretar minnast þess nú með ýmsum 
hætti að hundrað ár eru liðin frá lokum stríðsátakanna 
sem kostuðu sautján milljónir manna lífið – tíu milljónir 
hermanna og sjö milljónir óbreyttra borgara sem létust 
vegna átaka, hungursneyðar og sjúkdóma.

„Lest we forget“ eða „við megum aldrei gleyma“ eru 
einkunnarorð sem höfð hafa verið um hin ýmsu voða-
verk í mannkynssögunni. Varnaðarorðin komust í 
almenna notkun í Bretlandi að fyrri heimsstyrjöldinni 
lokinni – stríðinu sem átti að binda enda á öll stríð. Í dag 
eru þau ekki síður notuð sem móralskt ákall til áminn-
ingar um Helförina og óhæfuverk nasista í seinni heims-
styrjöldinni. Þegar ég gekk inn í sjoppuna blasti hins 
vegar við mér á forsíðum blaðanna hve máttlítil fögur 
fyrirheit geta verið.

Gorbatsjov og Clancy
Í vikunni nafngreindu bresk lögregluyfirvöld tvo rúss-
neska ríkisborgara sem sakaðir eru um að bera ábyrgð á 
taugaeiturárás í mars síðastliðnum gegn Sergei Skrípal 
og dóttur hans, Júlíu Skrípal. Theresa May, forsætis-
ráðherra Bretlands, sagðist hafa fyrir því sannanir að 
mennirnir væru njósnarar og að rússnesk stjórnvöld 
hefðu fyrirskipað árásina. Hét hún því að „beita öllum 
úrræðum til að tryggja öryggi þegna sinna“. Segja heim-
ildarmenn að breska leyniþjónustan undirbúi meðal 
annars nethernað á hendur Rússum. Fjöldi þekktra 
tilvitnana um mátt minnisins sýnir hve útbreidd sú trú 
er að leiðin að betrun sé að gleyma ekki misgjörðum 
okkar og göllum og læra af reynslunni. „Þeir sem kjósa 
að gleyma fortíðinni eru dæmdir til að endurtaka hana.“ 
„Sagan endurtekur sig kannski ekki en hún rímar.“

En er máttur minnisins svo mikill að hann geti komið 
í veg fyrir sjálfskapaðar hörmungar?

Árið 2014 var því fagnað að aldarfjórðungur var liðinn 
frá falli Berlínarmúrsins. Skugga bar á hátíðarhöldin er 
þau stóðu sem hæst þegar Mikhaíl Gorbatsjov, fyrr-
verandi leiðtogi Sovétríkjanna, sagði á málþingi í Berlín 
að veröldin væri á barmi nýs kalds stríðs. „Sumir segja 
að það sé nú þegar hafið,“ bætti hann við. Gorbatsjov 
reyndist sannspár. Að lesa bresk dagblöð þessa dagana 
er eins og að lesa kaldastríðsspennutrylli eftir meistara 
njósnaskáldsagnanna, Tom Clancy. Hið nýja kalda stríð 
sem nú geisar er þó ekki eina forsíðufréttin í Bretlandi 
sem rennir stoðum undir máttleysi minnisins.

Bresk kaldhæðni
„Ég er sannfærð um að Helförin geti gerst aftur,“ sagði 
Miep Gies, ein þeirra sem aðstoðuðu fjölskyldu Önnu 
Frank við að fela sig fyrir nasistum í Amsterdam í síðari 
heimsstyrjöldinni. „Hún er nú þegar búin að gerast aftur: 
Kambódía, Rúanda, Bosnía.“ Það hriktir í stoðum breska 
Verkamannaflokksins vegna ásakana um að gyðingahat-
ur fái að þrífast innan hans. Gyðingum innan flokksins 
hefur fundist að sér vegið síðustu mánuði. Í lok sumars 
sauð rækilega upp úr þegar breska dagblaðið Daily Mail 
birti myndband af Jeremy Corbyn, leiðtoga flokksins, 
þar sem hann gagnrýndi „breska síonista“ fyrir að skilja 
ekki breska kaldhæðni þrátt fyrir að hafa alist upp í 
landinu. „Gyðingar hafa búið í Bretlandi frá árinu 1656,“ 
sagði Jonathan Sacks, fyrrverandi rabbíni, í sjónvarps-
viðtali um síðustu helgi. „Í fyrsta sinn í þessi 326 ár spyr 
stór hluti gyðinga sig eftirfarandi spurningar: Er okkur 
óhætt að ala börnin okkar upp í þessu landi?“

Lærdómur sögunnar
Ekki liðu nema rétt rúm tuttugu ár á milli fyrri heims-
styrjaldarinnar og þeirrar seinni. Tuttugu og fimm ár liðu 
frá falli Berlínarmúrsins uns hilla tók undir annað kalt 
stríð. Voðaverk endurtaka sig í hringrás tímans þegar 
sagan rímar; ekki vegna þess að við gleymum – heldur 
þrátt fyrir að við munum. Svo virðist sem það eina sem 
við getum lært af sögunni sé að við lærum ekkert af 
sögunni.

Máttleysi minnisins

Opinn félagsfundur  
um kjaramál 

og undirbúning kröfugerðar

Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags 

Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags verður haldinn 
fimmtudaginn 13. september kl. 20:00. 
Fundurinn verður haldinn í húsakynnum Eflingar, 4. hæð, 
Guðrúnartúni 1. 

Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál:
1. Kjaramál og undirbúningur kröfugerðar
2. Önnur mál

Félagar fjölmennið. 

Stjórn Eflingar-stéttarfélags 

Enn einu sinni er allt á suðupunkti í Hvíta 
húsinu eftir röð atburða í síðustu viku. Fyrst 
bárust fregnir af væntanlegri bók Water-
gate-blaðamannsins Bobs Woodward um 
forsetann Trump og síðan birtist grein eftir 
ónefndan háttsettan embættismann í Hvíta 

húsinu í stórblaðinu The New York Times.
Rétt eins og bók Michaels Wolff, Fire and Fury, gerði 

fyrr á árinu sýna þeir útdrættir úr bók Woodwards sem 
ratað hafa í fjölmiðla forsetann í vægast sagt furðulegu 
ljósi. Bréfið sem birtist í The New York Times rímar svo 
ágætlega við bækurnar tvær.

Í bréfinu segir huldumaðurinn að einhugur sé um 
það í Hvíta húsinu að forsetinn sé óhæfur til að gegna 
embættinu. Innan ríkisstjórnarinnar starfi hópur fólks 
sem stundi þögult andóf gegn forsetanum, hundsi eða 
leiði hjá sér verstu tilskipanir hans og reyni að tak-
marka það tjón sem hann getur valdið. Hópinn segir 
hann þreyja þorrann þar til forsetinn neyðist loks til að 
segja af sér eða verður felldur í vantraustskosningu.

Í bók Woodwards koma fram svipaðar bollalegg-
ingar. Ráðgjafi hans í efnahagsmálum, Goldman Sachs-
bankamaðurinn Gary Cohn, stundaði það víst að láta 
skjöl hverfa af skrifborði forsetans. Trump á einnig að 
hafa viljað standa fyrir stórkostlegum árásum á Sýrland. 
Embættismennirnir gripu hins vegar í taumana og 
aðgerðirnar urðu að endingu mun vægari.

Stefið er alltaf það sama. Forsetinn er að því er virðist 
snarruglaður og gersamlega óhæfur til starfans. Her 
fagfólks er því í fullri vinnu við að draga úr þeim skaða 
sem hann veldur.

Hvað Trump varðar er þó ekki laust við að kjósendur 
hafi fengið það sem þeir eiga skilið. Hann sýndi engin 
merki um það í kosningabaráttunni að hann myndi 
ráða við verkefnið. Því þarf þessi glundroði kannski 
ekki að koma á óvart.

Bretland í kjölfar Brexit er svo önnur sorgarsaga. Nú 
rúmum tveimur árum eftir kosninguna erum við engu 
nær um hvernig Brexit mun líta út. Lýðskrumurunum 
og tækifærissinnunum sem voru í forsvari Brexit hefur 
gersamlega mistekist að vinna úr stöðunni. Skyldi 
engan undra. Þeir hugsuðu einungis um eigin hag, lugu 
að kjósendum og mátu stöðuna þannig að þeir myndu 
hvort sem er aldrei vinna Brexit-kosninguna. Svo fór 
hins vegar og fordæmalaus óstöðugleiki ríkir í breskum 
stjórnmálum.

Þessi tvö mál bera vott um að sú mýta er ekki sönn að 
stjórnmál og kosningar skipti engu máli. Ef kjósendur 
láta hestahvíslara plata sig og kjósa án nokkurrar yfirlegu 
getur það haft voveifleg áhrif á líf okkar frá degi til dags.

Vonandi mun Brexit og Trump duga sem lexía í 
þessum efnum. Við Íslendingar ættum að minnsta kosti 
að leggja við hlustir nú þegar í alvöru virðist sem til sé 
að verða hér hreyfing um útgöngu Íslands úr Evrópu-
samstarfinu.

Dýrkeyptar 
lexíur
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Við erum strax farin að skreyta í huganum 
og getum ekki beðið eftir að stinga jóla-
seríunum í samband og taka á móti þér í 
jólahádegisverð, jóla kvöldverð, jólabröns 
og jólaglögg.
Komdu með vinahópnum, vinnufélögum 
eða fjölskyldunni og við setjum saman 
ómótstæðilega jólamáltíð í mat og drykk 
úr öllu því besta sem við eigum.

Sími 560 8080, slippbarinn@icehotels.is
www.slippbarinn.is

Jólahlaðborð á Hilton Reykjavík Nordica 
eða jólakvöldverður á VOX er fullkomin 
upp skrift að hátíðarstemn ingu á aðvent - 
u nni. Dýrindis veitingar í hátíðlegu umhverfi 
með tónleikadagskrá yfir borðum og dans-
leik á eftir í boði frábærra skemmti   krafta. 
Hjá okkur er líka fjölbreytt aðstaða fyrir 
jólaboð fyrir hópa, allt frá stór fjölskyldunni 
til stórfyrirtækja.

Sími 444 5050, vox@vox.is
www.vox.is

Við verðum með slifsi, slaufur og borða í 
hárinu á aðventunni. Pantaðu borð á Geira 
Smart þegar þú ætlar í miðbæinn að hjálpa 
til við að búa til jólastemninguna, skoða í 
búðir og kíkja á fólk. 
Hópar geta bókað Dönsku stofuna auk 
þess sem við bjóðum alls konar króka og 
kima til að halda upp á jólastarfsandann og 
gleðjast með góðum vinnufélögum.

Sími 528 7050, geiri@geirismart.is
www.geirismart.is

Verið velkomin á sönn jól á Satt. Við 
bjóðum upp á hátíðlegt jólahlaðborð allar 
helgar á aðventunni þar sem þekktustu 
jazzarar landsins leika sér með jólalögin 
undir borðhaldi og koma þér í jólaskap. 
Við bjóðum einnig notalega aðstöðu 
fyrir stóra sem smáa hópa og hjálpum 
fyrirtækjum að skipuleggja ógleymanlega 
jólaupplifun í mat, drykk og skemmtun.

Sími 444 4050, satt@sattrestaurant.is
www.sattrestaurant.is

Sími 444 4050, satt@sattrestaurant.is
www.sattrestaurant.is

FJÓRIR ÓLÍKIR VEITINGASTAÐIR MEÐ EITT SAMEIGINLEGT 

MARKMIÐ: AÐ UMVEFJA ÞIG SANNRI JÓLAGLEÐI!

SKOÐAÐU JÓLAVEISLURNAR OG BÓKAÐU TÍMANLEGA Á MATARBOD.IS.

Gleðjumst yfir góðum 
mat á aðventunni

EITT GJAFABRÉF – FJÓRIR VALMÖGULEIKAR

Gefðu gjafabréf út að borða í jólagjöf. Viðtakandi getur valið á milli VOX, Geira Smart, 

Slippbarsins eða Satt. Kynntu þér fjölbreytt úrval gjafabréfa á icelandairhotels.is.



Valur - FH 4-0 
1-0 Elín Metta Jensen (5.), 2-0 Hlín Eiríks-
dóttir (36.), 3-0 Hlín (84.), 4-0 Hlín (89.). 
 
FH er fallið úr Pepsi-deildinni. 

Stjarnan - KR 3-0 
1-0 Megan Lea Dunnigan (76.), 2-0 Þórdís 
Hrönn Sigfúsdóttir (82.), 3-0 Guðmunda 
Brynja Óladóttir (85.).

Nýjast
Pepsi-deild kvenna

Þór - Selfoss 2-1 
1-0 Ignacio Gil Echevarria (37.), 1-1 Hrvoje 
Tokic (41.), 2-1 Jóhann H. Hannesson (82.). 

Haukar - ÍR 1-1 
0-1 Axel Sigurðarson (6.), 1-1 Gunnar Gunn-
arsson, víti (85.). 

Fram - HK 1-4 
0-1 Bjarni Gunnarsson (12.), 0-2 Máni Aust-
mann Hilmarsson (49.), 0-3 Brynjar Jónas-
son (52.), 0-4 Brynjar (70.), 1-4 Frederico 
Bello Saraiva (90.). 

Inkasso-deild karla

Afture./Fram - Keflavík 0-1 
0-1 Natasha Moraa Anasi (58.).

Inkasso-deild kvenna

Þjóðadeildin

A-deild 
 
Riðill 3
 
Ítalía - Pólland 1-1 
0-1 Piotr Zielenski (40.), 1-1 Jorginho, víti 
(78.). 
 
B-deild 
 
Riðill 2
 
Tyrkland - Rússland 1-2 
0-1 Denis Cheryshev (13.), 1-1 Serdar Aziz 
(41.), 1-2 Artem Dzyuba (49.). 
 
C-deild 
 
Riðill 1
 
Albanía - Ísrael 1-0 
1-0 Taulant Xhaka (55.). 
 
Riðill 4
 
Litháen - Serbía 0-1 
0-1 Dusan Tadic, víti (38.). 
 
Rúmenía - Svartfjallal. 0-0 
 
D-deild 
 
Riðill 3
 
Aserbaídsjan - Kósovó 0-0 
 
Færeyjar - Malta 3-1 
1-0 Jóan Edmundsson (31.), 2-0 René 
Joensen (38.), 2-1 Michael Mifsud (42.), 3-1 
Hallur Hansson (52.).

FÓTBOLTI Breiðablik og Þór/KA 
mætast í toppslag Pepsi-deildar 
kvenna í knattspyrnu á Kópavogs-
velli klukkan 14.00 í dag. Breiðablik 
getur þar stigið ansi stórt skref í átt 
að því að hrifsa Íslandsmeistara-
titilinn frá Þór/KA sem er ríkjandi 
meistari. Breiðablik situr fyrir leik-
inn makindalega í toppsæti deildar-
innar með 40 stig á meðan Þór/KA 
er sæti neðar með 38 stig þegar þrjár 
umferðir eru eftir af deildinni.

Fréttablaðið fékk Hólmfríði 
Magnúsdóttur, margreynda lands-
liðskonu, til þess að spá um þennan 
stórleik.

„Þetta verður mjög jafn leikur 
og það er bara spurning um hvort 
liðið á betri dag. Bæði lið hafa haft 
betur í síðustu leikjum á sann-
færandi hátt. Breiðablik er sigur-
stranglegra að mínu mati þar sem 
þær eru á heimavelli og í hefndar-
hug eftir tapið í leik liðanna fyrir 
norðan í fyrri umferð deildarinn-
ar,“ segir Hólmfríður.

„Breiðablik hefur heillað mig mest 
af öllum liðum í sumar. Þær hafa sýnt 

stöðugleika á yfirstandandi leiktíð 
þrátt fyrir að hafa misst Fanndísi 
[Friðriksdóttur], Rakel [Hönnu-
dóttur], Ingibjörgu [Sigurðardóttur] 
og Svövu Rós [Guðmundsdóttur] 

sem eru allt landsliðsmenn og voru 
lykilleikmenn hjá þeim í fyrra,“ segir 
Hólmfríður þegar hún var beðin um 
að nefna það lið sem hefur heillað 
hana hvað mest í sumar.

„Þær fengu í staðinn unga og efni-
lega leikmenn auk þess sem uppaldir 
leikmenn sem voru hjá félaginu fyrir 
hafa axlað aukna ábyrgð með sóma. 
Þær fengu stærra hlutverk hjá þjálf-
arateyminu og mig langar að hrósa 
Þorsteini [Halldórssyni], þjálfara 
Blika, sérstaklega fyrir það hversu 
vel honum hefur tekist að þróa og 
þroska þessa leikmenn. Hann veitir 
þeim trú og færir þeim traust á að 
þær geti spilað vel þrátt fyrir ungan 
aldur,“ sagði Hólmfríður enn fremur 
um Blikaliðið.

„Ég tel að Sonný Lára Þráinsdóttir, 
markvörður Breiðabliks, verði lykill-
inn að sigri liðsins. Nái hún að halda 
hreinu hef ég engar áhyggjur af því að 
Blikaliðið skori ekki. Hinum megin 
verður Sandra María Jessen að eiga 
góðan leik ætli Þór/KA að fara með 
sigur af hólmi. Þá er það mikilvægt 
að Donni nái að halda leikmönnum 
einbeittum á eitt verkefni í einu. Ég 
hef engar áhyggjur af því þar sem 
hann er afar fær þjálfari,“ sagði þessi 
fyrrverandi framherji um það sem 
lagt gæti grunn að sigri liðanna. – hó

Breiðablik getur sett níu fingur á bikarinn

Blikar hafa unnið alla sjö heimaleiki sína í Pepsi-deildinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

1 Hannes Þór Halldórsson 2 Birkir 
Már Sævarsson 5 Sverrir Ingi Inga-
son 6 Ragnar Sigurðsson 23 Ari 
Freyr Skúlason 19 Rúrik Gíslason 
4 Guðlaugur Victor Pálsson 10 Gylfi 
Þór Sigurðsson 8 Birkir Bjarnason 
22 Jón Daði Böðvarsson 17 Björn 
Bergmann Sigurðarson.
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Líklegt byrjunarlið Íslands

FÓTBOLTI Tíð hins sænska Eriks 
Hamrén með íslenska karlalands-
liðið hefst klukkan 18.00 að staðar-
tíma í St. Gallen í Sviss þegar heima-
menn taka á móti Strákunum okkar. 
Hann flutti jákvæð tíðindi á blaða-
mannafundi liðsins í gær eftir að 
hafa þurft að horfa upp á lykilleik-
menn meiðast í aðdraganda leiksins 
– fyrir utan Emil Hallfreðsson eru 
allir leikmennirnir klárir í slaginn.

„Staðan á leikmannahópnum 
er góð, þetta var erfitt í byrjun 
vikunnar þegar margir voru með 
smávægileg meiðsli en starfsfólkið 
hefur gert vel og það gátu allir æft á 
fullu síðustu tvo daga. Emil er sá eini 
sem getur ekki byrjað en aðrir eru 
tilbúnir,“ sagði Hamrén sem virtist 
afar hrifinn af starfsfólki KSÍ og leik-
mönnum við fyrstu kynni.

„Ég er orðinn mjög spenntur 
fyrir leiknum en við vitum að þeir 
eru með frábært lið sem tapar ekki 
mörgum leikjum þó að þeir hafi 
tapað, mér til mikillar gleði, fyrir 
Svíþjóð á HM,“ sagði Hamrén léttur.

Hann talaði strax á fyrsta blaða-
mannafundi um það að hann myndi 
ekki vilja breyta of miklu undir eins. 
„Ég hef sagt það áður, ég mun reyna 
að breyta einhverju hjá liðinu en 
byggja á því góða starfi sem Heimir 
og Lars unnu.“

Leikmennirnir virtust fegnir því 

er þeir ræddu við fjölmiðla í vikunni 
og tók Gylfi Þór Sigurðsson, fyrirliði 
liðsins í leiknum í dag, undir það.

„Vikan hefur verið mjög fín, svip-
uð og við höfum vanist undanfarin 
ár. Erik kom með nokkra nýja hluti 
inn en engar stórvægilegar breyt-
ingar sem var gott fyrir okkur leik-
mennina. Það verður gaman að sjá 
hvort strákunum sem hafa verið inn 
og út úr liðinu undanfarin ár tekst 
að grípa tækifærið,“ sagði Gylfi og 
hélt áfram:

„Það var erfiðara að koma niður 
á jörðina eftir EM en núna. Í Frakk-
landi gekk betur og það var strax 
gerð krafa um að komast á næsta 
stórmót. Við þekkjum það betur 
að byrja í nýrri keppni svona strax. 
Við ætlum okkur á næsta stórmót og 
Þjóðadeildin er leið inn á EM.“

Gylfi talaði um mikilvægi þess að 
stöðva Xherdan Shaqiri, leikmann 
Liverpool og eitt þekktasta nafn 
andstæðinganna.

„Þeir eru með frábært lið, erfitt að 
spila gegn þeim og liðsheildin sterk. 
Þeir eru snöggir fram á við og með 
öflugan sóknarleik þar sem Shaqiri 
er hættulegur, við þurfum að hafa 
góðar gætur á honum.“

Talið er nokkuð víst að Guðlaugur 
Victor Pálsson muni byrja leikinn á 
miðjunni við hlið Gylfa og fylli í það 
gríðarstóra skarð sem Aron Einar 
Gunnarsson skilur eftir sig. 

Það hefur verið vandamál hjá lið-
inu að finna staðgengil Arons þegar 
þess hefur þurft en Guðlaugur virð-
ist vera tilbúinn að axla þá ábyrgð.

Hann hefur þurft að bíða eftir 
tækifæri sínu í langan tíma og er 
undir honum komið að grípa það 
með báðum höndum.

Þá er líklegt að Ari Freyr taki sér 
stöðu á ný í vinstri bakvarðarstöð-
unni sem Hörður Björgvin hefur 
leikið í undanfarin ár en Hörður 
kvaðst sjálfur vera tilbúinn ef kallið 
kæmi.

Allir klárir í slaginn

Erik Hamrén stýrir íslenska landsliðinu í fyrsta sinn í dag gegn sterku liði Svisslendinga. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Gylfi Þór Sigurðsson verður fyrirliði í 
St. Gallen í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslenska karlalandsliðið 
í knattspyrnu mætir 
Sviss í fyrsta leik sínum í 
Þjóðadeildinni og fyrsta 
leik liðsins undir stjórn 
Eriks Hamrén. Eftir að 
hafa misst marga leik-
menn í meiðsli í aðdrag-
anda leiksins eru allir 
klárir í slaginn og segir 
Gylfi að leikmenn séu 
komnir niður á jörðina 
eftir HM í Rússlandi.

Kristinn Páll Teitsson 
skrifar frá St. Gallen
kristinnpall@frettabladid.is

on

id.is

Ólafía sautjánda

GOLF Ólafía Þórunn Kristinsdóttir er 
í 17. sæti eftir fyrstu tvo hringina á 
Lacoste Ladies Open de France mót-
inu sem er hluti af LET-mótaröðinni 
í golfi. 

Ólafía er á þremur höggum undir 
pari. Hún var á pari eftir fyrsta 
hringinn en lék á þremur höggum 
undir pari í gær.

Valdís Þóra Jónsdóttir lék einnig 
á þremur höggum undir pari í gær. 
Það dugði henni þó ekki til að kom-
ast í gegnum niðurskurðinn. 

Valdís lék fyrsta hringinn á sjö 
höggum yfir pari, endaði á fjórum 
höggum yfir pari og lauk leik í 75. 
sæti. Niðurskurðurinn miðaðist við 
tvö högg yfir pari. – iþs
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LEIKURINN OKKAR

Íslensk getspá er í eigu Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands.

ÍSLENSK GETSPÁ
Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Sími 580 2500 | www.lotto.is

Potturinn stefnir í 38 milljónir Í DAG

MILLJÓNIR

MILLJÓNIR gera 
haustið meira kósí

3838



1. Valur 
Eftir vonbrigði síðasta tíma-
bils náðu Valsmenn í ⅔ 
af útilínu Íslandsmeistara 
ÍBV og markvörðinn Daníel Frey 
Andrésson. Helstu veikleikar Vals í 
fyrra voru markvarslan og skortur á 
skotógn fyrir utan. Þeir löguðu það 
í sumar. Valsmenn eru með öfluga 
vörn, mikla breidd og spennandi 
unga leikmenn. Kröfurnar eru mikl-
ar en Valur er með lið til að standa 
undir þeim. Árangurinn á heimavelli 
verður að vera betri en í fyrra.

2. Haukar 
Eftir tvö ár án titils eru Hafn-
firðingar hungraðir. Haukar 
hafa litið vel út á undirbún-
ingstímabilinu og Ásgeir Örn 
Hallgrímsson styrkir liðið gríðar-
lega mikið. Breiddin er góð og vörnin 
sterk. Björgvin Páll Gústavsson er 
farinn og ungir og efnilegir mark-
verðir þurfa að fylla hans stóra skarð. 
Haukar verða að vera sterkari á ögur-
stundum en undanfarin tvö tímabil.

3. ÍBV 
Eyjamenn unnu þrefalt í 
fyrra og byrjuðu þetta tíma-

bil á því að vinna Meistarakeppnina. 
Róbert Aron Hostert og Agnar Smári 
Jónsson fóru til Vals en Fannar Þór 
Friðgeirsson og Kristján Örn Krist-
jánsson komu í þeirra stað. Erlingur 
Richardsson er tekinn við af Arnari 
Péturssyni og á að halda ÍBV á sigur-
braut. Markvarslan gæti reynst haus-
verkur.

4. Selfoss 
Strákarnir frá Selfossi 
slógu í gegn í fyrra og voru 
í baráttu um alla titla. Þeir 
eru árinu eldri og komnir með 
meiri reynslu. Pressan er jafnframt 
meiri. Markakóngur síðasta tíma-
bils, Teitur Örn Einarsson, er farinn 
í atvinnumennsku og leikmenn á 

borð við Elvar Örn Jónsson og Hauk 
Þrastarson spila ekki mikið lengur 
hér á landi. Nýi markvörðurinn frá 
Póllandi á að leysa helsta vandamál 
Selfyssinga í fyrra og reynist hann 
góður getur liðið farið alla leið.

5. FH 
Silfurlið síðustu tveggja 
ára missti fjóra lykilmenn í 
sumar. FH verður varla sterkara en í 
fyrra en liðið verður alltaf sterkt, vel 
skipulagt og leikmenn með sín hlut-
verk á hreinu. FH-ingar eru byrjaðir 
að spila í Evrópukeppni og komnir 
með smá forskot á önnur lið. Mikið 
mun mæða á Bjarna Ófeigi Valdi-
marssyni sem þarf að fylgja góðu 
tímabili í fyrra eftir.

6. Afturelding 
Mosfellingar tóku skref 
aftur á bak í fyrra eftir að 
hafa barist um titla fyrstu 
þrjú árin eftir að þeir komu upp. 
Markvarslan var ekki góð í fyrra en 
Arnór Freyr Stefánsson á að bæta 
úr því. Liðið er með frábæra horna-
menn en breiddin vinstra megin 
fyrir utan er ekki mikil. Afturelding 
þarf að nýta línumanninn Einar Inga 
Hrafnsson miklu betur en í fyrra. Og 
lykilmenn þurfa að haldast heilir.

7. ÍR 
Breiðhyltingar áttu ágætt 
tímabil í fyrra en markið er 
sett hærra í ár. Sterkir leik-
menn hafa bæst við hópinn 
og ef Björgvin Hólmgeirsson er heill 
heilsu er það mikil búbót fyrir ÍR. 
Breiðhyltingar unnu ekki leik gegn 
liðunum sem enduðu fyrir ofan þá í 
fyrra og það þarf að breytast í vetur.

8. Stjarnan 
Það vantar ekki hæfi-
leikana hjá Stjörnunni og 
liðið er afar vel mannað. 
En stemningin fyrir liðinu 
er við frostmark og Stjarnan vann 
aðeins þrjá heimaleiki á síðasta 
tímabili. Sveinbjörn Pétursson þarf 
að eiga betra tímabil og Egill Magn-
ússon og Aron Dagur Pálsson að sýna 
meiri stöðugleika. Rúnar Sigtryggs-
son er fær þjálfari sem mun setja sitt 
mark á liðið.

9. Fram 
Síðan Guðmundur Helgi 
Pálsson tók við Fram hefur 

liðið komist í undanúrslit um 
Íslandsmeistaratitilinn og bikar-
úrslit. Spilamennska Fram er hins 
vegar eins og skapsveiflur Kanye 
West; stöðugleikinn er enginn. Arnar 
Birkir Hálfdánsson skilur eftir sig 
risastórt skarð en Fram ætti að vera 
með nógu gott lið til að halda sjó.

10. KA 
Í fyrsta sinn frá tímabilinu 
2005-06 er KA með lið í 
deild þeirra bestu. Það er 
mikil nostalgía sem fylgir því 
að fá þá gulu upp í efstu deild og 
stemningin á leikjum liðsins í Grill 
66 deildinni í fyrra var fín. Liðið er 
með nokkuð öfluga útlendinga og 
leikmenn með reynslu í efstu deild. 
KA-menn munu samt eiga fullt í 
fangi með að halda sér uppi.

11. Grótta 
Líkt og fyrir síðasta tímabil 
hafa orðið miklar breyt-
ingar hjá Gróttu, bæði á 
leikmannahópnum og svo er 
kominn nýr maður í brúna (Einar 
Jónsson). Liðið virðist veikara en í 
fyrra og þá slapp það naumlega við 
fall.

12. Akureyri 
Vann Grill 66 deildina í fyrra 
en það er ekki sami meðbyr 
með liðinu núna. Akureyr-
ingar hafa verið að safna liði 
á síðustu dögum og það gæti tekið 
tíma að sjóða alla bitana saman. 
Akureyri vann alla heimaleiki sína 
í fyrra og heimavöllurinn verður að 
gefa vel í vetur.

Handboltinn hefst á nýjan leik
Olís-deild karla hefst á 
morgun með þremur 
leikjum. Deildin var 
gríðarlega sterk í fyrra og 
er jafn góð, ef ekki betri, 
í ár. Fréttablaðið spáir 
um gengi liðanna.

Kári Kristján og félagar unnu allt á síðasta tímabili. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Dagur Gautason KA 
Gríðarlega flinkur hornamaður og 
öflugur í hraðaupphlaupum. Mætir 
væntanlega fullur sjálfstrausts 
til leiks eftir að hafa verið valinn 
í úrvalslið EM U-18 ára þar sem 
Ísland endaði í 2. sæti.

Fylgstu með þessum í 
Olís-deildinni í vetur

Sveinn Andri Sveinsson ÍR 
Leikstjórnandinn átti prýðisgott 
fyrsta tímabil í efstu deild og þarf 
nú að taka annað skref fram á við. 
Fílhraustur, með mikinn sprengi-
kraft og leikskilning. Afbragðs 
varnarmaður. Má skila fleiri stoð-
sendingum.

Bjarni Ófeigur Valdimarsson FH 
Var góður með Gróttu í fyrra og átti 
stóran þátt í að liðið hélt sæti sínu 
í Olís-deildinni. Þarf að fylla stórt 
skarð hjá FH og pressan á honum 
verður meiri en hjá Gróttu. Öflugur 
jafnt í vörn sem sókn.

Tumi Steinn Rúnarsson Afturelding 
Gekk í raðir Aftureldingar frá Val í 
sumar. Lykilmaður í U-18 ára lands-
liðinu sem vann silfur á EM. Skyn-
samur leikstjórnandi sem gerir fá 
mistök og samherja sína betri. Gæti 
sprungið út í vetur.

Sveinn Jóhannsson ÍR 
Meiðsli gerðu Sveini erfitt fyrir í 
fyrra. Eftir tímabilið fór hann til 
ÍR þar sem hann ætti að geta tekið 
skref fram á við. Gríðarlega efni-
legur línumaður sem sýndi góða 
takta á HM U-20 í sumar.

Birgir Már Birgisson FH 
Stóð upp úr hjá Víkingi í fyrra og fór 
svo til FH þar sem hann á að fylla 
skarð Óðins Þórs Ríkharðssonar. 
Spilaði afar vel á EM U-20. Snöggur 
fram, klárar færin sín vel og á alla 
möguleika á að springa út hjá FH.

 #o
lis

de
ild

in
 #o

lis
ede

lildd

09. sept.   Fram – Valur
10. sept.   KA – Akureyri
12. sept.   Haukar – FH

15. sept.   ÍBV – Stjarnan
18. sept.   Selfoss – Fram
18. sept.   HK – Haukar

OLÍS-DEILD KARLA OLÍS-DEILD KVENNA

HEFST
OLÍS-DEILDIN

1.UMFERÐ
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17:00
19:30

29. SEP
28. SEP

Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony  /  #sinfó

Á uppistandstónleikum Ara Eldjárns og 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands fléttast 

saman óborganleg kímnigáfa og meistaraverk 
tónlistarinnar svo að úr verður sannkölluð 
eðalskemmtun fyrir alla fjölskylduna. 
Hljómsveitarstjóri er Bernharður Wilkinson.

Tryggðu þér sæti!



Frumsýning.
Nýr Hyundai Tucson.

Meðal helstu nýjunga í Hyundai Tucson eru nýjar sparneytnari og umhverfisvænni vélar og SmartSence
öryggisbúnaðarkerfi sem inniheldur meðal annars skynvædda neyðarhemlun og hraðastilli með 
fjarlægðarskynjun. Innréttingin hefur verið endurhönnuð og ný LED aðalljós setja fallegan svip á nýjan Tucson.

Helstu nýjungar í nýjum Tucson.

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á.
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Hyundai Tucson - 2wd, dísil, ssk. Verð frá 4.890.000 kr.
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Frumsýning í dag frá 12–16
Verið velkomin í kaffi og reynsluakstur



Sýningin verður með 
glæsilegasta móti. Tugir 
flugvéla af öllum stærð-
um og gerðum taka 
þátt í lofti og fjöldi véla 
verður á jörðu niðri 

sem gestir geta skoðað hátt og 
lágt. Þotur verða í loftinu, þyrlur, 
listflugvélar, fisflugvélar, svifflug-
ur, einkavélar, fallhlífarstökkv-
arar, drónar og svo mætti lengi 
telja. Þetta verður flugveisla,“ 
segir Matthías Sveinbjörnsson, 
forseti Flugmálafélagsins.

Þá verður verður 757-þota 
Icelandair til sýnis fyrir áhorf-
endur en Þristurinn svokallaði 
mun jafnframt fljúga yfir svæðið. 
„Þota Icelandair mun lenda á 
meðan á sýningu stendur en það 
er sjaldgæft að geta séð þau átök 
sem eiga sér stað þegar farþega-
þota lendir í miklu návígi. Rjóm-
inn úr grasrót flugs á Íslandi 
verður bæði til sýnis á jörðinni 
og á lofti.“

Flugsýningin er jafnan haldin 
í byrjun sumars, en fresta þurfti 
henni vegna veðurs. „Veðrið var 
ekki með okkur. Samkvæmt 
núverandi spám mun veðrið vera 
í lagi einmitt um það leyti sem 
sýningin verður,“ segir Matthías, 
bjartsýnn. olof@frettabladid.is

Saga Þristsins
Á vef Þristavinafélagsins kemur 
fram að vélin kom úr verksmiðju 
þann 1. október 1943. Snemma 
eftir afhendingu vélarinnar var 
hún tekin í þjónustu Norður-
Atlantshafsdeildar flutninga-
þjónustu Bandaríkjahers (Air 
Transport Command – North 
Atlantic Division) og fljótlega var 
hún komin á Keflavíkurflugvöll.

Flugvélin var notuð hér við 
margvísleg flutningastörf á veg-
um hersins. Meðal annars hafa 
fundist gögn sem sýna að vélin 
var notuð til að fljúga með her-
menn, sem hér voru staðsettir, í 
skemmtiferðir til Akureyrar og var 
þá lent á Melgerðismelum. Einnig 
var vélin notuð til að flytja hátt-
setta herforingja milli Keflavíkur 
og Reykjavíkur. Flugfélag Íslands 
eignaðist síðar vélina en svo fékk 
Landgræðslan hana og var hún 
þá nefnd eftir fyrrverandi land-
græðslustjóra, Páli Sveinssyni.

Flugsýning á 
Reykjavíkur-
flugvelli árið 
2014 þar sem 
margt fólk gerði 
sér glaðan dag 
og barði vélarn-
ar augum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Hér etja Porsche-
sportbíll og Pitts 
M12-flugvél 
kappi á flug-
brautinni í 
Reykjavík.  
Hvort ætli hafi 
haft betur? 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Sýningin mun að öllum líkindum verða eitthvað fyrir augað og samkvæmt Flugmálafélaginu verður öllu því besta tjaldað til. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Flugsýningin í 
Reykjavík fer fram 
á Reykjavíkurflug-
velli í dag og hefst 
í hádeginu. Forseti 
Flugmálafélagsins 

segir öllu því besta 
úr flugsamfélaginu 

tjaldað til. Þúsundir 
sækja flugsýninguna 

á ári hverju.

Flugveisla 
 í borginni
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FÁGAÐUR
SPORTJEPPI
Á EINSTÖKU VERÐI

DISCOVERY SPORT SE+

Búnaður SE+ útgáfu: 18" álfelgur, 9 þrepa sjálfskipting, stillanlegt Terrain 
Response drifkerfi, leður-/tausæti, leiðsögukerfi, upphitað stýrishjól, sæti 
og framrúða, rafdrifin framsæti, þokuljós, bakkmyndavél, armpúðar á milli 
framsæta og dráttarkrókur.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE+
VERÐ: 7.490.000 kr.
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

landrover.is

LAND ROVER
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



máli, hvort það megi tala um hlut-
ina eða hvort allt sé þaggað niður. 
Samskipti innan fjölskyldunnar 
og uppeldisskilyrði sem börn búa 
við eru áhrifaþáttur. Þá eru börn af 
erlendum uppruna í áhættuhóp sem 
mætti horfa betur til.

Geðrækt bjargar mannslífum
Sigrún fór fyrir öflugum starfs-
hópi sem skilaði aðgerðaáætlun til 
ráðherra í apríl síðastliðnum um 
að fækka sjálfsvígum á Íslandi og 
dregur fram gagnreyndar aðferðir 
og leiðir til þess. Samkvæmt slíkri 
aðgerðaáætlun er skynsamlegra að 
beina sjónum að æviskeiðinu í heild 
þar sem tíðni sjálfsvíga hér á landi 
er lægst meðal unglinga en annars 
svipuð yfir öll fullorðinsárin. Á síð-
astliðnum áratug hafa flest sjálfsvíg, 
eða um 22%, orðið í aldurshópnum 
30-39 ára og um 17% í aldurshópn-
um 20-29 ára, 40-49 ára og 50-59 ára.

Sigrún segir mikilvægt að huga 
að geðrækt og forvörnum í sam-
félaginu. Grípa þurfi inn í miklu fyrr 
með snemmtækri íhlutun og segir 
hún að geðrækt á öllum skólastigum 
barna ætti að verða fastur liður í 
skólastarfi. Einnig er mikilvægt að 
efla þennan þátt í mæðravernd og í 
ungbarnaeftirliti.

„Börn eru markvisst þjálfuð í 
hreyfiþroska og þjálfuð í þoli og 
styrk en það ætti líka að þjálfa þau 
í félagsfærni og tilfinningafærni. Að 
þekkja og skilja eigin tilfinningar, 
kunna góð samskipti, kunna að 
eignast og halda vinum, kunna að 
leysa ágreining á góðan hátt og þar 
fram eftir götunum. Þetta er færni 

sem ekki allir eiga auðvelt með en er 
alveg hægt að kenna. Við þyrftum að 
vera með námsefni á hverju einasta 
stigi en mikilvægt að þar sé notast 
við gagnreyndar aðferðir,“ segir 
hún.

Salbjörg Bjarnadóttir, verkefnis-
stjóri hjá Embætti landlæknis, var 
hluti af teyminu á bak við aðgerða-
áætlunina til ráðherra í apríl.

Hún segir mikinn barning hafa 
verið um árið 2000 að innleiða geð-
rækt. Lífsleikni var komin víða inn 
í skólakerfið, en sumir töldu það 
vera uppfyllingu eða höfðu litlar 
forsendur til að kenna. Miklar breyt-
ingar hafa orðið síðan hvað aðgengi-
legt námsefni í geðrækt varðar. „Það 
er til dæmis frábært námsefni sem 
heitir Vinir Zippýs og er kennt í 28 
löndum og í nokkrum skólum hér 
á landi. Ástralar og fleiri þjóðir eru 
mjög framarlega á þessu sviði og við 
horfum til þeirra,“ segir Salbjörg.

Fólkið á bak við einstaklinginn
„Annað sem við sjáum er að um 
helmingur stúlkna og rúmur þriðj-
ungur drengja í framhaldsskólum 
árið 2016 hefur upplifað að ein-
hver hafi sagt þeim frá því að hafa 
íhugað sjálfsvíg. Við þurfum að 
fræða krakka um það hvernig eigi 
að bregðast við ef svona gerist,“ segir 
Sigrún.

Á Íslandi eru í kringum 35-40 
skráð sjálfsvíg á ári í heildina. Fjöl-
skyldunetið á bak við hvern ein-
stakling getur verið mjög stórt og 
stór hópur fólks sem verður fyrir 
áhrifum þegar einstaklingur því 
nákominn fellur frá.

Ný skýrsla frá Emb-
ætti landlæknis um 
sjálfsvígshugsanir 
og sjálfsvígstilraun-
ir meðal íslenskra 
ungmenna kom út 

fyrir helgi og verður kynnt á mál-
þinginu Stöndum saman gegn sjálfs-
vígum á mánudag, alþjóðlegum degi 
sjálfsvígsforvarna. Niðurstöður 
koma á óvart en þar kemur fram 
að rúmlega 9% ungmenna á Íslandi 
hafa gert tilraun til sjálfsvígs.

„Frá því um 2010-2012 höfum 
við séð vaxandi vanlíðan meðal 
íslenskra ungmenna. Þetta kemur 
líka fram í þessari skýrslu í auknum 
sjálfsvígshugsunum og gríðarlega 
mikilli aukningu í sjálfsskaða meðal 
stúlkna í framhaldsskólum. Þar er 
þróunin frá 2010 úr 4% í 13%,“ segir 
Sigrún Daníelsdóttir, verkefnastjóri 
geðræktar hjá Embætti landlæknis. 
„Miðað við þessar niðurstöður er 
þetta eitthvað sem hefur aukist 
meðal stúlkna. Það eru fleiri stúlkur 
í dag sem segjast hafa hugleitt sjálfs-
víg en árið 2000 og sérstaklega er 
aukningin mikil frá árinu 2010.“

Fleiri drengir en stúlkur eru á skrá 
yfir dauðsföll vegna sjálfsvíga á þess-
um aldri, 16-20 ára. Hlutfall drengja 
í framhaldsskólum sem hafa gert til-
raun til sjálfsvígs hefur hins vegar 
haldist stöðugt í kringum 5-7% frá 
2000-2016. Greina má breytingar 
hjá stúlkum yfir tímabilið. Hlut-
fall þeirra sem höfðu gert tilraun 
til sjálfsvígs var 9% árið 2000, 11% 
árið 2004, 7% árið 2010 og hækkaði 
í 12% árið 2016.

Tekið er tillit til skekkjumarka og 
spurninga sem tengdust tilraunum 
til sjálfsvígs, spurt á mismunandi 
vegu til að draga úr efasemdum. 
Auk þess svaraði ekki nema 71% 
framhaldsskólanema könnuninni 
árið 2016 en 29% voru fjarverandi. 
Til dæmis var skólasókn 16 ára 
nemenda 94,7% haustið 2016 sam-
kvæmt Hagstofu og því 5,3% sem 
voru ýmist ekki í skóla, á vinnu-
markaðnum eða annað. Skekkjan 
er því beggja vegna.

Þátttakendur í rannsókninni voru 
framhaldsskólanemar sem voru 
mættir þann dag sem könnunin var 
gerð. Taka þarf mið af nemendum 
sem voru fjarverandi, nemendum 
sem mæta illa í skólann af ein-
hverjum ástæðum og nemendum 
sem líður jafnvel svo illa að þeir vilja 
ekki svara.

Sjálfsvíg annarra áhrifamikil
„Þessar niðurstöður komu mér á 
óvart og mér finnst tölurnar slá-
andi,“ segir Ingibjörg Eva. „Þetta 
er ekki eitthvað sem ég hef heyrt 
mikið um. Við viljum ekki að það 
sé til staðar eitthvert falið vanda-
mál. Hvað veldur vitum við ekki 
nákvæmlega, því ekki var spurt 
um það í rannsókninni og þyrfti 
líklega að gera með viðtölum en 
það er hægt að finna svona megin-
þemu. Ég hugsa að ástæðurnar séu 
hins vegar ofboðslega margar og 
ólíkar.“

Nemendur sem höfðu upplifað 
það að einhver greindi þeim frá 
sjálfsvígshugsunum voru tæplega 
tvöfalt líklegri til að hafa gert til-
raun til sjálfsvígs og til að hafa í 
alvöru hugleitt sjálfsvíg. Nemendur 
sem áttu góðan vin eða einhvern 
nákominn sem hafði gert tilraun til 
sjálfsvígs voru tæplega þrefalt lík-
legri til að hafa sjálf gert tilraun til 
sjálfsvígs og 1,5 sinnum líklegri til 
að hafa í alvöru hugleitt sjálfsvíg.

Aðrir sterkir áhrifaþættir fyrir til-
raun til sjálfsvígs voru þunglyndi, 
reiði, af hafa orðið fyrir kynferðis-
ofbeldi og að hafa reykt kannabis 
um ævina.

Sterkustu sjálfstæðu áhættu-
þættirnir fyrir sjálfsvígshugsanir 
voru einkenni þunglyndis, reiði, 
sjálfsvígshugsanir annarra, það er 
ef einhver hafði sagt viðkomandi 
frá hugleiðingum um sjálfsvíg, kyn-
ferðisofbeldi, og lítill stuðningur 
foreldra, í þessari röð.

Fjölskyldumynstur skiptir miklu 

Málþing á mánudag

Mánudaginn 10. september er 
alþjóðlegur dagur sjálfsvíga og í 
tilefni þess verður haldið málþing 
í húsnæði Decode við Sturlugötu 
8, milli kl. 15.00–17.00 sem er opið 
öllum.

Kyrrðarstundir til minningar um 
þá sem hafa fallið fyrir eigin hendi 
verða í Dómkirkjunni, Akureyrar-
kirkju, Egilsstaðakirkju og Ísafjarð-
arkirkju að kvöldi mánudagsins 
10. september og í Útskálakirkju að 
kvöldi sunnudagsins 9. september.

Embætti landlæknis, Geðhjálp, 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðis-
ins, Hugarafl, geðsvið Landspítal-
ans, Minningarsjóður Orra Ómars-
sonar, Ný dögun, stuðningur í sorg, 
Pieta samtökin, Rauði krossinn 
og Þjóðkirkjan standa að dagskrá 
dagsins.

Heilsugæslan býður nú upp á 
ókeypis sálfræðiviðtöl fyrir börn 
og unglinga, og sums staðar full-
orðna. Ef vandinn er bráður má 
leita bæði á bráðamóttöku BUGL 
og göngudeild geðsviðs Land-
spítalans.

Sláandi tölur 
um tilraunir 
 ungmenna 
til sjálfsvígs

350 drengir og 613 stúlkur sögðust hafa 
gert tilraun til sjálfsvígs einhvern tímann á 
ævinni samkvæmt nýrri skýrslu Embættis 
landlæknis. Sérfræðingar kalla á geðrækt á 
öllum skólastigum barna og aukið aðgengi 
að heilbrigðisþjónustu í nærumhverfi.

„Þetta er færni sem ekki allir eiga auðvelt með en er alveg hægt að kenna. Við þyrftum að vera með námsefni á hverju einasta stigi en mikilvægt er að þar 
sé notast við gagnreyndar aðferðir,“ segir Sigrún Daníelsdóttir, sálfræðingur og verkefnastjóri geðræktar hjá Embætti landlæknis. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

71%
 

er svarhlutfall fram-
haldsskólanema sem 
voru mættir  í skólann 
og svöruðu könnun-
inni árið 2016.

55% 
stúlkna þekkja ein-
hvern sem hefur 
reynt sjálfsvíg.

38% 
drengja þekkja ein-
hvern sem hefur 
reynt sjálfsvíg.

1/10 
átti góðan vin eða ein-
hvern nákominn sem 
hafði svipt sig lífi. Lítil 
breyting hefur orðið á 
þessu hlutfalli yfir tíma.

2.828

12% 
stúlkna höfðu gert 
tilraun til sjálfsvígs 
árið 2016.

7% 
drengja höfðu 
gert tilraun til 
sjálfsvígs árið 
2016.

nemendur höfðu í alvöru hug-
leitt sjálfsvíg árið 2016, 56% 
höfðu sagt einhverjum frá því.

Gunnþórunn  
Jónsdóttir 
gunnthorunn@frettabladid.is

8 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R26 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Í dag, laugardag, efnum við til sölusýningar í verslun 
okkar, Nóatúni 4, frá kl. 10 til 16. 

Þar gefst þér tækifæri til að skoða allt hið nýjasta sem við 
höfum á boðstólum. Meðal annars nýju VarioStyle kæli- og 
frystiskápana sem skipta má um framhlið á hvenær sem er 

haustlit og jólunum með gylltri eða rauðri framhlið. Mjög 
auðvelt er að skipta um framhliðina

Fjöldi tilboða í tilefni dagsins. 
Veittur verður afsláttur af öllum vörum sem 
ekki eru nú þegar á Tækifærisverði. 

Komdu og njóttu dagsins með okkur!

Skoðaðu nýja 
Tækifærisbæklinginn 
okkar!

TækiTTTTæææækkkkiii

fæ
ri

Kælitæki / Uppþvottavélar / Eldunartæki / Þvottavélar og þurrkarar / Ljós / Símtæki / Ryksugur / Smátæki

Það verða Tækifærisdagar hjá okkur allan 

septembermánuð. Kælitæki, þvottavélar, 

Sölusýning verður í verslun okkar laugardaginn 

8. september

Opið frá kl. 10 til 16 

2016
 - 2017

s ý n i n g

Ef miðað er við allra nánustu fjöl-
skyldu og vini og gengið út frá því 
að á bak við þessa 963 nemendur 
sem hafa reynt sjálfsvíg séu allt að 
10 manns, þ.e. tveir foreldrar, tvær 
ömmur, tveir afar, eitt til tvö systk-
ini, og tveir til þrír vinir, þá er hægt 
að reikna út að um 8.667 manns 
verði fyrir áhrifum.

Hvert sjálfsvíg er harmleikur, 
ótal spurningum er ósvarað og 
sorgarferlið flókið. Búast má við að 
á hverju ári séu um 35-40 sjálfsvíg, 
oftast fólk á besta aldri sem hefur 
verið komið í öngstræti með líf 
sitt. Reikna má með að um 2-3.000 
manns fari í jarðarfarir tengdar 
sjálfsvígum ár hvert.

„Það eru í kringum þrír til átta 
sem syrgja verulega mikið og sjálfs-
víg nákomins ættingja eða vinar 
hafa áhrif á allt lífið. Sumir hætta í 
skóla, aðrir eiga erfitt með að fóta 
sig á vinnumarkaði. Við viljum 
ekki sjúkdómsgera sorgina en það 
eru um það bil 150-200 manns 
sem þyrftu að fá sorgarúrvinnslu 
en eru ekki að fá þá þjónustu sem 
skyldi, meðal annars vegna þess 
að þeir vita ekki hvert eigi að leita 
og/eða að þjónustan er af skornum 
skammti. Þessi hópur einstaklinga 
er oft falinn og með mikla vanlíðan í 
langan tíma. Öðrum aðstandendum 
og vinnufélögum finnst oft erfitt að 
nálgast þá, þar sem dauðinn og þá 
einkum sjálfsvíg eru tabú að ræða 
um. Ef ekki er unnið með sorgina er 
hætta á einangrun, kvíða og þung-
lyndi sem hægt væri að milda með 
snemmtækri íhlutun,“ segir Sal-
björg.

„Ef sjálfsvígstilraun verður í skóla-
umhverfinu er það fljótt að spyrjast 
út í skólanum og sögusagnir fara út 
um víðan völl. Það getur verið erfitt 
fyrir ungmenni að koma í skólann 
á nýjan leik og mikilvægt er að taka 
vel á móti viðkomandi. Þess vegna 
er mikilvægt að viðbragðsáætlun sé 
til staðar inni í skólanum, þar sem 
námsráðgjafi, umsjónarkennari og 
einhver þriðji aðili taka á málunum. 
Ef um sjálfsvíg er að ræða þá er mjög 
mikilvægt að vinna vel með bekk-
inn og nánustu vini til að forðast 
smitáhrif.“

Innleiða heilsueflandi skóla
„Við bíðum spennt eftir því hvað 
ráðherra segir á mánudag og von-
umst til að hún komi með eitthvað 
tengt þessari aðgerðaáætlun,“ segir 
Salbjörg. „Það sem við vitum er að 
það eru yfir 80-85% ungmenna 
sem líður vel, en það eru í kringum 
15% sem þarf að hlúa mun betur 
að. Þetta er ekki bara á ábyrgð heil-
brigðisþjónustunnar, heldur þarf 
allt samfélagið að vinna að því að 
leyfa fólki að vaxa og dafna og líða 
vel. Það er gríðarlega mikilvægt 
að staldra við og skoða hvað við 
getum gert betur. Einnig þarf að 
fá foreldra betur inn í foreldra-
starf í skólanum með tilliti til þess 
að fjölskyldur eru mismunandi. 
Það er engin ein lausn sem hentar 
öllum.“

Hér áður var ekki talað um heilsu-
eflandi skóla, sem þykir núna eðli-
legt. Salbjörg segir að nú sé kominn 
tími á að innleiða slíka hugsun í allt 
samfélagið. Sum sveitarfélög séu 
orðin heilsueflandi samfélög og er 
það vel.

„Heilsueflandi skóli og heilsu-
eflandi samfélag. Við þurfum líka 
að skoða fjölskyldustefnu ríkis-
stjórnarinnar árið 2016 sem er ekki 
enn búið að samþykkja á Alþingi. 
Við þurfum fjölskyldustefnu til að 
ná til allra barna og fjölskyldna. 
Vinnumarkaðurinn þarf einnig að 
koma til móts með sveigjanlegum 
vinnutíma. Þetta er stór pakki en 
þarf að ráðast í hann strax. Ef við 
gerum þetta almennilega þá fáum 
við heilsteyptan einstakling út úr 
skólakerfinu,“ segir Salbjörg.

„Þá var einnig þingsályktun um 
stefnu og aðgerðaáætlun í geðheil-
brigðismálum til fjögurra ára sam-
þykkt á Alþingi í apríl 2016. Það er 
liðið á seinnihluta 2018 og einungis 
hluti hennar orðinn að veruleika. 
Það er byrjað á sumu en annað er 
brotakennt. Það þarf að spýta í lóf-
ana með ákveðna hluti. Við verðum 

Aðstoðin þarf að vera aðgengileg og ekki með löngum biðlistum

Menntaskólinn við Hamrahlíð er 
einn af þeim framhaldsskólum 
sem hafa ráðið inn sálfræðing til 
að þjónusta nemendur. Nemendur 
geta því fengið innan skólans 
ókeypis sálfræðiþjónustu á sínum 
forsendum. Bóas Valdórsson sál-
fræðingur siglir nú inn í þriðja árið 
sitt þar. Þarna skarast heilbrigðis- 
og menntamál. „Þessi mál hafa 
verið að þróast í skólakerfinu á 
síðastliðnum þremur árum. Það 
virðist vera skilningur og áhugi 
fyrir að þessi tvö ráðuneyti starfi 

saman og verði samstíga,“ segir 
Bóas. „Það hefur verið að aukast 
að sálfræðingar séu aðgengilegir 
í framhaldsskólum og sýnt sig að 
þörf er á þessi þjónustu.“

Bóas segir að margir nemendur 
nýti sér þjónustuna. „Mér finnst 
þetta frábær kynslóð sem er að 
alast upp. Þau eru meðvituð um að 
takast á við sína hluti og eru með-
vitaðri um að takast á við tilfinn-
ingar sínar. Forvarnir og fræðsla 
síðustu árin hefur miðað að því að 
hvetja fólk til að leita sér aðstoðar 

ef fólki líður illa eða glímir við 
erfiðleika en þá þarf aðstoðin að 
vera opin og aðgengileg og ekki 
með of löngum biðlistum,“ segir 
Bóas. 

„Auðvitað eru nemendur inn 
á milli sem eru að takast á við 
erfiðleika sem eru krefjandi og 
svo vísum við nemendum áfram í 
heilbrigðiskerfið ef þörf er á frekari 
úrræðum vegna flóknari og stærri 
erfiðleika. Hvar byrjar maður? er 
viðamikil spurning þegar maður er 
ungur.“

að sinna forvörnum, snemmtækri 
íhlutun og allri meðferð mun betur. 
Horfa á styrkleika fólks og getu þess 
og gefa öllum tækifæri til að njóta 
sín í umhverfinu.“

Sigrún tekur í sama streng. „Geð-
heilbrigðisþjónusta er ekki nógu 
aðgengileg sem gengur þvert á það 
sem við erum að segja unga fólkinu 
okkar. Ef við viljum hvetja það til 
að leita sér hjálpar þá verðum við 
að tryggja að það sé auðvelt og ein-
falt að gera það. Það er mikilvægt 
að fólk leiti sér hjálpar og að þá sé 
hjálpin til staðar. Við leggjum til 
lausnir í aðgerðaáætluninni sem 
verður vonandi tekin í notkun von 
bráðar,“ segir Sigrún.
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1. EightMood Mermaid púðar (breytipúðar), þrjár gerðir 9.390-9.990 kr. 2. Nordal Indi-
an blómapottur á fótum, þrjár stærðir 60/79/98 cm háir 8.990/9.990/11.990 
kr. 3. Nordal hitakanna (bleik, blá eða grá) 1L 3.990 kr.  4. Riverdale Urban kerta-
lukt 47 cm 9.990 kr.  5. Sophia Hygeia stytta 16 cm 4.990 kr. 6. Broste led perur, 
margar gerðir. Líftími um 35.000 klst 5.790-8.390 kr.

5.

2.

1.

3.

RELIEVE 
Hægindastóll með eða án skemils. 
Nokkrar útfærslur í áklæði eða leðri.

Brons- eða bláberjalitt áklæði, álfótur

 189.990 kr.   222.990 kr.
Skemill

 54.990 kr.   62.990 kr.

Svart Fantasy leður

 224.990 kr.   264.990 kr.
Skemill

 64.990 kr.   76.990 kr.

Grátt eða dökkblátt 
bolzano leður

 229.990 kr.  
 274.990 kr.
Skemill

 69.990 kr.  
 79.990 kr.

CONNECT  
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Slitsterkt áklæði, antrazit eða svart 
leður. Stærð: 311 x 205 x 88 cm 

Antrazit áklæði

 239.990 kr.  
 279.990 kr.

Svart leður

 379.990 kr.  
 439.990 kr.

CONNECT  
Tungusófi. Hægri eða 
vinstri tunga. Slitsterkt 
áklæði, antrazit. Stærð: 
230 x 160 x 88 cm  149.990 kr.   169.990 kr.

SPARAÐU

20.000
KRÓNUR

 11.990 kr.   
 14.990 kr.

DIMA
Borðstofustóll. 
Svartur með 
viðar litum 
fótum.

 9.990 kr.   
 12.990 kr.

BATILDA
Borðstofu-
stóll. Blátt eða 
grátt áklæði 
og svart eða 
koníakslitt 
PU-leður.

6.

KENNEDY
Klassískt sófasett frá La-Z-Boy.  Grátt, slitsterkt áklæði.

Stóll

 99.990 kr.   119.990 kr.
2ja sæta, stærð: 177 x 100 x 97 cm

 139.990 kr.   169.990 kr.
3ja sæta, stærð: 196 x 100 x 97 cm

 149.990 kr.   179.990 kr.

4.

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

Ísafjörður
Skeiði 1



Ævintýralegt  
haust í Höllinni 

SICILIA 
2ja og 3ja 
sæta sófar, 
sófaskemlar 
og stólar. 
Grænt eða 
ljósgrátt 
áklæði og 
brúnt og 
koníaksbrúnt 
bonded 
leður.

2ja sæta bonded leður

 109.990 kr.   129.990 kr.
3ja sæta bonded leður

 129.990 kr.   149.990 kr.
Stóll bonded leður

 79.990 kr.   89.990 kr.
Skemill bonded leður

 33.990 kr.   39.990 kr.

HERNING
Soleda svart leður.  
Stærð 76 x 78 x 107 cm

 139.990 kr.   159.990 kr.

BRAVO
Hægindastóll og skammel. Svart 
eða koníaks litt leður og álfætur. 

Stóll

 179.990 kr.   209.990 kr.
Skammel

 59.990 kr.   69.990 kr.

PASCALL
Hægindastóll með klassísku útliti. Slitsterkt áklæði, 
5 litir; rauður, grár, ljósblár, bleikur og mintugrænn.

 39.990 kr.  
 49.990 kr.

www.husgagnahollin.is

N
Ý 

OG BETRI VEFVERSLUN
  

A
LLTAF OPIN

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða 
vinstri tunga. Dökk- 
eða ljósgrátt 
slitsterkt 
áklæði.
Stæætærð:ðrð:rrð 23232323311 ×1 ×1 ×× 14141 0 ×0 ××0 ××0 818188111 cmccmcmcm

 94.990 kr.   114.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1 www.husgagnahollin.is

Ævintýralegt  haust í Höllinni 

SICILIA
2ja og 3ja sæta sa sa sófara só ogg ja sæta sófófaófar sóf og stólar í fjórum litum.
 Sjá síðu 2 

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

Þú finnur nýja bæklinginn okkar
á husgagnahollin.is



Erik Hamrén mun stýra 
sínum fyrsta landsleik 
sem þjálfari íslenska 
karlalandsliðsins þegar 
flautað verður til leiks á 
Kybunpark-vellinum í 

St. Gallen í dag. Það er ef til vill við-
eigandi að frumraun þess sænska 
komi á heimavelli St. Gallen þar 
sem fyrir endanum á vellinum er 
risavaxin IKEA-búð. Sviss er and-
stæðingurinn í fyrsta leik Íslands í 
efstu deild í Þjóðadeildinni og verð-
ur Michael Oliver á flautunni. Þetta 
verður sjöundi leikur þjóðanna í 
karlaflokki og bíður Ísland enn eftir 
fyrsta sigrinum.

Sviss hefur unnið fimm leiki 
en einum leik lauk með jafntefli. 
Þrátt fyrir það virtist Hamrén vera 
nokkuð bjartsýnn þegar undir-
ritaður fékk að ræða við hann á 
hóteli landsliðsins í æfingabúðum 
í Austurríki. Þar eru sígarettureyk-
ingar enn leyfðar og fengum við 
okkur sæti í vindlaherbergi en hann 
virtist afar léttur í lundu og tilbúinn 
að ræða við íslenska fjölmiðla, eitt-
hvað sem hann átti erfitt með sem 
þjálfari sænska landsliðsins og bak-
aði honum óvinsældir þar í landi.

„Það er erfitt að finna lýsingarorð 
til að lýsa sjálfum sér, að mínu mati 
er ég opinská persóna, glaðbeittur 
og auðvelt að fá mig til að hlæja,“ 
segir Erik þegar hann er spurður 
hvers konar persónuleiki hann sé. 
Hann segist þó njóta sín vel á golf-
vellinum þegar frítími gefst og hefur 
unnið í að lækka forgjöfina eftir að 
hann hætti sem þjálfari sænska 
landsliðsins.

Meiðsli bundu enda á ferilinn
Erik kemur úr litlu bæjarfélagi í Sví-
þjóð, Ljusdal, þar sem meiri áhersla 
var lögð á íshokkí. Hann lék knatt-
spyrnu sem ungur drengur en þurfti 
að hætta vegna meiðsla.

„Ég er uppalinn í Ljusdal, næsti 
stóri bær er Sundsvall og allt frá því 
að ég var ungur dreymdi mig um 
að verða atvinnumaður í fótbolta. 
Það voru margar íþróttir stundaðar 
í bænum, íshokkí var afar vinsælt og 
ég æfði íshokkí en ég var efnilegri í 
fótbolta. Ég fékk eldskírn mína sem 
sextán ára unglingur í fjórðu deild-
inni í Svíþjóð en meiddist illa þegar 
ég var átján ára. Ég fór í aðgerðir og 
náði einu ári en þá tóku meiðslin sig 
upp á ný í hnénu og ég hætti að leika 
knattspyrnu fyrir tvítugt.“

Honum fannst erfitt að með-
taka að draumurinn um atvinnu-
mennsku væri úti fyrir tvítugt.

„Þetta var erfiður tími og það eru 
margir sem upplifa þetta, dreymir 
um atvinnumennsku en meiðsli 
koma í veg fyrir það. Þáverandi 
kærasta mín var í fótbolta og ég fór 

að aðstoða við þjálfun hjá liðinu 
hennar. Ég elskaði ennþá að vera í 
kringum fótbolta og þetta var nýr 
vinkill. Ég hóf þjálfaraferilinn mjög 
ungur, ég hafði ekkert hugsað út í 
það að verða þjálfari en ég elskaði 
fótbolta. Ég fann það strax hvað mér 
fannst þetta gaman, ég reyndi eitt-
hvað að komast sjálfur inn á völlinn 
en fann strax að það var ekki í boði 
og hellti mér þá út í þjálfun.“

Ætlaði komast í fremstu röð
Fyrir vikið þurfti Erik að einbeita sér 
að þjálfarastörfum og hóf ferilinn 
sem aðalþjálfari í neðri deildum 
Svíþjóðar.

„Ég byrjaði í fjórðu deild og fann 
að þetta var eitthvað sem hentaði 
mér vel. Markmiðin á þeim tíma 
voru ekki háleit, ég hugsaði ekki út 
í að þetta yrði seinna meir starf mitt, 
hvað þá sem þjálfari íslenska lands-
liðsins,“ segir Hamrén og hlær.

„Árið 1985 skráði ég mig í háskóla 
í Stokkhólmi til að læra að kenna 
leikfimi, þar kynntist ég starf-
semi knattspyrnusambandsins og 
kynntist þjálfurum úr mismunandi 
íþróttum og fann um leið að þetta 
yrði minn starfsvettvangur og að 
ég ætlaði mér að verða þjálfari í 
fremstu röð. Ég lærði margt, bæði 
úr skólanum og af samnemendum 
mínum,“ segir Erik sem er ekki lengi 
að svara hver starfsvettvangur hans 
í dag væri ef hann hefði ekki orðið 
þjálfari.

„Ég held að ég væri kennari, mér 
hefur alltaf liðið vel í samskiptum 
við fólk. Ég vann sem kennari þegar 
ég var í neðri deildunum og mér 
líkaði það vel. Ég tók stutta törn í 
sænska hernum og kunni ágætlega 
við það, það hentar mér að vinna 
með fólki.“

Var aldrei stórt nafn
Þegar Erik sagðist stefna að því að 
verða þjálfari í efstu deild í Svíþjóð, 
Allsvenskan, efaðist fólk um drauma 
hans.

„Ég stefndi strax að því, ég ætlaði 
mér að verða þjálfari í Allsvenskan 
árið 1985 og fólk hélt að ég væri 
klikkaður og hló að mér. Ég var 
ekki stórt nafn sem fyrrverandi 
leikmaður og það tók tíu ár að vinna 
mig upp metorðastigann. Ég vissi að 
ég þyrfti að byrja í neðri deildunum 
og vinna mig upp með því að vera 
sigursæll. Það liðu níu ár áður en ég 
varð þjálfari í fullu starfi.“

Árið 1995 fékk hann starf í efstu 
deild í Svíþjóð með AIK. Hann átti 
síðar eftir að stýra liðum Örgryte í 
Svíþjóð, AaB í Danmörku og Rosen-
borg í Noregi.

„Eftirminnilegast í þessu öllu 
saman er þegar þú vinnur bikara, 
ég man enn vel eftir því þegar 
unglingalið Sundsvall undir minni 
stjórn varð meistari. Það er enn 
eina liðið norðan Stokkhólms sem 
hefur náð því, sem sýnir hvað það 
var magnað afrek. Að vinna titla 

   Héldu að  
    ég væri 
  klikkaður
Knattspyrnuferill Eriks Hamrén entist ekki 
lengi og höfðu ekki margir trú á honum 
þegar hann ákvað að gerast þjálfari. Eftir 
gott gengi við að þjálfa félagslið kom tilboðið 
að þjálfa sænska landsliðið sem var eitthvað 
sem hann dreymdi ekki einu sinni um. Hann 
fann eldmóðinn að nýju í Suður-Afríku.

Það tók Erik Hamrén tíma að klífa metorðastigann í þjálfun. En hann gafst aldrei upp. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

er það sem maður gleymir aldrei,“ 
segir Hamrén  og heldur áfram:

„Undir minni stjórn vannst sænski 
bikarinn, við mættum Barcelona í 
Evrópukeppni og ég vann titla með 
bæði AaB og Rosenborg. Þetta eru 
frábærar minningar og ég upplifði 
mismunandi hluti. Í Noregi var krafa 
um að Rosenborg ynni titilinn en hjá 
AaB tók ég við liði sem hafði ekki 
roð við stærstu liðunum fjárhagslega 
en okkur tókst að vinna titilinn.“

Nágranninn ennþá brjálaður
Þegar Hamrén stýrði liði Rosenborg 
kom kall frá sænska knattspyrnu-
sambandinu. Lars Lagerbäck var að 
yfirgefa landsliðið eftir tíu ár og bar 
sænska sambandið víurnar í Erik 
sem segir að það hafi komið sér í 
opna skjöldu.

„Það var mikill heiður, þegar ég 
var búinn að upplifa drauminn um 
að stýra liði í efstu deild í Svíþjóð fór 
ég að hugsa hvert næsta markmið 
væri. Þá varð markmiðið að verða 
þjálfari í stöðugu liði í Svíþjóð og 
afla mér virðingar innan Svíþjóðar 
sem þjálfari en svo fann ég að ég 
vildi taka nýtt skref eftir tíu ár í Sví-

þjóð,“ segir Erik og bætir við:
„Mig dreymdi aldrei um að verða 

þjálfari sænska landsliðsins. Ég hélt 
að ég hefði ekki bakgrunninn í það, 
ég væri ekki nægilega þekktur eftir 
ferilinn. Ég sá ekki fyrir mér að taka 
við landsliðinu og þetta kom mér á 
óvart þrátt fyrir að ég væri að gera 
góða hluti með félagslið.“

Nágranni hans í Svíþjóð varð 
strax viss um að hann yrði landsliðs-
þjálfari en Erik var ekki á sama máli.

„Þegar það kom í ljós að Lars væri 
að hætta kom upp orðrómur um að 
ég myndi taka við. Nágranni minn 
ætlaði að veðja á að ég yrði næsti 
þjálfari, hann hefði það á tilfinning-
unni en ég stöðvaði hann og sagði 
að ég yrði ekki næsti þjálfari. Hann 
ætlaði að setja þúsund sænskar 
krónur á þetta og hélt að þetta yrði 
gott veðmál en ég stöðvaði hann, 
hann er enn reiður út í mig,“ segir 
Hamrén hlæjandi en hann varð þó 
afar stoltur þegar tilboðið kom.

„Þegar tilboðið kom fannst mér ég 
ekki geta yfirgefið Rosenborg strax, 
ég var búinn að vera með liðið í 
átján mánuði og stýrði Rosenborg 
með sænska landsliðinu um tíma.“

MIG DREYMDI ALDREI
UM AÐ VERÐA ÞJÁLFARI
SÆNSKA LANDSLIÐSINS.
ÉG HÉLT AÐ ÉG HEFÐI EKKI 
BAKGRUNNINN Í ÞAÐ, ÉG
VÆRI EKKI NÆGILEGA
ÞEKKTUR EFTIR FERILINN. 

Kristinn  
Páll Teitsson
kristinnpall@frettabladid.isid.is
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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

Nýr Dacia Sandero
1.990.000 kr.

Staðalbúnaður: Svart „Ambiance“ tauáklæði, hiti í sætum, geymsluhólf í framhurðum, ABS hemlakerfi, ESC stöðugleikastýring, brekkuaðstoð,
Stopp/Start ræsibúnaður, Eco akstursstillingarkerfi, loftpúði fyrir ökumann, loftpúði fyrir farþega, ISOFIX barnabílstólafestingar, fjarstýrðar 
hurðarlæsingar, barnalæsingar á afturhurðum, sex aðgerða aksturstölva, þokuljós að framan, upphituð afturrúða, LED dagljós, aðgerðahnappar í stýri, 
útihitamælir, útvarp, geislaspilari, 4 hátalarar, útihitamælir, Bluetooth handfrjáls símabúnaður, USB- og AUX-tengi fyrir MP3 spilara/iPod.

www.dacia.is

ATH: TAKMARKAÐ MAGN
Á ÞESSU VERÐI!

Stærri bíllá smábílaverði

OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 12–16



Alltaf pressa í Svíþjóð
Hann tók við liðinu af Lars Lager-
bäck og var strax undir pressu sem 
þjálfari sænska landsliðsins.

„Ég hugsaði um tíma: Er þetta 
rétti tímapunkturinn til að taka við 
sænska landsliðinu? Liðið var búið 
að komast á fimm stórmót í röð en 
komst ekki inn á HM í Suður-Afríku 
og það voru ákveðin kynslóðaskipti 
fram undan. Þess vegna hugsaði ég 
hvort þetta væri rétti tíminn því að 
það var krafa um jákvæð úrslit strax. 
Svo hugsaði ég að þetta gæti orðið 
eina tækifæri mitt til að taka við 
landsliðinu svo að ég stökk á það. 
Svíþjóð komst ekki á HM það árið 
sem dró aðeins úr væntingunum 
og það voru margir farnir að kalla 
eftir breytingum, sérstaklega fjöl-
miðlarnir, en það er alltaf pressa á 
þjálfaranum. Á þessu stigi þarf þjálf-
ari að skila úrslitum og þú þarft að 
takast á við það,“ segir Hamrén sem 
segir það einnig mikilvægt fyrir leik-
mennina.

„Ef þú nærð góðum úrslitum 
snemma, þá ertu að selja leik-
mönnum hugmyndafræðina. Þó að 
þú sért besti þjálfari heims munu 
leikmennirnir efast um aðferðir 
þínar ef úrslitin eru ekki rétt.“

Hann er því vanur að vænting-
arnar séu miklar hjá stuðnings-
mönnunum.

„Þetta er annað en þegar Lars tók 
við liðinu, þá voru væntingarnar 
ekki miklar en eftir frábært gengi 
undanfarin ár undir stjórn Lars og 
Heimis fara væntingarnar á annað 
stig.“

Hann stýrði sænska landsliðinu 
í sjö ár og er ánægður með starf sitt 
þar þegar litið er til baka.

„Þegar ég lít til baka er ég ánægð-
ur með árangur minn í heildina. Við 
komumst tvisvar í lokakeppni EM 
og vorum nálægt því að komast á 
HM 2014, lentum í öðru sæti á eftir 
Þýskalandi og mættum Portúgal 
í umspilinu. Við mættum þeim í 
bráðfjörugum leik en tókst ekki að 
yfirstíga þá hindrun,“ segir Hamrén 
sem var þó svekktur yfir árangr-
inum í lokakeppni EM.

Fann eldmóðinn í Suður-Afríku
Eftir að hafa hætt með sænska 
landsliðið aðstoðaði hann Örgryte 
í stuttan tíma sem ráðgjafi áður 
en hann tók stóra U-beygju. Tók 
hann við starfi tæknilegs ráðgjafa 
hjá Mamelodi Sundowns í Suður-
Afríku.

„Ég þurfti á hvíld að halda eftir 
að hafa stýrt sænska landsliðinu. 
Ég stýrði því í sjö ár og það tók á, 
líkamlega og andlega, og ég þurfti 
á smá hvíld að halda og vann ekki 
í 18 mánuði. Eftir það fann ég að ég 
hefði enn eldmóðinn til að vinna í 
knattspyrnu áfram,“ segir Hamrén 
sem fékk mörg tilboð eftir að hafa 
hætt með sænska landsliðið.

„Það voru þjálfaratilboð í Skand-
inavíu og fleiri tilboð en þetta var 
eitthvað nýtt og ég var að leita eftir 
því. Ég var búinn að þjálfa í Skand-
inavíu, auðvitað voru mörg tilboð 
freistandi fjárhagslega en ég sagði 
nei við mörgum þar til ég fékk til-
boðið frá Suður-Afríku. Þar fór ég í 
nýtt umhverfi og nýja stöðu og ég 
ákvað að stökkva á tækifærið.“

Hann sinnti því starfi í rúmt ár.
„Það voru langir vinnudagar, sér-

staklega fyrstu mánuðina þegar ég 
var einsamall í Suður-Afríku. Ég var 
að koma í nýja stöðu og vildi læra 
allt saman undir eins en þar fann ég 
líka eldmóðinn á ný. Þar fann ég að 
ég saknaði þess að þjálfa lið en ekki 
í Svíþjóð þar sem mér fannst ég hafa 
náð öllu því sem hægt væri.“

Getur aðstoðað aldraða foreldra
Skyndilega kom tilboð frá Íslandi, 
þar fékk hann tækifæri til að snúa 
aftur í þjálfun og á sama tíma huga 
að fjölskyldumálum.

„Þegar það kemur upp fæ ég tæki-
færi til að stýra liði í fremstu röð í 
Evrópu og búa í Svíþjóð og vera nær 
fjölskyldunni. Þá get ég aðstoðað 
foreldra mína sem eru orðnir gamlir 
og þurfa á aðstoð að halda, systir 
mín sá lengi vel um það og gerði það 
vel en nú gat ég aðstoðað. Þegar ég 
var í Suður-Afríku hitti ég þau einu 

ÉG FÉKK STRAX AÐ HEYRA
ÞAÐ FRÁ MÖRGUM AÐ-
ILUM AÐ ÞETTA VÆRI
EKKI BESTI TÍMINN TIL AÐ
TAKA VIÐ ÍSLENSKA LIÐ-
INU EFTIR VELGENGNINA
UNDANFARIN ÁR OG ÞAÐ
ERU MIKLAR VÆNTINGAR
GERÐAR TIL LIÐSINS.

sinni á ári en þarna fékk ég spenn-
andi tækifæri sem hentaði vel, ég get 
búið í Svíþjóð og þjálfað í fremstu 
röð,“ segir Hamrén sem heillaðist í 
fyrstu heimsókn.

„Ég fann það strax þegar ég kom á 
fund hjá KSÍ að þetta væri starf sem 
ég væri til í. Ég er afar ánægður með 
að þeir kusu að ráða mig.“

Ráðlagt að taka ekki við liðinu
Hann var varaður við því að taka 
við íslenska liðinu á þessum tíma-
punkti.

„Ég fékk strax að heyra það frá 
mörgum aðilum að þetta væri ekki 
besti tíminn til að taka við íslenska 

liðinu eftir velgengnina undan-
farin ár og það eru miklar væntingar 
gerðar til liðsins. Það eru ekki marg-
ar þjóðir sem komast í lokakeppni 
þrjú skipti í röð og þetta verður 
erfitt en mér líkar þessi áskorun. 
Ég hef trú á því að við getum það ef 
leikmennirnir haldast heilir og þeir 
sýna sama vilja og þeir hafa gert 
undanfarin ár.“

Hamrén vann með tveimur 
íslenskum leikmönnum sem þjálfari 
félagsliðs, Brynjari Birni Gunnars-
syni og Atla Sveini Þórarinssyni, og 
hann heillaðist um leið af íslenska 
viðhorfinu.

„Ég heillaðist strax af þeim, 
Atli kom upp úr unglingastarfinu 
hjá Örgryte og ég hugsaði oft um 
hann sem sænskan leikmann en 
Brynjar kom inn sem leikmaður til 
að styrkja aðalliðið og heillaði mig 
undir eins,“ segir Hamrén og heldur 
áfram með bros á vör:

„Ég man ennþá eftir fyrsta leikn-
um hans Brynjars. Æfingarleikur á 
La Manga og ég sá strax hvað við 
værum með frábæran leikmann í 
okkar herbúðum, hann var við það 
að drepa andstæðinginn í leiknum 
og átti eftir að gera hvað sem er til 
að vinna leiki fyrir félagið,“ segir 
Hamrén glottandi.

Hefði þegið æfingaleiki
Fyrstu leikir Íslands undir stjórn 
Hamréns eru afar erfiðir. Sviss og 
Belgía í Þjóðadeild UEFA, lið sem 
eru meðal tíu bestu í heiminum 
samkvæmt styrkleikalista FIFA.

„Þetta verða virkilega erfiðir 
fyrstu leikir, ef ég á að vera hrein-
skilinn, ég hefði kosið að fá æfinga-
leiki til að skoða leikmennina og 
koma mínum hugmyndum að en 
þessu verður ekki breytt. Ég er afar 
spenntur að sjá hvað leikmennirnir 
gera og hvert við getum farið saman 
sem lið. Við erum í efsta styrkleika-
flokki í Þjóðadeildinni og þá mæt-
irðu liðum af þessum styrkleika-
flokki og það er okkar að halda sæti 
okkar. Ef litið er til styrkleikalistans 
ættum við að vera í þriðja sæti en 
Ísland hefur sýnt það áður að það 
er hægt að vinna stærri þjóðir ef 
leikáætlunin gengur upp,“ segir sá 
sænski.

Verður þetta í sjöunda skiptið 
sem Ísland og Sviss mætast í karla-
flokki en síðast lauk leiknum með 
4-4 jafntefli. Jóhann Berg Guð-
mundsson, sem nú er fjarverandi 
vegna meiðsla, skoraði þrjú mörk 
og bjargaði stigi fyrir Ísland í Bern.

„Ég þekki tilfinninguna, við 
náðum að vinna upp fjögurra marka 
forskot gegn Þýskalandi með Sví-
þjóð og vonandi getum við náð 
að leika það eftir án þess að leka 
fjórum mörkum.“

Hamrén hefur skoðað leikmenn 
sem eiga leiki að baki fyrir U21 árs 
liðið en ætlar að gefa sér tíma til 
að skoða aðra leikmenn á næstu 
vikum. Tíminn var af skornum 
skammti hjá honum og Frey Alex-
anderssyni við að velja leikmanna-
hópinn í þetta skiptið.

Erfitt að taka við kyndlinum
„Ég hef skoðað leiki með U21 árs 
liðinu en ekki náð að sjá marga 
leika með félagsliðum sínum. Síð-
ustu vikur hafa einkennst af því að 
skoða ótalmarga leikmenn en það 
er skylda mín að fylgjast með yngri 
landsliðum Íslands sem þjálfari 
landsliðsins. Það verður erfitt fyrir 
komandi kynslóðir að taka við 
kyndlinum af gullkynslóðinni, sér-
staklega þegar mengið er lítið eins 
og á Íslandi en flestir af núverandi 
leikmönnum liðsins eiga að mínu 
mati nokkur góð ár eftir,“ segir 
Hamrén sem segist ekki ætla að fara 
að þvinga fram endurnýjun strax.

„Við getum ekki valið leikmenn 
í hópinn bara vegna aldurs, þeir 
verða að hafa eitthvað fram að færa 
og ég mun fylgjast með því. Von-
andi hefur gott gengi liðsins jákvæð 
áhrif á komandi kynslóðir. Í Svíþjóð 
ætluðu yngri kynslóðir sér að ná 
sama árangri og farsælir íþrótta-
kappar. Yngri leikmenn hafa séð 
hvaða möguleikar eru fyrir hendi, 
að Ísland geti komist í lokakeppni 
í stórmóti.“

Hamrén segir mikla áskorun að halda íslenska landsliðinu í fremstu röð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Zlatan er auðmjúkur og frábær einstaklingur

„Það eina sem ég er ekki sáttur við eru úrslitin á EM, við unnum bara 
einn leik árið 2012 og töpuðum fyrstu tveimur leikjunum. Fjórum árum 
seinna, í Frakklandi, fengum við bara eitt stig. Það var margt líkt með 
því og því sem Ísland upplifði á HM í Rússlandi í sumar. Það var margt 
jákvætt en úrslitin duttu ekki með liðinu.“

Hjá sænska liðinu stýrði hann stórstjörnunni Zlatan Ibrah-
imovic.

„Hann er heimsklassa leikmaður og var í raun mun 
stærri stjarna en nokkur annar leikmaður 
í liðinu. Þrátt fyrir það reyndist hann 
mér frábærlega og ég get ekki annað 
en hrósað honum sem frábærum 
manni. Hann hætti um tíma með 
landsliðinu en kom aftur og átti 
bestu ár sín með liðinu undir minni 
stjórn, þar sýndi hann sænsku 
þjóðinni hvað í honum bjó. 
Liðið nýtti hæfileika hans til hins 
ýtrasta og hann hagnaðist á því 
sem fyrirliði liðsins.“

Undirritaður er forvitinn um 
persónuleikann. Zlatan er afar 
litríkur karakter innan sem utan 
vallar.

„Maður sér eina hlið á honum í 
fjölmiðlunum og hann hefur nýtt 
sér það vel til að stækka viðskipta-
veldi sitt en í mínum augum er 
hann frábær og auðmjúkur ein-
staklingur. Ég fæ oft spurningar 
um hvort það sé erfitt að þjálfa 
leikmenn eins og hann en leik-
menn í þessum gæðaflokki vita 
hvað til þarf og leggja hvað mest 
á sig. Ég ber ómælda virðingu fyrir 
honum og gæti sagt margar sögur 
af því hversu fagmannlegur hann 
er, stærra vandamál er að vinna 
með leikmönnum sem halda að 
þeir séu á þessu gæðastigi en 
eru það ekki.“
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             20% 
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         SPEGLUM

www.pier.is
KORPUTORG - SMÁRATORG - AKUREYRI - SELFOSS

Gildir 6. sept - 12. sept. Gildir ekki með öðrum tilboðum. 

CELAYA kommóða

34.900,-    20.000,-
ADELINE snyrtiborð

79.900,-    50.000,-
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       25% 
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ADELINE kommóða

89.900,-   50.000,-

CELAYA náttborð

17.990,-    10.000,-



  Hver  
eru þau 
   og hvar
Hvaða skilyrði þarf að 
uppfylla til að komast 
á skrá lögreglunnar um 
horfna menn? Til hvers 
er skráin og hverja 
vantar á hana? Frétta-
blaðið rýnir í horfinna-
mannaskrá og þekkt 
mannshvörf sem ekki 
komast á skrána.

21 31963
Tveir menn hurfu í Reykjavík 
sumarið 1963. Vitað er að 
þeir tóku leigubíl heiman frá 
öðrum þeirra að næturlagi. 
Daginn eftir uppgötvaðist að 
trilla föður annars þeirra var 
horfin. Talið var að þeir hefðu 
ætlað út í amerískt skip sem 
lá við akkeri utan við Engey. 
Ekkert hefur sést af bátnum 
síðan og mennirnir eru enn 
týndir.

1974
Aldraður maður hvarf á Snæ-
fellsnesi árið 1974. Hann 
var með barnabarni sínu 
og tengdasyni í berjamó og 
hugðist ganga að bíl þeirra 
og sækja sér kaffisopa. Hann 
skilaði sér ekki til baka og 
hefur aldrei sést síðan. Spor-
hundar röktu spor hans upp á 
þjóðveg. Hvarf hans hefur alla 
tíð verið mönnum ráðgáta.

1978
Fjórir piltar á aldrinum 16 til 
18 ára sáust sigla út úr höfn-
inni á Dalvík með stefnuna 
á Hrísey í sumarblíðu í júní 
1978. Fylgst var með þeim í 
sjónauka sigla inn fyrir hafnar-
garðinn í Hrísey. Síðan hefur 
ekkert til þeirra spurst. Enginn 
varð bátsins var í Hrísey. 
Síðar fannst skór eins þeirra í 
sjónum og ár úr bátnum. 

✿ Mannshvörfin eru mörg hver dularfull og engar skýringar á þeim finnast

?
120

1974

Á skrá kennslanefndar yfir 
horfið fólk eru 120 manns 
sem horfið hafa frá árinu 
1945 og aldrei fundist. 

Færeyingurinn Willy Peter-
sen hvarf árið 1974 en er 
ekki á skrá lögreglu þrátt 
fyrir rannsókn á sínum tíma.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur@frettabladid.is

E in ástsælasta söguper-
sóna Arnaldar Ind-
riðasonar, Erlendur 
Sveinsson, er heilluð 
af mannshvörfum á 
sama hátt og svo margir 

Íslendingar, með blöndu af forvitni 
og samlíðan. Erlendur drekkur í sig 
allt um skipskaða, fjallgöngumenn 
sem aldrei koma aftur til byggða og 
fólk sem heldur sig mest í þéttbýli 
en hverfur sporlaust án nokkurra 
skýringa.

Um allt Ísland eru sjálfskipaðir 
einkaspæjarar sem liggja á timarit.
is og grúska í gömlum gögnum um 
menn sem horfið hafa sporlaust. 
Þeir leita Geirfinns og reyna að 
skilja örlög þeirra sem hvarf hans 
hafði áhrif á.

Horfinnamannaskrá lögreglu
Haldnar eru skrár yfir horfið fólk. 
Ein þeirra er hin formlega horf-
innamannaskrá sem kennslanefnd 
heldur. Hún var nýlega gerð opin-
ber, án þess þó að nöfn þeirra sem 
á henni eru séu birt. Fréttablaðið 
grennslaðist fyrir um tilurð þessarar 
skrár hjá Gylfa Gylfasyni, formanni 
kennslanefndar Ríkislögreglustjóra.

Gylfi segist hafa fundið fyrir því 
að misskilnings gæti um tilgang 
skrárinnar. Til að kennsl verði borin 
á lík eða líkamsleifar sem finnast er 
afar mikilvægt að haldin sé fullkom-
in skrá um horfna menn og upplýs-
ingum haldið um þá á einum stað.  
„Skráin er hjá kennslanefnd af því 
að við höfum það hlutverk að bera 
kennsl á óþekkt lík og líkamsleifar 
sem finnast.“ 

Kennslanefnd starfar eftir reglu-
gerð 350/2009, leiðbeiningum frá 
Interpol og starfslýsingu Ríkislög-
reglustjóra. Í nefndinni sitja rann-
sóknarlögreglumenn, tæknimenn 
lögreglu, þar á meðal sérfræðingur 
á líftæknisviði, réttarlæknir, réttar-
tannlæknir og meinafræðingur. 

Nefndin er kölluð til þegar lík eða 
líkamsleifar finnast og þá fer mjög 
formlegt ferli í gang. Hún fer jafnvel 
á vettvang, er viðstödd krufningu og 
vinnur úr gögnum sem koma fram 
við rannsókn lögreglu og nefndar-
innar. Nefndin kemur svo saman 
á fundi þar sem sérfræðingar gera 
grein fyrir niðurstöðum sínum. 
Þeir þurfa að komast að samhljóða 
niðurstöðu og þegar hún liggur fyrir 
er gefið út vottorð um að kennsl 
séu staðfest. Eitt þriggja aðalskil-
yrða fyrir því að borin séu kennsl 
á látinn einstakling þarf að vera 
fyrir hendi. Það eru upplýsingar 
um tennur, fingraför eða erfðaefni 
(DNA). Viðbótarskilyrði geta verið 
læknisfræðilegar upplýsingar, upp-
lýsingar úr tæknirannsókn og upp-
lýsingar frá ættingjum. 

Hverjir fara á skrána? 
Það er hlutverk lögreglunnar að fara 
með rannsókn mannshvarfa. Leiði 
rannsókn í ljós að viðkomandi er 
horfinn og talinn látinn er kennsla-
nefnd tilkynnt um hvarfið. Nefndin 
færi ítarlegar upplýsingar um við-
komandi sem skráðar eru á sérstakt 
eyðublað sem byggir á stöðlum 
Inter pol.

Lögregla aflar umræddra upp-
lýsinga hjá ættingjum hins horfna. 
Eyðublaðið er margar blaðsíður 
og á það eru skráðar upplýsingar 
sem nýtast kennslanefnd við að 
bera kennsl á viðkomandi: nafn, 
fæðingar dagur, sérkenni eins og 
húðflúr, ör, gervilimir og upplýs-
ingar um hver var læknir og tann-
læknir viðkomandi. Í dag er líka 
tekið DNA-strok, helst hjá móður.

Á listanum er fólk af ýmsum þjóð-
ernum sem týnst hefur hér á landi. 
Tveir eru skráðir á listann sem 
hurfu erlendis; annar árið 2013 og 
hinn fyrr á þessu ári. Gylfi skýrir 
þetta þannig að í ríkjum sem hafa 
ekki trausta innviði, til dæmis þar 
sem stríð hafa geisað, sé ekki unnt 
að treysta því að haldið sé með 
fullnægjandi hætti utan um þessar 
upplýsingar. Því sé talið öruggara að 

Hvar er Willy Petersen?

Bjarki Hólmgeir Hall, sem legið 
hefur yfir mannshvörfum um ára-
bil og heldur úti síðunni manns-
hvorf.is og er með bók um þau 
efni í smíðum, lagðist yfir lista 
kennslanefndar um leið og hann 
var birtur. Hann segist hissa á því 
að nokkuð mörg nöfn á hans lista 
séu ekki skráð hjá lögreglunni. 
„Ég skil ekki af hverju þeir eru 
ekki með Willy Petersen á sínum 
skrám, enda var það lögreglumál 
á sínum tíma.“

Willy Petersen hvarf snemma í 
september 1974. Vitað er að Willy 
hringdi í vin sinn um miðjan dag 
en símtalið slitnaði. Síðan hefur 
hvorki vinurinn né aðrir ætt-
ingjar heyrt frá Willy. Af gögnum 
Geirfinnsmálsins er þó ljóst að 
lögreglan hafði mál Willys til 

rannsóknar á þessum tíma 
því mappa um mál hans 
fylgdi málsgögnum Geirfinns-
máls en varð viðskila við þau 
síðar. Mun lögregla hafa spurt 
Sævar Ciesielski um Willy og 
nafn hans er einnig nefnt í 
yfirheyrslum yfir Kristjáni 
Viðari Júlíussyni og þess getið 
að Willy hafi horfið um svipað 
leiti og Geirfinnur og ekkert til 
hans spurst síðan.

Aðspurður kannast Gylfi 
Gylfason hjá kennslanefnd 
ekki við nafn Willys og segir 
nafn hans ekki á skrám. Það 
kemur Bjarka mjög á óvart.

Aðspurður segist Bjarki að 
sjálfsögðu upplýsa lögreglu 
um einstök tilfelli sem ekki 
eru á skrá hennar, leiti lögregla 
til hans með fyrirspurnir. 

✿  120 einstaklingar eru skráðir horfnir hér á landi, þar af hafa 64 horfið á sjó
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halda upplýsingum um viðkomandi 
í skrám hér á landi. Orsakir þeirra 
mannshvarfa sem skráð eru hjá 
kennslanefnd eru ýmsar; sjóslys, 
slæm veður og voveiflegir atburðir. 
Á listanum má til dæmis finna rúm-
lega þrítugan karlmann sem týnd-
ist í Keflavík árið 1974. Sama ár er 
skráður 18 ára piltur sem hvarf í 
Hafnarfirði. Þeir sem þekkja til geta 
þarna borið kennsl á Guðmund og 
Geirfinn Einarssyni. Þeir eru týndir 

samkvæmt horfinnamannaskrá, 
enda hafa lík þeirra aldrei fundist. 
Niðurstaða Hæstaréttar breytir því 
ekki.

Þeir sem ekki eru á skránni
Hin formlega horfinnamannaskrá 
kennslanefndar er hins vegar ekki 
eina skrá landsins um horfið fólk. 
Bjarki Hall, einn þeirra einkaspæj-
ara sem fyrr var vísað til, heldur 
úti síðunni mannshvorf.is. Á lista 

Bjarka má finna nöfn sem ekki eru 
á horfinnamannaskrá. Fréttablaðið 
spurði Gylfa hvort hann hefði séð 
lista Bjarka og hverju þetta mis-
ræmi gæti sætt. Gylfi segir málið 
flóknara en svo að safna megi 
saman öllum sem týnst hafa og 
setja saman lista. Sumir geti reynst 
á lífi í öðrum löndum, borin hafi 
verið kennsl á líkamsleifar annarra 
án þess endilega að greint hafi verið 
frá því opinberlega og einhverjir séu 

jafnvel skráðir í sambærilegar skrár 
erlendis sé talið að þeir hafi horfið 
þar. Kennslanefnd sé kunnugt um 
málin og hafi upplýsingar um hina 
erlendu skráningu.

„Listinn sem birtur var nýverið 
er ekki endanlegur og verður hann 
uppfærður reglulega,“ segir Gylfi. 
Lögreglan taki enn við ábendingum 
frá fólki, eftir að listinn var birtur. 
Unnið sé að því að sannreyna þær 
og að viðkomandi einstaklingar 
séu í raun og veru týndir. Gylfi segir 
þetta geta verið mikla vinnu og 
tímafreka. Áratugagömul manns-
hvörf eru erfiðust og þótt listinn 
byggi á eldri skrám lögreglu séu 
upplýsingar í mörgum tilvikum 
bæði gamlar og oft mjög ófull-
komnar. Í sumum tilvikum hafi ef 
til vill aldrei verið formlega tilkynnt 
um mannshvarf og lögregla jafnvel 
bara skráð upplýsingar í dagbók 
sína. „Unnið hefur verið að því að 
færa eldri mál inn í nýja skrá og 
áfram er unnið í upplýsingaöflun í 
þeim tilgangi að bæta skrána.“ 

Gylfi segir að reglulega sé haft 
samband við lögreglu vegna lík-
amsleifa eða beina sem talin eru af 
manni. Öll bein fari í rannsókn og 
oft komi í ljós að um dýrabein sé að 
ræða. Sé niðurstaðan eftir rannsókn 
að líkamsleifar séu af manni eru þær 
sendar í aldursgreiningu og séu þær 
ekki of gamlar, frá miðöldum til 
dæmis, geti nákvæm skráning í skrá 

LISTINN SEM BIRTUR VAR
NÝVERIÐ Í ÁRSSKÝRSLU 
RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA 
ER EKKI ENDANLEGUR 
OG VERÐUR UPPFÆRÐUR 
REGLULEGA. 

Gylfi Gylfason,  
formaður  
kennslanefndar
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Haukur Guðmundsson 
hóf snemma að veiða og 
áhugi á matreiðslu fylgdi 
í kjölfarið. Hann leggur 
mikla áherslu á að nýta 
sem mest það sem hann 
veiðir og hefur m.a. búið 
til kavíar og paté.
helgin  ➛4
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Bílaeigendur geta komið til Motormax og fengið fagmenn til að sjá um nokkurn veginn allar þarfir bílsins. MYNDIR/ANTON BRINK

    Nýtt afl á  
íslenskum bílamarkaði
Hjá Motormax er til mikið úrval varahluta í alla bíla. Þar er líka smurstöð, bíla-
þvottur og bón. Í raun geta starfsmenn Motormax séð um flest allt sem kem-
ur að þjónustu og viðhaldi bílsins, jafnvel skotist með hann í skoðun. ➛2

Acid Soothe  
- ertu með 

brjóstsviða?



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: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349  
Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368   
Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 
5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@
frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@
frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Motormax er nýtt afl á 
íslenskum bílamarkaði,“ 
segir Ingi Þór Harðarson, 

framkvæmdastjóri Motormax. 
„Nafnið okkar og merkið er gamalt, 
en við erum að fara af stað með 
alveg nýja nálgun. Við seljum vara-
hluti, bjóðum smurningu og getum 
sinnt ýmiss konar annarri þjónustu 
fyrir bílaeigendur sem koma til 
okkar. Við viljum vera þekktir fyrir 
framúrskarandi þjónustu, gæði og 
ábyrgð.

Í verslun okkar seljum við West-
falia dráttarbeisli fyrir flestar gerðir 
bíla og sjáum líka um ásetningu 
dráttarbeisla,“ segir Ingi. „Við 
seljum líka Brenderup gæðakerrur 
og Motul olíur og erum að sjálf-
sögðu með varahlutaþjónustu og 
viðgerðarþjónustu fyrir kerrurnar. 
Þannig að ef þú kaupir kerru hjá 
okkur geturðu líka fengið alla 
þjónustu fyrir hana hér hjá okkur.

Aðaláherslan hjá okkur er á að 
selja varahluti og sinna ísetningu 
þeirra,“ segir Ingi. „Við bjóðum 
upp á alla varahluti sem þarf til að 
viðhalda bílnum og seljum vara-
hluti til verkstæða um allt land. Við 
bjóðum meira að segja upp á fríar 
sendingar til allra verkstæða, bæði 
á höfuðborgarsvæðinu og á lands-
byggðinni.

Svo erum við líka með vandaða 
smurstöð og getum séð um 
smurningu á öllum gerðum bíla,“ 
segir Ingi.

Spara bílaeigendum 
 hausverkinn
„Við erum með úrval af varahlutum 
og aukahlutum fyrir kerrur. Við 
eigum aukahliðar og segl og alls 
konar hluti fyrir kerrurnar okkar 
sem passa á flestallar gerðir af 
kerrum,“ segir Ingi. „Svo bjóðum 
við líka upp á bílaþvott. Hjá okkur 

er hægt að fá allt frá léttum þrifum 
yfir í bón og vandlegan þvott að 
innan.

Motormax getur í raun sinnt 
öllum bílaþörfum nema við-
gerðum. Þannig að ef ekki er um 
alvarlegar bilanir eða viðgerðir að 
ræða geta bílaeigendur komið til 
Motormax, sett bílinn í hendur 
fagmanna og fengið alla þjónustu á 
einum stað,“ segir Ingi. „Við getum 
tekið við bílnum og reddað flestöllu 
fyrir viðskiptavini.

Við viljum halda utan um 
bíleigandann og erum orðin hálf-
gerð bílamiðstöð,“ segir Ingi. „Við 
getum skipt um perur og þurrkur, 
smurt bílinn, þrifið hann, skaffað 
varahluti og aðstoðað fólk með 
þá þjónustu sem við bjóðum ekki 
sjálfir. Ef fólk skilur til dæmis bílinn 
sinn eftir hjá okkur fyrir smurningu 
getum við líka tekið hann í skoðun 
eða látið skipta um dekk, ef þess 
þarf.

Þannig að fyrir fólk sem hefur 
kannski litla þekkingu eða áhuga 
á bílamálum getum við séð um allt 
sem þarf að huga að,“ segir Ingi. 
„Það getur verið rosalega gott að 
hafa einhvern aðila sem getur séð 
um þessi öll mál fyrir mann án 
þess að þetta sé neitt vesen og það 
er gott að geta fengið alla svona 
aðstoð á einum stað.

Við erum staðsett í Vatnagörðum 
12 og það er opið hjá okkur milli 
8-17 á virkum dögum,“ segir Ingi. 
„Við vonumst svo til að geta aukið 
opnunartímann á næstunni.“

Hjá Motormax 
er frábær vara-
hlutaþjónusta 
og smurstöð 
fyrir allar gerðir 
bíla.

Starfsfólk Motormax tekur vel á móti viðskiptavinum sem vilja spara sér vesen með bílinn.

Motormax leggur mesta áherslu á sölu varahluta og ísetningu þeirra. Fyrirtækið býður upp á ókeypis sendingar á varahlutum til verkstæða bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 

Við getum skipt 
um perur og þurrk-

ur, smurt bílinn, þrifið 
hann, skaffað varahluti 
og aðstoðað fólk með þá 
þjónustu sem við bjóðum 
ekki sjálfir.

Framhald af forsíðu ➛
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Mér finnst ég finna 
mikinn mun þegar 

ég tek ensímin því það er 
eins og það sé alltaf 
eitthvað sem meltingin er 
ekki alveg að þola.
Anna Steinsen

Anna Steinsen er ein af fjórum 
eigendum fyrirtækisins 
KVAN þar sem fjöldi fólks 

hefur sótt námskeið til þess að 
þroska sig í samskiptum og sam-
vinnu við annað fólk. Áður vann 
Anna lengi vel sem þjálfari og fyrir-
lesari hjá Dale Carnegie en vinnur 
nú í fullu starfi við fyrirtækið sitt og 
sinnir því ábyrgðarmikla hlutverki 
að vera fjögurra barna móðir og 
sjá um velferð þeirra ásamt eigin-
manni sínum.

Svefn og félagsleg samskipti
Sýn Önnu á lífið og tilveruna er 
afar skýr og telur hún góðan svefn 
vera grunninn að góðri heilsu, 
bæði líkamlegrar og andlegrar. 
„Félagsleg samskipti við fólk koma 
strax í kjölfarið en rannsóknir hafa 
sýnt fram á að mikilvægi félags-
legra samskipta vega þungt þegar 
kemur að heilsu manna og langlífi. 
Mataræði og hreyfing skipta líka 
gríðarlega miklu máli en ekkert af 
þessu verður í lagi ef svefninn er 
ekki í lagi. Ef þú ferð seint að sofa 
og borðar drasl, hefur það gífurleg 
áhrif á heilsuna. Bara með því að 
laga svefninn og fara fyrr að sofa þá 
ertu búin að bæta andlega heilsu 
töluvert sem auðveldar svo að fara í 
aðrar lífsstílsbreytingar. Það hjálpar 
lítið að ætla að borða bara hollt ef 
það vantar svefn.“

Stólajóga
Anna tekur sér ýmislegt fyrir hend-
ur og hún hefur m.a. lært kundalini 
jóga hjá Auði Bjarnadóttur. „Í dag 
er ég með jóga fyrir eldri borgara en 
það er stólajóga þar sem elstu þátt-
takendur eru yfir 90 ára gamlir. Það 
er dansað í stólunum, tekin öndun 
og farið með möntrur en þetta er 

ótrúlega gefandi og skemmtilegt 
því þessi hópur er bæði þakklátur 
og ótrúlega skemmtilegur.“

Máttur matarins
Anna hefur alltaf verið heilsuhraust. 
Fyrir u.þ.b. 10 árum kynntist hún 
konu sem hafði tekið mataræðið 
afar föstum tökum vegna ristilsjúk-
dóms og náð að laga ýmislegt en 
dóttir Önnu þjáist af sama sjúk-
dómi. „Það varð til þess að ég hellti 
mér út í þau fræði, fór að kynna 
mér þau og læra um mátt matarins. 
Ég prófaði mig áfram sjálf, tók út 
óhollustu, unna matvöru, sykur, 
glútein og mjólkurvörur og þegar 
ég var búin að hreinsa mig, prófaði 
ég að taka inn aftur þessar vörur 

og fann muninn. Þessi þekking og 
reynsla nýtist mér enn í dag og nú 
veit ég hvað ég þarf að forðast til að 
mér líði sem best. En það er aldrei 
neitt bannað því um leið og eitt-
hvað má ekki, þá get ég ekki hætt að 
hugsa um það og ég held að það eigi 
við um ansi marga.“ Hvað varðar 
bætiefni þá tekur Anna daglega inn 
D-vítamín, magnesíum, ómega-3, 
B12 og svo Digest Gold meltingar-
ensímin sem hún er afar hrifin af. 
„Mér finnst ég finna mikinn mun 
þegar ég tek ensímin því það er 
eins og það sé alltaf eitthvað sem 
meltingin er ekki alveg að þola, ég 
verð útþanin og fæ óþægindi sem 
ég losna algerlega við þegar ég tek 
þau inn með matnum.“

Finna okkar tilgang og hafa 
gaman
Anna hefur ákveðið lífsmottó sem 
hún fylgir og má yfirfæra það í 
nokkur heilræði sem flestir ef ekki 
allir geta nýtt sér.

●  Fá nægan svefn og vera í félags-
legum samskiptum við fólk.

● Anda djúpt og fá ferskt loft.
● Passa mataræðið og fá hreyfingu.

Það er aldrei neitt bannað
Hvað varðar 
bætiefni þá tek-
ur Anna daglega 
inn  D-vítamín, 
magnesíum, 
ómega-3, B12 
og svo Digest 
Gold meltingar-
ensímin sem 
hún er afar 
hrifin af. 

Digest Gold Enzymedica er  fyrir fólk 
með fjölþætt meltingarvandamál. 

Heildræn nálgun 
er það sem þarf 
til að byggja upp 
og viðhalda góðri 
heilsu. Svefninn er 
mikilvægastur en 
mataræði og góð 
melting leika líka 
lykilhlutverk til að 
koma á jafnvægi.

●  Finna okkar tilgang og hafa 
gaman af lífinu.

●  Vera fylgin okkur sjálfum – þetta 
er okkar vegferð.

● Melta betur og hraðar.

Meltingarensím á bætiefna-
formi geta dregið úr ýmiss konar 
óþægindum sem fylgja neyslu á 
ákveðnum matvælum og dregið úr 
einkennum fæðuóþols. Þau geta 
haft afar jákvæð áhrif á líkamsstarf-
semina, aukið næringarupptöku og 
hjálpað þörmunum að ná eðlilegri 
virkni þannig að þeir virki betur 
en nokkru sinni fyrr. Meltingar-
ensímin frá Enzymedica eru 100% 
náttúruleg og án allra aukaefna. Þau 
vinna á mismunandi pH-gildum og 
ná þannig að melta hvert orku-
efni mun betur og hraðar. Digest 
Gold er sérstaklega gott fyrir fólk 
sem glímir við fjölþætt meltingar-
vandamál og einnig þá sem þurfa 
stuðning við starfsemi gallblöðru. 
Digest Gold er jafnframt söluhæsta 
meltingarvaran í Bandaríkjunum.

Sölustaðir: Apótek, heilsuhús og 
heilsuhillur verslana.

Sogrör fyllt með vítamínkúlum sem 
leysast upp þegar drukkið er og tryggja 
að börnin fá bæði þau næringarefni 
sem eru þeim nauðsynleg sem og 
ríkulegt magn af vatni.
 
Fyrir börn frá 3 ára aldri 
- án sykurs, glútens og laktósa

Apple:
C vítamín og sink

Cherry:
Magnesíum og B6

Raspberry: 
Kalk og D vítamín

Orange: 
Fjölvítamín

Forest fruit: 
Fjölvítamín

vitasip
- vítamínfyllt sogrör 
Breyttu vatnsglasi í heilsusamlegan, 
sykurlausan og bragðgóðan drykk.

ple:
ítamín oog sink

Cherry:
Magnesíum g B6

Raspberry:
Kalk og D vm og amín

Forest fru
Fjölvítamí

: 
víta

Orange:
Fjölvítamín

:uit:
ín

l Ch R b

Nýtt!
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Fæst í flestum apótekum, Hagkaup, Nettó og Fjarðarkaup
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Veiði og mataráhugi hafa verið 
stór hluti að lífi Hauks Guð-
mundssonar, lögfræðings hjá 

Seðlabankanum, frá því hann man 
eftir sér. Í fjölskyldu hans eru miklir 
og vandaðir veiðimenn að hans 
sögn, bæði lífs og liðnir, sem hafa 
átt stóran þátt í að gefa honum gott 
uppeldi í veiðimennskunni. „Veiðin 
hefur vissulega breyst og þróast 
gegnum árin. Sem barni fannst mér 
allt spennandi við veiðiferðir, t.d. 
ferðalagið á veiðistað á „alvöru“ 
jeppum, græjurnar, veiðin og 
fiskarnir. Þetta hefur reyndar lítið 
breyst en annað hefur bæst við, t.d. 
útivera, vinskapurinn og fjölskyldu-
lífið. Eftir að ég varð fullveðja hefur 
skotveiði einnig átt hug minn.“

Óhætt er að segja að Haukur 
stundi nær alla veiði sem algengust 
er hér á landi. „Ég veiði fisk í 
vötnum og ám, bæði lax og silung. 
Ég á afar góða vini úr mennta- og 
háskóla sem skipuleggja stangveiði-
ferðir á hverju ári. Þetta hafa oftar 
en ekki verið miklar svaðilfarir og 
við höfum lagt mikið á okkur til 
þess að komast í veiði. Við höfum 
alloft veitt lax í Hvannadalsá í Ísa-
fjarðardjúpi og Eystri-Rangá svo 
eitthvað sé nefnt og „skroppið“ yfir 
helgi til að veiða sjóbleikju í Norð-
fjarðará.“

Ný kynslóð veiðimanna
Þegar kemur að skotveiði hefur 
Haukur undanfarin ár gengið til 
rjúpna, aðallega á Kili, setið fyrir 
gæs og elt hreindýr. „Rjúpnaveiðin 
er afskaplega gefandi þar sem 
blandast saman hreyfing, útivera, 
fallegt landslag, einbeiting og færni. 
Á Kili upplifir maður ógnarlega 
fegurð íslenskrar náttúru og skynjar 
hversu afskaplega smár maður 
sjálfur er. Ég hef líka undanfarin 
haust farið austur á Hérað og setið 
fyrir heiðagæs og veiddi t.a.m. jóla-
matinn í fyrra þar auk þess sem ég 
hef líka farið nokkrum sinnum á 
hreindýraveiðar.“

Eftir að Haukur og veiði-
félagar hans stofnuðu fjölskyldur og 
eignuðust börn hafa veiðiferðirnar 
breyst. „Einhverjar mínar fyrstu 
og bestu minningar eru af slíkum 
veiðiferðum og ómetanlegt að hafa 
tækifæri til skapa nýjar minningar 
með börnunum mínum. Þá kann 
ég ágætlega við nýtt hlutverk í 
veiðinni. Það mætti e.t.v. segja að ég 
sé farinn að ala upp næstu kynslóð 
veiðimanna.“

Gjörnýtir allt
Haukur gjörnýtir það sem hann 
veiðir eins vel og mögulegt er enda 
álítur hann það skyldu sína. „Ég 
hef grillað, pönnusteikt og grafið 
lax og silung, búið til kavíar úr lax-
ahrognum og nýlega er ég byrjaður 
að reykja fiskinn heima sem hefur 
gengið vonum framar.“ Hreindýrið 
hefur svo til allt verið nýtt, segir 
hann. „Þannig grilla ég hjartað, 
nota lifrina í paté og súta skinnið 
svo dæmi séu tekin. Gæsina hef 
ég ýmist reytt og sviðið heila eða 
hamflett og úrbeinað. Gæsalifrina 
nota ég í paté en annan innmat, 
bein og afskorninga, notaði ég til 
að búa til soð. Síðustu jól eldaði ég 
gæsaleggja confit í vatnsbaði (sous-
vide) sem var afbragð. En annars 
er eldamennskan mín á villibráð 
nokkuð hefðbundin og reyni ég að 
láta þetta úrvalshráefni fá að njóta 
sín.“

Lært af góðu fólki
Hauki hefur aldrei þótt leiðinlegt 
að borða að eigin sögn en áhugi 
hans á eldamennsku er að stórum 
hluta stjúpföður hans, Gilla, Sverri 
Gísla Haukssyni, að þakka. „Hann 
sá oftast um eldamennskuna 
í veiðiferðum og kenndi mér 
undirstöðuatriðin. Tengdamóðir 
mín, Ragnhildur, er algert séní 
þegar kemur að eldamennsku og 
hef ég líka lært ýmislegt af henni. 
Undanfarið hef ég verið að prufa 
mig áfram með hægeldun, súpur 
og kássur og lagt upp með að auka 
hlut grænmetis í matseldinni.“

Auk veiðinnar hefur Haukur 
mikinn áhuga á garðrækt og var í 
nokkur ár með lítinn grænmetis-
garð þar sem fjölskyldan bjó í 
Norðurmýrinni í Reykjavík. „Ég 
stefni að því í framtíðinni að geta 
eldað fjölbreytta máltíð úr hráefni 
sem ég hef aflað sjálfur. Svo erum 
við hjónin að setja upp nýtt 
eldhús á nýjum stað og höfum 
ákveðið að setja upp gufuofn, sem 
ég er mjög spenntur fyrir að byrja 
að nota.“

Haukur gefur lesendum góða 
uppskrift að hreindýrakássu sem 
virkar einnig með nautakjöti. „Ég 
geri hana reglulega heima fyrir en 
hef einnig tekið hana með mér í 
útilegur og veiðiferðir. Kássan er 
síst verri upphituð á veiðislóð eða 
í veiðikofa.“ 

Hreindýrakássa
Fyrir 4-5
500-600 g hreindýra- eða nauta-
gúllas
3 rauðar paprikur
6 vel þroskaðir tómatar
1 rauður chili
1 stór laukur
2 sellerístilkar
3 gulrætur
2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
1 lítil rófa söxuð smátt
2-3 kartöflur saxaðar smátt
750 ml nautasoð
2 matskeiðar tómatpúrra
Ólífuolía
Kryddvöndur þar sem lárviðarlauf, 
timían og steinselja eru bundin 
saman í vönd
Salt og pipar

Heppilegast er að nota þungan 
pott úr steypujárni. Paprikan og 
chili skorin í fernt og fræin fjar-
lægð. Tómatar skornir til helminga 
og öllu velt upp úr ólífuolíu og sett 
á ofnplötu með bökunarpappír. 
Grillað í ofni í 10 mín. eða þar til 
hýðið á paprikunni verður svart. 
Afhýðið grænmetið og skerið mjög 
smátt eða blandið saman í mat-
vinnsluvél. Kjötið skorið í hæfilega 
munnbita og steikt upp úr ólífu-
olíu. Best er að þurrka kjötið með 
eldhúspappír og steikja það í 2-3 
hollum svo það brúnist vel. Næst 
er laukurinn, selleríið, gulræturnar 
og hvítlaukurinn svissað í pott-
inum. Nautasoðinu bætt við og 
skófirnar í pottinum leystar upp. 
Næst er kjötinu, papriku-, chili- 
og tómatamaukinu og restinni af 
grænmeti og kryddi bætt út í og 
piprað vel. Kássan er bökuð með 
loki í 160°C heitum ofni í 2½ til 3 
tíma eða þar til kjötið verður vel 
meyrt. Að lokum er kássan söltuð 
eftir smekk.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Evonia er hlaðin bæti-
efnum sem næra hárið 
og gera það gróskumeira.
Myndirnar hér til hliðar 
sýna hversu góðum árangri 
er hægt að ná með Evonia.

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.

Lifir fyrir veiðar og mat
Haukur Guðmundsson hóf snemma að veiða og áhugi á matreiðslu fylgdi í kjölfarið. Hann legg-
ur mikla áherslu á að nýta sem mest það sem hann veiðir og hefur m.a. búið til kavíar og paté. 
Um þessar mundir reynir hann að skapa nýjar og góðar veiðiminningar með börnunum sínum.

Haukur Guðmundsson, veiðimaður og fagurkeri. MYND/ANTON BRINK

Laxasnitta með reyktum laxi sem Haukur veiddi í Hvítá við Iðu og reykti 
sjálfur á svölunum heima. Þarna má sjá t.d. súrdeigshrökkbrauð, lárperu, 
vorlauk, rauðlauk, tómat og svartan pipar svo eitthvað sé nefnt.
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allt frá fæðingu. Hana má blanda 
í vatn eða mjólk fyrir ungbörn og 
gefa með skeið, sprautu, í pelann 
eða með því að blanda þykkt og 
bera á geirvörtur áður en barnið 
fer á brjóst. Fyrir eldri börn má 
einnig blanda í safa, jógúrt, boost 
eða annan kaldan mat. Ekki skal 
blanda gerlana í heitan mat eða 
drykk eða súra drykki eins og 
appelsínusafa eða gosdrykki.

Ég hef 
alltaf 

verið með 
viðkvæman 
maga og 
útþaninn. Þess utan var 
ég með magaverki. Eftir 
að ég fór að taka Optibac 
For women er gerlaflóran 
komin í betra jafnvægi, 
maginn ekki lengur 
svona viðkvæmur, verk-
irnir nánast horfnir og ég 
er ekki útþanin.
Birgitta Ýr Guðmundsdóttir  
sjúkraliði

Ítarlegar rannsóknir 
á blöndunni hafa 

m.a. sýnt fram á að inn-
taka getur dregið veru-
lega úr líkum á að fá 
öndunarfærasýkingar. 

Optibac For babies & children góðgerlablandan er sérhönnuð með þarfir barna í huga frá fæðingu. 

Ösp Viðarsdóttir næringar-
þerapisti segir að mikið 
úrval sé á boðstólum af 

alls konar meltingargerlum. „Sem 
betur fer hefur orðið vitundar-
vakning um mikilvægi þarma-
flórunnar en vanda þarf valið 
þegar maður kaupir meltingar-
gerla,“ segir hún. „Þau hjá Optibac 
eru sérfræðingar í góðgerlum og 
nota bara gerla sem rannsóknir 
hafa sýnt fram á að virka vel.“

Heilbrigð þarmaflóra
„Heilbrigð þarmaflóra er horn-
steinn góðrar heilsu. Flóran er 
ómissandi fyrir meltingu og upp-
töku næringarefna en hefur líka 
víðtæk áhrif um allan líkamann. 
Hún leikur til að mynda hlutverk 
í virkni heila og 
taugakerfis ásamt 
ónæmiskerfi,“ segir 
Ösp. „Hollt og fjöl-
breytt mataræði 
sem inniheldur 
nægilegt magn trefja 
er ómissandi til að 
viðhalda góðri flóru. 
Meltingarvandamál 
koma oft upp eftir 
inntöku á sýkla-
lyfjum, ef ferðast er 
á framandi slóðir 
eða ef mataræði er 
einhæft. Þá getur 
verið mikil hjálp í því 
að taka inn öfluga 
blöndu vinveittra 
gerla.“

Optibac for 
babies & children
„For babies & 
children er hágæða 
góðgerlablanda 
með prebiotic 
trefjum fyrir börn frá 
fæðingu. Optibac for 
babies & children 
er sérhönnuð fyrir 
þarfir barna. Ítarlegar rannsóknir 
á blöndunni hafa m.a. sýnt fram á 
að inntaka getur dregið verulega 
úr líkum á að fá öndunarfærasýk-
ingar auk þess sem inntaka getur 
stytt þann tíma sem tekur að 
komast yfir veikindi,“ segir Ösp.

Blandan er einstaklega mild 
þó hún sé áhrifarík og hana má 
gefa heilbrigðum* ungbörnum 

Optibac fyrir þarmaflóruna
Optibac meltingargerlar eru með margar klínískar rannsóknir á bak við sig. Þú finnur Optibac 
með sérhæfða virkni sem hentar þér. Heilbrigð þarmaflóra er hornsteinn góðrar heilsu.

Ösp Viðarsdóttir næringarþerapisti.

Leggöngin eru full af gerlum og 
þau eiga að vera það. Vanda-
málin skapast þegar ójafn-

vægi myndast í flórunni og þá geta 
sveppasýkingar og ýmis óþægindi 
gert vart við sig. For women er 
sérvalin blanda góðgerla sem hafa 
verið rannsakaðir og prófaðir á 
þúsundum kvenna um allan heim. 
For women er mest rannsakaða 
bakteríublandan fyrir kynfæra-
svæðið og hafa rannsóknir sýnt 
að við inntöku ná þessir gerlar að 
styðja við gerlaflóru legganganna. 
Margar konur lenda reglulega í 
vandræðum með flóru leggang-
anna. Vandamál eru algeng eftir 
sýklalyfjanotkun og því sérstaklega 
mikilvægt að styðja við flóruna 
eftir sýklalyfjakúra. Gott hreinlæti 
er að sjálfsögðu ómissandi sem og 
hollt og gott mataræði,“ segir Ösp.

Optibac fæst í apótekum og heilsu-
vöruverslunum

Rannsóknir hafa sýnt 
fram á betri útkomu við 
sveppasýkingu þegar For 
women er tekið með 
sveppalyfjum.

Optibac For women 
inniheldur góðgerla sem 
komast í gegnum melting-
una, á kynfærasvæði og 
setjast þar að og byggja 
upp heilbrigða gerlaflóru.

 Gegn sveppa-, þvag-
rásar- og bakteríu-
sýkingum

 Hentar konum á öllum 
aldri

 Má taka á meðgöngu og 
með brjóstagjöf

 1-2 hylki á dag með 
mat, helst með 
morgunmat

 Má taka að staðaldri
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Optibac skilar árangri samkvæmt rannsóknum

Vegan Mjólkurlaust Glúten frítt Öruggt á  
meðgöngu

Fyrir hvern er For babies  
& children?
Blandan hentar flestum** en hún 
getur gagnast ákveðnum hópum 
sérstaklega vel.

 Skólakrakkar og leikskólabörn
1 skammtur á dag getur styrkt 
mótstöðu gegn veikindum 
og fækkað þeim dögum sem 
barnið þarf að vera heima 
vegna veikinda. Upplagt er að 
huga að þessu í upphafi skóla-
ársins.

 Börn með meltingarvandamál 
s.s. kveisu, hægðatregðu, bak-
flæði eða annað
Þarmaflóran leikur hlutverk í 
öllum meltingarvandamálum. 
Bæði reynsla og rannsóknir hafa 
sýnt að í mörgum tilfellum getur 
inntaka góðgerla dregið úr ein-
kennum.

 Börn fædd með keisaraskurði
Rannsóknir hafa sýnt að börn sem 
fæðast með keisaraskurði hafa 
oft veikari þarmaflóru fyrstu árin 
og eru því útsettari fyrir melt-
ingarvandamálum. For babies 
& children er tilvalin leið til að 
styrkja flóruna þeirra.

 Börn sem eru á pela
Pelabörn eru oft gjarnari á að fá 
hægðatregðu og önnur melt-
ingarvandamál og geta góðgerlar 
oft hjálpað þeim mikið. Duftinu 
má blanda beint í pelann.

 Barnshafandi konur og  
konur með barn á brjósti
Að hafa góða flóru við fæðingu 
er mjög mikilvægt því barnið 
fær sinn fyrsta gerlaskammt við 
fæðingu. Gerlarnir skila sér svo til 
barnsins með brjóstamjólkinni og 
geta þannig stutt við flóru þess.

*Fyrirburar, börn með einhverja 
sjúkdóma eða þau sem taka inn 
lyf ættu ekki að taka gerlana 
nema að höfðu samráði við 
lækni.
**Gerlarnir eru ræktaðir á 
mjólkurgrunni og duftið getur 
því innihaldið snefil af mjólkur-
prótíni og hentar því ekki þeim 
sem hafa mjólkurofnæmi. Ef um 
mjólkursykursóþol er að ræða er 
varan í góðu lagi.

Optibac For women
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Lyng er hægt að 
nota allt árið og 
binda saman í 
fallega kransa.

Lyktin af birki og 
lyngi finnst mér 

alltaf yndisleg þó hún sé 
kannski ekki mjög sterk. 
Það er talsverð lykt af 
vallhumli og sumum 
finnst hún virkilega 
vond.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Villt blóm gefa veisluborðinu afar fallegt yfirbragð og fara vel í bland við afskorin búðablóm. NORDICPHOTOS/GETTY

Brúðarterta skreytt með lifandi blómum er stórkostlegt stáss á borði.

Hvaða villtu blóm og jurtir 
henta til skreytinga og geta 
staðið út veisluna?

„Þær eru sjálfsagt ótalmargar 
tegundirnar sem hægt er að nota 
til skreytinga. Aðalmálið er að ef 
maður hefur augastað á einhverri 
plöntu ætti að klippa hana, stinga 
í vatn og athuga hvort hún heldur 
sér og hversu lengi. Þær plöntur 
sem ég hef aðallega notað eru: 
birki, víðitegundir, fjalldrapi, 
bláberjalyng, sortulyng, beiti-
lyng, umfeðmingur, rauðsmári, 
vallhumall, lúpína og sigurskúfur. 
Einnig eyrarrós, bláklukka og blá-
gresi og ýmislegt fleira,“ segir Björg 
Sigtryggsdóttir, blómaskreytir á 
Akureyri.

Er of langt liðið á sumarið eða 
er hægt að nýta einhverjar plöntur 
fram á haustið?

„Núna er fínn tími til að ná í lyng 
svo sem berjalyng og beitilyng, 
einnig mosa, ber og greinar fyrir 
kransagerð. En svo kemur að því 
að plönturnar sölna og fella lauf og 
er það svolítið mismunandi eftir 
vaxtarstað og veðurfari. Sortu-
lyng, eini og mosa er hægt að tína 
allt árið og lauflausar trjágreinar 

á veturna. Hins vegar gengur 
t.d. ekki að ætla að nota lúpínu í 
skreytingar í ágúst þar sem hennar 
blómgunartími er í júní-júlí og er 
því gott að hafa blómgunartíma 
plantna með í skipulagningunni 
yfir blóm sem hægt er að nota 
hverju sinni.“

Hvenær er best að tína það sem á 
að nota í veisluna?

„Ef nota á plöntur í veislu finnst 
mér gott að ná mér í prufu af því 
sem ég ætla að nota viku áður til 
að athuga hvernig þær standa 
sig í vatni og ef á að stinga þeim í 
blómasvamp er líka gott að prófa 
það. Ég tíni svo magnið sem ég þarf 
fyrir veisluna helst sólarhring áður 

en ég þarf að vinna úr plöntunum, 
þá hafa þær dregið vel í sig vatnið 
og hægt er að fjarlægja þær sem 
ekki standa sig.“

Þarf að hreinsa jurtirnar eitthvað 
sérstaklega til að fá ekki pöddur á 
veisluborðið?

„Ef ég tel vera hættu á pöddum 
t.d. af birki- og víðigreinum, þá 
reyni ég að skola með vatni og 
helst setja greinarnar á kaf í vatn í 
svolítinn tíma til að sjá hvort eitt-
hvað lifandi flýtur upp.“

Mælirðu með því að spreyja hár-
spreyi eða einhvers konar lakki yfir 
þær?

„Ef ætlunin er að nota plönt-
urnar í skreytingar eða kransa sem 
eiga að þorna, þá er smekksatriði 
hvort fólk vill spreyja með hárlakki 
eða sérstöku blómaspreyi eða 
-lakki sem fæst í blómabúðum. 
Skreytingarnar endast svolítið 
lengur og það hrynur síður úr 
þeim, en á móti kemur að ilmurinn 
af lynginu víkur fyrir lakklyktinni. 
Lyktin af birki og lyngi finnst mér 
alltaf yndisleg þó hún sé kannski 
ekki mjög sterk. Það er talsverð 
lykt af vallhumli og sumum finnst 
hún virkilega vond.“

Er óhætt að stinga lifandi 
plöntum í kökur til skrauts?

„Já, það er hægt og í lagi á meðan 
plönturnar eru ekki eitraðar. 
Sumir stinga blómunum bara 
beint í kremið, eða setja blómalím-
band á stilkendann. Þá gildir einn-
ig að hafa blómin vel safaspennt/ 
vel í vatni, áður en þau eru notuð 
svo þau haldist fersk sem lengst.“

Áttu þér einhverjar uppáhalds-
plöntur til skreytinga?

„Ég geri ekki mikið upp á milli 
plantnanna sem ég nota úr nátt-
úrunni. Ég nota þó mikið bláberja- 
og sortulyngið og einnig klippi ég 
mikið úr garðinum og þá er garða-
maríustakkurinn svolítið í uppá-
haldi og þá t.d. með bleika litnum í 
beitilyngi og rauðsmáranum.“

Villtar jurtir í veisluskraut
Villt blóm og greinar geta sett afar fallegan svip á veisluborð. Margar tegundir er hægt að tína allt 
árið eins og lyng, eini, mosa og greinar. Björg Sigtryggsdóttir blómaskreytir gefur góð ráð.

Björg Sigtryggsdóttir blómaskreytir 
gefur ráð um notkun villtra plantna.
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Lögfræðingur hjá Samkeppniseftirlitinu

Samkeppniseftirlitið fylgist með samkeppni 
fyrirtækja í síbreytilegu atvinnulífi landsins.

Eftirlitið spornar við óhæfilegum hindrunum 
og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, 
vinnur gegn skaðlegri fákeppni og 
samkeppnishömlum og auðveldar aðgang 
nýrra keppinauta að markaðnum.

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar hópur 
hagfræðinga og lögfræðinga sem hefur 
brennandi áhuga á samkeppnismálum.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á   
www.samkeppni.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Eva Ómarsdóttir, verkefna- og teymisstjóri hjá 
Samkeppniseftirlitinu (eva@samkeppni.is) í síma 585-0700. Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018. Umsókn óskast fyllt 
út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða í starfið á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði 
eftir birtingu hennar. 

Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum lögfræðingi sem hefur brennandi áhuga á 
samkeppnismálum. Lögfræðingar Samkeppniseftirlitsins taka þátt í og bera ábyrgð á 
úrlausnum samkeppnismála á ýmsum sviðum atvinnulífsins ásamt því að sinna öðrum 
áhugaverðum verkefnum á sviði samkeppnisréttar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði
Reynsla af samkeppnis- og/eða 
stjórnsýslumálum æskileg
Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
Góð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
Hæfni í samskiptum og þverfaglegri samvinnu
Mjög gott vald á íslensku og ensku, í mæltu  
og rituðu máli

Helstu viðfangsefni:

Ábyrgð á og þátttaka í úrlausnum 
samkeppnismála á fjölbreyttum sviðum 
atvinnulífsins
Greiningar á samkeppnisstöðu fyrirtækja
Eftirlit og greining markaða
Rannsóknir og gagnavinnsla
Skýrslu- og álitsgerðir

Framkvæmdastjóri 
Íslandsstofu

Íslandsstofa, 
sjálfseignarstofnun er 
samstarfsvettvangur 
fyrirtækja, hagsmunasamtaka, 
stofnana og stjórnvalda um 
stefnu og aðgerðir til að efla 
ímynd og orðspor Íslands. 
 
Hlutverk Íslandsstofu er að 
veita alhliða þjónustu og 
ráðgjöf til að greiða fyrir 
útflutningi vöru og þjónustu, 
laða til landsins erlenda 
ferðamenn og fjárfestingu 
með samræmdu kynningar- 
og markaðsstarfi og vera 
stjórnvöldum til ráðuneytis um 
fjárfestingarmál.  
 
Íslandsstofa styður við 
kynningu á íslenskri 
menningu, vörum og þjónustu 
erlendis og vinnur tillögur 
að langtímastefnumótun 
atvinnulífs, hagsmunasamtaka 
og stjórnvalda og hrindir þeirri 
stefnumótun í framkvæmd. 
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:
Leiðtogahæfileikar og góð samskiptahæfni.
Víðtæk reynsla af stjórnun, stefnumótun og 
breytingastjórnun.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi er mikill 
kostur. 
Mjög gott vald á íslensku og ensku máli í ræðu og riti, önnur 
málakunnátta æskileg.

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

 til og með

18. september 

Starfssvið framkvæmdastjóra:
Framkvæmdastjórn og yfirumsjón með verkefnum 
Íslandsstofu.
Ábyrgð á fjárreiðum og yfirstjórn einstakra sviða.
Talsmaður Íslandsstofu út á við, innanlands sem og erlendis.
Samskipti við hagaðila.
Frumkvæði að stefnumótun, þróun og áætlanagerð.
Undirbúningur stjórnarfunda og eftirfylgni 
stjórnarákvarðana.

Stjórn Íslandsstofu óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra Íslandsstofu. 
 
Áhersla er lögð á að framkvæmdastjóri hafi umtalsverða styrkleika sem leiðtogi og sem talsmaður Íslandsstofu. Viðkomandi 
þarf að hafa góða og yfirgripsmikla þekkingu á íslensku atvinnulífi, menningu og sögu lands og þjóðar. 
 
Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

Íslandsstofa, 
sjálfseignarstofnun er
samstarfsvettvangur 

di

Atvinnuauglýsingar Sölufulltrúar 
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426
Job.is



Verkefnastjóri byggingaframkvæmda
Helstu verkefni

Menntun og hæfniskröfur

Byggingastjóri byggingaframkvæmda 
Byggingastjóri er staðsettur á verkstað og hefur þar yfirumsjón.

Helstu verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Mannverk óskar eftir öflugu starfsfólki 
Mannverk óskar eftir að ráða reynslumikla aðila í verkefnastjórn annars vegar og byggingastjórn hins vegar.  
Þessir aðilar verða að vera tilbúnir til að takast á við krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild. 

Mannverk ehf | Dugguvogur 2, 104 Reykjavík | Sími 519 7100 | mannverk.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. 

Hafnarstjóri ber ábyrð á daglegri starfsemi Sandgerðishafnar, rekstri hennar og 
uppbyggingu. Hafnarstjóri sinnir starfi sínu bæði á skrifstofu og á hafnarsvæði og 
undir hann heyra starfsmenn
Sandgerðishafnar. Hann annast fjármálastjórn hafnarinnar og sér um áætlanagerð og 
kostnaðareftirlit ásamt því að sinna markaðssetningu og upplýsingagjöf um starfsemina.
Hafnarstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra.

Menntunar- og hæfnikröfur:

Umsóknarfrestur er til 10. september 2018.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið baejarstjori@gardurogsandgerdi.is.

Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélaga.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. Fagmennska – Samvinna - Virðing

HAFNARSTJÓRI SANDGERÐISHAFNAR

Starf hafnarstjóra Sandgerðishafnar er laust til umsóknar.

Kennarasamband Íslands

Þjónustufulltrúi 

Capacent — leiðir til árangurs

Kennarasamband Íslands (KÍ) 
tók til starfa í janúar 2000. 
Að Kennarasambandinu 
standa átta félög þ.e. Félag 
grunnskólakennara, Félag 
framhaldsskólakennara, 
Félag leikskólakennara, 
Félag kennara og stjórnenda í 
tónlistarskólum, Skólastjóra-
félag Íslands, Félag stjórnenda 
í framhaldsskólum, Félag 
stjórnenda leikskóla og Félag 
kennara á eftirlaunum.  
 
Í Kennarahúsinu eru skrifstofur 
Kennarasambandsins og félaga 
innan þess og einnig skrifstofur 
orlofssjóðs KÍ, sjúkrasjóðs KÍ 
auk endurmenntunarsjóða 
félaganna. Félagsmenn eru 
rúmlega 10.000. Sjá nánar á 
ki.is.

•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur 

23. september 

Starfssvið
Samstarf við fulltrúa sjóða KÍ, orlofs-, sjúkra- og 
endurmenntunarsjóði. 
Samningagerð.
Vinna við orlofsblað.
Upplýsingagjöf, skráning og afgreiðsla umsókna í sjóði KÍ.
Undirbúningur funda, afleysing í móttöku og tilfallandi störf 
á skrifstofu.

•
•
•
•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/7127 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Undirstöðuþekking í bókhaldi er nauðsynleg. 
Talnagleggni og skipulögð vinnubrögð.
Þekking á tölvuvinnslu.
Góð íslenskukunnátta og almenn málakunnátta. 
Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.

Kennarasamband Íslands óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í 100% starf fyrir sjóði sambandsins. Aðaláhersla verður á starf 
fyrir Orlofssjóð eða allt að 50% af starfinu.  
 
Við leitum að áhugasömum og úrræðagóðum einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskiptum og þjónustulundaður. 
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Húsvörður
Húsfélagið að Aflagranda 40 í Reykjavík vill ráða húsvörð 
í hlutastarf og miðað er við 50% starfshlutfall. Í húsinu eru 
60 íbúðir. 

Verkefni húsvarðar eru meðal annars: almenn þrif á 
sameign ásamt umsjón með sorpgeymslu, eftirlit með 
sameign og lóð auk minniháttar viðhalds og endurbóta. 

Hæfniskröfur:
Kostur er iðn- eða tæknimenntun, lágmarkskunnátta á 
tölvur, dugnaður og frumkvæði. Leitað er að snyrtilegum, 
laghentum og útsjónarsömum einstaklingi með frumkvæði 
til úrbóta. Lögð er áhersla á að umsækjandi sé jákvæður að 
eðlisfari og góður í samskiptum. 

Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík 

eða netfang starfsumsokn@eignaumsjon.is.

Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2018.

AÐJÚNKT Í TÓMSTUNDA- 
OG FÉLAGSMÁLAFRÆÐI  
á Menntavísindasviði Háskóla Íslands  

Umsóknarfrestur er til og með 17. september 2018.

Sjá nánar á hi.is/laus_storf og starfatorg.is.

Laust er til umsóknar fullt starf aðjúnkts við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í tómstunda- 
og félagsmálafræði. Í starfinu felst kennsla, rannsóknir og þátttaka í áframhaldandi mótun 
náms í tómstunda- og félagsmálafræði.

Umsækjendur skulu hafa lokið meistaraprófi á vettvangi mennta- og/eða félagsvísinda sem nýtist í 

starfinu. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi haldgóða þekkingu og reynslu af störfum á vettvangi 

tómstunda- og/eða æskulýðsstarfs, hafi góða færni í kennslu og rannsóknum ásamt því að búa yfir 

góðri samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Sótt er um starfið á vef Háskóla Íslands undir laus störf. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ársæll Már Arnarsson prófessor, netfang: arsaell@hi.is 

Verkefnastjóri á 
nýframkvæmdadeild

Akureyri er stærsti bær landsins 
utan höfuðborgarsvæðisins og 
eru íbúar um 18.500. Akureyri 
er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir 
allt Norðurland og iðar af 
mannlífi allan ársins hring. Fyrir 
utan hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar við botn Eyjafjarðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey hluti sveitarfélagsins. 
Bæjarstjórn leggur áherslu á 
að veita íbúum bæjarfélagsins 
góða þjónustu á öllum sviðum 
og hlúa þannig að samfélagi 
sem er gott til búsetu.
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Háskólamenntun í verk-, tækni- eða byggingarfræði, eða 
sambærilegt háskólapróf sem nýtist í starfi.
Þekking á gatna- og byggingaframkvæmdum er kostur.
Reynsla af sambærilegu starfi kostur.
Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði.
Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

24. september 

Umsjón með nýframkvæmdum og endurbótum fasteigna- 
og gatnamannvirkja.
Gerð nýframkvæmdaáætlana.
Stýring framkvæmda.
Eftirlit með framkvæmdum.
Tilfallandi verkefni á umhverfis- og mannvirkjasviði.

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða verkefnastjóra í nýframkvæmdir og endurbætur eigna. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

Verkefnastjóri á rekstrardeild
Akureyri er stærsti bær landsins 
utan höfuðborgarsvæðisins og 
eru íbúar um 18.500. Akureyri 
er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir 
allt Norðurland og iðar af 
mannlífi allan ársins hring. Fyrir 
utan hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar við botn Eyjafjarðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey hluti sveitarfélagsins. 
Bæjarstjórn leggur áherslu á 
að veita íbúum bæjarfélagsins 
góða þjónustu á öllum sviðum 
og hlúa þannig að samfélagi 
sem er gott til búsetu.
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Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. viðskipta-, rekstrar- eða 
gæðastjórnun.
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
Góð almenn tölvukunnátta.
Þekking á sérhæfðum skjalakerfum kostur, s.s. SAP og/eða 
One System.
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
Hugmyndaauðgi og frumkvæði í starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

24. september 

Umsjón með þróun og eftirfylgni í gæðamálum.
Umsjón með skjalamálum.
Bókun reikninga og samskipti við Fjársýslusvið.
Samskipti og samvinna með öðrum deildum.
Þróun og stefnumótun sviðsins.
Önnur tilfallandi verkefni.

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða skipulagðan einstakling í starf verkefnastjóra á 
rekstrardeild. 



Tæknistjóri (Chief Technology Officer)

Mentis Cura AS er leiðandi fyrirtæki á 

heimsvísu í þróun hagkvæmra hátæknilausna 

í greiningu heilasjúkdóma. Fyrirtækið var 

stofnað árið 2004 á Íslandi og hefur það 

þróað fjölmargar nýstárlegar lausnir þar 

sem hagnýtt er tölfræðileg mynsturgreining 

í tengslum við stóran gagnagrunn 

sem geymir 10 ára sögu klínískra 

greininga frá yfir 3000 sjálfboðaliðum.  

 

Minnismóttaka Landspítalans hefur tekið 

tæknina í notkun og nýtt hana til að styðja 

við greiningu 20% þeirra sem komu í 

fyrsta sinn á Minnismóttökuna árið 2015.  

 

Fyrirtækið er einnig að taka fyrstu skrefin í 

stuðningi við greiningu á athyglisbresti og 

ofvirkni hjá bæði börnum og fullorðnum.

Þessi greiningartækni gerir kleift að mæla 

heilavirkni tengda sjúkdómum og röskunum 

með mjög nákvæmum og sértækum hætti 

án mikils tilkostnaðar.

 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess: www.mentiscura.com

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma  
511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf 
að fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Menntunar- og hæfniskröfur

Upplýsingar veitir:U l

Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. september.

KNATTSPYRNUFÉLAGIÐ VALUR
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA BÓKARA

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið: 
 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi

 Afstemmingar og uppgjör

 Innra eftirlit

 Upplýsingagjöf og skýrslugerð

 Önnur tengd verkefni

Hæfniskröfur:
 Góð reynsla og þekking á bókhaldi skilyrði

 Menntun í viðskiptafræði og/eða viðurkenndur
bókari kostur

 Góð þekking á bókhaldskerfum og Excel

 Greiningarhæfni og nákvæmni

 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

 Frumkvæði og lausnamiðað hugarfar

 Léttleiki í samskiptum og jákvætt viðmót

Nánari upplýsingar um félagið á www.valur.is
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Hlutverk Mannvirkjastofnunar er einkum að sinna stjórnsýslu og samræmingu eftirlits á sviði 
byggingarmála, brunavarna og rafmagnsöryggismála og að annast markaðseftirlit á sviði 
rafmagnsöryggis, visthönnunar og orkumerkinga, byggingarvöru og uppruna timburs.  
Áhersla er lögð af hálfu stofnunarinnar á rafræna stjórnsýslu og gerð gagnagrunna við eftirlit.

Sérfræðingur - Innleiðing Mannvirkjagáttar

Sérfræðingur – Eftirlit með gæðastjórnunarkerfum

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Spennandi störf á byggingarsviði
Mannvirkjastofnun leitar að kröftugu fólki til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar. 
Í boði eru krefjandi störf á byggingarsviði sem veita starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri 
uppbyggingu í starfi með virkri endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði.

Upplýsingar veita:

Ólafur Jón Ingólfsson, olafur@mvs.is   

Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 24. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

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

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

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Starfshlutfall er 100% og eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið.

Helstu verkefni: 
 Innleiðing og þróun Mannvirkjagáttar

  Ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu  
á byggingarsviði

  Gerð og miðlun fræðsluefnis á vefsíðu Mannvirkjastofnunar

  Umsjón með vátryggingamálum hönnuða og byggingarstjóra

  Almenn afgreiðsla, t.d. svör við fyrirspurnum

Helstu verkefni: 
 Eftirlit með og upplýsingagjöf varðandi gæðastjórnarkerfi hönnuða,  
iðnmeistara og byggingarstjóra

 Umsjón með skráningu gæðastjórnunarkerfa í gagnasafn Mannvirkjastofnunar

 Samskipti við skoðunarstofur vegna skoðana á gæðastjórnunarkerfum 

 Gerð og miðlun fræðsluefnis á vefsíðu Mannvirkjastofnunar

 Ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða gæðastjórnunarkerfi

 Almenn afgreiðsla, t.d. svör við fyrirspurnum

 Rannsóknir á slysum og tjónum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Tæknimenntun á háskólastigi er skilyrði

 Reynsla af byggingarframkvæmdum og hönnun er kostur

 Góð þekking á gagnagrunnum er kostur

 Góð samskipta- og samstarfshæfni

 Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

 Mjög góð almenn tölvukunnátta

 Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu Norðurlandamáli  
er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Tæknimenntun á háskólastigi er skilyrði

 Reynsla af byggingarframkvæmdum og hönnun er kostur

 Góð þekking á gagnagrunnum er kostur

 Góð samskipta- og samstarfshæfni

  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

  Mjög góð almenn tölvukunnátta

 Góð íslenskukunnátta

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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       Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Sálfræðimenntun og löggilding 
v/starfsheitis 

 Reynsla af starfi með börnum 
 Góðir skipulagshæfileikar  
 Hæfni í mannlegum samskiptum 

  

       Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

 Ráðgjöf til skóla vegna skólagöngu barna 
og ungmenna 

 Athuganir og greiningar 
 Ráðgjöf, leiðbeiningar og fræðsla til 

foreldra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skólaþjónusta Borgarbyggðar auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi með brennandi áhuga á starfsemi skóla. Í 
sveitarfélaginu er meðal annars unnið að styrkingu 
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð 
er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og 
stofnana, svo sem um þróun úrræða fyrir börn og foreldra.  

Upplýsingar veitir Anna Magnea Hreinsdóttir sviðsstjóri 
fjölskyldusviðs, sími 840-1522 og 
annamagnea@borgarbyggd.is   

Umsóknarfrestur er til 15. september 2018. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

     BORGARBYGGÐ

Verkefnastjóri meistaranáms
Háskólasetur Vestfjarða leitar að skipulögðum og drífandi 
einstaklingi í 100% starf. Staðan er tímabundin til tveggja 
ára. Verkefnastjóri meistaranáms vinnur í litlu en 
framsæknu háskóla- og rannsóknarumhverfi á Ísafirði. 

Verkefnastjóri meistaranáms aðstoðar fagstjóra og aðra 

starfsmenn m.a. við skipulagningu kennslu og meistara-

námsvarna sem og auglýsingu og kynningu náms. Starfið 

krefst mikillar skipulagshæfni, faglegra vinnubragða, góðrar 

tímastjórnunar, sveigjanleika og vilja til samstarfs. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf æskilegt

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Skipulagshæfni og góð tímastjórnun

• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi

• Góð íslenskukunnátta og enskukunnátta í ræðu og riti

Við Háskólasetrið er kennd alþjóðleg, þverfagleg námsleið á 

meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun (Coastal and Marine 

Management), með um 40-50 virka meistaranema ár hvert, 

og nú bætist við samsvarandi námsleið í sjávarbyggðafræði 

(Coastal Communities and Regional Development). Báðar 

námsleiðirnar eru í samstarfi við Háskólann á Akureyri. 

Markmið Háskólaseturs er að skapa framúrskarandi náms- og 

vinnuumhverfi fyrir alþjóðlegan nemendahóp. 

Verkefnastjórinn þarf að geta hafði störf á haustmisseri 2018. 

Til greina kemur að starfið sé hlutastarf ef þess væri óskað. 

Upplýsingar veitir Peter Weiss, forstöðumaður, í síma 450 3045 

eða weiss@uw.is. Háskólasetrið áskilur sér rétt til að hafna 

öllum umsóknum.

Umsóknir (kynningarbréf og ferilskrá) sendist í tölvupósti á 
weiss@uw.is. Umsóknarfrestur er til og með 24.09.2018. 

www.uw.is

www.landsvirkjun.is

Óskum eftir að ráða  
stöðvarvörð á Mývatnssvæði

Í starfinu felst rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og veitumannvirkja  
á Mývatnssvæði við Kröflu, Bjarnar flag og Þeistareyki ásamt framþróun 
og viðhaldi vott ana í gæða-, öryggis- og umhverfismálum. Stöðvar vörður 
vinnur markvisst að auknu rekstrar öryggi og hagkvæmni í rekstri og hefur 
eftirlit með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila 
sé framfylgt.

 Rafmagns-, vélfræði-, eða iðnfræðimenntun

 Þekking á viðhaldi búnaðar; gufu-, loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa

 Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur

 Þekking á öryggis-, gæða- og umhverfismálum

 Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg

 Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka  
sér nýjungar

 Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

 Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum og 
einstaklingum

 Góð tölvukunnátta

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.



S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 6 .  S E P T E M B E R

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra  
í markaðsdeild.  Leitað er að einstaklingi með  
markaðsmenntun og reynslu af markaðs-
störfum. Um er að ræða krefjandi starf í vaxandi 
fyrirtæki sem starfar í alþjóðlegu umhverfi.

Starfsstöðin er fyrst og fremst á skrifstofu 
Isavia í Reykjavík en gert er ráð fyrir nokkurri 
viðveru á skrifstofum á Keflavíkurflugvelli eftir 
umfangi verkefna hverju sinni.

Nánari upplýsingar má finna á isavia.is/atvinna

Helstu verkefni
• Ábyrgð, utanumhald og eftirfylgni  
 á markaðslegum verkefnum í samvinnu  
 við önnur svið fyrirtækisins.
• Mótun og utanumhald á gerð kynningarefnis,  
 auglýsingaherferða o.þ.h. í samvinnu  
 við auglýsingastofu
• Stefnumótun og gerð efnis fyrir samfélags- 
 miðla Isavia og ábyrgð/umsjón þeirra
• Markaðsrannsóknir, skipulagning, greining  
 og miðlun á niðurstöðum.
• Þátttaka í viðburðum og sýningum sem  
 og önnur tilfallandi verkefni.

V E R K E F N A S T J Ó R I  Í  M A R K A Ð S D E I L D

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla  
út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu og vera  
með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur  
starfsmanna sem leggur metnað sinn í 
að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

Aðhlynning

Okkur hér á Sunnuhlíð vantar gott fólk til starfa. Við leitum að einstaklingum sem eru tilbúnir 
að vinna með öldruðum íbúum hér á heimilinu.  Starfið krefst þess að þú sért jákvæður, 
góðhjartaður og skilningsríkur einstaklingur sem hefur gaman að samneyti við fólk.
Í boði eru vaktir frá 50% - 80% og góð aðlögun er í boði. 

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar: sunnuhlid.is. Nánari upplýsingar veitir  
Svanlaug Guðnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 864-4184

Óskað er eftir góðu og áhugasömu starfsfólki  
í aðhlynningu

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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Björgunarsveitin Ársæll leitar að 
vélstjóra í hlutastarf

Björgunarsveitin Ársæll leitar að vélstjóra og umsjónar-
manni á björgunarskipið Ásgrím S. Björnsson í Reykjavík. 
Um er að ræða hlutastarf. 

Menntun og hæfniskröfur :

 er skilyrði.

-

 
Starfslýsing :

 Ásgrími S. Björnssyni og aðstöðu áhafnar.

  
 

 eftir samkomulagi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2018

Deildarstjóri 
Roðasala

kopavogur.is

Pipar\TBW
A

 \ SÍA

Við leitum að öflugum hjúkrunarfræðingi í tímabundið starf deildarstjóra
Roðasalir eru heimili og dagþjálfun fyrir aldraða Kópavogsbúa með heilabilun. Þar búa tíu
einstaklingar, eitt hvíldarrými er á heimilinu og tuttugu sækja þar dagþjálfun. Í Roðasölum
er áhersla lögð á einstaklingsbundna og samfellda þjónustu við notendur og aðstandendur 
þeirra. Um er að ræða tímabundna stöðu deildarstjóra sem starfar með forstöðumanni að
hjúkrun, daglegum rekstri og starfsmannahaldi Roðasala.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BS-gráða í hjúkrunarfræði. Reynsla af öldrunarhjúkrun og/eða framhaldsmenntun 

í hjúkrun æskileg.
• Þekking eða reynsla af stjórnun og mannauðsmálum æskileg.
• Færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Tölvulæsi, metnaður í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall 
er 100% og unnið er á dagvinnutíma. Um er að ræða tímabundna ráðningu til 3 mánaða en
gæti framlengst um 3 mánuði til viðbótar.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ída Atladóttir, forstöðumaður Roðasala  
í síma 441 9621 eða í tölvupósti, ida@kopavogur.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og   
Félags hjúkrunarfræðinga.

Umsóknarfrestur er til 22. september 2018.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar.

Má bjóða þér að taka þátt
í metnaðarfullu skólastarfi.
Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs-
mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára
leikskóladeildum.

Laus störf til umsóknar:
Umsjónarkennarastaða á unglingastigi, 100% starfs-
hlutfall, tímabundið þetta skólaár. Aðalkennslugrein er
íslenska. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. október

Íslenskukennsla á unglingastigi, hlutastarf laust frá
1. janúar.

Stuðningsfulltrúastaða, 50% -60% starfshlutfall. Við-
komandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
og www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra svei-
tarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200/8968230.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@
lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 23. september 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

 
 

 

Rafeindavirki eða laghentur 
starfsmaður í framleiðslu
Star-Oddi leitar að öflugum og vandvirkum starfsmanni í fjölbreytt og skemmtilegt starf í 
framleiðsludeild fyrirtækisins þar sem vinnur samhentur hópur starfsmanna.

Fyrirtækið er framsækið á sviði mælitækni fyrir rannsóknir á dýra- og náttúrulífi í hafi og á landi. Langflestir 
viðskiptavinir eru erlendir. Framtíðarsýn okkar er að vera leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu lítilla, 
áreiðanlegra og harðgerðra mælitækja fyrir rannsóknir viðskiptavina okkar. 

Viðkomandi mun vinna við samsetningu á fíngerðum rafeindabúnaði. Kostur er að viðkomandi hafi reynslu af 
samsetningu rafeindabúnaðar, lóðunarvinnu eða fínni handavinnu. Farið er fram á árangursmeðvitund, 
vandvirkni, samviskusemi og stundvísi. 

Gildi okkar eru áreiðanleiki, metnaður og heiðarleiki. Við leitumst við að fylgja þeim í hvívetna í störfum okkar.

Umsóknir óskast sendar með tölvupósti á jobs@star-oddi.com. Umsóknarfrestur er til og með 
mánudeginum 23. september. Nánari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 533 6060 eða 
sigmar@star-oddi.com. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 



• Mótun og innleiðing upplýsingatæknistefnu.
• Þróun, innleiðing og rekstur upplýsingakerfa.
• Þátttaka í stafrænni vöru- og þjónustuþróun þvert á öll svið.
• Samskipti við ráðgjafa og birgja.
• Trygging gæða og rekstraröryggi upplýsingatæknikerfa.

• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða 
tengdum greinum.

• Reynsla af stjórnun er skilyrði.
• Leiðtogahæfni og stefnumiðuð nálgun.
• Samskiptahæfni og færni í teymisvinnu.
• Reynsla af áætlunargerð.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.

FORSTÖÐUMAÐUR UPPLÝSINGATÆKNI
Við leitum að öflugum leiðtoga til að leiða þróun og rekstur upplýsingatæknisviðs. Upplýsingatækni og stafræn þróun er 
mikilvægur þáttur í framþróun okkar og framundan eru spennandi verkefni á því sviði. Leitað er að aðila með mikla tæknilega 
þekkingu og reynslu af stjórnun umfangsmikilla verkefna á sviði upplýsingatækni.

Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli leiðtoga- og samskiptahæfni og vera tilbúinn að takast á við spennandi áskoranir. 
Upplýsingatæknisvið heyrir undir fjármálasvið.

Nánari upplýsingar veitir Ægir Viktorsson, sérfræðingur á mannauðssviði, í síma 420 8800.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september

Frábær 
starfsandi

Góður
matur

Rútuferðir til 
og frá vinnu

Einstakt 
umhverfi

ÁBYRGÐ OG VERKEFNI MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

Góð
fríðindi

Þjálfun og 
fræðsla

Skemmtilegt 
félagslíf

bluelagoon.is/atvinna
og sæktu um



Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Tröllaheima - Áslandsskóli
»    Grunnskólakennari - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Berg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Skólaliði - Skarðshlíðarskóli
»    Deildarstjóri UT - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Selið - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf á heimili fatlaðs fólks - Steinahlíð
»    Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Þroskaþjálfi - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Tjarnarás
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir 

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Verkalýðsfélagið Hlíf leitar að ráðgjafa í 100% starf með starfsstöð 
í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á 
sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. 

 Helstu verkefni
 • Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
 • Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
 • Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
 • Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði
·     • Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

 Menntunar- og hæfnikröfur
 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar,
  iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
 • Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
 • Góð þekking á vinnumarkaði
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK. 
Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á 
vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar 
veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. 

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum 
ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í 
rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. 

Nánari upplýsingar um Hlíf er að finna á hlif.is og um VIRK á virk.is.

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 16. september 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar 
sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir 
hæfniskröfur starfsins. 

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar

KAFFIBARÞJÓNAR ÓSKAST 
Í FULLT STARF 
Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og brosmildum kaffibarþjónum 
til að starfa á kaffihúsunum okkar á höfuðborgarsvæðinu. 

Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og metnaðarfullu fólki 
og nú vantar að bæta í þann góða hóp. Við leitum að jákvæðum 
og drífandi einstaklingum til að takast á við spennandi verkefni á 
kaffihúsunum okkar. 

Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf 
er að ræða. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst. 

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is 
fyrir 30. september næstkomandi. 



Svæðisstjóri í ELKO Skeifunni
Helstu verkefni:
• Sala til viðskiptavina
• Ábyrgð á þjónustu, útliti og framsetningu deildar
• Verkstjórn og þjálfun starfsfólks

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustarfi æskileg
• Geta unnið sjálfstætt og hugsað í lausnum
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og tekist á við erfið  

og krefjandi verkefni
• Mikil hæfni í samskiptum og fagleg vinnubrögð
• Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráði er kostur
• Reynsla og þekking á Navision er kostur

snillingum
við leitum að 

Markaðsfulltrúi
Helstu verkefni:
• Umsjón með samfélagsmiðlum
• Samskipti við samstarfsaðila
• Viðburðarstjórnun
• Mótun skilaboða og textasmíði
• Eftirfylgni með birtingaráætlun
• Önnur tilfallandi verkefni í markaðsdeild

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af markaðsmálum kostur
• Framúrskarandi skipulagshæfileikar
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og metnaður

Vörustjóri
Helstu verkefni:
• Gerð og eftirfylgni söluáætlana
• Innkaup, verðlagning og vörustýring
• Ákvörðun vöruvals verslana
• Umsjón með upplýsingastreymis til starfsmanna
• Skipulag á herferðum
• Samskipti við erlenda og innlenda birgja

Hæfniskröfur:
• Reynsla af innkaupum og verslunarstörfum kostur
• Góð þekking á raftækjum og tækninýjungum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt  

skilningi á rekstri og birgðahaldi
• Góð þekking á Excel er skilyrði
• Góð þekking á NAV er æskileg

Nánari upplýsingar um störfin og umsóknarferli má 
finna á vef ELKO, elko.is/storf

Umsóknarfrestur er til 23. september 2018. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

ELKO er líflegur vinnustaður með góðan starfsanda og 
sterka liðsheild. Meðalaldur starfsfólks er 23 ár og eru 
90% stjórnenda undir 40 ára.

Verslunarstjóri
Starfslýsing:
• Ábyrgð á rekstri verslunar
• Birgðastýring og kostnaðareftirlit
• Dagleg stjórnun og starfsmannahald
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
• Ábyrgð á útliti verslunar og framsetningu
• Ábyrgð á að sölu- og þjónustumarkmið náist

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun í viðskiptafræði eða verslunarstjórnun er kostur 
• Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum 
• Leiðtogahæfileikar
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur
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STUTT STARFSLÝSING

·  Móttaka viðskiptavina í sýningarsal og þjónustumóttöku
·  Símsvörun og umsjón með samskiptum á netinu og í tölvupósti
·  Aðstoð við reynsluakstur á nýjum og notuðum bílum
·  Umsjón með sýningarsal 
·  Skráning í CRM kerfi og upplýsingatæknikerfi Brimborgar

Móttökuritari í sýningarsal 
ford á Íslandi

HÆFNISKRÖFUR

· Framúrskarandi þjónustulund
· Færni í notkun Word, Excel,  
 Navision, AX og CRM
· Stundvísi og áreiðanleiki
· Bílpróf skilyrði

Vinnutími er frá 08:00-17:00 alla virka daga.  
Sæktu um á brimborg.is fyrir 15. september 2018.

Brimborg óskar að ráða síma- og móttökuritara fyrir Ford í glæsilegan Ford sýningarsal og þjónustu-
móttöku að Bíldshöfða 6 í Reykjavík. Komdu í góðan og samheldinn hóp frábærra starfsmanna í 
framúrskarandi vinnuumhverfi og taktu þátt í að skapa framúrskarandi upplifun fyrir viðskiptavini Ford 
á Íslandi.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir 
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri 
eða lengri tíma.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða starfsmann í tölvu- 
deild sjóðsins. Íbúðalánasjóður er með starfsstöðvar í 
Reykjavík og á Sauðarkróki og starfa 80 starfsmenn hjá 
sjóðnum. Viðkomandi starfsmaður mun starfa á rekstrar- 
sviði á starfsstöð sjóðsins í Reykjavík. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2018. 
 

náms- og starfsferilskrá. 

 
samnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Skilyrði er 

 

Skrifstofustarf  
Bókhald - Launavinnsla 

Mánalind byggingafélag, óskar eftir að ráða starfsmann í fullt 
starf til að sjá um bókhald og launavinnslu, móttöku viðskiptavina, 
auk annara skrifstofustarfa.  
Vinnutími er frá 09:00 til 17:00 og þarf umsækjandi að geta hafið 
störf sem fyrst. 

Helstu verkefni: 

Hæfniskröfur

Löggiltur fasteignasali 
Óskum eftir að ráða löggiltan fasteignasala til að annast sölu 
fasteigna. Viðkomandi þarf einnig að geta séð um skjalagerð og 
frágang samninga. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Einungis þeir sem lokið hafa námi til löggildingar fasteignasala 
koma til greina. 

Umsóknir óskast sendar á netfangið haukur@manalind.is

SÖLURÁÐGJAFI FORD
Um er að ræða fjölbreytt, skemmtilegt og spenn- 
andi starf við sölu á Ford bifreiðum í góðum, sam-
heldnum hópi í framúrskarandi vinnuumhverfi. Við 
leitum að manneskju sem er samviskusöm, með 
framúrskarandi þjónustulund, fylgin sér og hefur 
gaman að því að umgangast fólk.

Umsækjendur þurfa að hafa gilt bílpróf, hafa til að 
bera færni í notkun tölva og vera tilbúnir að tileinka 
sér viðskiptatengslastjórnun (CRM) í samskiptum 
og eftirfylgni við viðskiptavini. Umsækjendur þurfa 
að hafa gott vald á íslensku og ensku. Danska er 
kostur.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Brimborg leitar að öflugum og metnaðarfullum söluráðgjafa í FORD teymið

Vinnutími er 08:55-17:00 virka daga og annan hvern laugardag 11:30-16:15
Sæktu um og fáðu nánari upplýsingar á brimborg.is fyrir 15. september 2018.
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Sjúkraliði óskast á næturvaktir aðra hverja helgi í 40% stöðu frá 1. október 2018.
Nánari upplýsingar veita:
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arn rdóttir 
mannauðsstjóri í síma 522 5700. 
Rafrænar umsóknir má senda á edda@eir.is

Hjúkrunarfræðingur óskast á morgun-, kvöld- og næturvaktir um helgar.

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir 
mannauðsstjóri í síma 522 5700. 

Rafrænar umsóknir má senda á edda@eir.is

We offer an exciting workplace in an international environment where we 
strive for continuous improvement to meet our customer needs. We 
acknowledge and respect or customers diversity and want our employees to 
reflect that diversity.

As Supply Chain Lead you will be part of the Steering 
Committee and participate in implementing business strategy 
for Supply Chain. You will be responsible for Manufacturing, 
Warehouse, Distribution and QESH – for both Reykjavík and 
Akureyri sites with approx. 90 employees. You will lead a team 
of Icelandic managers and be responsible for Supply Chain 
KPIs and continuous improvement.   

You will also represent Supply Chain in Iceland in central 
projects within Coca-Cola European Partners and work with 
an international team of Supply Chain experts.

This is a new, exciting role that offers great 
opportunities for the right candidate!

For a more detailed job description, visit our career site 
www.ccep.com/careers. Applications should include both CV 
and cover letter in English and be made through our career 
site before September 20th 2018.
All enquiries will be treated as confidential.

Við bjóðum spennandi vinnustað í alþjóðlegu umhverfi þar sem við erum í 
sífelldum breytingum og umbótavinnu til að mæta þörfum viðskiptavina 
okkar.  Viðskiptavinahópurinn er fjölbreyttur og við viljum að starfsmenn 
okkar endurspegli þá fjölbreytni.

Sem Supply Chain Lead munt þú sitja í framkvæmdastjórn 
og taka þátt í innleiðingu stefnu fyrirtækisins fyrir 
vörustjórnunarsvið. Undir þig munu heyra framleiðsludeildir, 
vöruhús, dreifing og gæðadeild – bæði í Reykjavík og á 
Akureyri þar sem samtals starfa um 90 manns. Þú munt leiða 
teymi stjórnenda á Íslandi innan vörustjórnunarsviðs og vera 
ábyrg eða ábyrgur fyrir árangursmælikvörðum og stöðugum 
úrbótum.

Þú munt jafnframt taka þátt í miðlægum verkefnum Coca-Cola 
European Partners fyrir hönd vörustjórnunarsviðs á Íslandi 
og vinna í hópi alþjóðlegra sérfræðinga. 

Um er að ræða nýtt spennandi starf á alþjóðlegum 
vettvangi sem býður mikla möguleika fyrir réttan 
einstakling!

Ítarlegri starfslýsingu má finna á ráðningarvef okkar 
www.ccep.com/careers. Umsóknir skulu innihalda bæði 
ferilskrá og kynningarbréf á ensku og fara í gegnum 
ofangreindan ráðningarvef fyrir 20. september 2018. 
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Supply Chain Lead 
Iceland

Coca-Cola European Partners Ísland ehf.

Stuðlaháls 1, 110 Reykjavík  -  525 2500  -  Info@ccep.is

Coca-Cola European Partners 
Iceland is a part of Coca-Cola 
European Partners, the world’s 

largest Coca-Cola bottler in 
revenue, operating locally in 13 
territories in Western Europe. If 
you want to be part of transfor-
mational times at the company 
and building a great workplace 

for the future, apply now! 

Coca-Cola European Partners 
Iceland er hluti af Coca-Cola 
European Partners, sem er 

stærsta Coca-Cola 
átöppunarfyrirtæki heims, mælt í 

tekjum, og er starfrækt í 13 
löndum í Vestur-Evrópu. Ef þú 
vilt taka þátt í breytingartímum 

hjá Coca-Cola á Íslandi og hjálpa 
okkur við að byggja upp 

frábæran vinnustað til lengri tíma, 
hvetjum við þig til að slá til!     

For further information, please contact / Nánari upplýsingar veita: 

Sonja M. Scott HR Business Partner sonja@ccep.is 

Timothy Stacey Operations Director Norway and Iceland tistacey@cokecce.com.



Fagval óskar eftir starfsmönnnnnnunununum m 
Fagval óskar eftir að ráða starfsmenn til stastastastarfarfarfaa við sð s sð smíðmíðmíðmíði og 
uppsetningu á áhurðum og gluggum.m.um.m  

Fagval er rótgróið fyrirtæktæktæktæki og hg hg hg hefuefefuef r áratratratratugaugugugg rerrr ynslu u af affaf f smísmíði ði áá
álhurðum, gluggum m m oog o sjájásjásjálfvlfvlfvlfvirkumumumumm renenrenrennnnihurðum.uuuu  Verkssssstæðtæðtæðtæðæðiðiðiðiðð er er 
þrifalegt og veeel tl tl tl tækjækjækjkjum umumum búiúúúið. ð. ð.ð. 

Æskilegt gt gtg er r r að a viððiðiðkomkookk anddi hafi fififi eineineineinhvehvehvehverja reynsynsynsynsslululululu af smímsmíði ði eneenenen
einnignignig kekek murururur tititil greina aððððð ráðráðráðárá a a a a laghghhghententententtan aa mannnn on oooog þg þg þg þg þjáljáljájá faf upp 
fráráráráá grgg unnnnni.i

ÁhuÁhugasgasamimimir vr vvinsinsiinssamlmamamlam egaaaast st tst legleglegleggið inn un un un umsómsmsómsóknnn á netfanganngiðið
fagfa valv @fa@f@ agvagvagvagval.illl. s

Nánari upplýsingar

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is). 
www.starfatorg.is. 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir
eftir hjúkrunarfræðingum til starfa

skrifstofu.

sáraskiptingum og bólusetningum.  

www.heilsugaeslan.is). 

Við bjóðum upp á

 
Góðan starfsanda

 

Hjúkrunarfræðingar - nætur 
og helgarvaktir

Við á Sólvangi viljum bæta við okkar frábæra hóp, hjúkrun-
arfræðing í 50% stöðu næturvaktir, þar sem unnið er aðra 
hvora viku og hjúkrunarfræðing á helgarvaktir. 
Á hjúkrunarheimilinu Sólvangi eru 59 heimilismenn og 
leggjum við áherslu á góða hjúkrunarþjónustu sem endur-
speglar umhyggju, fagmennsku og virðingu fyrir heimilis-
manni. Í byrjun næsta árs flytur Sólvangur í nýtt húsnæði 
og því einstakt tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga til að hafa 
áhrif á uppbyggingu þjónustunnar. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Hjúkrun aldraðra

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð íslenskukunnátta
» Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
hafa gert.  
Sótt er um starfið með því að senda starfsferilskrá á 
tölvupóstfangið: hildur@solvangur.is. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 24.9 2018

Hjúkrunarheimilið Sólvangur
Sólvangsvegi 2

220 Hafnafjörður

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs ber ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins og gegnir leiðandi 
hlutverki við stefnumótun í stjórnsýslunni. Hann ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri sve-
itarfélagsins í samvinnu við fjármálastjóra og bæjarstjóra og hefur yfirumsjón með þróun 
rafrænnar þjónustu/stjórnsýslu og innleiðingar á gæðakerfi á bæjarskrifstofum, auk þess að 
bera ábyrgð á upplýsingagjöf og skjalamálum. Eitt af aðalverkefnum hans fyrstu árin felst í 
að verkefnastýra sameiningu sveitarfélaganna.
Sviðsstjóri ritar einnig fundargerðir bæjarstjórnar. Sviðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra 
og er staðgengill hans. Undir starfsemi stjórnsýslusviðs heyrir meðal annars fjármál, man-
nauðs- og launamál, skjalamál og þjónustumál.

Menntunar- og hæfnikröfur:

Umsóknarfrestur er til 10. september 2018.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið baejarstjori@gardurogsandgerdi.is

Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. Fagmennska – Samvinna - Virðing

NÝTT STARF SVIÐSSTJÓRA STJÓRNSÝSLUSVIÐS

Starf sviðsstjóra stjórnsýslusviðs í sameinuðu sveitarfélagi
Sandgerðis og Garðs er laust til umsóknar. Um nýtt starf er að ræða.



DO YOU WANT TO BE A PART  
OF THE ÖSSUR TEAM?
If you are looking for an opportunity to make a real difference in people’s lives, Össur 

might be the place for you.

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with

3000 employees in over 25 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Application period ends on September 24th, 2018.

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

Össur seeks a Process Analyst to identify, assess and propose process changes across an end-to-end business 

process.  The Global Process Development team is responsible for providing a neutral and independent view of 

process performance based on qualitative and quantitative information.

Össur seeks an ambitious and positive Mechanical Engineer / Certified Mechanical Technician in the Design for 

Manufacturing team. The engineer will be a part of a global CNC team working on redesigning and support with 

our CNC partners.

RESPONSIBILITIES
• Analyze and document business processes with focus 

on ensuring an optimal end-to-end process.

• Lead and facilitate process redesign workshops.

• Facilitate requirements gathering from all relevant 

stakeholders responsible for managing and operating 

business processes.

• Monitor, measure and analyze process performance as 

input into determining opportunities for change.

• Propose process changes that optimize the end-to-end 

business process for Össur.

• Apply process and project management methodologies 

to all change.

QUALIFICATIONS
• University education.

• Minimum of 5 years’ relevant experience. 

• Strong analytical, consultative and problem solving 

capabilities.

• Experience in business case creation desirable.

• Project management skills, proactive aptitude and 

ability to work independently.

• Leadership skills.

• Experience in stakeholder management.

• Excellent oral and written communication skills.

• Highly proficient in spoken and written English.

QUALIFICATIONS
• University degree in Mechanical Engineering / 

Certified Mechanical Technician

• Minimum of 5 years’ work experience in mechanical 

engineering.

• Self-driven and independatn but able to collaborate 

well within the team.

• Experience in CAD program (Solid Works for example).

• Experience / knowledge about CNC is a strong benefit.

• Excellent communication skills.

• Highly proficient in spoken and written English.

RESPONSIBILITIES
• Redesigning on products for CNC machining.

• Communication with CNC suppliers and other Össur 

locations.

• Project management.

Process Analyst 
In Global Process Development

Mechanical Engineer / 
Certified Mechanical Technician



Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á netfangið festa@samfelagsabyrgd.is fyrir 21. september og 
miðað er við að viðkomandi hefji störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar er að finna á www.festasamfelagsabyrgd.is eða með því að hafa samband við 
Skúla Valberg, framkvæmdastjóra Festu í síma 599 6600.

Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð leitar að framúrskarandi verkefnastjóra í hálft 
starf til að miðla upplýsingum og skipuleggja viðburði um samfélagsábyrgð fyrirtækja. 
Við leitum að verkefnastjóra sem getur unnið sjálfstætt og í góðu samstarfi við 
framkvæmdastjóra, félaga og samstarfsaðila Festu.

Vilt þú efla samfélagsábyrgð fyrirtækja?

Helstu verkefni
– Umsjón með vef og samfélagsmiðlum

– Skipulagning og umsjón með 
fræðsluviðburðum og fundum

– Samskipti við aðildarfélög og 
samstarfsaðila

– Dagleg skrifstofustörf

Menntun og hæfniskröfur
Leitað er að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi 
með háskólamenntun sem nýtist í starfinu og áhuga á 
samfélagsábyrgð fyrirtækja. Reynsla af þjónustustjórnun á 
fyrirtækjamarkaði, viðburðastjórnun og miðlun upplýsinga 
eru kostir. Samskiptafærni, skipulögð vinnubrögð og lipur 
textavinnsla er mikilvæg hæfni.

Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | 599 6600 | festasamfelagsabyrgd.is

Um Festu
Framtíðarsýn Festu er að íslensk fyrirtæki verði þekkt fyrir 
samfélagsábyrgð sína, ábyrga umgengni um náttúruna 
og þann ávinning sem þau skapa fyrir samfélagið.

Hlutverk Festu er að efla samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja, auka 
vitund í samfélaginu og hvetja til samstarfs og aðgerða á þessu sviði.

Þau gildi sem Festa hefur að leiðarljósi í öllum sínum störfum 
eru trúverðugleiki, þekkingarmiðlun og samvinna.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Karl   

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna
þjónustu  

Grunnskólar

· Skrifstofustjóri í Hörðuvallaskóla   

· Forfallakennari óskast í Kársnesskóla    

· Forstöðumaður frístundar í Vatnsendaskóla  

· Forstöðumaður í félagsmiðstöðinni Fönix   

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla   

· Frístundaleiðbeinandi í Álfhólsskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Snælandsskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
Hörðuvallaskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
Vatnsendaskóla  

· Skólaliði í Smáraskóla    

· Stundakennari í forfallakennslu í Smáraskóla  

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla   

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla   

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

  Leikskólar

· Deildarstjóri á leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri á leikskólann Kópahvol  

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni  

· Leikskólasérkennari á leikskólann Austurkór  

· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór   

· Leikskólakennari í Arnarsmára  

· Leikskólakennari í Álfatúni  

· Leikskólakennari á leikskólann Baug   

· Leikskólakennarar á leikskólann Sólhvörf  

· Leikskólakennari á leikskólann Dal   

· Leikskólakennari í Marbakka  

· Leikskólakennari í Núp  

· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk   

· Starfsmaður á deild í leikskólann Læk   

· Starfsmaður á deild í leikskólann Læk  
(hlutastarf)   

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Baug  

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Núpi   

Velferðarsvið

· Deildarstjóri Roðasala

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu  

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk  

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk  

· Þroskaþjálfi 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.

Ert þú í leit að framtíðarstarfi?
Hagvagnar þjónusta ehf. óskar  eftir að ráða lagermann á verkstæði í 100% starf. 

Í starfinu felst m.a. vörumóttaka, skráning og afgreiðsla vöru ásamt öðrum almennum lagerstörfum s.s. útkeyrsla o.fl.

Hæfniskröfur: Eiginleikar: 

   og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Hægt er að senda inn umsóknir á atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við Davíð í síma 599-6014.

Leiðbeinandi - Ræstingar
Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.

Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna 
ásamt vinnu með þeim.

Um er að ræða 75-80% starf á dagvinnutíma, virka daga.

Góður vinnustaður í gefandi umhverfi.

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Coripharma er nýtt íslenskt lyfjafyrirtæki 
sem nýlega keypti verksmiðju Actavis í 

Hafnarfirði þar sem framleidd eru lyf fyrir 
alþjóðamarkaði.

Viðskiptaþróunarstjóri (Business Development manager)

& Þjónustustjóri (Customer Service manager)

Viðskiptaþróunardeild Coripharma ehf. leitar að sérfræðingum í viðskiptaþróun (Business Development managers) og þjónustustjóra  
(Customer Service manager). Viðskiptaþróunardeild er ábyrg fyrir sölu og markaðssetningu á vörum og þjónustu við viðskiptavini félagsins. 

Viðskiptaþróunarstjóri

tengdum samningum fyrirtæksins nái fram að ganga

Við leitum að einstaklingi:

metnað fyrir starfinu

Þjónustustjóri
Helstu verkefni:

afgreiddar til viðskiptavina á umsömdum tíma

Við leitum að einstaklingi:

metnað fyrir starfinu

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Torfi Rafn Halldorsson, M.Sc.Pharm,CCO,  
S: 4206715 / torfih@coripharma.is.   

Umsóknarfrestur er til 24. september 2018 
Umsóknir óskast sendar til:
Ingag@coripharma.is

www.hagvangur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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Hópstjóri hugbúnaðarþróunar
Samgöngustofa óskar eftir að ráða hópstjóra hugbúnaðarteymis Samgöngustofu. Í boði er 
góður félagsskapur, vel búið starfsumhverfi með góðum tækjabúnaði, spennandi verkefni þar 
sem metnaður til framtíðar ríkir og tillitsemi gagnvart því að forritarar geti líka átt sér líf utan 
vinnu. Meginstarf viðkomandi er verkefnastjórnun, innan stofnunar og gagnvart ytri aðilum, 
virk þátttaka í þróun rafrænnar þjónustu stofnunarinnar til framtíðar og öflug samvinna við 
starfsfólk Samgöngustofu. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðarþróun.
• Þekking og reynsla af Agile.
• Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni.
• Viðkomandi þarf að búa yfir vandvirkni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Forritari
Samgöngustofa óskar eftir að ráða forritara. Í boði er góður félagsskapur, vel búið starfsumhverfi 
með góðum tækjabúnaði, spennandi verkefni og tillitsemi gagnvart því að forritarar geti líka átt 
sér líf utan vinnu. Meginstarf viðkomandi er greining, hönnun, forritun og prófanir á nýjum og 
notuðum lausnum og viðhald eldri kerfa. Starfshlutfall er 100%.

Í boði eru spennandi störf 
hjá metnaðarfullri stofnun 
í alþjóðlegu umhverfi. Við 
bjóðum góða starfsaðstöðu 
og frábæra vinnufélaga.

Við hvetjum jafnt konur 
sem karla til að sækja um. 

Áhugaverð störf
á góðum vinnustað

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf eða reynsla sem nýtist í starfi forritara, t.d. próf í tölvunarfræði.
• Haldgóð reynsla af forritun.
• Þekking á Java, vefforritun og gagnagrunnskerfum er kostur.
• Grunnþekking á Linux.
• Viðkomandi þarf að búa yfir vandvirkni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur 
er til 24. sept. 2018

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

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Á Skjóli hjúkrunarheimili eru  
106 rými á fimm deildum. 

Skjól er stofnaðili að 
hjúkrunarheimilinu Eir í 

Grafarvogi og eru hjúkrunar- 
heimilin rekin í nánu samstarfi. 

Áhersla er lögð á faglega 
hjúkrunar– og læknisþjónustu 
auk sjúkra– og iðjuþjálfunar.

Upplýsingar veitir:

Hæfniskröfur:

Skjól hjúkrunarheimili
Aðstoðardeildarstjóri óskast
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra á Skjóli.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.



Akraneskaupstaður er sveitarfélag í sókn og ætlar að fjölga atvinnutækifærum og stuðla 
ennfrekar að atvinnuþróun og nýsköpun í bæjarfélaginu. Kaupstaðurinn auglýsir tímabundna 
stöðu verkefnastjóra til tveggja ára lausa til umsóknar.  Starfið sem um ræðir er fjölbreytt og 
fyrir framsækinn og kraftmikinn einstakling. Hlutverk verkefnastjóra er að sinna atvinnumálum 
fyrir bæjarfélagið og styðja bæjarstjóra í málaflokknum. Verkefnastjóri mun einnig sinna 
verkefnastjórnun á öðrum sviðum sem stuðla að framþróun bæjarfélagsins. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. september næstkomandi. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri, baejarstjori@akranes.is.
 
Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar. Umsóknum fylgi ítarleg ferilskrá 
ásamt greinargerð þar sem fram koma ástæður umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi til starfsins.  

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með 
sjö þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða 
þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í 
stjórnsýslunni. 

Einkunnarorð  sveitarfélagsins eru jákvæðni, 
metnaður og víðsýni.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 Innleiðing og stýring verkefna. 
 Leiða vinnu við endurnýjun atvinnustefnu  

 Akraneskaupstaðar. 
 Kynna Akraness sem vænlegan kost til   

 atvinnuuppbyggingar. 
 Samstarf og samskipti við fyrirtæki, 

 einstaklinga og hagsmunasamtök. 
 Gagnavinnsla og úttektir um stöðu

 atvinnumála á Akranesi. 

Menntunar- og hæfnikröfur

 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Reynsla af verkefnastjórnun æskileg. 
 Vottun í aðferðarfræði verkefnastjórnunar  

 er kostur.
 Framsetningar og greiningarhæfni á rekstri  

 og öðrum gögnum.
 Mikil skipulags- og samskiptahæfni.
 Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð.
 Jákvætt viðmót og frumkvæði og metnaður  

 til að ná árangri í starfi.

Erum við að leita að þér? 
Verkefnastjóri óskast til starfa hjá Akraneskaupstað

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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       Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Sálfræðimenntun og löggilding 
v/starfsheitis 

 Reynsla af starfi með börnum 
 Góðir skipulagshæfileikar  
 Hæfni í mannlegum samskiptum 

  

       Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

 Ráðgjöf til skóla vegna skólagöngu barna 
og ungmenna 

 Athuganir og greiningar 
 Ráðgjöf, leiðbeiningar og fræðsla til 

foreldra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skólaþjónusta Borgarbyggðar auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi með brennandi áhuga á starfsemi skóla. Í 
sveitarfélaginu er meðal annars unnið að styrkingu 
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð 
er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og 
stofnana, svo sem um þróun úrræða fyrir börn og foreldra.  

Upplýsingar veitir Anna Magnea Hreinsdóttir sviðsstjóri 
fjölskyldusviðs, sími 840-1522 og 
annamagnea@borgarbyggd.is   

Umsóknarfrestur er til 15. september 2018. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

     BORGARBYGGÐ

Björgunarsveitin Ársæll leitar að 
vélstjóra í hlutastarf

Björgunarsveitin Ársæll leitar að vélstjóra og umsjónar-
manni á björgunarskipið Ásgrím S. Björnsson í Reykjavík. 
Um er að ræða hlutastarf. 

Menntun og hæfniskröfur :

 er skilyrði.

-

 
Starfslýsing :

 Ásgrími S. Björnssyni og aðstöðu áhafnar.

  
 

 eftir samkomulagi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2018

Má bjóða þér að taka þátt
í metnaðarfullu skólastarfi.
Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs-
mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans
fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára
leikskóladeildum.

Laus störf til umsóknar:
Umsjónarkennarastaða á unglingastigi, 100% starfs-
hlutfall, tímabundið þetta skólaár. Aðalkennslugrein er
íslenska. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. október

Íslenskukennsla á unglingastigi, hlutastarf laust frá
1. janúar.

Stuðningsfulltrúastaða, 50% -60% starfshlutfall. Við-
komandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
og www.lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra svei-
tarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200/8968230.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@
lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 23. september 2018.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Við leitum að metnaðarfullum og reynslumiklum lögfræðingi sem 
hefur áhuga á málefnum ráðuneytisins og innviðauppbyggingu 
samfélagsins. Helstu verkefni eru lögfræðileg ráðgjöf til yfirstjórnar, 
meðferð kærumála, úrlausn sérhæfðra verka á sviði lögfræði og 
álitsgerðir, samskipti við innlend stjórnvöld m.a. eftirlitsstofnanir 
ásamt því að styðja við eftirlitshlutverk ráðuneytisins. 

Nánari upplýsingar 
um starfið veitir 
Guðný E. Ingadóttir, 
mannauðsstjóri, í síma 
545 8200. 

Frekari upplýsingar  
má finna á starfatorg.is 

Umsóknarfrestur er 
til 24. september nk.

Kröfur eru m.a. 
• Lokið fullnaðarnámi í lögfræði með 

embættis- eða meistaraprófi

• A.m.k. 5 ára reynsla af lögfræðistörfum 

• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af 
stjórnsýslurétti

• Þekking á starfsmannarétti og 
upplýsingalögum er kostur

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið • 
Sölvhólsgötu 7  •  101 Reykjavík  •  Sími 545-8200

Starf lögfræðings hjá samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytinu



Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Velferðarsvið



Skrifstofustjóri/sérgreinaritari Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201809/1682
Aðstoðardeildarstjórar Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201809/1681
Umsjónaraðili kaffistofu Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201809/1680
Verkefnisstjóri grunnnáms Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruv.svið Reykjavík 201809/1679
Verkefnisstjóri fjármála Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruv.svið Reykjavík 201809/1678
Fulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201809/1677
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201809/1676
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201809/1675
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201809/1674
Sérfræðingur á byggingasviði Mannvirkjastofnun Reykjavík 201809/1673
Sérfræðingur á byggingasviði Mannvirkjastofnun Reykjavík 201809/1672
Sérkennari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201809/1671
Þýðendur Utanríkisráðuneytið, þýðingamiðstöð Reykjavík 201809/1670
Þýðandi á Ísafirði Utanríkisráðuneytið, þýðingamiðstöð Ísafjörður 201809/1669
Þýðandi á Seyðisfirði Utanríkisráðuneytið, þýðingamiðstöð Seyðisfjörður 201809/1668
Hópstjóri hugbúnaðarþróunar Samgöngustofa Reykjavík 201809/1667
Forritari Samgöngustofa Reykjavík 201809/1666
Starfsnám  Landspítali, hjúkrunar/ljósmóðurfræði Reykjavík 201809/1665
Námsstöður deildarlækna Landspítali, geðlækningar Reykjavík 201809/1664
Hjúkrunarfræðingar, legudeild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201809/1663
Hjúkrunarfr., skólaheilsugæsla Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201809/1662
Starfsmaður í tölvudeild Íbúðalánasjóður Reykjavík 201809/1661
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Reykjanesbær 201809/1660
Lögfræðingur Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201809/1659
Skrifstofustjóri/sérgreinaritari Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201809/1658
Ljósmæður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201809/1657
Forstöðuhjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201809/1656
Verkefnastj./aðst. deildarstjóra Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201809/1655
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, heila/tauga/bækl.skurðd. Reykjavík 201809/1654
Læknakandídatar Landspítali, SAK, HVE, HH Landið allt 201809/1653
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201809/1652
Lögfræðingur   Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201808/1651
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201808/1650
Sérfræðingur í gerð lesefnis Þjónustu- og þekkingarmiðstöð  Reykjavík 201808/1649
Sérfr. í tölvu- og tækniráðgjöf Þjónustu- og þekkingarmiðstöð  Reykjavík 201808/1648

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða starfsmann í tölvu- 
deild sjóðsins. Íbúðalánasjóður er með starfsstöðvar í 
Reykjavík og á Sauðarkróki og starfa 80 starfsmenn hjá 
sjóðnum. Viðkomandi starfsmaður mun starfa á rekstrar- 
sviði á starfsstöð sjóðsins í Reykjavík. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2018. 
 

náms- og starfsferilskrá. 

 
samnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Skilyrði er 

 

Umsóknarfrestur er til og með 23. sept. nk. Umsóknum eiga að fylgja starfsferilsskrá
og kynningarbréf.
Umsjón með starfinu hefur Þorsteinn G.A.Guðnason, netfang: radningar@optima.is
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AUGLÝSING UM FERÐASTYRKI 
OG ÞÓKNANIR  

Umsóknarfrestur rennur út 25. september
Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir  
eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki,  
síðari úthlutun. Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn  
25. september kl. 16.

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. fl. 
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar og  
stafrænnar fjölföldunar úr fræðiritum og kennslugögnum í skólum 
og öðrum stofnunum hins opinbera 2016-2017.  
Til úthlutunar eru allt að 5.000.000.- kr.

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum
Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar á 
fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í sjón- 
varpi árin 2015–2017, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir í fram-
haldi af gerðardómi um skiptingu tekna IHM, Innheimtumiðstöðvar 
gjalda, af geisladiskum, myndböndum og myndbandstækjum. 
Til úthlutunar eru allt að 1.500.000.- kr.

Ferða- og menntunarstyrkir 2017 – fyrir félagsmenn Hagþenkis, 
síðari úthlutun 
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki Hagþenkis 
vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir sem hafa verið 
félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við félagið. Einungis 
er heimilt að sækja um vegna ferða sem hafa verið farnar.  
Umsækjendum senda umsókn og fylgiskjöl í gegnum heimasíðu 
Hagþenkis. Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr. 

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn umsóknar-
eyðublöð og eyðublað fyrir skilagreinar eru á heimasíðu félagsins: 
www.hagthenkir.is Umsækjendur fá rafræna staðfestingu,  
kennimark, um að umsókn hafi borist og það gildir sem kvittun. 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna   
Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík / Sími 551-9599  
www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is 

Björgun kynnir nú drög að tillögu að matsáætlun vegna
nýs svæðis fyrir starfsemi fyrirtækisins við Álfsnesvík.
Þangað stendur til að fyrirtækið flytji starfsemi sína á
um 10 ha. landssvæði sem verður að hluta á landi og

að hluta á landfyllingu með höfn. Mat á umhverfisáhri-
fum er unnið samkvæmt lögum nr. 106/2000, en fram-
kvæmdin er matsskyld vegna umfangs landfyllingar

og hafnarmannvirkja.

Drög að tillögu að matsáætlun eru nú lögð
fram til kynningar og eru gögnin aðgengileg á

heimasíðu Björgunar, www.bjorgun.is.

Almenningur getur gert athugasemdir við
áætlunina og er athugasemdafrestur til og með
26. september 2018. Athugasemdir skal senda
með tölvupósti á alfsnes@bjorgun.is eða til
Björgunar ehf. Sævarhöfða 33, 110 Reykjavík.

Drög að tillögu að  
matsáætlun vegna nýs 
starfssvæðis Björgunar  

á Álfsnesi

Rótgróin efnalaug til sölu.
Traust og gott fyrirtæki sem hefur verið rekið undir sömu kennitölu í 
áratugi. Góð afkoma og reksturinn býður upp á mikla vaxtamögulei-
ka. Fyrirtækið er mjög vel tækjum búið. Mikil og traust viðskiptavild. 

Vinnustaðurinn er að jafnaði með 7-8 stöðugildi. Staðsetningin er 
góð, sjálft húsnæðið er sérlega hentugt. Góður langtíma- 
leigusamningur með hagstæðum kjörum er um húsnæðið. Hentugt 
fyrirtæki fyrir samheldna fjölskyldu.

Óskað er eftir tilboðum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Sverrir Pálmason, hdl. 
Löggiltur fasteignasali 
s. 867 1001 - sverrir@jas.is
Arnar Sölvason
s. 896 3601

BRANDUR
GUNNARSSON
Lögg. fasteignasali

897 1401
brandur@fastborg.is

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6
Fallegt tæplega 190 m² verslunarhúsnæði á frábærum stað 

neðarlega á Skólavörðustígnum.
Húsið er allt uppgert og klætt með sedrusvið. Á efri hæðinni er 

mikil lofthæð og útsýnisgluggi niður í Bankastræti. Húsið er laust fljótlega. 
Langtímaleigusamningur í boði.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

519 5500

SORPA BS. ÓSKAR 
EFTIR TILBOÐUM 
Í VÉLAVINNU Á 
URÐUNARSTAÐ  
Í ÁLFSNESI
SORPA REQUESTS OFFERS FOR 
MACHINE WORK AT ITS WASTE 
LANDFILL SITE IN ÁLFSNES

Helstu verkþættir eru:

 Urðun á ýmsum úrgangi í urðunarrein

 Daglegur frágangur urðunarreina

 Móttaka og ráðstöfun endurvinnsluefna

 Frágangur endanlegs yfirborðs á athafnasvæði 

urðunarstaðarins

Úboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu og um það 

gilda lög nr. 120/2016 um opinber innkaup.

SORPA rekur stærsta og þróaðasta urðunarstað landsins 

í Álfsnesi. Á árinu 2017 bárust alls tæp 200.000 tonn af 

úrgangi til urðunar eða endurnýtingar.

Útboðsgögn verða birt þriðjudaginn 11. september kl. 9.00. 

Gögnin verða aðgengileg gegn 15.000 kr. gjaldi á sorpa.is. 

Tilboð verða opnuð mánudaginn 8. október 2018 kl. 14.00 á 

skrifstofu SORPU bs.

ÚTBOÐ Í 
VÉLAVINNU

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

ERTU Í 
LEIT AÐ 

DRAUMA-
STARFINU?
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Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  822 5588  |  tingholt.is

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Viðar
Lögg. fasteignasali
vidar@tingholt.is

Í sölu glæsilegt sex herb. 324,8 fm.einbýlishús við Lækjarbakka 1, þar 
af er bílskúr 60,6 fm. Að utan er húsið klætt með flísum og steinskífur 
á þaki. Fallegt útsýni. Einfalt er að vera með sér íbúð á jarðhæðinni. 
Húsið er laust við kaupsamning. Verð: 99,8 m. 
Pantið skoðun í s: 822-5588 eða tingholt@tingholt.is

Selfoss – Glæsilegt einbýlishús

Vegna mikillar sölu undanfarið þá vantar okkur 
allar gerðir eigna á skrá. Komum og verðmetum 
samdægurs þér að kostnaðarlausu.

Þessar atvinnueignir eru til leigu og afhendingar strax

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON

Hdl. LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
GSM 895 2049

STEFAN@STAKFELL.IS

VÍKURHVARF 1 - götuhæð

URÐARHVARF 14 - jarðhæð

NORÐLINGABRAUT 4 - jarðhæð

UNDIRRITAÐUR SÝNIR ÞESSAR EIGNIR STRAX

Til leigu og afhendingar strax. Mjög gott atvinnuhúsnæði með lofthæð 5-6 metrar.
Úleigustærð 500-2000 fm. Næg bílastæði. Gott aðgengi og auglýsingargildi mikið.

g g g j g g

Einnig verslunarhúsnæði á götuhæð sem blasir við umferð. Stærð um 380 fm.

Til leigu og afhendingar strax. Nýleg jarðhæð í vönduðu atvinnuhúsnæði.
Útleigustærð hæðarinnar er 900 fm. Lofthæð um 5 metrar. Stórir gluggar og 

g g g ý g j

góð aðkoma. Malbikuð bílastæði. Hentar vel undir ýmisskonar atvinnurekstur 
svo sem verslun, heildverslun o.fl.

Til leigu og afhendingar strax. Gott atvinnupláss á jarðhæð með innkeyrsluhurð.
Útleigustærð er 200 fm.

p jp

Til leigu og afhendingar strax. Gott atvinnupláss á jarðhæð með innkeyrsluhurð.
Útleigustærð er 200 fm. Húsnæðið hentar vel undir ýmisskonar atvinnustarfsemi,

g g g p j y

heildverslun, lager og þess háttar. Ekið niður steyptan ramp að plássinu.
Húsnæðið er málað og snyrtilegt.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Íbúðin sem er 3ja herbergja og  
einstaklega glæsileg
Skráð FMR 97,5 fm
Vandað hefur verið til hönnunar  
og efnisvals
Innanhúss hönnun Berglind Berndsen  
og Helga Sigurbjarnardóttir
Öll rýmin mjög rúmgóð í lyftuhúsi
    Fallegt útsýni

Verð: 53,9 millj.

Holtsvegur 8  
Urriðaholti

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 9.sept. kl. 13:30-14:00

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

SÓLHEIMAR 28 61,9 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík
einar@egfasteignamidlun.is

Falleg efri sérhæð í þríbýlishúsi á góðum stað í Laugardalnum. Íbúðin sem er sérlega björt og 
talsvert endurnýjuð, er með stórri stofu, opnu rúmgóðu eldhúsi, baðherbergi, gestasnyrtingu og 
þremur svefnherbergjum. Mögulegt væri að stúka af það fjórða í stofu ef vill. Rífleg lofthæð, tvennar 
svalir og útsýni í allar áttir. 

sunnudag 13-13:45 og mánudag 17:30-18:00
OPIÐ HÚS

www.egfasteignamidlun.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Afar skemmtileg og vel skipulögð 118,3 fm 
efsta hæð við Lynghaga með víðáttumiklu 

Eignin skiptist í stofu með arni, borðstofu og 
svalaskála með útgengi á rúmgóðar svalir, þrjú 

Sérlega smekkleg eign sem hefur verið  

Verð : 68,5 millj.

Lynghagi 4 
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, 

sími: 697 9300

OPIÐ HÚS

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.



Uglugata 11-13
270 MOSFELLSBÆ

Einstök parhús í byggingu á 2 hæðum með innbyggðum 

húsin afhent annars vegar á bstigi 5, þá tilbúið til inn- 

STÆRÐ: 186,5 fm PARHÚS      HERB: 7

58.9 - 74.9 M
Heyrumst
Bryndís   616 8985

Hagamelur 16
107 REYKJAVÍK

staðsetning, steinsnar frá Melaskóla, Hagaskóla, 

STÆRÐ: 73,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Melalind 2
201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 128,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

51.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Rjúpnasalir 8
201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 120 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Nýlendugata 45
101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 183,6 fm EINBÝLI        HERB: 7

95.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Hringbraut 110
101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 221,3 fm EINBÝLI       HERB: 4

107.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Lækjarás 9
110 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 400 fm EINBÝLI       HERB: 9

TILBOÐ
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Kirkjuvellir 3
221 HAFNARFJÖRÐUR

STÆRÐ: 126,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

46.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    9. sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    9. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    9. sept 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    9. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    9. sept 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    11. sept 18:00 – 18:30



BYGGINGAFÉLAGBYGGINGGAFÉÉÉLAG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ

Thelma Víglundsdóttir lögg.fasteignasali 
thelma@manalind.is   860 4700
Guðbjörg Guðmundsdóttir lögg.fasteignasali 
gudbjorg@manalind.is 899 5533

Laugardaginn 8. september    frá 14:00 - 16:00  
Sunnudaginn 9. september  frá 14:00 - 16:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu
Aðalhönnuður hússins er Sigurður Hallgrímsson arkitekt
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

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

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu  
nýtt lyftuhús við Jaðarleiti 8. 

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og eru þær fullbúnar með gólfefnum,  
gluggatjöldum, ljósum og svalalokunum.

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu nýtt lyftuhús 

Til sölu glæsilegar nýjar fullbúnar 2ja – 3ja herbergja íbúðir með og án stæði í bíla- 
geymslu  Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvot-

tavél. Stutt í þjónustumiðstöð Das við Boðaþing. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu í s: 545 0800

ragnar@gardatorg.is
Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is steinar@gardatorg.isharaldur@gardatorg.is



 Nýtt og nútímalegt miðborgarhverfi með skjólsælum görðum, 
útivistar og leiksvæði.

 Áætluð afhending fyrstu íbúða er haust 2019
 Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða   

flísalögð.
 Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi
 Innréttingar hannaðar af G.K.S
 Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit  

á innréttingum.
 Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.
 Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

  
 
Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG
HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Árni Ólafur
Fasteignasali
893 4416

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali
848 7099

Sigríður
Fasteignasali
699 4610

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Hólmgeir
Lögmaður
520 9595

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

NÝJAR ÍBÚÐIR 
TIL SÖLU! 
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3

Sýningaríbúð að Jaðarleiti 6

Hringdu í 520-9595 eða beint í sölumenn!

Íbúðir frá 35fm studíóíbúðum upp í 5herb. 160,4fm.

Stúdíóíbúð verð frá 28.9m. 2. herb. verð frá 33.9m.
3. herb. verð frá 58.9m.   4. herb. verð frá 64.9m.
5. herb. verð frá 79.8m.

 Sunnudaginn 9. sept
 kl. 13:00-14:00

OPIÐ HÚS 

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 1-3



Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast. 
kol@landmark.is 
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is 
sími 897 6717 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast. 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

Landmark leiðir þig þ g heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

SKIPHOLT 19 – 105 RVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT 15:00-15:30
- Snyrtileg og vel skipulögð 46 fm íbúð
- Eldhús opið inní stofurými
- Stofa/borðstofa með útg.á svalir
- Íbúð er á 2.hæð
- Frábær fyrstu kaup eða til útleigu
- Stutt í alla þjónustu og gönguleiðir
- V. 29,9 millj.                                                            Sveinn s. 6900.820

MIÐVANGUR 129 – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT KL.16:00-16:30
- Vel skipulagt raðhús á 2.hæðum alls 188 fm.
- Góðar stofur / 4 svefnherb. Endurnýjað aðalbaðherb.
- Afgirt suður-verönd, heitur pottur.
- Innbyggður rúmgóður bílskúr.
- Fjölskylduvænt hverfi
- Stutt í alla þjónustu, skóla, íþróttar og útivistarsvæði.
- V. 68,9 millj.                                                      Sveinn s. 6900.820

MÝRARGATA 26 – 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
-Glæsileg 5 herbergja 154 fm íbúð á 2.hæð
-Rúmgóð stofa / tvö baðh.. Gólfsíðir gluggar með útsýni út á haf.
-Vandaðar innréttingar og gólfefni
-Kvars steinn í borðplötum í eldhúsi
-Stæði í bílgeymslu með íbúð
- ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
- V. 107 millj.                                                          Sveinn s. 6900.820

KJARRHÓLMI 26 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 8. SEPT KL 13:30 – 14:00
- 101,2 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð.
- Mjög vel skipulögð íbúð með þremur svefnherbergjum.
- Glæsilegt útsýni í yfir Fossvogsdalinn og í átt að Esjunni.
- Íbúðin getur verið laus fljótlega.
- Stór 11,8 fm sérgeymsla í sameign með glugga og hillum.
- Stutt í þjónustu t.a.m. skóla og leikskóla og útivistarsvæði.
- V. 38,9 millj.                                                             Andri, s. 690 3111

BLIKAHÓLAR 6 – 111 RVK.

- 167,4 fm 4ra herbergja endaíbúð, þar af 53 fm bílskúr.
- Mjög vel skipulögð íbúð með þremur svefnherbergjum.
- Snyrtileg sameign, skipt um teppi árið 2014.
- Stórar svalir útfrá stofu. 
- Mjög rúmgóður bílskúr með tveimur gluggum. 
- Vel staðsett íbúð þar sem stutt er í alla helstu þjónustu t.a.m
   skóla, leikskóla, verslun, Apótek o.fl.
- V. 47,5 millj.                                                           Andri, s. 690 3111

REYNIHVAMMUR 27  -  200 KÓP.

BÓKIÐ SKOÐUN.
- Falleg 2ja herbergja 69,5 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngang. 
- Rúmgóð stofa og svefnherbergi.
- Gler og gluggar nýlega endurnýjað að hluta.
- V. 32,9 millj.                                                   

 Þórarinn s. 770-0309

BÓKIÐ SKOÐUN

LOGASALIR 12 - 201 KÓP.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Einstaklega glæsilegt og vel staðsett 257,3 fm. einbýlishús. 
- Jarðhæð er 222,8 fm. þ.a. 39,4 fm. bílskúr. 
- Efrihæð er  34,5 fm.  3 baðherbergi og 4 rúmgóð svefnherbergi. 
- Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
- Eignin er í góðu ástandi.  Hellulögð og afgirt verönd með
  heitum potti.  
- V. 109 millj.                                                      Þórarinn s. 770-0309

BARMAHLÍÐ 1 – 105 RVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT KL.13:00-13:30
- Björt og opin 85.7 fm íbúð með sérinngangi
- Tvö herb., stofa og borðstofa. Endurnýjað baðherb. og eldhús
- Útgengi á suðurverönd úr stofu
- Mikil sameign er með íbúð
- Stutt í alla þjónustu og miðbæinn
- LAUS Í DES 2018
- V. 44,9 millj.                                                             Sveinn s. 6900.820

ÁLFHEIMAR 44 – 104 RVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT KL.14:00-14:30
- Rúmgóð 108.7 fm 4.ra herb.íbúð
- Herb.gangur og þrjú svefnherbergi
- Fataherb. er innaf hjónaherb.
- Rúmgóð stofa/borðstofa, suður-svalir
- Stórt eldhús og gott skipulag
- Stutt í alla þjónustu og skóla
- V. 42,9                                                                       Sveinn s. 6900.820

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BARÐASTRÖND 10 – 170 SEL.
BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsilegt 226 fm ein-
býlishús á einni hæð. 
- Mikið endurnýjað hús.
- Smekklega endurnýjað,
t.a.m. öll gólfefni, innrétting-
ar og baðherbergi
- Fjögur svefnherbergi. Tvö
baðherbergi. Timburverönd
með heitum potti.
- V. 124,9 millj.
Sigurður, s: 896 2312 / 
Andri 690 3111.

ÁLAGRANDI 8 - 107 RVK

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 8. SEPT KL 12:30 – 13:00
- 70,7 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð.
- Glæsileg íbúð sem hefur verið mikið endurnýjuð.
- Timburpallur og suðvesturgarður.
- Hús sprunguviðgert og málað að utan árið 2015
- Innréttingar, gólfefni, baðh., skápar og hurðar endurnýjað 2013.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
- V. 39,9 millj.                                                             Andri, s. 690 3111

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 



Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

17. JÚNÍTORG 7 – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- 123 fm íbúð á lyftri 1. hæð í lyftuhúsi, 3ja til 4ra herb.
- Stæði í bílageymslu Rúmgóðar stofur og rúmgóð herbergi.
- Frábær staðsetning í vinsælu Sjálandshverfinu.
- V. 62,9 millj.                                                     

 Sigurður, s. 896-2312

FRAMNESVEGUR 12 – 101 RVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT kl 16:00 - 16:30
-Samtals fjórar íbúðir á tveimur fastanúmerum
-Íbúðir eru nýstandsettar, innréttingar hvítar sem og innihurðar
-Gólfefni íbúðanna er planka harðparket og flísar.
-Frábær fjárfestingarkostur í miðbæ Reykjavíkur
-Stutt í alla þjónustu og útivistarsvæði
-LAUSAR TIL AFHENDINGAR
- V. 59.9 – 64.9 millj.                                                 Þórey s. 663 2300

BARMAHLÍÐ 6 (1.HÆÐ), 105 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9.SEPT kl 17:00 - 17:30
-150 fm sérhæð með bíkskúr, 4ra - 5 herb.
-Tvö baðherb. á hæð, eitt í bílskúr.
-Sérinngangur og suðurgarður.
-Bílskúr í dag  innréttaður sem skrifstofa
-Má auðveldlega útbúa íbúð í bílskúr
-Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
- Verð 59,9.- millj.                                                  Þórey, s. 663 2300  

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

KIRKJUBRAUT 7 - 170 SELTJARNARNES

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10.SEPT kl.18.00-18.30
- þriggja herbergja 64.8 fm
- sér inngangur
- tvö svefnherbergi
- útgengi úr stofu í garð
- frábær staðsetning
- V. 36.9 millj.                                                             Nadia, s. 6925002

KIRKJUBRAUT 7 - 170 SELTJARNARNES

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10.SEPT kl.18.30-19.00
- 180.2fm með sér inngang
- þrjú svefnherbergi - arinn
- baðherbergi  og gestasalerni
- mikið útsýni - rúmgóður bílskúr
- frábær staðsetning
- V. 69.9 millj.                                                              Nadia, s. 6925002

ÞINGHÓLSBRAUT 43 - 200 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9.SEPT KL.16.30-17.00
- þriggja herbergja 51.8fm íbúð
- sér inngangur - 22.8fm bílskúr
- opið eldhús og stofa
- tvö svefnherbergi - rúmgóður garður
- V.33.9 millj                                                          Nadia, s. 6925002

OPIÐ HÚS 

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!þ g

Upplýsingar 
um íbúðir veita:

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.

- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm.

- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.

- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.

- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.

- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 58.3 – 99.9 millj.

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is 
sími 770 0309

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820 

7
EIGNIR

SELDAR

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 



Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja-
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
11. SEPT. KL. 18:00 – 18:30

Einstaklega björt og rúmgóð
124,6 fm. 5 herbergja íbúð á
2. hæð ásamt góðu bílastæði
í lokaðri bílageymslu í viðhalds-
litlu fjölbýli.

Góðar svalir með fallegu útsýni.

Verð: 55,9 millj.  

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
12. SEPT. KL. 17:00 - 17:30

Fallegt og einstaklega skemmti-
legt raðhús á einni hæð. Eignin
er alls 173,1 fm., þar af er 30,2
fm. innbyggður bílskúr með
geymslulofti.

Falleg verönd og stór bílastæði.   

Verð: 75,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kirkjustétt 19 – 113 Reykjavík Brekkubyggð 50 – 210 Garðabær

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 
9.SEPT. KL 14:00 - 14:30

Mikið endurnýjuð 75,5 fm.
3ja herbergja íbúð á 4. hæð.

Eignin er mjög vel staðsett með
skóla og alla þjónustu á næsta
leiti.

Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
11. SEPT. KL. 17:00 - 17:30

Fallegt og rúmgott einbýlishús
á einni hæð. Frábær eign á
góðum stað. Eignin er alls 176,1 
fm., þar af er 44,6 fm. tvöfaldur
bílskúr.

Stór og glæsilegur suðvestur
pallur og fallegur garður.

Verð: 79,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gnoðarvogur 34 – 104 Reykjavík Viðarrimi 28 – 112 Reykjavík

FFlottt raððhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbææææ
SSjjóónn eerr ssöggu ríkari – Laxatungga 36 til 54 - Tilbúin til afhendinggggaaaarrrrr

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík 
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Elín Urður s: 690 2602

Sími 512 4900 - landmark.is

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044Halla Unnur Helgadóttir lögg fast s 659 4044 Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Landmark leiðir þig heim!þ g
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Þórarinn S: 7 700 309

OPIÐ
HÚS

Opið hús 
sunnudaginn 9. sept. 

frá 15.00 til 15.30 

5 hús seld - 5 eftir

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
Nýtt verð 54,9 mkr. 
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð. 
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi hefðbundnu
þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.þ j y   Húsin eru tilbúin til afhendingar.

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
39.8M

ÍBÚÐ

MÁVAHLÍÐ 43 105 REYKJAVÍK

73.4m2 GÓÐ AÐKOMA

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

VEL SKIPURLÖG RISÍBÚÐ

4 HERB.

VERÐ:
89.9M

EINBÝLISHÚS

BYGGÐARHOLT 2 270 MOSFELLSBÆR

228.5m2 HORNLÓÐ

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

FALLEGT HÚS Í GRÓNU UMHVERFI

7 HERB.

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
39.9M

ÍBÚÐ

KJARTANSGATA 9 105 REYKJAVÍK

78.1m2 FALLEG OG BJÖRT

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON 897 9030

GÓÐ FJÁRFESTING TIL ÚTLEIGU

3 HERB.

Opið hús Mið. 12. sep frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
39.9M

SUMARHÚS

LÓUBRAUT 2 845 FLÚÐIR

4 HERB 83.6m2 HEITUR POTTUR

VINSÆLL STAÐUR VIÐ GÓLFVÖLL

SIGURÐUR FANNAR 897 5930
VERÐ:

39.9M

ÍBÚÐ

KRÍUHÓLAR 4 112 REYKJAVÍK

5 HERB. Stærð: 116.1m2

FJÖLBÝLISHÚS MEÐ LYFTU

Opið hús Mán. 10. sept. frá kl. 17:30-18:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777
VERÐ:

41.9M

FJÖLBÝLISHÚS

VEGHÚS 31, ÍBÚÐ 503 112 REYKJAVÍK

3 herbergja 105.6m2

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

Opið hús Mán. 10. sept. frá kl. 18:30-19:00

Nýjar hágæða íbúðir í 101 Reykjavík.

Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis 
á þessum einstaka stað í miðborg Reykjavíkur.

67 íbúðir og verslanir/veitingastaðir á 
jarðhæðum við Frakkarstíg og Hverfisgötu.

Stæði í bílgeymslu hússins fylgja 
sumum íbúðunum.

FRAKKASTÍGSREITUR

STÆRÐ FRÁ:

56.5-178.3m2

VERÐ FRÁ:

41.9M

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Opið hús Þri. 11. sept. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
3.9M

LÓÐ

STAMPAR 13 RAUÐAHVERFI Í KJÓS

VILBORG G. HANSEN 895 0303

LÓÐ OG TEIKNINGAR FYRIR 

152,3 FM. HÚS MEÐ BÍLSKÚR. VERÐ
TILBOÐ

SUMARHÚS

NEÐRISTÍGUR ÞINGVELLIR

106m2

VATNSBAKKALÓÐ - LAUST STRAX

BRANDUR GUNNARSSON              897 1401

4 HERB

VERÐ:
59.9M

ÍBÚÐ

AUSTURSTRÖND 10 ÍB. 202 170 SELTJARNARNES

136.4m2

RÚMGÓÐ OG GLÆSILEG ÍBÚÐ

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

3-4 HERB



Vilt þú vinna leikhúskort 

frá Þjóðleikhúsinu?

Í tímamót á frettabladid.is getur þú birt 
minningargreinar um þína ástvini 

endurgjaldalaust. 

Minningargreinarnar eru opnar öllum og
 án takmarka um fjölda greina.

Þú getur sent minningargreinar á 
timamot@frettabladid.is

Skráðu þig á póstlista Fréttablaðsins á 
frettabladid.is/nyskraning og þú gætir 
unnið leikhúskort frá Þjóðleikhúsinu. 

Kortið gildir á fjórar leiksýningar í vetur 
að eigin vali og veitir einnig afslátt af 

öðrum leiksýningum.

Drögum út fjóra heppna vinningshafa 
fimmtudaginn 13. september.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook





Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Það er einfalt að gera sparimat 
úr kjúklingi. Hér eru nokkrar 
útgáfur sem gaman er að 

prófa.

Kjúklingur frá Marokkó
Ótrúlega spennandi marokkóskur 
kjúklingaréttur sem passar vel á 
þessum árstíma. Hentar vel hvort 
sem er hversdags eða um helgar. 
Það er vel hægt að bjóða gestum 
upp á þennan rétt. Fyrir þá sem 
eiga tagine er upplagt að elda 
kjúklinginn í henni. Uppskriftin 
miðast við sex manns. Í réttinn má 
nota úrbeinuð kjúklingalæri eða 
læri á beini eftir smekk hvers og 
eins.

600 g kjúklingabringur
1 tsk. túrmerik
1 msk. cumin
1 msk. kóríander
1 tsk. kanill
1 tsk. salt
2 laukar, smátt skornir
4 cm fersk engiferrót, smátt 
skorin
3 hvítlauksrif, smátt skorin
3-4 gulrætur, skornar í sneiðar
1 dós tómatar í bitum
5 dl kjúklingakraftur
100 g döðlur, smátt skornar

Setjið túrmerik, cumin, kóríand er, 
kanil og salt í skál. Blandið saman 
og kryddið kjúklinginn. Steikið 
hann síðan upp úr olíu þar til hann 
fær smá lit. Takið kjúklinginn til 
hliðar og steikið laukinn, síðan 
hvítlauk og engifer. Bætið olíu 
á pönnuna eftir þörfum. Bætið 
restinni af kryddinu á pönnuna og 
þá ætti að koma yndislegur ilmur.
Bætið gulrótum á pönnuna og 
veltið með lauknum. Því næst 
eru tómatar settir út á pönnuna 
ásamt kjúklingasoði. Látið suðuna 
koma upp, lækkið hitann og setjið 
kjúklinginn aftur út í. Lok er sett 
á pönnuna og allt látið malla í 
klukkustund. Bætið þá döðlum út 
í. Bragðbætið með salti. Skreytið 
réttinn með steinselju, apríkósum 
og pistasíum. Berið fram með 
kúskús.

Kjúklingur með 
spænskri chorizo-pylsu
Þetta er mjög góður réttur sem 
hentar fyrir 4-6. Athugið að 
chorizo- pylsa er bæði fáanleg sterk 
og mild. Veljið það sem ykkur 
finnst best.

1,5 kg kjúklingaleggir á beini
1 tsk. paprika
½ tsk. óreganó
1 tsk. salt
Nýmalaður pipar
Olía til að steikja upp úr
100 g chorizo-pylsa, smátt skorin

2 laukar, smátt skornir
3 hvítlauksrif, smátt skorin
3 paprikur, gjarnan sín í hvorum 
litnum
1 dós niðurskornir tómatar
300 ml kjúklingakraftur

Hitið ofninn í 200°C.
Kryddið kjúklinginn með papriku, 
óreganó, salti og pipar.
Hitið olíu á stórri pönnu og steikið 
kjúklinginn á öllum hliðum. 
Takið hann þá til hliðar. Þá er 
chorizo sett á pönnuna og steikt 
ásamt lauknum, síðan paprika 
og hvítlaukur. Loks er tómötum 

Kjúklingur og frábær krydd
Kjúklingur er alltaf góður. Hann er hægt að matreiða á marga vegu og flestum þykir hann góður. 
Kjúklingur og framandi krydd fara einstaklega vel saman. Það er um að gera að prófa sig áfram.

Kjúklingur sem er ættaður frá Marokkó er spennandi réttur. 

Indverskur 
kjúklingaréttur 
sem einfalt er 
að matreiða 
en tekur smá 
tíma þar sem 
marinera þarf 
kjúklinginn yfir 
nótt til að fá 
sem best bragð.

og kjúklingasoði bætt við. Látið 
suðuna koma upp. Setjið kjúkling-
inn aftur á pönnuna og látið hana 
inn í ofninn. Látið eldast í ofninum 
í 25-30 mínútur. Bragðbætið með 
salti og pipar ef þarf.

Indverskur kjúklingur
Það er gott að ákveða þennan rétt 
sólarhring áður en hann verður 
eldaður. Hann er svo miklu betri 
ef kjúklingurinn fær að marinerast 
yfir nótt. Uppskrift fyrir fjóra.

6 kjúklingalæri
150 ml hrein jógúrt
1 msk. ferskt engifer, rifið
3 hvítlauksrif, pressuð
Salt og pipar
Olía til steikingar

Kryddblanda fyrir karrí
6 hvítlauksrif, smátt skorin
4 cm engiferrót, smátt skorin
1 rauður chilli-pipar, fræhreins-
aður ef þú vilt hafa hann mildari
1 laukur, smátt skorinn
2 msk. tómatmauk (tomato 
purée)
1 tsk. garam masala
2 tsk. paprikuduft
2 dósir smátt skornir kirsuberja-
tómatar

1 dós kókosmjólk
Vatn
Salt
100 g ferskt spínat
Ferskt kóríander

Hitið ofninn í 200°C. Blandið 
jógúrt, engifer, hvítlauk, salti og 
pipar í skál. Setjið kjúklinginn í 
plastpoka og hellið marinering-
unni yfir. Lokið pokanum og þekið 
kjötið með sósunni. Geymið í 
ísskáp, helst í sólarhring en minnst 
í eina klukkustund. Takið þá 
kjúklinginn upp og leggið á bök-
unarplötu og inn í heitan ofninn.
Á meðan er sósan gerð. Steikið 
hvítlauk, engifer og chilli-pipar 
og bætið síðan lauknum við. Þá 
er tómatmaukið sett út í og loks 
kryddið. Látið malla smávegis áður 
en tómatarnir eru settir á pönn-
una. Fyllið aðra dósina af vatni 
og setjið út í. Látið malla í 10-15 
mínútur. Núna er kókosmjólkinni 
bætt saman við. Bragðbætið með 
salti og pipar.
Takið kjúklinginn úr ofninum og 
setjið í sósuna. Látið malla áfram 
þar til kjúklingurinn er gegneld-
aður. Í lokin er spínatið sett saman 
við. Skreytt með kóríander og 
borið fram með hrísgrjónum og 
naan-brauði.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 

Sími 512 5429 / jonivar@frettabladid.is 

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR

Veglegt sérblað Fréttablaðsins um vörubíla og 

vinnuvélar kemur út 25. september nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  

í langmest lesna dagblaði landsins.
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HYBRID  MAKE-UP

 INN IHALDUR M.A .
HYALURONIC  SÝRU
& MORINGA SHEED ÞYKKNI

N E W  S K I N  F E E L S  G O O D
Án  parabena  /  ol íulaust  /  ver  gegn  s indurefnum  og  mengun .

FEELING GOOD
IS THE NEW LOOKING GOOD.

Model farðað með:
Skin Feels good 03N, TIU Camouflage 03, Blush subtil 11,

Ombre Hypnôse stylo skuggablýantur 24, Khol blýantur 01,
Monsieur Big augnabrúnablýantur 02, Grandiôse maskari 01,

Absolue Rouge varalitur 202.

HYBRID  MAKE-UP

INN IHALDUR M.A .
HYALURONIC  SÝRU
& MORINGA SHEED ÞYKKNI

N E W

Án  paraben

FEELIN
IS THE

Sk
Omb

Mons



Bílar 
Farartæki

ÚTSALA 1.490.000.-
 NÝTT HJÓLHÝSI. 
Árg.2018,svefnpláss fyrir 3. 100% lán 
mögulegt, er á stðanum.Rnr.248636.

ÚTSALA 1.490.000.-
 NÝTT HJÓLHÝSI. 
Árg.2018,svefnpláss fyrir 3. 100% lán 
mögulegt, er á stðanum.Rnr.248648.

ÚTSALA 1.790.000.-
 NÝTT HJÓLHÝSI. Árg.2018,með 
klósetti og svefnplássi fyrir 2. 
100% lán mögulegt, er á staðnum. 
Rnr.248647.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru 
með power stýri, 100% driflæsingu. 
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og 
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@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

 Bílar til sölu

FORD F-250 4X4
1987 F-250 V-8 302, flækjur, ryðlaus. 
Verð 790þ. Uppl. 820-5181

Ford Mustang.GT. Premium.8cyl. 
Árg.2005. Ek. 3.900.km. Uppl.í s. 
892-0378

Camaro SS, V8 árg. 2011, vél 6,2L, 
430 hö, ekinn 63þkm. Ásett verð 
7.350.000 óska eftir tilboði. Mjög 
flottar felgur og dekk undir bílnum. 
Uppl. í s. 8959800

HÖRKU KERRA !
MB SLK 350, 6cyl, 273 hö árg. 2006 
ekinn 74þkm. Ásett verð 3.950.000 
óska eftir tilboði. Uppl. í síma 
8959800

 Bátar

FYRIRDRÁTTARNET
Fyrir veiðirétthafa. Heimavík ehf. S 
892 8655 www.heimavik.is

 Bílaþjónusta

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.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

TESLA MODEL S 85P 08/2015, ekinn 35 Þ.KM, 4x4, 
rafmagn, sjálfskiptur, bíll með öllu.  Verð 9.490 þús   
Rnr.122614.

M.BENZ S 500 LONG PLUG IN HYBRID 03/2015, 
ek 39 Þ.KM, bíll hlaðinn búnaði.  Verð 14.950 þús   
Rnr.134219.

M.BENZ GLS 350 DIESEL 01/2012, ek 80 Þ.KM, 7 
manna, sjálfskiptur. Verð 7.900 þús . Rnr.128641.

LAND ROVER DISCOVERY 5 SE 10/2017, 259 HÖ,  ek. 
14 Þ.KM, dísel, sjálfsk. 7 manna, krókur ofl.  Verð 10.990 
þús   Rnr.111203.

M.BENZ GLS 350 AMG, 05/2017, ek 19 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur, 7 manna, hátt og lágt drif, mikið af auka-
búnaði.  Verð 15.900 þús   Rnr.110961.

TESLA MODEL X 90D, Árg 2017,  22” felgur, 7 manna, 
ek 29 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur, hlaðinn búnaði.  
Verð 14.750 þús Rnr.134369.

VOLVO XC90 T8 R-DESIGN 07/2017, ek 15 Þ.KM, 
sjálfsk, loftpúðafjöðrun, glerþak ofl ofl. Verð 9.890 þús. 
Rnr.111285.

TOYOTA LC 150 SERIES, 03/2017, ek 29 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.390 þús   Rnr.140080.

LAND ROVER DISCOVERY 4, 05/2013, ek. 110 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur, Verð 5.900 þús   Rnr.122237.

BMW X3 XDRIVE 20D 08/2015, M-Sportpakki,  ek. 14 
Þ.KM, dísel, sjálfsk. vel búinn frúarbíll.  Verð 6.290 þús.  
Rnr.122305.

AUDI Q7 E-TRON QUATTRO 09/2016, ek 24 Þ.KM, 7 
manna, loftpúðafjöðrun ofl. Verð 9.990 þús   Rnr.111305.

AUDI A5 SPORTBACK TFSI 06/2015, ekinn 43 Þ.KM, 
sjálfksk. Verð 4.950 þús.  Rnr.111282.

BÍLABORG
Stórhöfði 26 við Gullinbrú
Sími: 517 1111 www.bilaborg.is

NÝIR OG NOTAÐIR BÍLAR PORSCHE CAYENNE DIESEL 01/2014, ek 44 Þ.KM, 
leður, Bose kerfi, loftpúðafjöðrun ofl.  Verð 7.490 þús.  
Rnr.111332.

M.BENZ C 200 AVANTGARDE 07/2014, ek 25 Þ.KM, 
bensín, 6 gírar. Verð 3.690 þús   Rnr.151138.

RHFhjól ehf.

Sími: 555 0595

Tilvalið 
fyrir 

Rafmagnshjól

Íslendinga

GULLFALLEGUR VEL MEÐ FARINN FRÚARBÍLL 
Lítið ekinn Benz CLA 180. Bíll með öllu, vetrardekk á felgum. 

Allar upplýsingar veitir Askja notaðir bílar  
í síma 590-2160 www.askja.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.

Láttu drauminn um nýtt 
heimili verða að veruleika 
með vönduðu og hagstæðu 
húsi frá Húseiningu.

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 1 
í Vogum. Húseining býður upp á gott úrval af 
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið 
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur 
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

Smart einbýli frá 22,7 milljónum

Smart enbýlishús eru hönnuð með hagkvæmni að 

73m2, þar að auki er 28m2

Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir einstaklinga, 

Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr verksmiðju 

í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á viðkomandi 
byggingastað. 

Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og 
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem 

Verð við verksmiðjudyr 

kr. með vsk.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 



 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér smíðar, raflagnir og 
pípulagnir. Löggildur verktaki. Uppl. 
í s. 848 6904 og 898 9453

Hreinsa þakrennur, laga ryð á 
þökum og tek að mér ýmis verkefni. 
Uppl:847-8704 eða manninn@
hotmail.com

 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

 Trésmíði
Byggingarstóri S. 659 5648 
stebbi_75hotmail.com

 Önnur þjónusta

REYKJAVÍK OG AKUREYRI
www.parketogmalun.is 25 ára 
reynsla. Parketslípun, sólpallaslípun, 
korkslípun og parketlagnir. 
S:7728100 Erum á facebook Parket 
og málun.

Keypt
      Selt
 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Til sölu ódýr 12V - 75W batterí fyrir 
rafskutlur og rafhjólastóla. Uppl. í s. 
846 6245

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 1/10, 29/10, 
26/11 - 2019: 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 
29/4, 27/5, 24/6, 22/7: 4weeks/4 
vikur x 5 days/5 daga. 2-6 students/
nem. Morn/Aftern/Evenings. 
Morgna/Síðd/Kvöld. Skráning: 
www.iceschool.is - ff@icetrans.is - 
facebook.com/fullordinsfraedslan. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU Í VESTURBÆNUM
Til leigu er björt og falleg 3-4 

herb. íbúð á 1. Hæð Kvisthaga í 
Vesturbænum, nálægt HÍ. Íbúðin 
er u.þ.b. 100 ferm. að flatarmáli. 

Sameigilegt þvottahús og 
þurrkherbergi í kjallara.

Íbúðin verður leigð til eins árs í 
senn. Farið er fram á bankaábyrgð.

Áhugasamir geta sent 
upplýsingar um sína hagi 
á 13kvistur13@gmail.com 
og verða þá veittar nánari 

upplýsingar um leiguskilmála.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

KAFFI MILANO FAXAFENI 11
Starfsfólk óskast í fullt starf og 
hlutastarf. Uppl. á staðnum eða 
senda á netfangið milano@simnet.
is

Bílstjóri óskast á sendibíl,meirapróf 
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta, 
hreint sakavottorð.Uppl.s:8999288

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Bílvogur eh/f 
Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogi

Simi 564 1180 • bilvogurmot@simnet.is • www.bilvogur.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Sími 833 9030 - saevar@raftaekni.is

Löggiltur rafverktaki  Raftækni ehf.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Laugavegur - Kringlan - Glerártorg - kunigund.is

PottaPotta
og pönnudagarog pönnudagar

20-60% AFSLÁTTUR

8. - 23. SEPTEMBER



Katrín Alda Rafns-
dóttir hefur náð 
inn á tískuvikuna í 
London, London Fas-
hion Week, sem hefst 
13. september nk. og 

fer fram í Summerset House. Katrín 
er hönnuðurinn á bak við íslenska 
skómerkið KALDA og segir hún 
áfangann hafa mikla þýðingu fyrir 
merkið.

„Það er mjög skemmtilegt að vera 
samþykkt af British Fashion Council  
inn á tískuvikuna og mikil viður-
kenning fyrir KALDA. Þetta er bara 
akkúrat tímapunkturinn fyrir okkur 
núna, við erum búin að taka tíma í 
að byggja innviðina vel upp og erum 
því tilbúin að stækka hratt,“ segir 
Katrín. KALDA verður því með sýn-
ingu í beinni dagskrá tískuvikunnar 
ásamt öðrum virtum hönnuðum, 
en svo er mikið af minni merkjum 
sem sýna „off venue“ og er þar mikill 
munur á. Þessi viðurkenning er stór 
liður í því að gera KALDA að alþjóð-
legu merki, sem Katrín stefnir að.

KALDA hlaut nýverið styrk frá 
AVS, Rannsóknarsjóði í sjávar útvegi, 
við markaðssetningu erlendis og 
verður styrkurinn meðal annars 
nýttur í sýninguna.

„Það eru um 30 manns sem koma 
að sýningunni og þetta er mjög 

kostnaðarsamt ferli svo það er 
ómetan legt að hafa þennan stuðn-
ing. Við erum að nota laxaroð frá 
Sjávarleðri í skóna okkar sem hefur 
vakið mikla eftirtekt erlendis.“

Í anda áttunda áratugarins
KALDA verður hluti af „Discovery 
Lab“ og verður með tveggja klukku-
stunda opnun. „Þar sem við erum 
með skófatnað þá er ekki gengið 
á pöllum heldur verðum við með 
sýningarrými sem við erum núna að 
vinna að. Það er ótrúlega mikið sem 
þarf að huga að í svona ferli. Þetta er 
fyrsta sýningin sem við erum að gera 
og það verður gaman að geta sýnt 
fólki heilsteyptan KALDA-heim en 
ekki bara skó og myndir af þeim.“

Rýmið hannar Katrín í samvinnu 

við „set designer“ Hella Keck og Nat-
asha Wray stíliserar. Auk þeirra eru 
margir sem koma að verkefninu og 
segist Katrín hafa vandað valið vel. 
„Við erum að hanna rýmið svolítið í 
anda áttunda áratugarins. Við ætlum 
að skapa stofustemningu þar sem 
fyrirsætur sitja á mublum og verður 
þar sterkur David Lynch bragur á, 
með allt svart inni í herberginu en 
ákveðin svæði upplýst.“

Katrín lærði „fashion manage-
ment“ eða stjórnun í tísku í London 
College of Fashion. Námið er við-
skiptahliðin á tískubransanum og 
var hún lærlingur hjá ýmsum hönn-
uðum og tímaritum á borð við Dazed 
& Confused. „Það var ótrúlega gott 
að læra í London og einmitt einnig 
vegna tengslanetsins. Þessi heimur 
byggir mikið á tengslaneti,“ segir hún.

Katrín hefur meira og minna verið 
á flakki síðustu tvö ár, eða frá því að 
hún hannaði fyrstu skólínu sína, og 
flakkað á milli Íslands, New York, 
London og Parísar. „Ég er búin að 
vera á mjög miklu flakki síðastliðin 
tvö ár, við sýnum fjórar línur á ári í 
London, New York og París og svo er 
verksmiðjan mín í Portúgal þann-
ig að ferlið krefst mikilla ferðalaga. 
En ég er að færa vinnustofuna mína 
til London núna, það liggur beinast 
við. Þetta er orðið of stórt til að vera 
með þetta bara ein í ferðatöskum. Ég 
þarf líka að fara að ráða inn teymi, 
þar sem ég næ ekki að sinna þessu 
ein lengur.“

KALDA inn í frægar verslanir
KALDA-skór eru seldir í Yeoman á 
Skólavörðustíg og fara í verslanir 

Geysis í nóvember. Þá eru KALDA-
skórnir komnir inn í frægar verslanir 
á borð við Harvey Nichols og Browns 
í London en samtals eru verslanirnar 
sem selja skóna átta talsins.

Að mati Katrínar er talsverður 
munur á skókaupum íslenskra 
kvenna og kvenna úti í heimi og segir 
hún að ástæðan sé líklega veðrið. 
Erlendis séu skókaup jafnvel tilfinn-
ingalegri þar sem skór séu ákveðin 
persónuleg afhjúpun.

„Mér finnst mjög gaman að velta 
fyrir mér sambandinu sem konur 
hafa við skó og ég hugsa mikið um 
tilfinninguna sem fylgir hverju pari 
fyrir kúnnann þegar ég er að hanna. 
Konur vita allar um þessa tilfinn-
ingu, að fara í háa hæla eða strigaskó 
breytir því hvernig við göngum inn í 
daginn og í hvaða skapi við erum. Ég 
held að ekkert annað í fataskápnum 
okkur sé eins mótandi, og það er 
einmitt það skemmtilegasta við 
skó.“

KALDA er hægt að staðsetja í 
milliflokk hvað verðið varðar og vill 
Katrín halda því áfram. „Mig langar 
að halda verðinu aðgengilegu án 
þess að fórna neinu í gæðum. Það 
er mikilvægt fyrir mig að konur geti 
eignast KALDA par án þess að fara á 
hausinn,“ segir hún og hlær. „Þetta 
eru millidýrir skór og það var ákveð-
ið pláss á markaðnum fyrir slíka teg-
und af skóm. Miðað við hvað hefur 
gengið vel á okkar stutta líftíma þá 
hljótum við að vera að gera eitthvað 
rétt.“ gunnthorunn@frettabladid.is

Katrín Alda er mjög ánægð með viðurkenninguna sem KALDA hefur fengið sem verður líklega til þess að fleiri dyr opnast. Skórnir frá merkinu hafa slegið í gegn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

London  
       kallar á  
  KALDA
Íslenska skómerkið KALDA hefur náð inn á 
tískuvikuna í London í fastri dagskrá. Þetta 
er stórt skref fyrir merkið, segir stofnandinn 
og hönnuðurinn Katrín Alda Rafnsdóttir.

KALDA-skór eru 
nú einnig fáan-
legir í frægum 
verslunum 
á borð við 
Harvey Nichols 
og Browns i 
London. 

ÞAÐ ER MIKILVÆGT FYRIR 
MIG AÐ KONUR GETI EIGN-
AST KALDA-PAR ÁN ÞESS 
AÐ FARA Á HAUSINN.
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UEFA Nations League er í samstarfi við
Tryggðu þér áskrift á stod2.is

KAUPTU STAKAN LEIK: 



Árið 1952 hóf nýtt 
dagblað göngu sína 
í borginni Ham-
borg í Vestur-Þýska-
landi. Það nefndist 
Bild Zeitung og varð 

skjótt víðlesnasta dagblað í landinu. 
Raunar er blaðið enn í dag það dag-
blað í Evrópu sem selst í stærstu 
upplagi. Heiti þess, Mynd, vísaði til 
þess hversu ríkulega myndskreytt 
það var. Á meðan hefðbundnari 
dagblöð beittu ljósmyndum á 
frekar ómarkvissan hátt sem hálf-
gerðu uppfyllingarefni innan um 
greinar og fréttir, var Bild með virka 
myndaritstjórn og á köflum virtist 
það fremur vera textinn sem hafður 
væri til uppfyllingar.

Synd væri að segja að Bild hafi 
haft á sér gott orð. Það fékk óðar 
á sig „götublaðs“-stimpilinn, enda 
einkenndist það af upphrópunar-
stíl og krassandi fyrirsögnum til að 
laða að sér kaupendur. Þýsk dag-
blöð voru yfirleitt formföst og á 
vönduðu máli, en á síðum Bild mátti 
sjá bregða fyrir slangri, blótsyrðum 
og klúrum orðaleikjum. Ritstjórar 
hefðbundnu blaðanna sökuðu jafn-
framt blaðamenn Bild um að „búa 
til fréttir“, með því að blása upp 
smámál í stað þess að halda sig við 
eldri hugmyndir um hvað ætti í raun 
erindi við almenning.

Hvað sem hneykslun gömlu 
blaðamannanna leið, hafði Bild 
gríðarleg áhrif á þýska þjóð-
félagsumræðu og blaðamarkaðinn, 

ekki bara í Vestur-Þýskalandi 
heldur um alla Vestur-Evrópu. 
Þau áhrif hlutu á endanum að 
berast til Íslands og þar kom 
við sögu kornungur útgefandi.

Afskipti Hilmars A. Krist-
jánssonar af blaða- og tíma-
ritaútgáfu hófust þegar á 
táningsárum. Árið 1955 var 
hann nemandi í Verzlunar-
skólanum, en jafnframt með 
flugdellu á háu stigi, stundaði 
svifflug og lét sig dreyma um 
stórafrek á sviði flugrekstrar. 
Hann setti á stofn tímaritið 
Flugmál, sem kom út næstu 
árin og naut talsverðra vin-
sælda, enda flugheimurinn 
um þær mundir mikil deigla 
tækninýjunga og stórra fram-
tíðardrauma.

Ferskir vindar
Eftir útskrift dvaldi Hilmar 
í Vestur-Þýskalandi um 
nokkurra mánaða skeið og 
kynntist þar blaðamark-
aðnum. Þegar heim var 
komið, sneri hann sér að 
blaðadreifingu til hliðar við 
útgáfu Flugmála. Árið 1959 
bauðst honum svo að kaupa 
Vikuna, hið gamalgróna 
tímarit, sem átti í talsverðum 
rekstrarvandræðum. Hinn nýi eig-
andi blés í herlúðra og margfaldaði 
upplagið strax í sínu fyrsta tölublaði 
og allt seldist upp. Næstu misserin 
fjölgaði titlunum. Fyrirtækið hóf að 
gefa út tímaritið Úrval, sem byggð-
ist á hinu kunna bandaríska riti 
Reader’s Digest og Landbúnaðar-
blaðið, sem öðrum þræði var notað 
til að auka sölu á Vikunni í sveitum 
landsins.

En þótt tímaritaútgáfan gengi 
vel, blundaði í útgefandanum unga 
draumurinn um að reyna fyrir sér 
á dagblaðamarkaðnum. Dagblaða-
útgáfa hefur aldrei verið auðveld á 
Íslandi, en í byrjun sjöunda áratug-
arins var hún sérstaklega óárennileg 
fyrir sjálfstæða aðila. Öll dagblöð 
voru tengd stjórnmálaflokkum með 
einum eða öðrum hætti. Flest voru 
hrein flokksmálgögn, sem treystu 
að miklu leyti á áskriftartekjur frá 
flokksmeðlimum og auglýsinga-
tekjur frá aðilum sem voru mál-
staðnum velviljaðir.

Hilmar sá fyrir sér blað sem laust 
væri við flokkslínur. Það hlaut nafn-
ið „Mynd“ og hafði einkennisorðin: 
„Óháð – Ofar flokkum!“ Nafnið 
var sótt til þýska stórblaðsins, en 
annað gilti um ritstjórnarstefnuna. 
Blaðamennskan skyldi vera í hæsta 
gæðaflokki og voru fengnir nokkrir 
kornungir og efnilegir blaðamenn. 
Ritstjóri var ráðinn Björn Jóhanns-
son blaðamaður af Alþýðublaðinu, 
en hann varð síðar um áratuga skeið 
fréttastjóri og ritstjórnarfulltrúi á 
Morgunblaðinu.

En þótt aðstandendur Myndar 
vildu ekki tileinka sér fréttastefnu 
Bild, gilti öðru máli um allt sem að 
útlitinu sneri. Myndanotkun skyldi 
vera í öndvegi og uppsetning blaðs-
ins byggjast á vestur-þýsku fyrir-
myndinni. Högni Torfason, sem ráð-
inn var fréttastjóri, var til að mynda 
sendur til Hamborgar og fékk að 
kynna sér störfin á ritstjórnarskrif-
stofum Bild. Íslensk dagblöð voru 
um þessar mundir almennt lítið 
fyrir augað. Þau reyndu að keppa 
hvert við annað í síðufjölda, sem 
þýddi að óhemjumiklum pappír 
og prentsvertu var sóað í pólitíska 
langhunda, myndanotkun var til-
viljanakennd og umbrotið sömu-
leiðis. Þannig var alvanalegt að 
seinni hluta greina og frétta væri 
holað niður á víð og dreif um blaðið 
þar sem finna mátti pláss.

Stórt brot, betra útlit
Dagblaðið Mynd nálgaðist málið 
á allt annan hátt. Það var prentað 
í stærra broti en hin blöðin, með 
átta dálka á síðu og hvert tölublað 
ekki nema fjórar síður. Fréttum 
var raðað hverri innan um aðrar og 
lítil tilraun gerð til efnisflokkunar. 
Þannig voru erlendar jafnt sem inn-
lendar fréttir hlið við hlið, íþróttir, 
tíðindi af frægðarfólki, mynda-
sögur og sjónvarpsdagskrá – öllu 
var slengt saman. Fréttirnar urðu að 
vera hnitmiðaðar og nánast undan-
tekningarlaust myndskreyttar. Ekk-
ert pláss var fyrir uppfyllingarefni á 
borð við afmælis- og dánartilkynn-
ingar svo dæmi sé tekið. Á sama 
hátt setti blaðið sér skýrar reglur 

um hlutfall auglýsinga: það mætti 
ekki fara yfir 25%.

Útgáfa nýs dagblaðs þótti vita-
skuld stórtíðindi í íslensku sam-
félagi þegar fyrsta tölublaðið kom 
út í ágúst 1962. Um 25 þúsund ein-
tök seldust fyrsta daginn. Sú sala var 
að langmestu leyti á höfuðborgar-
svæðinu, enda var dreifikerfið úti á 
landi veikburða og ekki um neina 
áskrifendur að ræða. Aðstandend-
um gömlu blaðanna virtist brugðið 
og lítt gefið um þessa nýju sam-
keppni.

Meðal nýjunga sem dagblaðið 
Mynd kynnti til sögunnar, var að 
merkja fréttir almennt með upp-
hafsstöfum blaðamanns. Það hafði 
ekki tíðkast í blaðaútgáfu, en fljót-
lega tóku gömlu blöðin upp þennan 
sið. Fyrirsagnir þótti fjörlegri og 
meira grípandi í nýja blaðinu en 
þeim eldri, sem áttu eftir að fylgja 
í kjölfarið. Áhrifin á myndanotkun 
og umbrot voru sömuleiðis augljós.

En ævintýrið reyndist skammlíft. 
Einungis 28 blöð komu út af dag-
blaðinu Mynd og sagðist ritstjóri 
Mánudagsblaðsins hafa heimildir 
fyrir því að síðasta tölublaðið hafi 
einungis komið út í 7 þúsund ein-
tökum eða innan við fjórðungi þess 
sem byrjað var með.

Kjaradeilur og ólánspressa
Ýmsir samverkandi þættir ollu 
því að tilraunin varð jafn enda-
slepp og raun bar vitni. Í fyrsta lagi 
hefur sumarið alltaf verið erfiður 

tími í blaðaútgáfu á 
Íslandi og því hæpið 
að hrinda nýju blaði 
af stokkunum í ágúst-
mánuði. Í öðru lagi 
hófst útgáfan í skugga 
yfirvofandi prentara-
verkfalls, sem átti eftir 
að raska allri blaða-
útgáfu um nokkurt 
skeið. Þótt verkfallið 
yrði ekki langvinnt, þá 
truflaði það upptaktinn 
sem nauðsynlegur var 
fyrir nýtt blað sem ætl-
aði sér að vinna nýjan 
lesendahóp.

A ð s t a n d e n d u r 
Myndar töldu einnig 
að bolabrögð keppi-
nauta hefðu haft sitt að 
segja um niður stöðuna. 
Þannig hafi útvarpsráð 
skyndilega tekið upp 
á því að breyta reglum 
um auglýsingar dag-
blaða nánast um leið og 
útgáfa blaðsins hófst. Það 
gæti varla verið tilviljun, 
enda útvarpsráð pólitískt 
skipað og margir fulltrú-
ar þess nátengdir flokks-
blöðunum.

Tæknivandamál urðu 
hins vegar útgáfunni 
erfiðust. Keypt hafði verið 
ævagömul blaðapressa 
sem reyndist til sífelldra 
vandræða og ekki bætti 
úr sök þegar eini maður-
inn sem kunni í raun á 
gripinn lenti inn á spítala. 
Dyntirnir í pressunni 
gerðu það að verkum að 
stór hluti upplagsins var 
útklíndur af prentsvertu, 
sem gerði bæði blaðið 
ólæsilegra og lesendur 
svarta á fingrunum. Verra 
var þó að ómögulegt var að 
segja til um útgáfutímann. 
Þegar vel lá á pressunni 
var hægt að koma blaðinu 

út fljótlega upp úr hádegi en aðra 
daga var það ekki tilbúið fyrr en 
um kvöldmat. Þessi hringlanda-
háttur bitnaði vitaskuld á sölunni 
og gerði það líka að verkum að erfitt 
var að halda í blaðasölubörn, sem 
þó voru lífæð blaðsins. Í viðtölum 
hafa gamlir blaðamenn Myndar og 
Hilmar sjálfur allir nefnt prentunar-
vandræðin sem meginskýringuna á 
falli blaðsins.

En ef til vill voru ástæðurnar 
flóknari. Þegar Mynd hætti að koma 
út birtu hin dagblöðin kurteislegar 
kveðjugreinar um fallinn félaga. Í 
Þjóðviljanum velti Magnús Torfi 
Ólafsson fyrir sér ástæðum þess 
hvers vegna svo illa fór. Hann tiltók 
tæknivandamál og prentaraverkfall 
– en benti líka á að landsmönnum 
hefði þótt hið stóra brot óþægilegt 
og örstuttu fréttirnar full efnisrýrar, 
þar sem lesa mætti um sömu mál í 
öllum hinum blöðunum.

Aðalástæðuna taldi Magnús 
Torfi þó vera þá að blaðið hefði í 
raun haft mjög lítið að segja. Það 
væri ekki nóg fyrir blað að kalla sig 
óháð og ofar stjórnmálaflokkum, 
það yrði að taka sína óháðu afstöðu 
til manna og málefna sem efst væru 
á baugi á hverjum tíma. Þetta hafi 
Mynd alltof oft látið undir höfuð 
leggjast. Almenningur hafi keypt 
það í byrjun af forvitni, en síðan 
misst áhugann þegar í ljós kom að 
blaðið var að mestu laust við sjónar-
mið eða afstöðu í nokkrum hlut.

Að mörgu leyti má taka undir 
greiningu Magnúsar Torfa. Hrað-
lestur í gegnum tölublöðin 28 sem 
út komu af Mynd skilur ekki eftir sig 
skýra mynd af boðskap eða mark-
miði. Helsta róttæknin fólst í því 
að birta dagskrá Kanasjónvarpsins, 
sem önnur dagblöð þorðu ekki að 
prenta – auk þess sem ritstjórninni 
var augljóslega mjög uppsigað við 
áfengislöggjöfina og þess fullviss að 
reykvískir bareigendur hlunnfæru 
viðskiptavini sína með fölskum 
sjússamælum! Það var þó kannski 
ekki með öllu óvænt lína frá rit-
stjórn einvörðungu skipaðri ungum 
blaðamönnum …

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

K
V

IK
A

Svipmynd  
   frá sjöunda 
áratugnum

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um metnaðarfulla 
blaðaútgáfu.

… STÓR HLUTI UPPLAGSINS
VAR ÚTKLÍNDUR AF
PRENTSVERTU. 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 10. september 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

GLEÐIN Í BÓKINNI! 

Tinna trítlimús - 
Vargur í Votadal
VILDARVERÐ: 2.399.-
Verð: 2.899.-

Óboðinn gestur
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.999.-

Korkusögur
VILDARVERÐ: 2.399.-
Verð: 2.899.-

Soralegi Havanaþríleikurinn
VILDARVERÐ: 5.199.-
Verð: 6.499.-

Verstu börn í heimi 2
VILDARVERÐ: 3.359.-
Verð: 3.999.-

Homo sapína
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 4.999.-

Pétur og Halla við hliðina - 
Útilegan
VILDARVERÐ: 2.399.- 
Verð: 2.899.-

Nú brosir nóttin
VILDARVERÐ: 4.999.-
Verð: 6.499.-

Syndaflóð
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð: 3.999.-

Þetta var bróðir minn...
VILDARVERÐ: 2.899.-
Verð: 3.499.-

Stúlkan með snjóinn í hárinu
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð: 3.999.-

Gleðin að neðan
VILDARVERÐ: 3.899.-
Verð: 4.699.

SEPT.

ÚTGÁFUHÓF
Í DAG KL 14:00Í VERSLUN OKKAR Í SMÁRALIND

ÚTGÁFUHÓF

Í DAG 
KL 14:00
Í SAFNAÐARHEIMILI 

GRENSÁSKIRKJU



Ég er komin í borgina og með 
annan fótinn út úr henni 
aftur,“ segir Ólína Kjerúlf 
Þorvarðardóttir þjóðfræð-
ingur sem er sextug í dag. 
„Við hjónin fluttum búferl-

um frá Ísafirði í fyrrahaust en nú var 
maðurinn minn að ráða sig sem kennara 
við Menntaskólann á Laugarvatni. Ég er 
bara í sjálfstæðum verkefnum sem rit-
höfundur og fræðimaður og get unnið 
hvar sem er.“

Ólína er dóttir Þorvarðar Kjerúlf Þor-
steinssonar og Magdalenu Thoroddsen. 
Hún kveðst hafa slitið barnsskónum í 

Reykjavík og gengið í Hlíðaskóla. „Ég 
flutti á Ísafjörð fjórtán ára þegar pabbi 
var ráðinn þar sýslumaður. Svo gekk ég í 
Menntaskólann á Ísafirði og kynntist þar 
manninum mínum. Við vorum einn vetur 
á Húsavík eftir stúdentspróf, kenndum 
þar einn vetur og fórum svo í háskólanám 
til Reykjavíkur. Fluttum vestur aftur 2001 
þegar ég var ráðin skólameistari Mennta-
skólans á Ísafirði. Svo varð ég alþingis-
maður 2009. Eftir að þingmennskunni 
lauk fluttum við suður. Þetta hefur verið 
svona kaflaskipt hjá okkur.“

Eiginmaður Ólínu er Sigurður Péturs-
son sagnfræðingur og á Laugarvatni 
ætlar hann að kenna sögu og félagsgrein-
ar, að sögn Ólínu. Sjálf er hún að skoða 
elstu heimildir um íslenskar lækningar 
og vonar að niðurstöður rannsóknar 
hennar líti dagsins ljós, í formi bókar, 
innan tíðar. En hver eru helstu áhuga-
málin fyrir utan fræðin?

„Útivist, hundar og hestar. Ég og björg-
unarhundurinn minn hann Skutull 
höfum verið leitarteymi á útkallslista 
Landsbjargar í fjöldamörg ár. Eigum að 

baki eitthvað á fimmta tug útkalla og 
mörg hundruð æfinga. Eftir að ég hætti í 
hestamennskunni fór ég í hundana, eins 
og ég orða það stundum. Svo er tónlistin 
mikill gleðigjafi í mínu lífi og ég syng í 
kvennakórnum Cantabile sem Margrét 
Pálmadóttir stjórnar.

Ætlarðu að halda upp á afmælið? „Já, 
ég held upp á það á föstudagskvöldið 
með nánum vinum og samstarfsfólki, 
svo það teiti verður afstaðið þegar þetta 
viðtal birtist. En ég ætla á tónleika að 
kvöldi afmælisdagsins (í kvöld) með 
eiginmanninum. Við ætlum að hlusta á 
Helga Björns, skólabróður okkar, eins og 
fleiri Ísfirðingar sem munu fjölmenna 
þangað. Auk þess verður sennilega lítið 
kökuboð fyrir barnabörnin um helgina, 
svo þau fái líka afmælisveislu með ömmu 
sinni.“ gun@frettabladid.is

Ólína fagnar nýjum 
áratug á Suðurlandi 

Útivist, hundar og hestar eru helstu áhugamál Ólínu sem er á útkallslista hjá Landsbjörg. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Theodór Jóhannesson
lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 

mánudaginn 3. september. 
Útförin fer fram í kyrrþey.

Björn Theodórsson Valgerður Kristjónsdóttir
Helga Theodórsdóttir Örn Friðrik Clausen

barnabörn og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Unnsteinn Þorsteinsson
Miðleiti 3,

lést föstudaginn 31. ágúst á 
Landspítalanum í Fossvogi. Útför  

hans fer fram frá Bústaðakirkju 
 fimmtudaginn 13. september kl. 15.00.

Rut Árnadóttir
Þorsteinn Unnsteinsson
Árni S. Unnsteinsson Anna Guðmundsdóttir
Sigurlaug K. Unnsteinsdóttir Þorsteinn J.J. Brynjólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og 

útför ástkærs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Karls Leóssonar
Sérstakar þakkir fyrir góða umönnun 

fá læknarnir Friðbjörn Sigurðsson, 
Nicholas Cariglia og hjúkrunarfræðingar Heimahlynningar 

á Akureyri.

Hólmfríður Guðmundsdóttir
Lára Ósk Sigurðardóttir Jóhannes H. Ásbjarnarson
Ingunn Karen Sigurðardóttir Jóhann Sigurðsson
Bryndís Gunnarsdóttir Bjarni Jónsson
Guðmundur Viðar Gunnarsson Margrét Svanlaugsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Katrín Stella Briem
Mörkinni, Suðurlandsbraut 58,  

áður Laugarásvegi 54,
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi 27. ágúst sl. Útförin fer fram 
frá Bústaðakirkju föstudaginn 14. september klukkan 15.00.

Friðrik Á. Guðmundsson Rúna Hauksdóttir Hvannberg
Pétur Alan Guðmundsson
Snorri Örn Guðmundsson Lisa Knutsson
Rúna Friðriksdóttir Mattia Pozzi
Katrín Stella Briem Friðriksdóttir
Maja Snorradóttir
Arna Snorradóttir
Leo Guðmundur Leif Snorrason

Kærar þakkir færum við öllum  
þeim sem sýndu okkur hlýju og 
samhug við andlát og jarðarför 

Hiltrudar Hildar 
Guðmundsdóttur

sem jarðsett var á Akranesi þriðjudaginn 
4. september síðastliðinn.

Guðmundur Guðmundsson  
börn, tengdabörn og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar og amma, 
Kristjana Jóna 

Brynjólfsdóttir 
frá Broddadalsá, 

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
á Hólmavík 1. september.  

Útför hennar fer fram frá Hólmavíkurkirkju  
13. september kl. 14.

Brynja Guðbjörg Valgeirsdóttir
Sæmundur Gunnarsson Guðrún Gígja Karlsdóttir
Hafdís Gunnarsdóttir Hjörtur Númason
Brynjólfur Gunnarsson Fanney Kristjánsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Kransar, krossar og 
kistuskreytingar

Blóm í miklu úrvali

Vefverslun: 
Bjarkarblom.is

Ólína Þorvarðardóttir, 
þjóðfræðingur og fyrrver-
andi þingmaður, er sextug 
í dag. Hún hefur flakkað 
milli Reykjavíkur og Ísa-
fjarðar. Nú hefur hún upp-
götvað Suðurlandið.

Ég er í sjálfstæðum verk-

efnum sem rithöfundur 

og fræðimaður og get unnið hvar 

sem er.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Vonandi þekkir fólk sjálft 
sig eða ættingja sína hér á 
veggjum safnsins. Mynd-
irnar eru unnar upp af 
glerplötum og væntan-
lega eru pappírsmyndirn-

ar til á hinum ýmsu heimilum. Kannski 
uppi í hillu hjá ömmu,“ segir Kristín 
Halla Baldvinsdóttir, sérfræðingur á 
Þjóðminjasafni. Þar verður opnuð grein-
ingarsýning í dag á myndum eftir Alfreð 
Dreifus Jónsson sem rak ljósmyndastofu 
í Reykjavík á árunum 1931-1952, fyrst á 
Klapparstíg 37 og síðan á Laugavegi 23.

„Þetta eru óþekktar myndir sem 
Ljósmyndasafni Þjóðminjasafnsins 
voru gefnar til varðveislu af erfingjum 
Alfreðs. Hluti safnsins er skráður en þær 
myndir sem hanga hér á veggjum eru 
allar ómerktar og eru ábyggilega nærri 
þúsund talsins. Allt mannamyndir. 
Alfreð var alþýðuljósmyndari, það er 
ekki margt þekkt fólk í hans safni. Við 
vonum að einhverjir geti hjálpað okkur 
með greiningu á myndunum, áður en 
það verður um seinan. Erum með blöð 
sem við biðjum fólk að fylla út.“

Áður hefur Þjóðminjasafnið verið 
með álíka gamlar myndir á greiningar-
sýningum, þó aðallega af bæjum og 
stöðum, að sögn Kristínar Höllu. „Fólk 
var okkur mjög hjálplegt við að merkja 
þær. Það hafa allir gaman af gátum svo 
sýningarnar gáfust vel og vöktu lukku,“ 
segir hún. „En við höfum sjaldan verið 
með jafn margar myndir í salnum og 
nú. Við prentuðum þær út á renninga 
og þetta er bara eins og mósaík á veggj-
unum. Fólk getur varið hér deginum og 
komið aftur og aftur og skráð niður á þar 
til gerð blöð það sem það.“

Kristín Halla getur þess að samhliða 
sýningunni verði óþekktar myndir 
Alfreðs settar inn á vefinn sarpur.is og 
þar verði einnig settar inn greiningar á 
myndunum jafnóðum og þær koma. En 
er ekki erfitt að sannreyna hvort fólk 
hefur rétt fyrir sér eða ekki? „Við treyst-
um því að fólk þekki foreldra sína, afa 
og ömmur. Svo erum við með stórt safn 
mannamynda fyrir og getum tvítékkað í 
því, ef við erum komin með nafn.“

Sýningin er á jarðhæðinni, rétt hjá 
kaffihúsinu og ókeypis er inn á hana.“  
gun@frettabladid.is

Kannski á hillu hjá ömmu
Hver er á myndinni? nefnist greiningarsýning í Þjóðminjasafninu sem opnuð er í dag. 
Þar eru myndir af fólki sem safnið vantar nöfn á, teknar af Alfreð D. Jónssyni.

Hverjar skyldu þær vera, þessar ungu dömur? MYND/ALFREÐ D. JÓNSSON

Þekkir þú þessa myndarlegu fjölskyldu? MYND/ALFREÐ D. JÓNSSON

Kristín Halla bindur vonir við að þjóðin hjálpi henni að þekkja fólkið á myndunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ástkær sambýlismaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Gunnar Hörður Garðarsson

Háteigi 21b, Keflavík,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

þriðjudaginn 4. september. Útförin fer 
fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 

11. september kl. 13.

Elísabet Jensdóttir
Kristján Gunnarsson Guðrún Jóna Jónsdóttir
Garðar Haukur Gunnarsson Harpa María Sturludóttir
Gunnar I. Gunnarsson Sigfríður H. Sólmundard.
Sigríður Gunnarsdóttir Sveinn Júlíus Adolfsson
Ásta Gunnarsdóttir Emil Ágúst Georgsson
 Sólveig Jónsdóttir
Jóel E. Gunnarsson Inga Steinunn Ágústsdóttir 
Guðmundur R. Gunnarsson Guðrún Björnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug og 

hinum látna virðingu við andlát og 
útför ástkærs eiginmanns, föður, 

tengdaföður, afa og langafa,
Helga Þrastar Valdimarssonar
Guðrún Agnarsdóttir

Ásgeir Rúnar Helgason
Valdimar Helgason    Helena Margrét Jóhannsdóttir
Birna Huld Helgadóttir   Timothy Sebastian Perris Moore
Agnar Sturla Helgason   Anna Rún Atladóttir
Kristján Orri Helgason   Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ólafur Ingi Jónsson
Heiðarbrún 6, Keflavík,

lést þriðjudaginn 28. ágúst.  
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 

föstudaginn 14. september kl. 13.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja 

minnast hans er bent á björgunarsveitirnar.

Helga Jakobsdóttir
Jón Gunnar Ólafsson
Hjördís Ólafsdóttir Brynjar Freyr Níelsson
Eiríkur Ingi Ólafsson Sæunn Reynisdóttir
Ólafur Frosti Brynjarsson

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og vinarhug við andlát og útför 
okkar ástkæru móður, tengdamóður, 

ömmu og langömmu,
Huldu Sigríðar Ólafsdóttur

áður Básenda 1.

Hallgrímur Jónasson Guðríður Kristófersdóttir
Guðrún Jónasdóttir Eiríkur Páll Eiríksson
Helga Jónasdóttir
Elísabet Jónasdóttir
Ólafur Jónasson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, fósturfaðir, 
tengdafaðir, afi, langafi  

og langalangafi,
Óli Sveinn Bernharðsson

vélstjóri, Birkihlíð 21,  
áður Hátúni 10, Vestmannaeyjum,

lést hinn 23. ágúst á sjúkrahúsi á 
Tenerife. Útför hans fer fram frá Landakirkju í 
Vestmannaeyjum þann 15. september kl. 14.

Bernharð Ólason Soffía Eiríksdóttir
Hafþór Ólason Bryndís Hauksdóttir
Hrafnhildur Hlöðversdóttir Brynjólfur Sigurðsson

og fjölskyldur.
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ICEBERG TUNGUSÓFI MEÐ INNBYGGÐUM RAFMAGNSHÆGINDASTÓLI
Rafstýrður fótskemill og stillanlegir höfuðpúðar. Grátt eða blátt tauáklæði. Fáanlegur með hægri eða vinstri tungu. 
1710x1030x780 cm.  Vnr. 88800002072, 88800002074

DELANO TUNGUSÓFI MEÐ INNBYGGÐUM RAFMAGNSHÆGINDASTÓLI
Rafstýrður fótskemill. Ljóst tauáklæði. Fáanlegur með hægri eða vinstri tungu. 258x165x100 cm.
Vnr. 8880002059, 8880002060

Sparið

krónur
50.000

Sparið

krónur
50.000

149.950
FULLT VERÐ: 199.950

DAVIS TUNGUSÓFI
Rúmgóður tungusófi með 
gráu tauáklæði. Fáanlegur 
með vinstri eða hægri tungu. 
207x330x157 cm.  
Vnr. 8880001995

169.950
FULLT VERÐ: 249.950

139.950
FULLT VERÐ: 169.950

HUDSON TUNGUSVEFNSÓFI
Glæsilegur svefnsófi fáanlegur með svörtu NEW PU 
áklæði. B255 x H82 x D222 cm. Í svefnstöðu: 120x185 cm.  
Vnr. 8880001059

HAMILTON RAFMAGNSLYFTISTÓLL 
Grátt tauáklæði. Fjarstýring fylgir.  Vnr. 8880002056

Sparið

krónur
30.000

59.950
FULLT VERÐ: 89.950

BARING RAFMAGNSLYFTISTÓLL
Fæst í svörtu og beige. Leður á slitflötum. 
Fjarstýring fylgir. Vnr. 8880002057, 8880002058

69.950
FULLT VERÐ: 99.950

119.950
FULLT VERÐ: 169.950

VIÐ GEFUM
25.000 KR.

GJAFABRÉF 
Í ÖLLUM VERSLUNUM 

OKKAR Í DAG 
LAUGARDAG

Sparið

krónur
30.000

Sparið

krónur
80.000

Sparið

krónur
30.000

30%
afsláttur

EGGJABAKKA LÖGUÐ YFIRDÝNA 
ÚR MEMORY FOAM SVAMPI
Eggjabakkalöguð yfirdýna úr MEMORY FOAM svampi sem 
eykur þægindi og vellíðan. Svampur inn er sérhannaður 
með þrýstijafnandi eiginleika og veitir líkamanum 
góðan stuðning. Þykkt: 5 cm. Vnr. 810-10-1001 6.995

NÚ VERÐ FRÁ:

90x200 cm 9.995 nú 6.995
120x200 cm 12.950 nú 8.995
140x200 cm 14.950 nú 10.450
160x200 cm 16.950 nú 11.850

beige. Leður á slitflötum. 
. Vnr. 8880002057, 8880002058 50%

afsláttur

39.950
FULLT VERÐ: 79.900

DREAMCLOUD RÚM
Góð miðlungsstíf dýna með 280 poka- 
gormum pr. m. Botn og fætur fylgja með. 
Áföst yfirdýna. 120x200 cm. 
Vnr. 8880002091

Dýna + botn + fætur

120x200 cm



ALLT AÐ

VIÐ FÖGNUM
31 ÁRS AFMÆLI
OG BJÓÐUM FRÁBÆR TILBOÐ

SPARIÐ

GILDIR TIL 11.09

ANTONI VEGGHILLA
60x60x16 cm. 
Vnr. 328-17-1040

30%
afsláttur

HALDI KODDI
Góður koddi sem minnir í flesta staði á góðan dúnkodda. Fylltur með 800 g 
af sílikonhúðuðum polyesterholtrefjum. Áklæði úr 100% bómull. 
50x70 cm. Þolir þvott við 60°C.  Vnr. 4217604

60%
afsláttura

TOMMA MYRKVUNARGARDÍNA
Svört, ljósgrá, grá, grábrún eða beige. 
60x170 cm 1.795 nú 985  80x170 cm 1.795 nú 985
90x210 cm 2.695 nú 1.480 100x170 cm 1.795 nú 985
120x170 cm 3.095 nú 1.695 140x170 cm 3.595 nú 1.975
180x170 cm 3.995 nú 2.195
Vnr. 5523409

45%
afsláttur

Myrkvunargardína

985
NÚ VERÐ FRÁ:

Moskusdúnsæng

DÖNSK 
GÆÐAVARA

Sparið

krónur
10.000

RINGSTED IMPERIAL MOSKUSDÚNSÆNG
Lúxussæng fyllt með 90% af hvítum evrópskum moskusdúni  
og 10% af moskusfjöðrum. Vandað, þéttofið áklæði úr 100% bómull.  
Hentar vel fyrir þá sem hættir til að fá ofnæmi því áklæðið er þéttofið  
sem hindrar að rykmaurar og bakteríur safnist saman. Fylling: 600 g.  
Burðargeta 11. Sængurtaska fylgir. 135x200 cm 29.990 nú 19.990   
135x220 cm 34.990 nú 24.990  Vnr. 4031450, 4031451, 4231404

DÖNSK 
GÆÐAVARA

1.995
FULLT VERÐ: 4.995

19.990
SÆNG NÚ VERÐ FRÁ:

NELL SÆNGURVERASETT
100% bómullarsatín.  Hvítt, grátt eða svart. 140x200 cm. 
Koddaver 50x70 cm.  Vnr. 1259480

50%
afsláttur

1.995
FULLT VERÐ: 3.995

Bómullarsatín

35%
afsláttur

Allar ábreiður

PARMA FERÐATÖSKUR 
Lítil 3.995 nú 1.195
Miðstærð 6.995 nú 1.995
Stór 8.995 nú 2.695
Vnr. 327-11-1012, 
327-11-1013, 
327-11-1014

2.795
FULLT VERÐ: 3.995

70%
afsláttur

1.195
NÚ VERÐ FRÁ:



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist góðgæti sem margir hafa eflaust 
lagað nýlega eða eru að fara að laga. Sendið lausnarorðið í 
síðasta lagi 14. september næstkomandi á krossgata@fretta-
bladid.is merkt „8. september“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Syndaflóð 
eftir Kristinu Ohlsson frá For-
laginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Óskar H. Ólafsson, 
Selfossi.

Lausnarorð síðustu viku var
K A R T Ö F L U G A R Ð U R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Sveit Hótels Hamars (sem margir telja sterkustu sveit 
landsins) vann næsta öruggan sigur á sveit Binga og vina 
í þriðju umferð Bikarkeppni Bridgesambands Íslands 88-
27. Í leiknum græddi sveit H. Hamars 14 impa á þessu 
spili. Allir voru á hættu og Bernódus Kristinsson í sveit 
Binga hóf sagnir í vestur með „multisögninni“ 2  (undir 
opnun og 6 spil í hálit). Allir á hættu og vestur gjafari:

Ingvaldur Gústafsson í austur sagði 2  (ef liturinn er hjarta vil ég spila 
meira) eftir pass Aðalsteins Jörgensen í norður. Matthías átti vandræða-
hönd en kom inn á 3  á suðurhöndina. Þá sögn hækkaði Aðalsteinn í 
4  og útlitið var ekki gott. Útspilið var spaðakóngur sem var drepinn í 
blindum á ás og litlu laufi spilað. Vörnin var svo vinsamleg að fara upp 
með drottningu. Vestur hélt að spilafélagi í austur ætti KD og þegar 
hjarta var spilað var rokið upp með ás og laufníu spilað til að fá stungu. 
Hún fékkst ekki en laufaliturinn var orðinn tapslagalaus. Matthías var 
ekki í vandræðum með að vinna spilið eftir þetta og græddi 14 impa í 
samanburðinum (3 grönd í NS sem voru 3 niður). Nú eru aðeins 4 sveitir 
eftir í bikarkeppninni og úrslitakeppnin fer fram um helgina. Hinir leik-
irnir í 8 liða úrslitum fóru þannig: Sveit Kópavogs 1 vann betri ferðir 105-
62, Kristján Blöndal vann Rúnar Einarsson 103-64 og Vopnabræður unnu 
Leikni 101-62. Í úrslitum eigast við Kristján Blöndal-Hótel Hamar annars 
vegar og Kópavogur 1 og Vopnabræður hins vegar.

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

Guðfinnur Kjartansson átti leik 
gegn Kristni Bjarnason hjá Ásum 
fyrir skemmstu. 

1. … Bh3! 2. g3 Bxf1 3. Dxf1 
Rxg3+! 4. gxh3 Dh5+ 0-1. 
Blómlegt líf er hjá eldri skákmönn-
um og teflt flesta daga. Yfirlit yfir 
starfsemina má finna á mótaáætlun 
á www.skak.is. NM barna- og 
grunnskólasveita hefst í dag. 
www.skak.is: Ólympíufarinn. 

LÁRÉTT 
1 Spil gerir sjúkum dvölina bæri-
legri (11)
11 Hliðarverkanir eru í lágmarki 
(10)
12 Eirðarlaus tittur Ármanns 
saknar stríðsáranna (11) 
13 Held ég berji Boris með við-
eigandi þöll (10)
14 Kjarnorkuúrgangur er hár-
réttur þar sem þessi er annars 
vegar (11)
15 Þessi má fá það sem hún 
getur sótt sjálf (6)
16 Á línu með hálfkveðnu 
loforði (7)
17 Áltakan auðveldar mér að 

læra réttu tökin (9) 
20 Er hræin voru rannsökuð 
sýndi sig þetta voru villtar finkur 
(6) 
22 Tel þennan farða alveg búinn 
en tegundin er enn til (8)
24 Hindra för heldra fólks, það er 
mitt helsta viðkvæði (8)
26 Fannst yndislegt að vera þar 
sem við dveljum með ákveðn-
um klaufum (8)
28 Bara við tvö tökum undir 
með atómunum (8)
31 Þetta fínlega krakkaóhræsi 
sprettur út um allt land (8)
33 Meiðir mig er þú skerðir hár 
mitt og skegg (5)

34 Umkringi Spán með illum 
fyrirboðum (9)
35 Það sem spillir gleði getur 
kostað mannslíf (8)
37 Ég á kollótt fé og reikult (5)
38 Stefnir himinháum fiskum í 
hættu (11)
39 Eltu nú og veltu svo gumsið 
hangi saman (7)
40 Garðahreinsir veldur krafta-
verki (5)
42 Feður drekka gin ef þokkinn 
fer í rugl (8)
43 Höfuð þessa flota vantar 
nettan hnall (8)
44 Angið eins og sólasvið (5)
45 Tími Freys og Demeters (6)

46 Hér dorgar borgarstjóri til 
hádegis (7)
47 Skrappst í brekkuna, 
smeygðir undir þig þotunni og 
lést vaða (7)

LÓÐRÉTT 
1 Kenni það sem koffort geymir 
og eigandi þess lærir (10)
2 Les í brunaleifar kallanna og 
greini þar áhrif ákveðinna sam-
sæta (10)
3 Sæki bor í hús, enda haldinn 
þjófsótta miklum (8)
4 Vesæl með bobbum sem við 
kenndum í brjósti um (8)
5 Fyrir nú utan að sá eini á listan-

um setti sig þar sjálfur (9)
6 Buslað í polli við Ráðhúsið (11)
7 Rjúka í heyskapinn með 
púlsinn í 110 (11)
8 Riddarakross fæst fyrir góða 
frammistöðu í krossgátunni (11)
9 Óþrifin bulluðu með 
óþrifnum? (10)
10 Alla ævi kenni ég bara einnar 
konu – er það ekki tómt rugl? (8)
18 Orti bálk um blíðuhæng (9)
19 Björninn tekur 49 skref að 
utan (8) 
21 Af auðlindaverði og tilkalli til 
nýtingar hans (9)
23 Böl jarðar sem bitin er niður 
í rót (12)

25 Jarðvegur fyrir nefndahópa 
og annað svikahyski (11)
27 Þegar festa verður föðurland (7)
29 Banvænn sníkill berst í fólk 
sem hyllir Ra á bökkum stór-
fljóts (10)
30 Í þessum tilteknu hljóð-
ritunum er greint frá byrjuninni 
(10)
32 Greini mjúkt nauð frá há-
skólafólki í uppnámi (9)
33 Gera lítið úr misræminu enda 
er það ekki neitt neitt (9)
36 Þar gólu geð ill og öll úr lagi 
drottins gengin (7)
41 Illska heitir hún, og ég tek 
hana með mér á bak (5)

Norður
Á862
K7
G642
1052 

Suður
G7
G10965
Á
ÁK863 

Austur
3
D842
KD975
DG4

Vestur
KD10954
Á3
1083
97 

Dýr vörn

7 4 5 9 8 1 6 3 2
6 2 1 7 3 5 4 9 8
3 8 9 2 4 6 1 5 7
9 3 8 4 1 7 2 6 5
1 6 2 5 9 8 7 4 3
4 5 7 3 6 2 8 1 9
8 7 3 6 5 4 9 2 1
2 9 6 1 7 3 5 8 4
5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6
4 6 2 5 1 8 3 7 9
1 3 5 6 7 9 2 4 8
5 2 8 7 3 1 9 6 4
3 4 9 8 5 6 1 2 7
6 7 1 2 9 4 8 3 5
2 5 3 9 6 7 4 8 1
7 1 4 3 8 5 6 9 2
9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8
1 8 3 5 9 4 6 2 7
4 5 6 7 8 2 1 9 3
6 7 8 3 1 9 4 5 2
2 9 1 4 5 8 7 3 6
3 4 5 6 2 7 8 1 9
5 6 4 9 7 3 2 8 1
7 3 2 8 4 1 9 6 5
8 1 9 2 6 5 3 7 4

3 1 7 2 5 8 4 6 9
8 2 4 9 1 6 7 3 5
6 9 5 7 3 4 2 1 8
5 7 9 3 8 1 6 2 4
4 6 1 5 2 9 3 8 7
2 8 3 4 6 7 9 5 1
7 5 6 1 9 2 8 4 3
9 3 8 6 4 5 1 7 2
1 4 2 8 7 3 5 9 6

4 2 9 5 7 1 6 8 3
5 1 3 8 9 6 7 2 4
8 6 7 2 3 4 9 1 5
9 4 2 3 8 7 1 5 6
1 3 6 4 5 9 2 7 8
7 5 8 6 1 2 3 4 9
2 8 4 1 6 3 5 9 7
3 7 1 9 4 5 8 6 2
6 9 5 7 2 8 4 3 1

5 7 2 9 1 3 6 8 4
1 3 6 4 5 8 7 9 2
8 4 9 6 2 7 1 3 5
6 5 4 1 7 9 8 2 3
3 1 8 5 6 2 9 4 7
9 2 7 3 8 4 5 6 1
4 6 3 7 9 5 2 1 8
2 9 5 8 4 1 3 7 6
7 8 1 2 3 6 4 5 9

Svartur á leik
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DANS

VÍSINDI

TÓNLIST

SKÖPUN

SKAPANDI NÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN & FULLORÐNAHAUST 2018 

BADMINTON 
Badminton í góðra vina hópi. Við bjóðum 
upp á velli til útleigu fyrir vini, pör og 
fjölskyldur. Ath. aðeins 1 völlur laus fim

SAUMANÁMSKEIÐ  · FERMINGARFLÍK

Kennt verður að sníða og sauma flík. Nokkur 
einföld snið verða í boði sem hægt verður 
að útfæra eftir eigin höfði  ·  13-14 ára

LEIKLIST OG DANS  · JÚLÍ HEIÐAR

Skemmtilegt & skapandi dansnámskeið 
þar sem farið er um víðan völl, allt frá hip 
hop yfir í framkomu og leiklist  ·  5-16 ára 

SPJALDTÖLVUMYNDLIST

Skapandi hugsun og persónulega tjáning, 
þroska vinnubrögð og tilfinningu fyrir 
spjaldtölvumyndlist  ·  6-9 og 10-12  ára

MYNDLISTARNÁMSKEIÐ

Áhersla á persónulega tjáningu og undir- 
stöður sjónlista m.a. formhugsun, mynd- 
byggingu og litafræði   ·  6-7 & 8-9 ára 
og styrkleikum  ·  7 - 10 ára

SÖNGNÁMSKEIÐ

Skapandi námskeið þar sem lagt er áherslu 
á tjáningu og framkomu, tónlistarsköpun, 
ein- og samsöng  · 5 -16 ára

SLAGVERK · EINKATÍMAR
Farið yfir alla helstu tónlistarstíla með rytma 
í aðalhlutverki. Áhugasvið nemandans 
í forgrunni  ·  Börn & fullorðnir
       

PÍANÓ · GÍTAR · TROMMUR

Sérsniðin hljóðfæranámskeið sem eru 
aðlöguð að getu og áhugasviði hvers 
og eins   ·  Börn og fullorðnir

UNDIR HEILLASTJÖRNU 

Hugleiðsla, sjálfstyrking og jafnvægi 
hentar börnum sem glíma við kvíða og 
spennu·  11-12 ára

LEIKLISTARNÁMSKEIÐ
Öll leiklistarnámskeið Leynileikhússins 
byggjast fyrst og fremst upp á leikgleði  
fyrir · 7-13 ára 

TEIKNING FINNDU ÞINN STÍL 

Spennandi teikninámskeið þar sem unnið 
er með frásagnarhæfni nemenda ásamt 
almennri tækni í teiknun  · 13-16 ára 

TEIKNING
Að getað tjáð sig með blýanti og blaði. 
Grunnur í teikningu opnar gáttir að heimi 
hugmynda og sköpunar   ·  10-12 ára 

BÍLSKÚRSBANDIÐ

Viltu vera með í hljómsveit? Þátttakendur 
semja sjálfir frá grunni, fyrir byrjendur og 
lengra komna.  · 11-14 ára

SJÁLF-
STYRKING

FITNESS FJÖR

Skemmtilegar og fjölbreyttar æfingar 
með Zumba, trampólín, stöðvaþjáflun 
og jógateygjum   ·  14-17 ára 

Lærðu að finna máttinn og gleðina í 
núinu við tónlistaræfingar og iðju. Fyrir 
lengra sem styttra komna   ·  13+ ára 

    SKRÁÐU ÞIG NÚNA!     WWW.KLIFID.IS  · KLIFID@KLIFID.IS  ·  S: 5650600 

SÖNGUR EINKATÍMAR

Einkatímar fyrir Complete VocalTechnique 
einkatímar sérhönnaðir að hverjum og 
einum nemanda   ·   f. 16 ára og eldri

GÍTARINN OG NÚVITUND 

GRUNNTEIKNING 

Kenndar verða mismunandi aðferðir og 
helstu undirstöðuatriði þegar kemur að 
teikningu   ·   Fullorðnir

Hér er farið í mismunandi gerðir pappírs, 
liti og það helsta sem þarf til að ná góðri 
stjórn á vatnslitamálun  · Fullorðnir

VATNSLITANÁMSKEIÐ



Alexander Demian er tólf ára.

Hvað er skemmtilegast við 
bækur? Maður getur upplifað 
alls konar ævintýri og mismun-
andi tilfinningar, t.d. gleði, sorg, 
spennu og hræðslu.

Hvaða bók lastu síðast og um 
hvað var hún? Reimleikar heitir 
bókin og er blanda af mörgum 
íslenskum draugasögum.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem 
var í uppáhaldi hjá þér? Greppi-
kló var uppáhaldsbókin.

Hvernig bækur þykir þér 
skemmtilegastar? Fyndnar, 
spennandi og hræðilegar.

Ferðu oft á bókasafnið? Í 
kringum einu sinni í mánuði.

Í hvaða skóla gengur þú? Öldu-
selsskóla.

Hver eru þín helstu áhugamál? 
Helstu áhugamálin mín eru 
handbolti og fótbolti.

Lestrarhestur vikunnar Alexander Demian
Hún Katrín Elsa Andradóttir er sjö 
ára gömul og er búin að læra að 
lesa. Það nýtir hún sér óspart til 
bóklesturs. Og hún les fleira. Ég les 
alltaf Fréttablaðið á morgnana til að 
sjá hvort það sé eitthvað spennandi 
að gerast.

Er eitthvað sérstakt í Fréttablað-
inu sem þú skoðar dagsdaglega? Já, 
skrípóið og krakkasíðan um helgar.

Í hvaða skóla ertu? Hjallastefnu-
skólanum í Hafnarfirði.

Hlustar þú á tónlist? Já, stundum.

Hvaða lag er í uppáhaldi? Uppá-
haldslagið mitt er High Top Shoes.

Áttu uppáhaldssöngvara eða söng-
konu? Jo Jo Siwa er best.

Finnst þér sjálfri gaman að syngja? 
Nei, það finnst mér ekki.

Hvernig leikur þú þér helst? Mér 
finnst skemmtilegast að leika úti. Ég 
er alltaf á trampólíni og svo er líka 
mjög skemmtilegt í fótbolta.

Hvað gerðir þú skemmtilegt í 
sumarfríinu? Ég fór til Spánar til 
ömmu og afa og synti í sundlaug á 
hverjum degi. Ég fór líka í dýragarð 
og vatnsrennibrautagarð og tívolí.

Hvaða dýr er í mestu uppáhaldi 
hjá þér? Gíraffi, hundur og köttur. 
Stóra systir mín á kött sem heitir 
Nico og er mjög skemmtilegur.

Hvað er það skrítnasta sem þú 
hefur lent í? Einu sinni þegar Sísí 
vinkona mín gisti hjá mér setti hún 
tönnina sína undir koddann sinn en 
svo þegar ég vaknaði þá var tönnin 
hennar komin undir minn kodda. 
Samt sváfum við ekki í sama rúmi. 
Það var mjög skrýtið.

Hvað langar þig að verða þegar þú 
verður stór? Leikskólakennari, því 
mér finnst lítil börn svo krúttleg og 
skemmtileg.

  Vaknaði með  
tönn úr vinkonu  
undir koddanum
Katrín Elsa Andradóttir hefur gaman af að 
lesa og á morgnana gluggar hún í Fréttablað-
ið til að sjá hvað er að gerast í heiminum.

Katrínu Elsu langar að verða leikskólakennari. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMT SVÁFUM VIÐ 
EKKI Í SAMA RÚMI. 

ÞETTA VAR MJÖG SKRÝTIÐ.

Alexander ánægður með Íslandsbókina.

Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið efna til sumarlesturs fyrir krakka. Verið velkomin í bóka-
safnið í ykkar hverfi, veljið eitt pappírsdýr sem þið finnið á safninu, skrifið nafn, símanúmer, aldur og nafn 
á áhugaverðri bók sem þið hafið lesið og takið þannig þátt í lestrarleiknum. Í hverri viku fær einn heppinn 
þátttakandi bók að gjöf og í lok sumarsins er veittur einn veglegur vinningur.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
317

„Jæja þá, tvær sudoku 
gátur,“ sagði Kata 
glottandi. „Nú er ég orðin 
svo góð í að leysa sudoku 
gátur að við skulum koma 
í kapp um hver verður 
fyrstur til að leysa þær,“ 
bætti hún við. Konráð 
horfði á gáturnar. „Allt í 
lagi,“ sagði hann. „Til er 
ég.“ Lísaloppa var líka 
góð í að leysa sudoku 
gátur svo hún var alveg 
til í keppni. „Við glímum 
öll við þær báðar og þá 
kemur í ljós hversu klár þú 
ert orðin,“ sagði hún. „Allt 
í lagi,“ sagði Kata. „En ég 
vara ykkur við, ég er orðin 
mjög klár,“ sagði hún 
montin.

Heldur þú að þú getir leyst þessar sudoku gátur hraðar en Kata?
?

?

?

9 1 2 8 7
4 7 6 8 2 9

4 5
5 6 2 7 9 1

9 7 8 5 6
1 8 4 5 3

7 3 2 8 5 4
8 9 4 1 3
1 2 8 5 6 7 9

7 2 5 6
1 8 2

2 3 9 8 5
2 1 3

3 9 6 5 8 4
5 6 3 4

8 4 6 2 7
5 4 2 6 3

6 1 7 9 4
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OPIÐ ALLA DAGA kl. 10–19
Á FISKISLÓÐ 39

MARK AÐURINN ER LÍK A Á NETINU: W W W.FORL AGID.IS | GJÖF F YRIR ALL A SEM KOMA 

2.490 kr.

990 kr.

690 kr.

1.290 kr.

990 kr.999 kr.490 kr.

ÆVARSPAKKI PAKKI

AA DDAAGGAA kkll.

ÆVA

ÆVAR  
VÍSINDAMAÐUR

LES UPP ÚR BÓKUM SÍNUM  
KL. 15 Í DAG

1.490 kr.
Lee Child – pakkihild pakkii

99kr.

3.990 kr.
100 stk. á 

r.
I 

LES

10

GRILLAÐAR  

PYLSUR  

OG DJÚS

k. á 

80% afsláttur

Lee C

ALDREI 
MEIRA 
ÚRVAL 



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Suðaustan og austan 5-13 og rigning á Suðausturlandi í dag, rigning með 
köflum sunnan og vestan til en úrkomulítið í öðrum landshlutum. Hiti 8 til 
16 stig. Hlýjast fyrir norðan.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Pondus  Eftir Frode Øverli

Nei! 
Nei! 
Nei! 

Húzin þín og 
hótel brenna 

Elza! 

Ekki svo 
ég sjái. 

Gerðu 
nú.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

AHH! 

Það er ekki gott 
fyrir þig að halda 
svona í þér, Palli.

Enginn sem 
er með vit í 

kollinum notar 
skólaklósettin, 

mamma.

Pabbi! Spurðu 
mig hvernig 

dagurinn var!

Hvernig var 
dagurinn, Hannes?

Ég má 
ekki seg ja 

þér.

Svo frábær, ha?

Alveg 
hreint!
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draumaverslun föndraransdraumaverslun föndrarans

Komdu í afafafmælisvvvveieieislslslslu!uu!u!
Við höldum upp á eeeinii s árs affffmæmæmæmæli Pannnndudududuro á 

Íslandi umm helgina í SSSmáralindddd. PrPPP ófóóó aðaaa u, skoððððaðu 
og nælduduu þþþþéréré  í frábæbærarar föndndndndururururvövvv rurururur rr ááá ótrúrúrúrúleeeegugugugu 

verði. Tilboð og ddagskráá fffyryryriririr allaa fjölsksss ylylylyldududdunananana. .

Laugardadagugur, kl. 14-16
Blöðrulistamaður frá Sirkukuss ÍsÍslandn s kemur 

í heimsókn og Júlíus leirsnillingur kekennnnniriri gggesestut m
og gangandi á Fimo leirinn.

Sunnududagaguru , kl. 14-16
Villimey, mangateiknari, teiknar andlitsmyndddiiir 

af viðskiptavinum í mangastíl.

1 árs!Við erum

tíl.

Glæsileg 
afmælis-

tilboð



Haustið ber með sér 
súld, slabb og kalda 
vinda en blessunar-
lega líka splunku-
nýtt leikár. Leik-
húsin keppast nú 

við að auglýsa sýningar sínar og þá er 
tilvalið að rýna í úrvalið, taka púlsinn 
á íslenska sviðslistaheiminum og fara 
í startholunar fyrir komandi leikhús-
vetur.

Þarf að styðja við leikskáld
Áður en lengra er haldið er þó nauð-
synlegt að horfa um öxl og fjalla um 
Grímuna, uppskeruhátíð sviðslista á 
Íslandi, sem sjónvarpað var beint á 
RÚV í júní síðastliðnum. Það er synd 
að ekki virðist vera hægt að sýna 
hátíðina í heild sinni en mörg verð-
launanna eru afhent áður en bein 
útsending hefst. Uppröðunin í ár 
var þó sérstaklega slæm. Að íslensk 
leikritun og leikskáld fái ekki pláss í 
útsendingu Grímunnar er gjörsam-
lega óafsakanlegt. Sömuleiðis er 
líka ótækt að aðlaganir séu settar í 
sama flokk og frumsamin verk. Frá 
2013 hafa fjórar leikgerðir unnið til 
verðlauna. Einnig hefur nafni verð-
launanna verið breytt, ekki er lengur 
talað um leikskáld ársins heldur leik-
rit ársins. Smáatriðin skipta máli og 
heildarniðurstaðan er sú að sífellt er 
dregið úr mikilvægi leikskáldsins.

 Samkvæmt nýlegri breskri könn-
un seljast fimm sinnum fleiri miðar 
þar í landi á leiksýningar byggðar á 
annaðhvort bókum eða kvikmynd-
um en á frumsamin leikrit. Forvitni-
legt væri að gera svipaða könnun 
hér þar sem aðlaganir taka oft mikið 
pláss. Aftur á móti bera íslenskir 
áhorfendur líka ábyrgð og verða að 
styðja betur við leikskáld sem skrifa 
fyrir samtímann. En ekki er öll nótt 
úti enn, ferskir vindar blása og vind-
áttin boðar gott.

Einstök einleikjahátíð
Einleikjahátíðin Act Alone á Suður-
eyri hefur löngum markað byrjun 
leikársins og var hún haldin hátíðleg 
í sextánda sinn í byrjun ágúst. Áhorf-
endur eru hvattir til að leggja land 
undir fót á næsta ári og skoða hvers 
megnug landsbyggðin getur verið 
enda er hátíðin, leidd af frumkvöðl-
inum Elvari Loga Hannessyni, algjör-
lega einstök. 

Leikfélag Akureyrar, þar sem Marta 
Nordal hefur tekið við sem listrænn 
stjórnandi, spilar fram áhugaverðu 
leikári. Nýklassíski söngleikurinn 
Kabarett hefur leikinn og leikárið 
endar með fjölbreyttu samspili af 
nýjum leikverkum, þar á meðal 
heimildarverkinu Skjaldmeyjar hafs-
ins sem fjallar um reynsluheim eigin-

kvenna sjómanna. Mikil grasrótar-
vinna er í gangi á landsbyggðinni og 
allar líkur á því að hún skili sér marg-
falt til baka á næstu misserum.

Sárt saknað
Leikárið á höfuðborgarsvæðinu byrj-
ar að jafnaði um miðjan september. 
Fyrsta frumsýning Borgarleikhússins 
er einleikurinn Allt sem er frábært 
eftir Duncan Macmillan, þriðja leik-
verkið eftir höfundinn sem húsið 
sýnir á tæpu ári, en hópurinn sem 
fer fyrir sýningunni er fyrsta flokks.

Fyrsta frumsýning Þjóðleikhússins 
átti að vera gamanleikurinn Fly Me to 
the Moon eftir Marie Jones, sem leik-
stýrir sjálf, en hún er kannski þekkt-
ust fyrir að semja hið vinsæla Með 
fulla vasa af grjóti. Upphaflega áttu 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Steinunn 
Ólína Þorsteinsdóttir að fara með 
aðalhlutverkin en sú síðarnefnda 
dró sig út úr sýningunni og Anna 
Svava Knútsdóttir tekur við. Ástæða 
þess að Steinunn Ólína forfallaðist 
voru þær hryggilegu fréttir að eigin-
maður hennar, leikarinn Stefán Karl 
Stefánsson, lést undir lok ágústmán-
aðar eftir langvinna og erfiða baráttu 
við krabbamein. Hann var einungis 
43 ára að aldri og verður sárt saknað.

Ný íslensk leikritun
Á þessu leikári kennir ýmissa grasa 
hvað varðar nýja íslenska leikritun, 
sem er skref í rétta átt. Í Þjóðleik-
húsinu má finna fjögur ný íslensk 
verk að þessu sinni; Insomnia eftir 
Amalie Olesen og leikhópinn Sterta-
bendu, Velkomin heim! eftir Maríu 
Thelmu Smáradóttur í samvinnu við 
Trigger Warning og grínverkið Súper 
eftir Jón Gnarr.

Í Borgarleikhúsinu má sjá Tví-
skinnung eftir ljóðaslammskáldið 

Jón Magnús Arnarsson, Ég dey eftir 
Charlotte Bøving og Club Romantica 
eftir Friðgeir Einarsson í samvinnu 
við leikhópinn Kriðpleir. Að auki 
teflir leikhúsið fram nýskáldunum 
Hildi Selmu Sigbertsdóttur, Matthí-
asi Tryggva Haraldssyni og Þórdísi 
Helgadóttur í Núna 2019 sem Kristín 
Jóhannesdóttir leikstýrir. Þetta er frá-
bært framtak og einstaklega snjallt að 
tefla kynslóðunum saman á þennan 
máta.

Ný leikrit í Tjarnarbíói
Ný leikrit eru hornsteinn leikársins í 
Tjarnarbíói sem sannar hversu mikil-
vægt er að sjálfstæða sviðslistasenan 
eigi fast heimili, sem Reykjavíkurborg 
verður að styðja betur við fjárhags-
lega. Þar má finna fimm ný leikrit; 
Svartlyng eftir Guðmund Brynjólfs-
son, Griðastað eftir Matthías Tryggva 
Haraldsson, Rejúníon eftir Sóleyju 
Ómarsdóttur, Það sem við gerum í 
einrúmi úr smiðju Smartílab og kóm-
íska einleikinn Istan eftir Pálma Frey 
Hauksson. Einnig hýsir Tjarnarbíó 
tilraunakenndar tónlistarsýningar, 
dans og sviðslistahátíðina Spect-
acular, samvinnuverkefni Lókal og 
Reykjavík Dance Festival.

Hin óviðjafnanlega Ronja
Framboð af nýjum barnaleikritum er 
ekki ýkja mikið í stóru leikhúsunum 
en þess í stað stóla þau á kanónur af 
stærri gerðinni. 

Þjóðleikhúsið frumsýnir hina 
óviðjafnanlegu Ronju ræningja-
dóttur í byrjun september með Sölku 
Sól fremsta í flokki á Stóra sviðinu og 
Ævar Þór Benediktsson, betur þekkt-
ur sem Ævar vísindamaður, færir fjöl-
þætta sagnabálkinn sinn upp á svið 
undir nafninu Þitt eigið leikrit á nýja 
árinu. 

Litlu leikhúsgestir Borgarleikhúss-
ins þurfa að bíða fram á næsta ár til 
að finna eitthvað nýtt þar í húsi. Þá 
mætir Matthildur eftir Roald Dahl á 
svið í öllu sínu veldi í uppfærslu eftir 
leikskáldið Dennis Kelly og uppi-
standarann Tim Minchin. Leikhópur-
inn Lotta hefur fundið sér fast heimili 
í Tjarnarbíói og sýnir Rauðhettu þar 
á nýju ári, einnig verða bæði dans- og 
jólasýningar fyrir smæstu gestina þar 
í húsi.

Einræðisherrar mætast
Leikhúsið keppist við að endurspegla 
samtímann og sálarlíf mannfólksins 
og miðað við hvernig heimurinn 
er í dag getur ekki verið tilviljun að 
valdaþyrstir einræðisherrar ráði 
lögum og lofum í jólasýningum 
ársins. Þar mætast Ríkharður III í 
Borgarleikhúsinu og kómísk útgáfa 
af Adolf Hitler í Þjóðleikhúsinu, en 
sú sýning er dönsk uppfærsla á kvik-
myndinni Einræðisherranum sem 
Charlie Chaplin gerði ódauðlega.

Bæði stóru leikhúsin leita til 
klassíkurinnar til að loka leikárum 
sínum. Áhugavert verður að sjá 
hversu vel Kæra Jelena eftir Ljúd-
mílu Razumovskaju eldist og hvernig 
Loddarinn eftir Moliére verður fram-
reiddur af Stefan Metz.

Ný andlit
Mikið er um ný andlit á þessu ári sem 
er ánægjulegt og forvitnilegt verður 

að sjá þetta unga fólk feta sín fyrstu 
spor í leikhúsinu. Aftur á móti verður 
að undirstrika hversu mikilvægt er 
að hlúa að þessu nýja sviðslistafólki 
sem alltof oft hverfur af sviðinu áður 
en það hefur fengið tækifæri til að 
sanna sig almennilega. Þetta fólk er 
framtíðin og ekki er einungis hægt að 
stóla á þá einstaklinga sem slá í gegn 
samstundis heldur verður að rækta 
hæfileika með alúð og stuðningi.

Ekki má gleyma frábæru leikhús-
bíósýningunum í Bíói Paradís, sem 
gefa íslenskum leikhúsunnendum 
tækifæri til að sjá hvað er á fjölunum í 
London. Í haust verður hægt að horfa 
á Ian McKellen glíma við Lé konung 
eftir William Shakespeare og nýja 
útgáfu af Ungfrú Júlíu eftir August 
Strindberg.

Líklegar til gæða
Leikhúsáhorfendur landsins hafa 
úr nægu að velja á þessu leikári en 
nokkrar sýningar verður að nefna 
sérstaklega sem líklegar til gæða.

Báðar Shakespeare-sýningarnar, 
Ríkharður III og Jónsmessunætur-
draumur, lofa góðu. Sömuleiðis nýju 
erlendu verkin Samþykki í leikstjórn 
Kristínar Jóhannesdóttur og Dúkku-
heimili, annar hluti, í leikstjórn Unu 
Þorleifsdóttur. Og miðað við útkomu 
síðustu ára eru allar líkur á því að 
Matthildur í leikstjórn Bergs Þórs 
Ingólfssonar eigi eftir að slá í gegn. 
Einnig skal nefna enn og aftur hversu 
mikilvægt er að styðja við öll þau 
nýju íslensku leikrit sem eru í boði.

Nú er lag að leikhúsáhorfendur 
kaupi sem flesta miða í leikhús, styðji 
þétt við bakið á íslenskri leikritun, 
fari út fyrir þægindarammann og 
hvetji ungt leikhúsfólk til dáða.

Góðar leikhússtundir!
Sigríður Jónsdóttir

EKKI ER EINUNGIS 
HÆGT AÐ STÓLA Á ÞÁ 

EINSTAKLINGA SEM SLÁ Í GEGN 
SAMSTUNDIS HELDUR VERÐUR 
AÐ RÆKTA HÆFILEIKA MEÐ 
ALÚÐ OG STUÐNINGI.

Sigríður Jónsdóttir, 
leiklistargagn-
rýnandi Frétta-
blaðsins, fjallar í 
sviðsannál um leik-
árið 2018-2019. Á 
nýju leikári kennir 
ýmissa grasa hvað 
varðar íslenska 
leikritun og all-
nokkuð er um ný 
andlit.

Fjölbreytt leikár fram undan
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Keflavíkurflugvelli, 29. ágúst 2018.
F.h. Skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar
Sveinn Valdimarsson, skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar.

 

A U G LÝ S I N G  U M  T I L L Ö G U  A Ð  B R E Y T T U  
D E I L I S K I P U L A G I  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I  
O G  B R E Y T I N G U  Á  A Ð A L S K I P U L A G I  
K E F L A V Í K U R F L U G V A L L A R .

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar auglýsir hér með í samræmi við 1. mgr. 41. greinar 
skipulagslaga nr. 123/2010  tillögu að deiliskipulagi á flugþjónustusvæði Keflavíkur-
flugvallar. „Vestursvæði - Flugstöðvarsvæði “.

Deiliskipulagssvæðið er um 250 ha og afmarkast til suðurs og vesturs af flugbrauta-
kerfi flugvallarins, til norðurs af opnu svæði og til austurs af opnu svæði 
og deiliskipulagsmörkum NA-svæðis. Deiliskipulagssvæðið nær yfir flugstöð Leifs 
Eiríkssonar og þjónustusvæði umhverfis flugstöðina. Deiliskipulagið byggir á aðal-
skipulagi Keflavíkurflugvallar 2013–2030 ásamt breytingu á því sem kynnt er samhliða 
deiliskipulagsbreytingunni.

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að breytingu 
á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013–2030. 

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar hefur samþykkt að gera breytingu á aðalskipulagi 
Keflavíkurflugvallar 2013–2030 þannig að byggingarheimildir á svæði FLE2 verða auknar 
úr 65.000 m2 í 190.000 m2.

Deiliskipulagstillaga þessi og breytingartillaga að aðalskipulagi verða til sýnis á skrifstofu 
skipulagsfulltrúa Keflavíkurflugvallar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á heimasíðu 
Keflavíkurflugvallar  https://www.isavia.is/skipulag-i-kynningu  frá og með 6. september 
2018.  Einnig verður aðalskipulagstillagan til sýnis hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b 
í Reykjavík.

Kynningarfundur vegna breytinga verður haldinn í Vörðunni, Miðnestorgi 3, Sandgerði 
fimmtudaginn 4. október kl. 16.30.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta gefst kostur á að gera athugasemdir við 
tillögurnar.  Frestur til að gera athugasemdir rennur út  23. október 2018.  Skila skal 
skriflegum athugasemdum til:  Skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar, Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar, 235 Keflavíkurflugvelli eða sveinn.valdimarsson@isavia.is.

Hvað?  
Hvenær?  
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

8. SEPTEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Matador bash á Prikinu
Hvenær?  22.00
Hvar?  Prikið, Bankastræti
Rapparinn Birnir kemur fram á 
Prikinu laugardaginn 8. septem-
ber. Tilefnið er fagnaður vegna 
fyrstu útgáfu hans, plötunnar 
Matador, nú á dögunum. Ásamt 
öðrum gestum er það Young Naz-
areth sem verður á spilurunum og 
Birni til halds og trausts frá 22.00 
til miðnættis.

Hvað?  Helgi Björns | Ammæli í Höll-
inni
Hvenær?  20.00
Hvar?  Laugardalshöll
Helgi Björns varð 60 ára þann 10. 
júlí og af því tilefni blæs hann til 
glæsilegra stórtónleika í Laugar-
dalshöllinni laugardaginn 8. sept-
ember. Sérstakir gestir: Emmsjé 
Gauti, Högni og Ragga Gísla. 
Helgi fer yfir allan ferilinn dyggi-
lega studdur af húsbandi skipuðu 
færustu hljóðfæraleikurum lands-
ins og ekkert verður til sparað í 
umgjörðinni til að tónleikarnir 

verði sem eftirminnilegastir.

Hvað?  Skítamórall á Spot
Hvenær?  23.55
Hvar?  Spot, Bæjarlind
Skímó skella eftir gott langt sumar-
frí í trylliskemmtibombu á Spot 
laugardaginn 8. september. Einn 
allra síðasti séns að sjá bandið í 
Reykjavík þetta árið þannig það er 
eins gott að bursta tönnina, setja 
smjör í hárið og trekkja upp góða 
skapið.

Hvað?  Invincible a Glorious Tribute to 
Michael Jackson
Hvenær?  20.00
Hvar?  Harpa
Michael Jackson, „konungur 
poppsins“ og einn vinsælasti 
skemmtikraftur allra tíma, hefði 
orðið 60 ára þann 29. ágúst á 
þessu ári hefði hann lifað. Af því 
tilefni verður tónleikasýningin: 
 Invincible: A Glorious Tribute to 
Michael Jackson sett upp í Eld-
borgarsal Hörpu laugardaginn 8. 
september.

Hvað?  Banco De Gaia – Extreme Chill 
Festival 2018
Hvenær?  20.30
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu
Extreme Chill Festival er í blúss-
andi gangi um þessar mundir og 
eru það Banco De Gaia og margir 
fleiri sem sjá um öfgakenndu 
afslöppunina í kvöld á skemmti-
staðnum Húrra.

Hvað?  Marcin Wasilewski Trio – 
Reykjavik Jazz Festival
Hvenær?  21.30
Hvar?  Grand hótel, Sigtúni
Eitt áhugaverðasta djasstríó Evr-
ópu leikur á Jazzhátíð Reykjavíkur 
8. september kl. 21.30 og fagnar 
um leið nýjum live disk á ECM.

Sýningar
Hvað?  Tryggvi Ólafsson – grafíkverk 
á Mokka
Hvenær?  08.00
Hvar?  Kaffi Mokka, Skólavörðustíg
Tryggvi Ólafsson sýnir grafíkverk á 
Mokka frá 24. ágúst til 3. október. 
Þetta er fimmta einkasýning 
Tryggva á Mokka á einum 40 árum. 
Verkin sem hann sýnir nú eru 
offset-litógrafíur og öll unnin hér 
á landi á síðustu fjórum til fimm 
árum.

Hvað?  Ólöf Nordal: Tilraun um torf
Hvenær?  12.00
Hvar?  Ráðagerði, Seltjarnarnesi
„Tilraun um torf“ er skúlptúr-
innsetning Ólafar Nordal í kjallara 
hússins Ráðagerðis vestast á Sel-
tjarnarnesi. Verkefnið er hluti af 
samsýningunni Earth Homing: 
Reinventing Turf Houses sem 
stendur yfir á Seltjarnarnesi 
8. ágúst til 9. september 2018  
og er í sýningarstjórn Annabelle 
von Girsewald.

Kynntu þér Opel  og bókaðu
reynsluakstur á grandland.opel.is

Sýningarsalir
Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18

Laugardaga 12–16

Opel Crossland X
Verð frá: 3.090.000 kr.

Tilboðsverð frá: 2.890.000 kr.

Aðeins örfá eintök eftir
á þessu frábæra tilboði!

sportjepplinga frá Opel.
Hver þeirra þriggja hentar þér best?

Opel Grandland X
Verð frá: 3.990.000 kr.

Tilboðsverð frá: 3.790.000 kr.

UPPSELDUR!
Ný sending væntanleg

Opel Mokka X
Verð frá: 4.990.000 kr.

Tilboðsverð: 4.490.000 kr.

Reynsluaktu Opel og þú
gætir unnið Opel Karl
til afnota í heilt ár.

Skítamórall tryllir lýðinn á Spot.
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Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 -16.00 - Sun 13.00 -16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
 www.egodekor.is

CANNON TUNGUSÓFI
Stærð: 216X163cm
Verð: 169.900,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 127.425,-

72cm

ÚTSÖLUVERÐ: 183.200,-

VeV rVeV
ÚTSÖLUVERÐ: 94.800,-

BORÐ – Hvítt
20X120cm

Verð: 59.900,- 9 900
ÚTSÖLUVERÐ: 47.920,-

MAXW
Stærð: 290
Verð: 236.000Verð: 236 000
ÚTSÖLUVERÐ: 188.800,-

LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR 
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

LOGAN STÓLLLOGAAANNNN STÓLL
Verð: 19.500,- Verð: 19 500

ÚTSÖLUVERÐ: 15.600,-

HUGO STÓLL
Verð: 17.900,- Verð: 17 900  

ÚTSÖLUVERÐ: 14.320,-

MORRIS STÓLL
Verð: 19.700,-  Verð: 19 700

ÚTSÖLUVERÐ: 16.745,-

METAL BAKKABORÐ - 2 stk í setti 
Verð: 27.000,- Verð: 27 000

ÚTSÖLUVERÐ: 13.500,-

t háglans

,

HRINGB
Stærð: 1
Verð: 59Verð: 59

CANNNONO  HORRNNTUNU GUSÓFI
Stærrð:ð 22848 X190/1/1655cmcSt ð 22884X190/1/1655
Verð: 27279.9.000,-  Verð: 272 99 000
ÚTSÖLUVERÐ: 223.200,-

NGUSÓÓFI
172

ÚTSÖLUVERÐ: 223.200,-

VeV rre
SÖ

VeVerr
SÖL

XW
290

00,0
Ð: 1

72

3.2

UNG
1

LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR 

10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM



Útey 22. júlí ............................................  18:00
Kvíðakast (Atak Paniki) ...................  18:00
Nýjar hendur (ENG SUB)  .................  18:00
Útey 22. júlí ............................................  20:00
Whitney  ....................................................  20:00

Söngur Kanemu (ENG SUB)  .........  20:00
Whitney  ....................................................  22:00
Kona fer í stríð (ENG SUB)  .............  22:00
Kvíðakast (Atak Paniki) .................... 22:15

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Stöndum saman gegn sjálfsvígum
Opið málþing í tilefni af Alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga 

Haldið í húsakynnum deCODE við Sturlugötu 8 þann 10. september milli kl. 15 – 17
Fundarstjóri: Þorsteinn Guðmundsson, leikari og verkefnastjóri Bataskóla Íslands

15.00 Opnunarávarp
 Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra.

15.15 Sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir ungs fólks á Íslandi: 
 Niðurstöður kannana meðal framhaldsskólanema frá 2000 til 2016
 Ingibjörg Eva Þórisdóttir, sérfræðingur hjá Rannsóknum og greiningu.
 Sigrún Daníelsdóttir, verkefnastjóri geðræktar hjá Embætti landlæknis. 

15.40 Píeta samtökin: Fyrstu 6 mánuðirnir í móttöku og meðferð
 Edda Arndal, forstöðumaður Píeta á Íslandi. 

16.00 Kaffi & kleinur 

16.15 Hugurinn þinn
 Alda Karen Hjaltalín, ráðgjafi og fyrirlesari í New York

17.00 Lok 

Allir velkomnir, aðgangur ókeypis.

Kyrrðarstundir til minningar um þá sem fallið hafa fyrir eigin hendi verða haldnar í Dómkirkjunni, 
Akureyrarkirkju, Egilsstaðakirkju og Selfosskirkju kl. 20 mánudaginn 10. september og í Útskálakirkju 

kl. 20 sunnudaginn 9. september. Sjá nánar á www.sorg.is 

Fyrir hönd undirbúningshóps 10. september

Svandís 
Svavarsdóttir

Ingibjörg Eva 
Þórisdóttir

Sigrún 
Daníelsdóttir

Edda 
Arndal

Alda Karen 
Hjaltalín

Þorsteinn
 Guðmundsson

í móttöku og meðferð
Íslandi. 

esari í New eeeeee YorYorkk

allið hafa fyrir eigin hendi verða haldnar í Dómkirkjunni

Hvað?  
Hvenær?  
Hvar?
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

9. SEPTEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Rafsteinn (lowercase night 
#73)
Hvenær? 21.30
Hvar?  Prikið, Bankastræti
Rafsteinn aka Hafsteinn Michael 
spilar raftónlist.

Viðburðir
Hvað?  Bergman í Bíó Paradís í boði 
sænska sendiráðsins
Hvenær?  16.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Í dag verður kvikmyndin Haust-
sónatan (Höstsonaten / Autumn 
Sonata) sýnd. Eftir sýninguna 
verða umræður um áhrif Berg-
mans á íslenska kvikmyndalist 

sem stjórnað verður af Oddnýju 
Sen kvikmyndafræðingi. Fjölmarg-
ir íslenskir kvikmyndagerðarmenn 
taka þátt í umræðunum.

Hvað?  Svartir Sunnudagar:  Tremors
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Lítill bær verður smám saman 
var við undarlega veru sem ræðst 
á bæjarbúa og drepur þá einn af 
öðrum. Kevin Bacon fer gjörsam-
lega á kostum – svo að þú vilt ekki 
missa af Svörtum Sunnudegi 9. 
september kl. 20.00!

Sýningar
Hvað?  Gjörningur og spjall
Hvenær?  15.00
Hvar?  Gerðarsafn, Kópavogi
Sunnudaginn 9. september kl. 
15.00-16.00 fer fram listamanna-
spjall með Styrmi Erni Guðmunds-
syni. Ásamt því að ræða um verk 
sín mun hann fremja gjörninginn 
Líffæraflutning.

Hvað? Drag market
Hvenær? 16.00
Hvar? Gaukurinn
Kjólar, föt, skót, hárkollur, farði. 
Dívurnar Gógó og Deff eiga ein-
faldlega of mikið af þessu drasli og 
vilja losna við það. Allir velkomnir 
á Gaukinn á sunnudaginn til að 
grípa eitthvað „gordjöss“ á við-
ráðanlegu verði.

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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Útsöluv
í Húsasmiðjunni og Blómavali

20%
AFSLÁTTUR

32%
afsláttur

Borvél 18V DS18DJL (1.5)
+ 100 fylgihlutir
2 stk., 1.5Ah Li-ion rafhlöður, 
hersla 52Nm.
5246782

29.995kr
43.995 kr

Skoðaðu 
tilboðin 
á husa.is

Hrærivél
Kitchen aid,hvít/mött.
1801041

54.990kr
69.900 kr

Allt pallaefni á TAX FREE Allt pallaefni á TAX FREE

Pottar, pönnur, 
katlar og hitakönnurÖll smáraftæki

Öll LADY inni-
málning og lökk

Blómapottar seldir sér.

250kr/stk.

Erikur/Callunur, 
margar gerðir,  
þú velur lit og tegund.

Erikur 4 stk.

999kr

35%
afsláttur

Topplyklasett 110 stk.
1/2”-1/4”, toppar 4-32 mm.
5052570

12.995kr
19.995 kr

35%
afsláttur

af ÖLLUM blöndunartækjum
25% afsláttur

Black+Decker rafmagnsverkfærum
25% afsláttur af ÖLLUM

30%
afsláttur

ÖlÖll ll LALALADYDYDY iiinnnnnnn i-i-i-
mámáálnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnnlnlnlnlnlnnnlnnlnnlnnnlnnnnnnlnnnnnlnnnnnnnnnlnlnnnnnnnlnlnnnnnnnnnnllnnnlnlnnnnnnnnlnnnininiiiniiininininininnininininninininininiininiiininininiiiininiiiiinininnininininiiniiiii gg ogogog llökökkkk

E

Handlaugartæki
Grohe Start.
7910800

9.420kr
14.495 kr Borvél 18V

2 stk., Li-ion 1.5Ah rafhlöður, hersla 40Nm.
5245567

30%
AFSLÁTTUR

e a ag s e æ u

15.995kr
22.945 kr

25%
AFSLÁTTUR



veisla

Ein stærsta útsala Húsasmiðjunnar er hafin
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Hreinlætistæki 25-35% • Blöndunartæki 25-35% • Flísar 25-40% • Harðparket Kaindl 25-40% • Frystikistur 20% • kæliskápar 20% 

Frystiskápar 20% • Ryksugur 20-30% • Eldavélar 20-30% • Helluborð electrolux 20% • Bökunarofnar electrolux 20% • Smáraftæki í eldhúsið 25%  

Olíufylltir rafmagnsofnar 20-35% • Hársnyrtitæki remington 25% • Hnífapör 30% • matarstell 30% • Glös og könnur 30% 

Pottar og pönnur 30% • Plastbox, geymslubox og körfur 25% • útivistarfatnaður 25-50% • Vinnufatnaður 20%  

Rafmagnsverkfæri Hitachi 20-30% • Rafmagnsverkfæri Dewalt 20% • Rafmagnsverkfæri black+decker 25-35% •  Handverkfæri stanley 25%  

Handverkfæri NeO 25% • Hillurekkar 20% • Garðverkfæri hand, rafmagns og bensín 30% • slönguhjól og úðarar Claber og Verto 40-50%

Verkfæratöskur 30-40% • LJós 25%* • Þvottahringsnúrur Blome 50% • Áltröppur og stigar 20-25% • Lady innimálning og lökk 20%

 Útimálning 30% • Viðarvörn 30% • penslar og rúllur 25% ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

50%
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
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Allt pallaefni á TAX FREE Allt pallaefni á TAX FREE

Útsala Blómavals er hafin
25% afsláttur 
Kerti, kertastjakar, 
bakkar, vasar, styttur, 
luktir, myndir,  gerviblóm 
og öll gjafavara

25% afsláttur 
Pottaplöntur

-25% -25%

749kr
999kr

749kr
999kr

Vírnet
Haustblóm.

aaeeeeeeeeeeeeeeeeefni á TAX FREEEEEEEEEEEEEEEE
í vefverslun husa.is

ÚTSALAN ER LÍKA

Nokkrar gerðir.
Hebe haustblóm



Laugardagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar,
10.24, 14.24 
og18.24

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Kalli á þakinu
07.50 Blíða og Blær
08.10 Gulla og grænjaxlarnir
08.25 Lína Langsokkur
08.50 Dóra og vinir
09.15 Nilli Hólmgeirsson
09.30 Dagur Diðrik
09.55 Billi Blikk
10.10 Ævintýri Tinna
10.35 Ninja-skjaldbökurnar
11.00 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Friends
14.15 The Big Bang Theory
14.45 Dýraspítalinn
15.15 So You Think You Can Dance 
15
16.00 So You Think You Can Dance 
15
16.45 Einfalt með Evu
17.15 Masterchef USA
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Goodbye Christopher Robin   
Einstaklega áhrifarík mynd frá 
2017 um breska rithöfundinn 
Alan Alexander Milne, eiginkonu 
hans, Daphne, og son þeirra, 
Christo pher Robin, en það var 
einmitt hann og bangsinn hans 
sem varð Alexander innblástur-
inn að bókunum um Bangsímon 
og vin hans, Christopher Robin. 
21.40 Una
23.15 The Hero
00.50 The Mountain Between 
Us  Dramatísk mynd frá 2017 
með Kate Winslet og Idris Elba 
í aðalhlutverkum. Taugaskurð-
læknirinn Ben og ljósmyndarinn 
Alex eru strandaglópar á flugvell-
inum í Boise í Idaho-ríki og eiga 
það sameiginlegt að þurfa bæði 
að vera komin til Baltimore fyrir 
næsta morgun. Þótt þau þekk-
ist ekki neitt ákveða þau að slá 
saman og leigja sér einkavél til að 
ferja sig yfir fjöllin. En flugferðin 
fer illa þegar vélin brotlendir hátt 
uppi í einu fjallinu, flugmaðurinn 
deyr og Alex slasast svo illa að 
útilokað er að hún geti gengið 
niður af fjallinu af sjálfsdáðum.
02.40 Sister Mary Explains It All
03.55 The Secret in Their Eyes
05.45 Friends

14.40 Friends 
15.00 Friends 
15.25 Friends 
15.50 Friends 
16.10 Friends 
16.35 Last Man Standing 
17.00 Fresh Off the Boat 
17.25 The Goldbergs 
17.50 Landnemarnir 
18.30 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt 
18.55 Masterchef USA 
19.35 Hversdagsreglur 
20.00 My Dream Home 
20.45 Eastbound & Down 
21.20 Vice Principals 
21.50 Banshee 
22.45 Game of Thrones 
23.40 Flash 
01.10 Legends of Tomorrow 
01.55 Arrow 
02.40 Hversdagsreglur 
03.05 Masterchef USA 
03.45 Tónlist

08.40 The Duff
10.20 Robot and Frank
11.50 Absolutely Anything
13.15 Duplicity
15.20 The Duff
17.00 Robot and Frank
18.30 Absolutely Anything 
19.55 Duplicity
22.00 Maudie
23.55 Miss Peregrine’s Home for 
Peculiar Children
02.00 Rudderless
03.45 Maudie

07.30 KrakkaRÚV 
07.31 Stundin okkar 2002-2003 
07.55 Tónlistarhornið 
08.00 Manni meistari 
08.23 Hinrik hittir 
08.28 Molang 
08.32 Rán og Sævar 
08.43 Kata og Mummi 
08.54 Kioka 
09.01 Hrúturinn Hreinn 
09.08 Letibjörn og læmingjarnir 
09.15 Djúpið 
09.36 Bréfabær 
09.47 Lóa 
10.00 Bitið, brennt og stungið 
10.20 Fótboltasnillingar 
10.50 Ekki gera þetta heima 
11.20 Með okkar augum 
11.50 Einfaldlega Nigella 
12.20 Frímann flugkappi 
13.00 Saga Danmerkur - Tími 
málmanna 
14.00 Heilabrot 
14.30 Horft til framtíðar 
15.15 Todmobile og Jon Anderson 
16.40 Jöklaland 
17.40 Táknmálsfréttir 
17.50 KrakkaRÚV 
17.51 Hönnunarstirnin 
18.05 Hljóðupptaka í tímans rás 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Tracey Ullman tekur 
stöðuna 
20.15 Albatross 
21.45 Shirley Valentine 
23.35 Borg McEnroe 
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 American Housewife 
08.25 Life in Pieces 
08.50 The Grinder 
09.15 The Millers 
09.35 Superior Donuts 
10.00 Man With a Plan 
10.25 Speechless 
10.50 The Odd Couple 
11.15 The Mick 
11.40 Superstore 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.50 How I Met Your Mother 
13.10 America’s Funniest Home 
Videos 
13.35 90210 
14.20 Survivor 
15.05 Superior Donuts 
15.30 Madam Secretary 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Futurama 
17.55 Family Guy 
18.20 Son of Zorn 
18.45 Glee 
19.30 The Last Song 
21.20 Dallas Buyers Club 
23.20 A Brilliant Young Mind 
02.45 The Resident 
03.30 Quantico 
04.15 Elementary 
05.00 Síminn + Spotify

07.30 BMW Championship 
11.30 Omega European Masters 
16.00 BMW Championship 
22.00 Omega European Masters

09.00 Real Madrid - Leganés 
10.40 Spænsku mörkin 
11.10 Cardiff City - Arsenal 
12.45 Messan 
13.45 Breiðablik - Þór/KA 
15.55 Goðsagnir - Hörður 
Magnússon 
16.30 Norður-Írland - Bosnía 
18.10 ÍA - Víkingur Ó 
19.50 Sviss - Ísland 
21.30 Ítalía - Pólland 
23.10 England - Spánn

09.20 Þjóðadeildarmörkin 
11.20 ÍBV - Fram 
12.50 Norður-Írland - Bosnía 
15.05 Fréttaþáttur Þjóðadeildar-
innar 
15.30 Sviss - Ísland 
17.40 NFL Hard Knocks 2018 
18.35 England - Spánn 
20.45 Þjóðadeildarmörkin 
21.05 Breiðablik - Þór/KA 
22.45 Seinni bylgjan - upphitunar-
þáttur

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli
07.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Ævintýraferðin
08.37 Hvellur keppnisbíll 
08.49 Mæja býfluga
09.01 Gulla og grænjaxlarnir
09.12 Stóri og Litli
09.25 Tindur 
09.35 K3
09.46 Grettir 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
12.00 Strumparnir
12.25 Ævintýraferðin
12.37 Hvellur keppnisbíll
12.49 Mæja býfluga
13.00 Gulla og grænjaxlarnir
13.11 Stóri og Litli
13.24 Tindur 
13.34 K3
13.45 Grettir 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00  Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
16.00 Strumparnir
16.25 Ævintýraferðin
16.37 Hvellur keppnisbíll
16.49 Mæja býfluga
17.00 Gulla og grænjaxlarnir
17.11 Stóri og Litli
17.24 Tindur 
17.34 K3
17.45 Grettir 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Pósturinn Páll: 
 Bíómyndin

nar frá 
kar,
.24 

15
16
16
17
17
17
18
18
19

ómyndin

Fréttablaðið.is

stendur undir nafni

Lifandi fréttamiðill með 
nýjustu fréttum allan 

sólarhringinn ásamt ítarlegri 
umfjöllun um málefni 

líðandi stundar.
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milljónir fyrir einn heppinn miðaeiganda

Eygðu vinninginn

Dregið á þriðjudaginn

Tryggðu þér miða á hhi.is



Sunnudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar,
08.12, 12.24 
og 16.24

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Elías
07.35 Kormákur
07.50 Tindur
08.05 Víkingurinn Viggó
08.20 Heiða
08.45 Grettir
09.00 Skógardýrið Húgó
09.25 Tommi og Jenni
09.45 Ljóti andarunginn og ég
10.10 Lukku láki
10.35 Ninja-skjaldbökurnar
11.00 Friends
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Friends
14.15 The X-Factor
15.25 Tveir á teini
16.00 Dýraspítalinn
16.30 Divorce
17.00 Curb Your Enthusiasm
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 So You Think You Can Dance 
15  Stærsta danskeppni í heimi 
þar sem efnilegir dansarar fá 
tækifæri til að slá í gegn. Í hverri 
viku fá þeir krefjandi verkefni 
og það fækkar í hópnum þar til 
ný dansstjarna er krýnd. Sem 
fyrr eru það Vanessa Hudgens, 
Nigel Lythgoe og Mary Murphy 
sem verma dómarasætin og Cat 
Deeley er kynnir þáttanna.
20.35 Silent Witness
21.30 The Sinner
22.15 Death Row Stories  Vandaðir 
og spennandi heimildarþættir 
þar sem fjallað er um alríkis-
glæpi sem varða dauðarefsingu í 
Bandaríkjunum. Í hverjum þætti 
er nýtt mál kynnt til sögunnar og 
krufið til mergjar. Meðal fram-
leiðenda er Óskarsverðlauna-
hafinn Robert Redford og þulur er 
Óskarsverðlaunaleikonan Susan 
Sarandon.
23.00 Vice
23.30 American Woman
23.50 Suits
00.35 Robin Williams: Come 
Inside My Mind
02.25 The Nice Guys
04.20 Cardinal
05.00 Cardinal
05.45 Friends

14.45 Seinfeld 
15.05 Seinfeld 
15.30 Seinfeld 
15.50 Seinfeld 
16.15 Seinfeld 
16.40 The Mentalist 
17.20 The Great British Bake Off 
18.20 Grand Designs 
19.10 Fresh Off the Boat 
19.35 Last Man Standing 
20.00 Grantchester 
20.50 Bones 
21.35 Ballers 
22.00 Girls 
22.30 Game of Thrones 
23.25 Rome 
01.00 Supergirl 
01.45 Legends of Tomorrow 
02.30 Arrow 
03.15 Tónlist

08.30 Sundays at Tiffanys
10.00 The Space Between Us
12.00 The Cobbler
13.40 Wilson
15.15 Sundays at Tiffanys
16.45 The Space Between Us
18.45 The Cobbler
20.25 Wilson  
22.00 Bridge of Spies
00.20 Money Monste
02.00 Stretch
03.35 Bridge of Spies

07.30 KrakkaRÚV 
07.31 Stundin okkar 2002-2003 
07.55 Sögustund 
08.00 Hæ Sámur 
08.07 Lilli 
08.11 Húrra fyrir Kela 
08.35 Hvolpasveitin 
08.58 Alvinn og íkornarnir 
09.10 Disneystundin 
09.11 Gló magnaða 
09.32 Sígildar teiknimyndir 
09.39 Sögur úr Andabæ - Vúhú! 
10.00 Krakkafréttir vikunnar 
10.15 Best í flestu 
11.00 Silfrið 
12.10 Menningin - samantekt 
12.35 Pricebræður bjóða til veislu 
13.05 Svíar á krossgötum 
13.35 Eivör Pálsdóttir í Hörpu 
14.50 Morgan Freeman: Saga 
guðstrúar 
15.40 Landakort 
15.45 Neytendavaktin 
16.15 Mean Girls 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Veröld sem var 
20.10 Í kjölfar feðranna 
21.05 Poldark 
22.05 Gómorra 
22.55 Vandræðamaðurinn 
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 American Housewife 
08.25 Life in Pieces 
08.50 The Grinder 
09.15 The Millers 
09.35 Superior Donuts 
10.00 Man With a Plan 
10.25 Speechless 
10.50 The Odd Couple 
11.15 The Mick 
11.40 Superstore 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.45 How I Met Your Mother 
13.10 Family Guy 
13.35 Glee 
14.20 Survivor 
15.05 Superstore 
15.25 Top Chef 
16.25 Everybody Loves Raymond 
16.50 King of Queens 
17.10 How I Met Your Mother 
17.35 Ally McBeal 
18.20 Flökkulíf 
18.40 Flökkulíf 
19.00 Million Dollar Listing 
19.45 Superior Donuts 
20.10 Madam Secretary 
21.00 Billions 
22.00 The Handmaid's Tale 
23.00 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.45 Rosewood 
01.20 Penny Dreadful 
02.05 MacGyver 
02.55 The Crossing 
03.40 Valor 
04.30 Síminn + Spotify

09.10 Golfing World 2018 
10.00 Omega European Masters 
15.10 Golfing World 2018 
16.00 BMW Championship 
22.00 Countdown to the Ryder 
Cup 2018 
22.25 Omega European Masters

07.00 ÍA - Víkingur Ó 
08.40 Breiðablik - Þór/KA 
12.00 Ísland - Eistland 
13.40 Ísland - Tékkland 
15.20 Seinni bylgjan - upphitunar-
þáttur 
16.55 New England Patriots - 
 Houston Texans 
20.20 Carolina Panthers - Dallas 
Cowboys 
23.20 Frakkland - Holland

00.55 UFC Countdown 2018 
01.25 Búrið 
02.00 UFC 228: Woodley vs Till 
07.30 Norður-Írland - Bosnía 
09.10 Sviss - Ísland 
10.50 England - Spánn 
12.30 Þjóðadeildarmörkin 
12.50 Úkraína - Slóvakía 
15.00 Goðsagnir - Gummi Ben 
15.50 Danmörk - Wales 
18.35 Frakkland - Holland 
20.45 Þjóðadeildarmörkin 
21.05 ÍA - Víkingur Ó 
22.45 Stjarnan - Afturelding

07.00 Stóri og Litli
07.13 Tindur 
07.23 K3
07.34 Grettir 
08.12 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
08.35 Mæja býfluga
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveins 
09.49 Lalli
09.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Ævintýraferðin
10.37 Hvellur keppnisbíll
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Stóri og Litli
11.13 Tindur 
11.23 K3
11.34 Grettir 
11.48 Mæja býfluga
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins 
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Ævintýraferðin
14.37 Hvellur keppnisbíll
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Stóri og Litli
15.13 Tindur 
15.23 K3
15.34 Grettir 
15.48 Mæja býfluga
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveins 
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Ævintýraferðin
18.37 Hvellur keppnisbíll
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Hanaslagur

rnar frá 
kar,

2.24

THE SINNER

Bill Pullman er frábær sem rannsóknarlögreglumaðurinn Harry 
Ambrose og rannsakar nú af hverju ellefu ára drengur myrti foreldra 
sína, að því er virðist að ástæðulausu. 
Ótrúlega spennandi þáttaröð 
þar sem Jessica Biel er nú á bak við 
tjöldin sem framleiðandi þáttanna.

KL. 21:30

SILENT WITNESS

Hörkuspennandi þáttaröð frá BBC um liðsmenn réttarrannsóknar-
deildar lögreglunnar í London sem kölluð er til þegar óhugnanleg morð 
hafa verið framin. Hver saga er sögð í tveimur þáttum. Fyrri þátturinn 
er sýndur á sunnudagskvöldum og sá seinni á mánudagskvöldum.  
Breskir sakamálaþættir eins og þeir gerast bestir.

KL. 20:35
SEINNI HLUTI AF SÖMU SÖGU ANNAÐ KVÖLD

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

nú af hverju ellefu ára drengur myrti foreldra 
ð ástæðulausu. 
ttaröð 
nú á bak við 

di þáttanna.

t á stod222.iiis

ndi
gskvöld

DEATH ROW 
STORIES

Vandaðir og spennandi 
heimildarþættir um alríkisglæpi sem 
varða við dauðarefsingu í 
Bandaríkjunum. 

KL. 22:15

SO YOU THINK 
YOU CAN DANCE

Stærsta danskeppni í heimi þar sem 
efnilegir dansarar fá tækifæri til að 
slá í gegn. Í hverri viku fá þeir 
krefjandi verkefni og það fækkar í 
hópnum þar til ný dansstjarna er 
krýnd.

KL. 19:10

BRIDGE OF SPIES

Sönn saga lögfræðingsins James 
Britt Donovan sem varð heims-
frægur eftir að hafa varið Rudolf 
Abel og forðað honum frá 
dauðarefsingu árið 1957.

KL. 22:00
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Guli Miðinn er breið vítamín- og 
bætiefna lína, pökkuð og seld á Íslandi

g

í yfir 25 ár, þróuð með þarfir Íslendinga 
p g

að leiðarljósi.

Nututrililenk

Nutru ilene k gek g gn lliðveið rkjurkjum, stirðirðleikleika a
eða eða braki í liðulið m.

Grenade Carb Killa

High Protein Barr. Fudge Brownie, DarD k
Chocolate Mint, Cookies & Cream, 

Caramel Chaos ogo  
WhitW e Chocolate Cookie

239 kr/stk

Verðr  áður 299

Kjúklingavængir 289 kr/kg

Verð áður 319

Kjúklingalæri 829 kr/kg

Verð áður 999

Kjúklingalundir 1.879 kr/kg

Verð áður 2.099

Kjúklingabringur 1.789 kr/kg

Verð áður 1.899

Heill kjúklingur 679 kr/kg

Verð áður 799

Kjúklingaleggir 569 kr/kg

Verð áður 799

Kjúklingaleggir 799 kr/kg

Verð áður 999

Kjúklingavængir 319 kr/kg

Verð áður399

Kjúklingalæri með legg 799 kr/kg

Verð áður 999

Blandaðir kjúklingabitar 719 kr/kgk

Verð áðuáð r 899

Úrbeinuð kjúkliingalæri 1.919 kr/kgg

Verð áður 2.399

Kjúúklingalundir 1.919 kr/kg

Verð áður 2.r 399

Kjúklingabringur 100% 1.919 kr/kg

Verð áður 2.399

Kjúklingalæri 879 kr/kg

Verð áður 1.099

Heill kjúklingur 719 kr/kg

Verð áður 899

KJÚKLINGAVEISLA

Guli miðinn vítamín G d C b ill

20%
 

afsláttur

Allt að 

25%
 

afsláttur

20%
 

afsláttur
20%

 
afsláttur



Veitingar
Veitingasala verður á báðum 
hæðum Hallar.
Óáfengir og áfengir drykkir í 
boði sem og pitsusneiðar.

Aðstaða
Hjólastólapallur verður í 
salnum. Gæslan vísar veginn.
Fatahengi verður á staðnum.

Varningur
Sérstakur Helga Björns-varning-
ur verður til sölu á staðnum.

Höllin verður sett í afmælis-
gír – risaskjáir, sérsmíðað svið, 
brjálað hljóðkerfi og ekkert til 
sparað svo að kvöldið verði 
ógleymanlegt. Veitingar frá Vox 
og drykkir frá CCEP fyrir Helga, 
bandið og starfsmenn. Uppselt 
er í A+ svæði. Laust í A, B og C 
svæði.

Kvikmyndir og sjónvarpsþættir
1984 
Atómstöðin

1985 
Skytturnar

1985 
Fálkaslóð

1986 
Foxtrott

1986 
Í skugga hrafnsins

1986 
Nonni og Manni

1990 
Veggfóður

1991 
Sódóma Reykavík

1993 
Stuttur Frakki

1994 
Laggó

1998 
Óskabörn þjóðarinnar

2000 
Bjallan

2001 
No Such Thing

2004 
Njálssaga

2005 
Strákarnir okkar

2006 
Köld slóð

2006 
Beowulfs Story

2008 
Svartir englar

2009 
Reykjavík Whale Watch-
ing Massacre

2011 
Pressan

2011 
Hitler’s Grave

2011 
Makalaus

2013 
Frost

2013 
Hross í oss

2014 
Vonarstræti

2014 
París norðursins

2016 
Ligeglad

2016 
Der Islands-Krimi

     Helgi 
Björns 
 í 60 ár

Helgi Björns heldur 
afmælisstórtón-

leika í Höllinni í dag 
en hann fagnaði 

60 ára afmæli sínu 
þann 10. júlí. Um 

200 manns koma 
að tónleikunum, 

11 manna hljóm-
sveit stendur á 

sviðinu og syng-
ur Helgi rjómann 

af sínum vin-
sælustu lögum.

Breiðskífur
1984 
Grafík: Get ég tekið cjéns

1985 
Grafík: Stansað, dansað öskrað

1988 
Síðan skein sól: Síðan skein sól

1989 
Síðan skein sól: Ég stend á skýi

1990 
Síðan skein sól: Halló, ég elska þig

1991 
Rafn Jónsson: Andartak

1993 
SSSól: SSSól

1995 
Rocky Horror

1997 
Helgi Björnsson: Helgi 
Björns

1998 
Meiri  
gauragangur

1998 
Carmen Negra

1999 
SSSól: 88/99

2000 
Rafn og Rúnar:  

Í álögum

2000 
Helgi Björnsson og Bergþór Pálsson: 
Strákarnir á Borginni

2005 
Helgi Björnsson: Yfir Esjuna

2008 
Helgi Björns og Reiðmenn vind-
anna: Ríðum sem fjandinn

2009 
Helgi Björnsson og Kokteilpinnar: 
Kampavín

2010 
Helgi Björns og Reiðmenn vind-
anna: Þú komst í hlaðið

2011 
Helgi Björns og Reiðmenn vind-
anna: Ég vil fara upp í sveit

2015 
Helgi Björns syngur íslenskar 
dægurperlur

2011 
Grafík:  
1981-2011

2012 
Helgi Björns og Reiðmenn vind-
anna: Heim í heiðardalinn

2013 
Helgi syngur Hauk ásamt The Capi-
tal Dance Orchestra 

2014 
Helgi Björnsson: Eru ekki allir sexý?

2015 
Helgi Björnsson: Veröldin er ný 

Leikhús
1983 
La Traviata

1984 
Tilbrigði við Önd

1984 
Láttu ekki deigan 
síga

1984 
Jakob og meistar-
inn

1985 
Kötturinn

1985 
Land míns föður

1986 
Djöflaeyjan

1987 
Síldin kemur, 
síldin fer

1987 
Hremming

!988 
Maraþondasinn

1989 
Ljós Heimsins

1990 
Ljón á Síðbuxum

1991 
Kysstu mig Kata

1992 
Ofviðrið

1995 
Rocky Horror

1998 
Carmen Negra

1998 
Meiri gauragangur

1999 
Rent

2012 
Axlar-Björn

2016 
Mamma Mia!

Tónleikarnir
200

manns koma  
að tónleikunum.

2.800
gestir verða  

í Höllinni.

2½
klukkutíma  
mun Helgi  

standa á sviðinu.

11
manna  

hljómsveit.

m.
140.000

seldar plötur á ferlinum.

Hefur notað 

1.876 
spreybrúsa í hárið

48
leikritum, kvik-

myndum og 
sjónvarpsþátt-
um á ferlinum.

25 
plötur á  

ferlinum. 

Hefur leikið í 

Hefur gefið út

Hefur notað

789
jakka á  

tónleikum sínum.
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LÍFIÐ





SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Lífið í  
vikunni
02.09.18- 
08.09.18

QOD Stóri Björn dúnsæng 
50% dúnn & 50% smáfiðuurrrrrrrr
og Stóri Björn koddi
15% dúnn & 85% smáfiðððððurururur

Fullt verð samtals: : 
25.800 kr. 23%

AFSLÁTTUR

DORMA-haust

TVENNUTILBOÐ

Aðeins 9.540 kr.

Aðeins 19.900 kr.

40%
AFSLÁTTUR

DORMA-haust

SQUARE náttborð
Hvítt eða svart

Fullt verð: 15.900

KOMDU 

NÚNA
September

tilboðin

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

      
OPIÐ

 Á
  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Haustið  
er komið í Dorma

Hugmyndum komið   
á framfæri og í verk
Gulleggið fer í gang á sínu ellefta starfsári. Frumkvöðlakeppnin er 
ætluð ungu fólki með hugmyndir sem það vill koma á framfæri. 
Verkefnastjóri segir sprota blómstra best með smá umhyggju.

Þátttakendur í fyrra voru einbeittir á vinnusmiðjunum en allir sem skrá sig geta mætt í þrjár vinnusmiðjur og 
hlustað á fyrirlestra frá þaulreyndum frumkvöðlum, meðal annars. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Markmiðið með 
Gullegginu er að 
skapa vettvang 
fyrir ungt fólk 
til að koma hug-
myndum sínum 

á framfæri og gera úr þeim raun-
verulegar og markvissar áætlanir. 
Að því sögðu þá geta allir skráð sig í 
keppnina – einstaklingar, hópar og 
fyrirtæki – sem eru með hugmyndir 
á byrjunarstigi. Allir sem skrá sig 
komast inn á fyrstu þrjár vinnu-
smiðjurnar sem byrja núna 15. 
september og eru þrjá laugardaga í 
röð. Á þessum vinnusmiðjum koma 
fyrirlesarar með nýsköpunartengd 
erindi sem miða að því að hjálpa 
þátttakendum að láta hugmynd-
irnar verða að veruleika,“ segir Mel-
korka Sigríður Magnúsdóttir, verk-
efnastjóri hjá Icelandic Startups en 
keppnin fer nú í gang í tólfta sinn 
og er þetta jafnframt ellefta árið í 
röð sem þessi frumkvöðlakeppni er 
haldin. Melkorka segir skráninguna 
mjög einfalda og allir þeir sem telji 
sig eiga erindi í keppnina geti skráð 
sig inn á gulleggid.is: „Í framhaldinu 
af þessum vinnusmiðjum skila öll 
teymin inn viðskiptaáætlunum 
sem fara fyrir rýnihóp og út frá því 
er valið í topp 10. Þau teymi fá tæki-
færi til að „pitcha“ fyrir dómnefnd 
þar sem einn sigurvegari er valinn og 
fær eina milljón í verðlaun.“

Þeir sem ekki hafa hugmynd en 
langar samt að taka þátt geta líka 
skráð sig í Gulleggið. „Við höldum 
eins konar hraðstefnumót á fyrstu 
vinnusmiðjunni þar sem þessir ein-
staklingar fá tækifæri til að kynna 
sig – þau teymi sem eru að leita að 
einhverjum með ákveðna sérþekk-
ingu geta svo nálgast þessa einstakl-
inga og kippt þeim inn í teymið sitt. 
Það hafa oft orðið mjög skemmti-
legar samsetningar úr því.“

Melkorka segir  að 
nýsköpunarlandslagið 
hérlendis sé ótrúlega 
spennandi og þar sé 
mikil gróska – þó 
undirstrikar hún 
að það sé ákaflega 
mikilvægt að hlúa að 
sprotasamfélaginu. 
„Það er ótrúlega margt 
spennandi að gerast í 
nýsköpun á Íslandi. Það 
er mikil gróska og hug-
myndaauðgi hér á landi og 
mikil verðmæti í íslensku 
hugviti. Þó er mikilvægt að hlúa að 
sprotum og þeir bera alveg nafn með 
rentu – þeir eru viðkvæmir og það 
getur brugðið til beggja vona, þeir 
þurfa stuðning úr nærumhverfinu, 
hvort sem það er í formi fjármagns 
eða fræðslu. Ég myndi segja að Gull-
eggið sé fullkomið fyrir þá sem eru 
með hugmyndir á byrjunarstigi og 

ég segi oft að frumkvöðlar þurfi að 
prófa alveg eina, eina – tvær – þrjár 
eða tíu hugmyndir áður en það 
kemur ein hugmynd sem verður svo 
eitthvað. Ég held að það sé eitthvað 
sem er ekki talað nógu mikið um, 
mistökin, og hversu mikilvægt það 
er að læra af mistökunum í þessu 
umhverfi. Það eru síðan ótrúlega 
flott teymi sem hafa komist inn í 
Gulleggið og unnið eða verið í topp 

10 sem hafa öll slíkum sögum 
að miðla.“ Melkorka bætir 

við að 76% af þeim sem 
hafa komist í topp tíu í 

Gullegginu hafi stofn-
að fyrirtæki í kjölfar 
þátttöku og yfir 70% 
þeirra fyrirtækja séu 
enn starfandi sem 

hún segir ótrúlega 
hátt hlutfall í þessu 

starfsumhverfi. Sum 
þessara fyrirtækja eru afar 
þekkt eins og til að mynda 
Meniga sem tók þátt mjög 
snemma. „Það er sjaldnast 

sem fyrsta hugmynd fer óbreytt í 
framkvæmd að því leyti að þú ert 
stöðugt að prufa þig áfram, ítra, 
aðlaga og breyta á þessari vegferð 
sem það er að stofna frumkvöðla-
fyrirtæki.“ Umsóknarfresturinn 
rennur út á miðvikudaginn næsta, 
12. september. 
stefanthor@frettabladid.is

Vilja vekja fólk til  
umhugsunar
Samtök grænmetisæta á Íslandi 
og Vegan samtökin stóðu saman 
að sýningu á myndinni Dominion 
eftir Chris Delforce sem afhjúpar 
öfgafullar aðstæður og slæma 
meðferð á dýrum í landbúnaði í 
Ástralíu. 

Aron og Kristbjörg  
eignuðust son

Aron Einar Gunnarsson, 
fyrirliði íslenska 

karlalandsliðsins 
í knattspyrnu, 

og eiginkona 
hans, Kristbjörg 
Jónasdóttir, af-
rekskona í fit-
ness, eignuð-
ust dreng í 
vikunni. Barnið 

er þeirra annað 
barn en fyrir áttu 

þau soninn Óliver. 

Frægir 213 metrar
Vegna mistaka var Reykjavíkur-
maraþonið 213 metrum of stutt. 
Af þessu tilefni tók Fréttablaðið 
saman nokkra fræga 213 metra. 
Veggurinn í Game of Thrones er til 
dæmis akkúrat svona hár, Chelsea-
brúin er akkúrat svona löng og til 
að ísjaki sé skilgreindur mjög stór 
þarf hann að vera lengri en 213 
metrar.

Reyndi að setja sig inn í  
heim Magneu 

Kristín Þóra Haraldsdóttir sýnir 
stórleik í kvikmyndinni Lof mér að 
falla þar sem hún leikur Magneu á 
eldri árum. Leikur hennar og gervi, 
sem nafna hennar Júlla sér um, er 
nánast töfrum líkast. 

Melkorka Sigríður 
Magnúsdóttir er 
verkefnastjóri Gull-
eggsins. 
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Alicante og Tenerife 
með VITA 
og Icelandair 
sumarið 2019

Sala hafin – tryggðu þér bestu sætin
Flogið tvisvar í viku 

Njóttu þess að hlakka til

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444Bókaðu draumaferðina þína á VITA.is

Frábær flugtími

Þitt sæti – þitt ferðalag

Afþreyingarefni og þjónusta

Við bjóðum frábæra flugtíma með Icelandair  
til Alicante og Tenerife. Ekkert næturflug!  

Þú getur valið sæti um borð í vélum Icelandair  
gegn vægri greiðslu þegar þú ferðast með VITA.  
Við getum líka boðið þér Saga Class-sæti. 

Styttu þér stundir á leiðinni með bíómyndum, tónlist 
eða þættinum sem þig langaði alltaf að sjá. Gæði og 
úrval fyrir alla aldurshópa.

Safnaðu Vildarpunktum og nýttu þá

Allir sem ferðast með VITA safna Vildarpunktum sem má síðan nýta 
í valdar ferðir hjá VITA næst þegar þig langar í ferðalag. 



Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Vinnur þú
100.000kr. inneign hjá Hólf & Gólf  
og 12 mánaða áskrift af Húsum og híbýlum?

Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar, hvort sem um ræðir 
baðherbergi, stofu, eldhús eða annað. Settu myndina á Instagram og 
merktu #bykohusoghibyli

Föstudaginn 21. september verður heppinn vinningshafi tilkynntur.  
Að auki verða valdir aukavinningshafar sem fá 35.000 kr. inneign  
í Hólf & Gólf og 3 mánaða áskrift af Húsum og híbýlum.

Gestadómari er Sigríður 

Elín Ásmundsdóttir, 

ritstjóri Húsa & híbýla. 

Euphoria 

sturtusett
með sápudisk  
og stillanlegu bili 
á milli festinga  

4.495
15327296

Grotherm 800
Krómað hitastýrt 
sturtutæki með 1/2“ 
niðurstút fyrir barka

14.995
15334561
Almennt verð: 19.995

Tilboð

Litur mánaðarins 

Fjólugrár

Bliss veggmálning
Heilsuvæn, silkimött innimálning 
fyrir veggi í þurrrými. Án leysiefna 
og engin skaðleg uppgufun. Lyktar-
lítil. Mikil þvottheldni og góð þekja 
í tveimur umferðum. Mælt með 
af astma- og ofnæmissamtökum 
Noregs, NAAF.

10.995
80603009 

9l.Essence
Handlaugartæki, 
krómað 

22.995
15323589

Sérpöntun
Essence
Handlaugartæki, 
aðrir litir 

29.995
15323589XX
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Harlech Eik
plankaparket, 8mm, 
1285x192mm 

2.695kr/m2
0113446

Tilboð og innblástur

Nýtt blað frá  
Hólf og gólf

Skoðaðu á byko.is

25%
afsláttur

JKE innréttingar eru 
á 25% afslætti út 

september 

Gólf og veggflís
Marmol Marquin,  
spænsk flís, 14x16,3cm

7.385kr/m2
18087651 

DECUS Tilboð Gólf- og veggflís
Calcatta. Einstaklega 
fallegar gegnheilar 
náttúruflísar, marmara-
útlit. Hálfglans, 60x90cm 

4.994kr/m2
17800175 
Almennt verð: 6.996kr/m2

JKE er danskt vörumerki sem býður  
upp á einstaklega breiða línu í 
innréttingum í hæsta gæðaflokki. 

Komdu eldhúsinu í lag fyrir jólin!

Fold
Veggljós, svart, hvítt, grátt  
eða brúnt, 14x20cm, 2xE27   

4.995
52279501-4

Fáðu góð ráð



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 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.

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

BAKÞANKAR

Móralistarnir eru vaxandi 
vandamál í allri þjóð-
félagsumræðu hér á 

landi. Þessi hópur er duglegur að 
skrifa, blogga og tjá sig um málefni 
líðandi stundar. Einkenni hans er 
að það er aldrei hægt að gleðjast 
yfir nokkrum hlut vegna þess að 
alltaf er hægt að finna eitthvað 
sem er ekki í lagi.

Við þekkjum þessa týpu úr 
umræðunni, glasið alltaf hálftómt, 
alltaf eitthvað til að hneykslast á 
og finna að.

Ekki má ruglast á þessu fólki 
og þeim sem raunverulega leggja 
fram rökstudda gagnrýni á sam-
félagið, þeim sem sjá bæði kosti og 
galla á þeirri samfélagsgerð sem 
við búum við. Gagnrýnin hugsun 
og móralismi eru ekki sami 
hluturinn.

Ég held að móralistarnir eigi í 
raun bágt. Lífið hafi verið þeim 
mótdrægt, þeim hafi ekki tekist að 
vinna úr áföllum og mótlæti. Í stað 
þess að líta inn á við finna þeir 
enga lausn undan eigin vanlíðan 
nema þá að samfélaginu verði öllu 
snúið á haus. 

Ísland er ömurlegt nema það 
komi ný stjórnarskrá, það er allt 
stopp nema kvótakerfið verði 
aflagt, Sjálfstæðisflokkurinn 
verður að hætta að bjóða fram, ef 
flugvöllurinn fer eða fer ekki þá er 
ekki hægt að búa hérna og allir eru 
gerspilltir. 

Og þeir sem ekki eru sammála 
móralistunum eru heimskir eða 
ógeðslegir hagsmunaseggir sem 
ætti að loka inni.

Það á ekki að vorkenna móral-
istunum og sennilega er þeim ekki 
viðbjargandi.

En við skulum passa okkur á að 
láta þá ekki einoka umræðuna, 
munum að þrátt fyrir að ýmislegt 
megi betur fara þá er frábært að 
búa á Íslandi.

Móralistarnir

Fjölskyldu-
tilboð

3799 kr.

1.890,-
FADO borðlampi
Ljósapera seld sér

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum


