
419 sóttu óværu  
í svikapósti
Margslungin 

tilraun hakkara 
til að komast 

í netbanka 
landsmanna. ➛ 6
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Kannabis 
með nýja 
lagastöðu
Kanada hefur bæst í hóp ríkja sem 
lögleiða neyslu, vörslu og ræktun 
kannabisefna í afþreyingarskyni. 
Borgarfulltrúi Viðreisnar segir 
tíma til kominn að taka þetta um-
deilda skref en þingmaður Vinstri 
grænna sér ekki þörfina og varar 
við áróðri.  ➛ 24-25

24
Íslenskar 
kannanir hafa 
ekki bent til 
stuðnings við 
lögleiðingu.

Tvö ríki hafa 
að fullu lög-
leitt kannabis 
í afþreyingar-
skyni.

Sumir lifa ekki af
Gerður Kristný 
yrkir um örlög 
konu. ➛ 32

20. - 22. desember í hörpu20. - 22. desember í hörpu-

MIÐASALA Á HARPA.is/JOLAGESTIR

dagar
kaffi

Ólafur Þór Gunnarsson
þingmaður

Pawel Bartoszek
borgarfulltrúi

Justin Trudeau
forsætisráðherra Kanada



Veður

Suðvestan 15-25 m/s, hvassast á NV-
landi. Hviður allt að 40 m/s við fjöll. 
Rigning um mest allt land og slydda 
eða snjókoma til fjalla norðanlands. 
SJÁ SÍÐU 46

Veður Norðurslóðir í brennidepli

595 1000  

EINSTÖK HELGARFERÐ

Róm
595 1000

1. nóvember  í 4 nætur

Frá kr.
89.995

FÉLAGSMÁL Sonja Ýr Þorbergsdóttir 
var í gær kjörin nýr formaður BSRB 
á lokadegi þings sambandsins. 
Hlaut hún rúm 86 prósent atkvæða 
í formannskjörinu en mótfram-
bjóðandi hennar, Vésteinn Val-
garðsson, hlaut tæp 14 prósent. Elín 
Björg Jónsdóttir, fráfarandi formað-
ur, gaf ekki kost á sér til endurkjörs.

Í ávarpi sagðist Sonja Ýr hlakka 
til að takast á við þau fjölbreyttu 
verkefni sem fram undan væru. 
Hún sagði að á þinginu hefði verið 
mótuð skýr sýn í stefnu og ályktun-
um sem verði fylgt kröftuglega eftir.

Þá var Garðar Hilmarsson kjör-
inn fyrsti varaformaður sambands-
ins og Arna Jakobína Björnsdóttir 
annar varaformaður. – sar

Sonja Ýr kjörin 
formaður BSRB

Sonja Ýr Þorbergsdóttir. MYND/BSRB

PÓLLAND Evrópudómstóllinn í 
Lúxem borg hefur úrskurðað að 
pólsk yfirvöld verði að hætta við að 
lækka eftirlaunaaldur hæstaréttar-
dómara úr 70 árum í 65 ár. Lög þess 
efnis gengu í gildi í apríl síðast-
liðnum í Póllandi.

Samkvæmt nýju lögunum hefðu 
27 af 72 dómurum neyðst til að 
fara á eftirlaun. Þeir hefðu þó með 
samþykki forseta landsins getað 
fengið leyfi til að starfa þremur 
árum lengur. Gagnrýnendur bentu 
á að dómstóllinn yrði ekki óháður 
þegar stjórnmálamenn gætu haft 
áhrif á störf hans. – ibs

Úrskurður gegn 
dómaralögum

SAMFÉLAG Verð á helstu fíkniefnum 
hér á landi hefur verið afar stöðugt 
það sem af er á þessari öld. Verðið 
lækkar mjög hægt en örugglega.

Ytri hagsveiflur í íslensku efna-
hagslífi virðast ekki hafa nokkur 
áhrif á fíkniefnamarkaðinn hér á 
landi ef frá er talinn örlítill kippur 
árið 2008.

Verð á kannabis fór hæst í um 
5.000 krónur grammið í byrjun árs 
2009 en hefur hægt og rólega leitað 
niður á við síðan þá, eða í rúman 
áratug.

Er svo komið að nú tíu árum eftir 
hrun er verðið á gramminu komið 
undir þrjú þúsund krónurnar. 

Verð á hassi stendur í stað en 
bæði framboð og eftirspurn þar 
hefur nánast hrunið enda sinnir 
innlend framleiðsla kannabis öllum 
þeim markaði.

Arnþór Jónsson, formaður SÁÁ, 
segir mikið jafnvægi í framboði og 
eftirspurn.

„Þetta er mjög stöðugur mark-
aður þar sem verðið lækkar hægt 
og rólega. Markaðurinn á þessum 
efnum lýtur sömu lögmálum um 
framboð og eftirspurn og það hefur 
áhrif á verðið,“ segir Arnþór.

„Það virðist vera þannig að það er 
alltaf nóg til af efnum og alltaf ein-
hverjir á hinum endanum sem vilja 
nota efnin,“ heldur Arnþór áfram. 
„Það kostar alltaf minna og minna 
að kaupa þessi efni en það gerði hér 
áður fyrr, það er bara þannig.“

Sama þróun hefur átt sér stað í 
verðlagningu amfetamíns og kóka-
íns. Um aldamótin kostaði grammið 
af kókaíni hérlendis um 25.000 
krónur.

Nú, átján árum síðar, kostar 

Eiturlyfjamarkaðurinn 
sá stöðugasti á Íslandi
Ytri aðstæður í íslensku efnahagslífi virðast ekki hafa mikil áhrif á verð fíkniefna 
hér á landi. Hæg en örugg verðlækkun hefur verið á markaðnum síðustu tvo 
áratugina. Formaður SÁÁ segir mikið jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar.

Það virðist vera 

þannig að það er 

alltaf nóg til af efnum og 

alltaf einhverjir á hinum 

endanum sem 

vilja nota 

efnin.

Arnþór Jónsson, 
formaður SÁÁ
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Hass og gras
Uppreiknað miðað við vísitölu neysluverðs í september 2018
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grammið um fimmtán þúsund 
krónur og sama þróun á sér stað í 
amfetamíni sem hefur lækkað um 
helming á þessu tímabili.

Arnþór segir einnig að SÁÁ sé 
með verðkannanir á ópíóðum og 
menn séu að nota þau lyf í meiri 
mæli. 

„Einnig liggur það fyrir að fleiri 
og fleiri þurfa á okkar þjónustu að 
halda,“ bendir formaður SÁÁ sömu-
leiðis  á.
sveinn@frettabladid.is

Gestir á norðurslóðaráðstefnunni Arctic Circle stungu saman nefjum á göngum Hörpu í gær. Meðal þátttakenda er utanríkisráðherra Japans, Tarō 
Kōno, sem flutti ávarp við opnunarathöfnina. Það gerði einnig Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Ráðstefnuna sitja um tvö þúsund manns frá yfir 
fimmtíu löndum, meðal annars Kína, Rússlandi og Bandaríkjunum. Evrópusambandið á einnig háttsetta fulltrúa í fyrsta sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÞJÓNUSTA Fyrirtækið Prime Tours 
hefur hætt allri akstursþjónustu 
fatlaðs fólks fyrir Strætó. Ástæðan er 
gjaldþrot fyrirtækisins. Skiptastjóri 
þrotabúsins tilkynnti þetta í gær.

Prime Tours var tekið til gjald-
þrotaskipta 3. október. Hjörleifur 
Harðarson, annar eigenda fyrir-
tækisins, sagðist í samtali við Frétta-
blaðið tveimur dögum síðar vonast 
eftir kraftaverki og að akstri yrði 
haldið áfram.

Fimmtán undirverktakar Strætó 
fóru í vinnustöðvun vegna áfram-
haldandi notkunar á bílum Prime 
Tours sem starfrækti tuttugu bíla.

Guðmundur Heiðar Helgason, 
upplýsingafulltrúi Strætó, sagði í 
gær að viðskiptavinir þyrftu líklega 
ekki að hafa áhyggjur af þjónustu 
um helgina en að gera mætti ráð 
fyrir skertri þjónustu næsta mánu-
dag þegar bílar Prime Tours detta 
út. – gar

Ekki kraftaverk 
hjá Prime Tours

Heimild: SÁÁ
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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

Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra 
sagði á Alþingi 
að henni sjálfri 
hugnuðust ekki 
heræfingar og 
að öllum ætti að 
vera kunnugt um 
afstöðu hennar og 
Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs til veru Íslands í NATO.

Þorvaldur Gylfason 
hagfræðiprófessor 
sagði yfirvofandi 
innlimun FME 
í Seðlabankann 
líta út eins og 
klunnaleg tilraun 
til að koma allri 
yfirhylmingu með 
bönkunum fyrir á einum og sama 
stað.

Oddný G. Harðardóttir 
þingmaður 
er fyrsti flutnings-
maður frumvarps 
sem skyldar 
ábyrgðarmenn 
rannsókna til að 
tilkynna tilviljana-
kennda greiningu á 
alvarlegum sjúkdómi, þar á meðal 
erfðabreytileika sem felur í sér 
auknar líkur á alvarlegum sjúk-
dómi, til Embættis landlæknis. 
Oddný sagði að tryggja yrði bæði 
rétt þeirra sem vilja vita og hinna 
sem ekki vilja vita.

Þrjú í fréttum 
Her, innlimun 
og forvarnir

TÖLUR VIKUNNAR 14.10.2018 - 20.10.2018

55%
er hækkun 
raungengis á 
mælikvarða 
launa frá 2015.

8,2%
er hækkun íbúðaverðs 
á þessu ári gangi spá 
greiningardeildar 
Íslandsbanka 
eftir. Spáð er 
5,5 prósenta 
hækkun á 
næsta ári og 
4,4 prósenta 
hækkun árið 
2020.

20,3%
fólks á aldrinum 25-29 
ára bjuggu í foreldra-
húsum árið 2016. 

24,8 prósent karla 
og 15,6 prósent 

kvenna.

300
tilkynningar um 
kynferðisbrot 
bárust lögregl-
unni á höfuð-
borgarsvæðinu 
á árinu 2017.

69%
erlendra ferðamanna á Íslandi heim-
sóttu Rangárvallasýslu í fyrra. Áætlað 
er að fjöldinn hafi verið 1.381 þúsund. 
Fjöldinn sexfaldaðist á áratug. Þrettán-
föld fjölgun er að vetrarlagi.

13%
er gengisveiking krónunnar 
síðustu sex mánuði.

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 - HÖRKUTÓL SEM ENDIST
ramisland.is

TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN RAM 3500 SLT, LARAMIE EÐA LIMITED.TRYGGÐU ÞÉR ÝNÝJAN RAM 3500 SLT LARAMIE EÐA LIMITE
RAM 3500 VERÐ FRÁ KR. 6.260.000 ÁN VSK. 
KR. 7.762.400 MEÐ VSK.

TÓL SEM ENDIST
ramisland.is

RAM 3500 LIMITEDRAM 3500 LIMITED 40  BREYTTUR40” BREYTTUR

LÖGREGLUMÁL  Osteópatafélag 
Íslands og Sjúkranuddarafélag 
Íslands segja félagsmenn í gegnum 
tíðina hafa heyrt sögur af með-
höndlaranum sem hefur verið 
kærður nokkrum sinnum á árinu 
fyrir kynferðisbrot í meðferð.

„Þessi félög finna sig knúin til 
að tjá sig um málið og verja sína 
félagsmeðlimi. Meðlimir innan 
allra félaganna hafa heyrt fjöldann 
allan af sögum frá skjólstæðingum 
sínum um óeðlilega starfshætti frá 
þessum manni. Við höfum fengið til 
okkar fólk sem hafa leitað álits um 
það hvort aðferðir sem hann beitir 
þyki eðlilegar. Við fordæmum svona 
starfsaðferðir,“ segja félögin tvö.

Félögin segja það alvarlegt að 
ekkert eftirlit sé með starfsemi 
utan heilbrigðisgeirans. Leið vanti 
til að tilkynna aðila sem ekki heyra 
undir nein félög. Maðurinn sé ekki 
meðlimur í ofantöldum félögum. 
„Að okkar mati er hér um að ræða 
mjög alvarlegt mál og umfangmesta 
sinnar tegundar á sviði meðhöndl-
ara hér á landi. Við höfum samúð 
með þessum konum og vonum að 
réttlæti náist hjá þeim.“

Egill Þorsteinsson, formaður 
Kírópraktorafélags Íslands, segir 
meðlimum félagsins brugðið 
vegna málsins. „Stétt kíróprakt-
ora er slegin yfir þessum fréttum. 
Maður sá sem kærður er, hefur ekki 
menntun kírópraktors, er ekki með-
limur í Kírópraktorafélagi Íslands 
og tengist ekki stétt kírópraktora á 
nokkurn hátt.“

Maðurinn hefur verið kærður 
fyrir kynferðisbrot gegn nokkrum 
konum sem voru í meðferð hjá 
honum en hann á meðal annars að 
hafa meðhöndlað þær í gegnum leg-

göng þeirra. Eftir umfjöllun Frétta-
blaðsins um málið á fimmtudag 
stigu fram fjórar konur í kjölfarið 
samdægurs og í gær bættust þrjár 
í hópinn. Samtals eru konurnar 
orðnar sautján.

„Til mín hafa nú leitað alls 
sautján konur. Sjö þeirra hafa nú 
þegar mætt í skýrslutöku hjá lög-
reglunni og þrjár hafa beðið þess að 
gefa skýrslu síðan í apríl. Nokkrar 
eru að meta stöðu sína,“ segir Sig-
rún Jóhannsdóttir, lögmaður og 

 réttargæslumaður kvennanna.
„Frá því að fréttaflutningurinn fór 

af stað hafa svo sjö konur haft sam-
band við mig til viðbótar og lýst 
því fyrir mér hvernig umræddur 
maður mun hafa brotið á þeim. Ég 
hef fengið nokkrar á fund til mín nú 
þegar en hinar koma næstu daga,“ 
bætir Sigrún við.

Steinbergur Finnbogason, lög-
maður mannsins, segir fátt annað 
í stöðunni en að spyrja að leiks-
lokum.

„Umræðan er að þróast og vinda 
upp á sig í takti við þá múgsefjun 
sem ég tel að stefnt hafi verið að frá 
upphafi. Fyrir minn skjólstæðing er 
fátt annað í stöðunni en að spyrja að 
leikslokum. Hann kemur af fjöllum 
en verður að treysta á faglega rann-
sókn og ef til vill úrskurð dómstóla. 
Stríðið á Alþingi götunnar er tapað 
eins og öll önnur í svona málum,“ 
segir Steinbergur.
gunnthorunn@frettabladid.is

Sagt umfangsmesta mál sinnar 
tegundar á sviði meðhöndlara
Konurnar sem telja sig hafa orðið fyrir kynferðislegu broti af hálfu manns sem meðhöndlar einstaklinga 
með stoðkerfisvanda eru nú orðnar sautján. Osteópatafélag Íslands og Sjúkranuddarafélag Íslands segja 
 félagsmenn hafa löngum heyrt sögur af manninum. Lögmaður mannsins segir málið vera múgsefjun.

„Við höfum samúð með þessum konum og vonum að réttlæti náist,“ segja 
Osteópatafélag Íslands og Sjúkranuddarafélag Íslands. NORDICPHOTOS/GETTY

Látinn hætta í World 
Class eftir tæpa viku
Maðurinn starfaði í stuttan 
tíma hjá líkamsræktarstöðinni 
World Class fyrir um fimm 
árum. Þar átti hann að með-
höndla og hnykkja viðskiptavini 
en var fljótlega látinn fara eftir 
að stöðinni barst kvörtun um 
kynferðislega áreitni af hálfu 
mannsins. Þetta staðfestir Björn 
Leifsson, eigandi World Class.

„Þessi maður kom til okkar 
og það var ekki vika liðin frá 
því að hann hóf störf þegar við 
þurftum að láta hann fara vegna 
þessa,“ segir Björn. „Hann var því 
látinn fara strax.“

Konráð Valur Gíslason, einka-
þjálfari hjá World Class, segir að 
þrjár konur hafi sagt sér frá slíkri 
meðferð hjá manninum.

„Þetta kom upp þegar ung 
stúlka, um 16-17 ára, var í með-
ferð hjá honum þegar hann 
starfaði hjá World Class. Eftir 
meðferðina sagði hún kærasta 
sínum frá sem hringdi hingað 
inn og kvartaði yfir manninum,“ 
segir Konráð. „Ég vissi af þremur 
konum í þjálfun hjá mér sem 
höfðu farið til hans og lent í ein-
hverju misjöfnu.“

Björn Leifsson, 
eigandi World 
Class.

Til mín hafa nú 

leitað 

alls sautján 

konur.

Sigrún Jóhanns-
dóttir lögmaður
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Söluumboð Kia um allt land:
Bílás Akranesi · Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · K. Steinarsson Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Settu þig í samband við framtíðina

Kia Optima Plug-in Hybrid er sparneytinn 205 hestafla tengiltvinnbíll, hlaðinn 

aukabúnaði. Kia Optima er einstaklega umhverfismildur bíll sem kemst allt að 54 km 

á rafhleðslu en er jafnframt með sparneytna bensínvél. Á fullum tanki ásamt hleðslu 

kemst Optima allt að 976 km. Kia Optima fæst í Sedan og Sportswagon útfærslum.

Komdu og reynsluaktu nýjum Kia Optima Plug-in Hybrid með einstakri 7 ára ábyrgð.

4.350.777 kr.
Kia Optima PHEV EX á tilboðsverði frá:

Kia Optima PHEV
– fyrir spennandi ferðalög

Verð áður: 4.650.777 kr.

39.777 kr.
1.900.000 kr. innborgun og lán til 84 mánaða. 

Vextir 7,75%. Heildarkostnaður láns er 5.249.227 kr. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 9,23%.

Afborgun á mánuði:

39.777 kr.
1.900.000 kr. innborgun og lán til 84 mánaða. 

Vextir 7,75%. Heildarkostnaður láns er 5.249.227 kr. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 9,23%.

Afborgun á mánuði:



netbanka fólks. Þannig skimar for-
ritið sérstaklega eftir leitarorðunum 
Íslandsbanki, netbanki, lands-
bankinn, millifrsla, innskraning, 
arionbanki, einkabanki.is, pin o.fl. 
Samkvæmt upplýsingum frá bönk-
unum þremur hafa ekki borist til-
kynningar frá viðskiptavinum um 
tjón. Landsbankinn hefur gefið út 
hugbúnað sem kannar hvort tölva 
hafi sýkst af óværunni sem hægt er 
að nálgast á heimsíðu bankans.

Einnig blasir við að hakkararnir 
höfðu aðgang að þjóðskrá þar sem 
ekki var hægt að slá inn ranga 
kennitölu á svikavefnum.

Sama dag og IP-tala hakkaranna 
heimsótti vef lögreglunnar fyrst, 
30. september, var lénið logregian.
is stofnað með kennitölu íslenskrar 
konu, Thelmu Daggar Guðmund-
sen. Thelma Dögg greindi frá því í 
samtali við Fréttablaðið 7. október 
að tölvurþrjótar hefðu tvívegis 
brotist inn á heimasíðu hennar. 
Þeir breyttu notandanafni hennar 
í „Skugga sál“ en það er einmitt 
nafnið á þremur tengingum óvær-
unnar við netþjóna í Þýskalandi og 
Hollandi; the.shadesoul.online; iam.
shadesoul.online og heis.shadesoul.
online.

Á þeirri viku sem leið frá fyrstu 
heimsókn hakkaranna á vefsíðu 
lögreglunnar og þangað til að fyrsta 
IP-talan opnaði svikapóstinn gerðu 
þrjótarnir ítarlega úttekt á vefsvæð-
inu. 1. október var vefsíðan skoðuð 
og útlit hennar og svikasíðunnar 
samræmt. Næstu daga fóru fram 
frekari prófanir, bæði í gegnum 
hollensku IP-töluna og IP-tölu í 
gegnum íslenskar VPN- og proxy-
þjónustur.

Athygli vekur að stuttu áður en 
svikapósturinn var sendur á póst-
listann var IP-tala hakkaranna 
notuð til að opna PDF-skjal á vef 
lögreglunnar. Það skjal ber heitið 
„Tölvu- og netglæpir 2016“. Þessi 
skýrsla frá greiningardeild Ríkislög-
reglustjóra fjallar um helstu ógnir á 
sviði tölvu- og netglæpa. Í skýrslunni 
er að finna skilgreiningu á þessari 
aðferð hakkaranna: „Á síðastliðnum 

árum hafa háþróaðar tölvuárásir í 
mörgum tilvikum byggt á vefveiðum 
(e. spear phishing) en þær eru ákveð-
in tegund svika á netinu þar sem ein-
hver reynir að fá notendur til að gefa 
upp viðkvæmar upplýsingar á borð 
við aðgangsorð eða kreditkortaupp-
lýsingar. Vefveiðar fara oft fram í 
gegnum tölvupóst, auglýsingar eða 
önnur samskipti.“

Tæknifyrirtækið Netheimur 
hýsir vef lögreglunnar. Fyrirtækið 
var beðið um að kanna umferð um 
vefinn í aðdraganda svikasendingar-
innar. „Við sáum fljótt að þarna var 
óeðlileg hegðun hjá þessari IP-tölu,“ 
segir Guðmundur Ingi Hjartarson, 
framkvæmdastjóri Netheima. „Og af 
því að þeir voru ekki að hylja slóð 
sína nógu vel þá var hægt að rekja 
þessa umferð.“

Netveiðar og óværur eru hluti 
af internetinu og verða það í fyrir-
sjáanlegri framtíð. Því ríður á að 

fólk sé ávallt á varðbergi, að mati 
Guðmundar. Athuga þurfi lén áður 
en smellt er á hlekki. Þá sé sérstak-
lega mikilvægt að hugsa sig tvisvar 
um áður en maður er beðinn um 
að samþykkja eitthvað eða hala 
einhverju niður, eins og í tilfelli 
svikapóstsins. Guðmundur telur 
að óværan hefði getað náð til miklu 
fleiri einstaklinga hefði lögregla 
ekki varað við svikapóstinum. Það 
hjálpaði til að netþrjótarnir völdu 
afar slæma tímasetningu fyrir send-
ingu skilaboðanna. Líklega hefðu 
mál þróast með öðrum hætti hefðu 
skilaboðin borist á virkum degi.

„Þeir sem hafa sýkst verða að 
skipta um lykilorð og uppfæra 
vélarnar sínar, vera með öryggis- og 
vírus varnir í lagi,“ segir Guðmundur 
og vísar til hugbúnaðar á borð við 
Sophos sem veitir vörn gegn óværum 
eins og þeim sem komu með svika-
póstinum. kjartanh@frettabladid.is

NETÖRYGGI Tölvur 419 manns 
gætu hafa sýkst í umfangsmiklum 
vefveiðum hakkara fyrr í þessum 
mánuði þegar fjöldi fólks var boð-
aður í skýrslutöku hjá lögreglunni 
á höfuð borgarsvæðinu með svika-
pósti. Alls opnuðu 956 manns 
sýkta vefslóð sem barst með tölvu-
póstinum. IP-tala tölvuþrjótanna 
heimsótti fyrst vefsíðu lögreglunnar 
30. september síðastliðinn.

Í gögnum sem Fréttablaðið hefur 
séð kemur bersýnilega fram hversu 
margbrotin tilraun hakkaranna var. 
IP-tala þeirra, sem hýst er í Amster-
dam í Hollandi og er að líkindum 
varin af VPN-sýndarneti og Proxy-

30.09.2018
kl. 20.53

 Fyrsta heimsókn IP-
tölunnar á vef lög-
reglunnar, logreglan.
is. Vefsíðan opnuð í 
gegnum Google-leit. 
IP-talan er skráð í 
Amsterdam í Hol-
landi.

Lénið logregian.is 
er stofnað með 
kennitölu ís-
lenskrar konu.

01.10.2018
Kl. 05.47

 Logreglan.is skoðuð 
ítarlega og ýmsar 
greinar opnaðar.

Kl. 06.13
 Hakkarar gera próf-
anir með útlit vef-
síðunnar. Samræma 
útlit hinnar raun-
verulegu vefsíðu og 
eftirmyndarinnar, 
logregian.is.

Kl. 06.30
 Hakkararnir gera 

prófanir á öðrum 
slóðum svika-
póstsins. https://
logregian.is/test/
saekjagogn.php og 
http://logregian.is/
test/tilbuid.php.

Kl. 07.50
 Lokaslóðin sem 
send var á póst-
listann tilbúin: 
https://rannsoknir.
logregian.is/rann-
soknir/skyrslutokur/
malgogn

Frá 1. október 
til 6. október 
er lokaslóðin í 
prófunum. Bæði 
út frá IP-tölu 
hakkaranna og 
frá íslenskum IP-
tölum í gegnum 
VPN- og proxy-
þjónustur hér á 
landi.

06.10.2018
Kl. 05.04

 IP-talan notuð til að 
opna PDF-skjal á vef 

lögreglunnar. Skjalið, 
sem ber heitið 
„Tölvu- og netglæpir 
2016“ er opnað eftir 
leit frá Google.

Svikapósturinn 
sendur á póstlista 
sama dag með 
hjálp forrits á 
skriftumáli.

Kl. 21.47
 Fyrsta íslenska IP-
talan opnar slóðina 
sem kom með 
póstinum.

Kl. 23.02
 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu 
varar við svika-
póstum sem eru 
látnir líkjast boðun 
í skýrslutöku hjá 
rannsóknardeild 
lögreglunnar. 

07.10.2018
Rétt eftir miðnætti

 Síðasta heimsókn 
IP-tölu hakkaranna á 
vef lögreglunnar.

✿   Tímalínan frá fyrstu heimsókn hakkara á vef lögreglu
Með því að kanna vitjanaskrá (e. access-log) á vefsíðu lögreglunnar má 
rekja heimsóknir netþrjótanna í gegnum IP-tölu þeirra.

IP-tala hakkaranna 

109.202.107.147
 Hýst í Amsterdam í Hollandi í 
gegnum netveituna Global Layer.

 Virðist vera VPN/Proxy sem felur 
hina raunverulegu IP-tölu.

956
manns opnuðu slóðina sem 

var í svikapóstinum

419
tölvur gætu hafa sýkst í net-

veiðunum

Á fimmta hundrað gætu hafa sýkst

Hægt er að rekja slóð netþrjótanna í gegnum IP-tölu sem vistuð er í Hollandi. NORDICPHOTOS/GETTY

ALEKSANDRA BABIK
Verið velkomin á opnun sýningar minnar

„LITBRIGÐI ÍSLANDS“

Í UPPSÖLUM / CAFÉ-BAR
Hótel Reykjavík Centrum

Opnun 24. október kl. 17:00
Málverkin eru til sýnis til 31. október 2018

Aðalstræti 16 – 101 Reykjavík
Sími 659-6002 – aleksandra.babik@internet.is

styður við
• eðlileg kólesteról gildi
• heilbrigt hjarta- og æðakerfi
• ónæmiskerfið 
100% lífrænn, lyktarlaus
og fer vel í maga

Lecithin Cholesterol

fylgdu
hjartanu

Fréttablaðið rekur slóð 
og aðferðir hakkara sem 
sendu svikapóst á lands-
menn í nafni lögreglunn-
ar. Framkvæmdastjóri 
Netheima hvetur fólk til 
að vera á varðbergi gagn-
vart netveiðum.

vefseli, heimsótti vefsíðu lögregl-
unnar fyrst klukkan 20.53 sunnu-
daginn 30. september. Tæplega 
viku seinna barst fjölda fólks svika-
póstur um boðun í skýrslutöku. Til 
að nálgast frekari gögn var vísað á 
eftirmynd af síðu lögreglunnar þar 
sem fólk var beðið um að skrá sig 
inn og hala niður þjappaðri skrá 
sem innihalda átti gögnin.

Í skránni var að finna spilliforrit 
sem innihélt kóða úr öðru forriti 
sem veitir öðrum aðila fjaraðgang 
að tölvu viðkomandi. Hugbúnað-
urinn er yfirleitt kallaður REMCOS 
(e. remote control and surveillance 
software). Spilliforritið innihélt 
einnig kóða sem safnar saman upp-
lýsingum um það sem slegið er inn 
á lyklaborði viðkomandi. Þessum 
upplýsingum er safnað saman og 
hlaðið upp á netþjóna í Þýskalandi 
og Hollandi. Ljóst er að atlagan 
beindist fyrst og fremst að notend-
um Windows-stýrikerfisins.

Þegar kóði spilliforritsins er skoð-
aður kemur í ljós að eitt af megin-
markmiðum hakkaranna var að 
komast yfir upplýsingar er varða 
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Taylor Farms

  
Þegar gera á gott salat! 

verð frá 899 kr/stk

  
Late July

  
Lífrænt korn snakk margar bragðtegundir. 

749 kr/pk

  
Atlanta cheesecake

  
Hágæða ostakökur beint frá USA. 

verð frá 399 kr/stk

  
Hershey ś kossar

  
Fyrir þá sem eiga þá skilið 

999 kr/stk

Meira amerískt

1.699kr/kg

Verð áður 1.999.-

TILBOÐ

15%
afsláttur á kassa

NAUTA RIBEYE NAUTA POT ROAST NAUTAKINNAR

NAUTA T-BONENAUTABRINGA

3.749kr/kg 1.699kr/kg 1.189kr/kg

Verð áður 4.999.- Verð áður 1.999.- Verð áður 1.399.-

TILBOÐ

25%
afsláttur á kassa

TILBOÐ

15%
afsláttur á kassa

TILBOÐ

15%
afsláttur á kassa

NAUTA T BONENA T N

4.249kr/kg

Verð áður 4.999.-

  
Pringles

  
Sausage & Crispy Bacon

Prosecco & Pink Peppercorn 

 299 kr/stk

  
Cheez - IT

  
Þetta eina sanna 

 949 kr/pk

TILBOÐ

15%
afsláttur á kassa
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30,4-19%37,7 4,6
-38%

7,4

 10

  8

  6

  4

  2

  0

10,7

2,2

-80%

✿   Hagnaður (ma.kr.) ✿   Heildartekjur (ma.kr.) ✿   EBITDA (ma.kr.)

VEIÐIGJÖLD Bæjarstjórn Bolungar-
víkur lýsir yfir áhyggjum af áhrifum 
veiðigjalda á útgerðir í landsfjórð-
ungnum og telur margar litlar og 
meðalstórar útgerðir í verulegum 
vandræðum nú þegar. Áhrif auk-
inna veiðigjalda munu leiða til 
fækkunar starfa, minni veltu og 
samdráttar atvinnulífs á svæðinu 
að hennar mati.

„Á síðasta ári greiddu bolvískar 
útgerðir yfir 300 milljónir króna 
í veiðigjöld og þrefölduðust þau 
frá fyrra ári. Þetta hefur sérstak-
lega slæm áhrif á útgerðir sem ein-

göngu mega stunda krókaveiðar, en 
rekstrargrundvöllur þeirra er annar 
en útgerða sem stunda til að mynda 
togveiðar,“ segir í umsögn Bolungar-
víkur um nýtt frumvarp Kristjáns 
Þórs Júlíussonar um veiðigjöld.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur ótt-
ast að tugir starfa muni tapast í 
Bolungarvík á næstu misserum og 
skorar bæjarstjórn á yfirvöld að 
veiðigjöld endurspegli afkomu í 
greininni og tryggi að gjöld leiði 
ekki til samþjöppunar. Einnig að 
horft verði sérstaklega til minni og 
meðalstórra útgerða.

Afkoma félaga í botnfiskútgerð og 
vinnslu á Norðurlandi vestra versn-
ar hlutfallslega meira en á landinu 
öllu. Þetta kemur fram í samantekt 
Deloitte um sjávarútveg í Norð-
vesturkjördæmi sem gerð var fyrir 
sveitarfélögin á svæðinu. Afkoman 
versnar bæði í útgerð og vinnslu.

„Tekjur í sjávarútvegi í Norð-
vesturkjördæmi drógust saman um 
19 prósent á milli áranna 2016 og 
2017. Kostnaður lækkaði jafnframt 
nokkuð en hlutfallsleg EBITDA 
lækkun var þó umtalsverð, eða 38 
prósent. Samanlögð EBITDA þeirra 
40 félaga sem skoðuð voru nam 
4,6 milljörðum árið 2017,“ segir í 
skýrslu Deloitte.

Á því tímabili sem var til skoðun-
ar þróuðust ytri hagstærðir almennt 
með neikvæðum hætti fyrir sjávar-
útvegsfélög. Verðlag sjávarafurða 
hefur lækkað verulega í íslenskum 
krónum og launavísitala hefur 
hækkað töluvert. 
sveinn@frettabladid.is

Veiðigjöld fækki störfum í Bolungarvík

19%
samdráttur varð í tekjum  

í sjávarútvegi í Norðvestur-

kjördæmi milli áranna  

2016 og 2017.

Bolungarvíkurkaup-
staður segir tugi starfa í 
hættu verði veiðigjöld 
of íþyngjandi fyrir fyrir-
tæki í bænum. Deloitte 
hefur tekið saman 
stöðu sjávarútvegsfyrir-
tækja í kjördæminu. 
Hagnaður þeirra hafi 
dregist gríðarlega sam-
an á síðasta rekstrarári.

2016 2017 2017 20172016 2016

Samantekt á rekstri sjávarútvegsfélaga í Norðvesturkjördæmi
Unnin af Deilotte fyrir sveitarfélög í kjördæminu.  
Hagnaður fyrirtækja í sjávarútvegi dróst saman um 80 prósent milli 2016 og 2017. 
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Komdu í Vetrarfjör Brimborgar í dag.

Brimborg býður upp á yfir 500 gerðir bíla, 

frábært verð og framúrskarandi þjónustu.

 – við eigum rétta bílinn fyrir þig! 

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5 brimborg.is

 – Komdu í reynsluakstur í dag!

CITROËN C4 CACTUS FEEL
1,2 bensín, 110 höhö, b, einskiptur
CitCitroëroën þn þægægindi, meira pláslásss, meimeiriri mmögulel kikar.

MAZDA2 NISEKO
1,5 bensín,, 90 90 hö,hö, sjsjálfálfskiptur
Einstök hk önnun og akstursupplifun,

vel búinnn bíbíll.ll.

FORD KUGA TITANIUM AWD
2,0 TDCi dísil, 1550 h0 ö, sjálfskiptur
HæfHæfni ni ogog fiyfirburðir Ford d KugKuga la liggiggjaja í mí mikiikillli veeghæghæð oð og g 

einstakri dráttargetu. Þú situr hátt í Kuga, aksturseiginleikar 

erueru fyfyrstrsta fla flokkokks o þg þægiægi dindi ín í háhámarkiki. 

VerVerð mð með eð málmlit:  2.650.000 kr.

TilTil ðboðboðsvesverð:rð: 22.400400 00.000 k0 k0 krr.

VerVerð mð með eð aukabúnaði:  5.400.000 kr.

TilTilboðboðsvesverð:rð: 44.990990 00.000 k0 krr.

VerVerð mð með eð málm mlit:  3.640.000 kr.

lTilTilb ðboðboðsvesve ðrð:rð: 33.190190 0000.000 k0 k0 krr.

VerVerð:ð: 2.2 89089 .000 kr.

TilTilboðboðsvesverð:rð: 22.590590 00.000 k0 krr.

VerVerð mð með eð aukau abúnaði: 4.779.000 kr.

TilTilboðboðsvesverð:rð: 44.190190 00.000 k0 krr.

PEUGEOT 308 ACTIVE STW
1,6 dísil, 120 hö, sjálfskiptur
FalFallegleg höhönnnun og framúrsú karkarandandi gi gæðiæði.

Sérlega stórt farangursrými.

VOLVO V40CC
D2 Momentum,, 120 hö, sjálfskiptur
VolVolvovo V40V40 CrC oss Country ry erer hanhannaðnaðurur fyfyrir

ævintýralegt líf í borg og bæ. Með notendavænni

tæktæknini ogog nútnútímaímalelegri hönhönnunnun erer vavaliðlið auaugljgljó tóst.

Gildir til

31. október!

- 410.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 300.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 250.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 589.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 450.000 kr.
+ VETRARDEKK

VETRARFJÖR
BRIMBORGAR!

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

Ú R V A L  O G  Þ J Ó N U S T A A L L T  Á  E I N U M  S T A Ð

Gildir til

31. október!



 

 

 

 

 

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

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

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

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

Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna byggingarlistar, 
menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs ástands ásamt gildis 
fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar. 
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á vef Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2018. Umsóknir sem berast 
eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun styrkja.
Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á leiðbeiningarit 
um verndarsvæði í byggð og um viðhald og endurbætur friðaðra og 
varðveisluverðra húsa sem finna má á vef Minjastofnunar Íslands (undir 
Gagnasafn) og á Húsverndarstofu í Borgarsögusafni 
Reykjavíkur/Árbæjarsafni.
        

   Suðurgötu 39,101 Reykjavík 

    Sími: 570 1300  

    www.minjastofnun.is 

    husafridunarsjodur@minjastofnun.is

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

húsafriðunarsjóði  
fyrir árið 2019 

FÉLAGSMÁL Það voru ellefu félög 
háskólamenntaðra á Íslandi sem 
stofnuðu Bandalag háskólamanna 
þann 23. október 1958 og voru félags-
menn í upphafi um tólf hundruð 
talsins. „Tilgangurinn í upphafi var í 
raun sá sami og hann er í dag. Það er 
að vera málsvari fyrir stéttir háskóla-
menntaðra á Íslandi og sinna kjara-
baráttu þeirra. BHM þurfti að hafa 
fyrir því að fá viðurkenningu frá yfir-
völdum og það var ekki fyrr en 1973 
sem ríkið viðurkenndi bandalagið 
sem samningsaðila,“ segir Þórunn 
Sveinbjarnardóttir, formaður BHM.

Þórunn segir að það hafi lengi 
verið einkenni félaga innan BHM 
að flestir félagsmanna voru starfs-
menn hjá ríkinu eða sveitarfélögum. 
„Það er að breytast mjög hratt. Það 
er ennþá þannig að meirihluti allra 
félagsmanna starfar hjá hinu opin-
bera. Í nokkrum aðildarfélögum 
vex hluti þeirra sem eru á almenna 
markaðnum mjög hratt. Þann-
ig erum við að sinna öllum hluta 
vinnumarkaðarins.“

Mikilvægir kjarasamningar
Kjarasamningar á almennum vinnu-
markaði losna um áramót og samn-
ingar hjá hinu opinbera í lok mars á 
næsta ári. Þórunn segir aðildarfélög 
BHM farin að undirbúa kröfugerðir í 
tengslum við samninga við hið opin-
bera.

Þórunn segist aðspurð ekki vera 
viss um að mikil átök séu fram 
undan á vinnumarkaði. „Ég ætla 
hins vegar ekki að útiloka það en ég 
tel okkur hafa í höndunum tækifæri 
til að ná mikilvægum kjarasamn-
ingum á næsta ári. Stjórnvöld hafa 
það í hendi sér að leggja á borðið 
það sem skiptir máli hvað varðar 
stuðning við fjölskyldur, umbætur á 
vinnumarkaði og kannski breytingar 
á skatt- og bótakerfinu. Ef viðsemj-
endur okkar hjá hinu opinbera sinna 
því hlutverki sínu að treysta félags-
legu stoðirnar í samfélaginu þá ættu 
að vera forsendur fyrir góðum kjara-
samningum. Þá meina ég samninga 
sem eru til hagsbóta fyrir launafólk 
og launagreiðendur.“

Það sé sameiginleg ábyrgð aðila 
að ná samningum. „Ég vil ekkert 
gefa mér að það gangi illa. Mér 
finnst kannski talað of mikið á þeim 
nótum. Menn eru kannski bara að 
gíra sig upp í það af gömlum vana en 
ég held við ættum að gíra okkur upp í 
það að gera góða samninga.“

Úrbætur á vinnumarkaði brýnar
„Það er mikið undir og við höfum 
sett fram mjög skýrt þá kröfu að 
aðstæður á vinnumarkaði verði 
endurskoðaðar. Þar eru undir þættir 
eins og stytting vinnuvikunnar og 
fleira sem stuðlar að heilbrigðara 
vinnuumhverfi og fjölskylduvænna 
samfélagi. Mér heyrist nú að mörg 
stéttarfélög og heildarsamtök ræði 
hlutina á þessum nótum. Kannski 
er núna lag til að samræma aðgerðir 
í þessu máli. Hreyfing launafólks 
hefur auðvitað mjög mikinn slag-
kraft ef hún stendur saman að svona 
úrbótum.“

Þórunn bendir á að það sé orðið 
mjög brýnt að huga að nauðsyn-
legum og tímabærum úrbótum á 
vinnumarkaði. „Það er orðið mjög 
langt síðan það hafa verið gerðar 
grundvallarbreytingar á íslenskum 
vinnumarkaði. Öll umgjörð vinnu-
markaðarins byggir á gamalli lög-
gjöf, til dæmis 40 stunda vinnuvikan. 
Löggjöf um opinbera starfsmenn er 
frá 1996. Það er ekki þar með sagt 
að löggjöfin sé slæm en það eru að 
verða hraðar breytingar á umhverfi 
okkar.“

Þar er Þórunn að vísa til tækni-
framfara og fjórðu iðnbyltingarinn-
ar. „Þessar breytingar hafa haft gríð-
arleg áhrif á líf okkar allra síðustu 
10 ár hið minnsta. Verkefni fólks í 
vinnunni eru að breytast og einhver 
störf munu hverfa en að sama skapi 
munu verða til ný störf sem ekki eru 
til í dag. Við í BHM höfum mikinn 

áhuga á að fjalla um þessi mál opin-
berlega og efna til umræðu því við 
getum ekki litið á þetta sem ógn. 
Við þurfum að líta á tæknina sem 
tækifæri.“

Menntun verði metin til launa
Hluti félagsmanna BHM fór í verk-
fallsaðgerðir fyrir um þremur árum. 
„Þær aðgerðir áttu sér langan aðdrag-
anda. Það tóku auðvitað allir á sig 
byrðar eftir hrun en þegar landið 
tók að rísa fóru stéttarfélög að huga 
að því að ná einhverju til baka. Þótt 
það væri almenn sátt um það að 
standa vörð um þau sem væru með 
lægstu tekjurnar þá var ljóst að ein-
hver þurfti að borga fyrir það. Nú er 
mikið rætt um þessa tvo enda á skal-
anum. Þau sem eru að framfleyta sér 
á mjög lágum launum og svo þá sem 
eru á toppnum og lifa kannski bara 
af fjármagnstekjum. Þarna á milli er 
allur þorri almennings. Það er okkar 
fólk að stórum hluta.“

Alveg frá því í verkfallinu 2015 hafi 
BHM reynt að leiða viðsemjendum 
sínum það fyrir sjónir að það verði 
að borga sig að sækja sér háskóla-
menntun. „Við vitum að það borgar 
sig fyrir samfélagið og auðvitað fyrir 
einstaklinginn en það er einfald-
lega mikill kostnaður sem fylgir því 
að afla sér háskólamenntunar. Við 
höfum þess vegna kallað mjög skýrt 
eftir því að menntun verði metin til 
launa og gerum það enn.“

Það liggi ljóst fyrir og tölur sýni 
að ávinningur af því að afla sér 
háskólamenntunar á Íslandi sé ekki 
nógu mikill. „Þeir sem til dæmis taka 
námslán þurfa að eyða sem svarar 
einum mánuði af ráðstöfunartekjum 
í afborganir af þeim á hverju ári. Það 
var ekkert gert fyrir þennan hóp í 
leiðréttingaraðgerðum eftir hrun. 
Við bendum stjórnvöldum á að það 
megi koma til móts við okkar fólk, til 
dæmis í gegnum skattkerfið.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Forsendur fyrir góðum 
samningum til staðar
BHM fagnar 60 ára afmæli næstkomandi þriðjudag og segir Þórunn Svein-
bjarnar dóttir formaður tilganginn enn þann sama og við stofnunina. Hún segir 
tíma til kominn að gera nauðsynlegar umbætur á íslenskum vinnumarkaði. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir hefur verið formaður BHM síðan 2015 en félagsmenn eru um 13 þúsund. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Jafnlaunavottun leysir 
ekki allan vandann

Konur ganga út af vinnustöðum 
sínum á miðvikudaginn fimm 
mínútum fyrir þrjú til að krefjast 
jafnra kjara. 

„Þótt við þokumst í rétta átt 
er enn allt of mikill kynbundinn 
launamunur á Íslandi. Þetta segir 
sína sögu af mjög kynskiptum 
vinnumarkaði. Í því samhengi er 
mjög mikilvægt að hafa í huga að 
fyrirhuguð jafnlaunavottun mun 
ekki sem slík eyða þessum mun. 
Hún mun skapa ákveðið jafnræði 
inni á vinnustöðum en ekki rétta 
af skekkju á milli geira á vinnu-
markaði. Til þess þarf að grípa til 
annarra aðgerða.“

Það er orðið mjög 

langt síðan það hafa 

verið gerðar grundvallar-

breytingar á íslenskum 

vinnumarkaði. Öll umgjörð 

vinnumarkaðarins byggir á 

gamalli löggjöf. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir 

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Eiríkur Svanur Sigfússon
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur
Sigfússon

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377  

Gamla Pósthúsið  
Góður veitingastaður á einum besta stað í Vogum á Vatnsleysuströnd. 

Eignin er alls 120,4 fm að stærð sem skiptist í anddyri, tvær snyrtingar, veitingasal
fyrir allt að 30 manns, móttöku/bar, geymslu/þvottahús og eldhús, að auki er eitt
herbergi í langtímaleigu sem kemur sér vel fyrir reksturinn. Sérlega notalegur
veitingastaður og hefur fengið góðar og jákvæðar umsagnir á Trip advisor.  Sutt er 
í Hótel Voga og hafa gestir þaðan notið þess að geta farið á þennan veitingastað
svo og íbúar Vogunum.  Einnig hafa gestir í vaxandi mæli verið að koma á staðinn
frá höfuðborgarsvæðinu.  Húsið er almennt í góðu viðhaldi, bæði að utan og innan.
Möguleiki er að stækka húsnæðið. Góð aðkoma og malbikað bílaplan.  Öll tæki og tól
fylgja með, nýbúið er að endurnýja ofninn í eldhúsinu. Reksturinn hefur gengið vel
frá upphafi og fer stöðugt vaxandi ár frá ári.  Þetta er tilvalin rekstur fyrir fjölskyldu
sem vill vinna á staðnum.  Ath það er verið að selja reksturinn og húsnæðið.  Einnig
má skoða möguleikann á að kaupa/yfirtaka rekstur og leigja húsnæðið.
Óskað er eftir tilboðið í eignina.  

Allar nánari upplýsingar veitir Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali
í síma 862-3377 / eirikur@as.is

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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Besta Škodaverðið 3.750.000 kr.

Škoda Octavia Limo Ambition / 1.6 TDI / Dísil / Sjálfskiptur

Listaverð: 4.090.000 kr.

340.000 kr.

Afsláttur

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

Besta Škodaverðið 4.750.000 kr.

Škoda Superb Combi Ambition / 2.0 TDI / Dísil / Sjálfskiptur

Listaverð: 5.230.000 kr.

480.000 kr.

Afsláttur

Öflugur, spartneytinn og vel útbúinn ŠKODA.

Gríptu tækifærið og fáðu þér nýjan ŠKODA á besta verðinu strax í dag. 
Hlökkum til að sjá þig!



Orlofssjóður BHM (OBHM) óskar eftir að taka á leigu sumarhús eða íbúðir 

um land allt og annars staðar í Evrópu til að framleigja til sjóðfélaga sumarið 

2019. Húsnæðið þarf að vera í mjög góðu ástandi, fullbúið húsgögnum og 

öðrum viðeigandi húsbúnaði. Þar þarf jafnframt að vera pláss fyrir a.m.k. 6 

til 8 manns í gistingu. 

 

Áhugasamir húseigendur sendi tölvupóst með myndum af eigninni á 

obhm@bhm.is  

 

Gott væri að fram kæmu upplýsingar um staðsetningu, byggingarár, 

ástand, stærð, fjölda svefnplássa og hugmyndir um leiguverð. 

ÁTT ÞÚ ORLOFSHÚS SEM 
ÞÚ VILT LEIGJA? 

TÆ KN I  Samfélagsmiðlarisinn 
Facebook tilkynnti í gær um að Nick 
Clegg, fyrrverandi varaforsætisráð-
herra Bretlands og formaður Frjáls-
lyndra demókrata, hefði verið 
ráðinn yfirmaður heimsmála- og 
samskiptateymis fyrirtækisins. 
Líklega mun Clegg hafa nóg á sinni 
könnu, enda hafa hneykslismál sem 
tengjast meðferð persónulegra upp-
lýsinga, falsfréttum og afskiptum 
af kosningum gert stjórnendum 
Facebook lífið leitt að undanförnu.

Clegg var varaforsætisráðherra 
í samsteypustjórn Frjálslyndra 
demókrata og Íhaldsflokksins frá 
2010 til 2015 undir forsæti Davids 
Cameron. Hann sagði af sér for-
mennsku í flokknum eftir kosningar 
2015 þegar flokkur hans tapaði 49 
þingsætum og fékk einungis átta.

Að því er kom fram í umfjöllun 
Reuters um ráðninguna í gær er 
Clegg háttsettasti evrópski stjórn-
málamaðurinn til þess að taka 
nokkurn tímann við forystuhlut-
verki í tæknifyrirtæki í hinum svo-
kallaða Kísildal í Kaliforníu.

Facebook sagði að forstjórinn 
Mark Zuckerberg og framkvæmda-
stjórinn Sheryl Sandberg hefðu 

bæði verið viðriðin ráðningarferlið. 
Viðræður við Clegg hefðu hafist í 
maí.

„Fyrirtæki okkar er á mikilvægri 
vegferð. Áskoranirnar sem við 
stöndum frammi fyrir eru alvarleg-
ar og augljósar. Nú sem aldrei fyrr 
þurfum við á nýjum sjónarmiðum 
að halda,“ sagði í tilkynningunni.

Clegg sagði í yfirlýsingu á Face-
book, skiljanlega, að hann vonaðist 
til þess að reynsla hans kæmi að 
góðum notum í þessu nýja hlut-
verki. „Á starfsævi minni í störfum 
fyrir almenning hef ég aldrei skorast 
undan erfiðum og umdeildum verk-
efnum og því hlutverki að miðla 
upplýsingum um gang mála til 
almennings,“ sagði Clegg. – þea

Ráða fyrrverandi 
varaforsætisráðherra

Facebook hefur ráðið Bretann Nick Clegg. NORDICPHOTOS/AFP

Á starfsævi minni í 

störfum fyrir 

almenning hef ég aldrei 

skorast undan erfiðum og 

umdeildum verkefnum.

Nick Clegg, fyrrverandi  
varaforsætisráðherra Bretlands

INDLAND Að minnsta kosti 50 fór-
ust og 200 slösuðust þegar lest skall 
á hópi fólks nærri Amritsar í ind-
verska ríkinu Punjab. BBC greindi 
frá þessu og hafði eftir lögreglu og 
sjónarvottum á svæðinu. Fórnar-
lömbin stóðu nærri lestartein-
unum og voru að fylgjast með fagn-
aðarlátum vegna dusshera, hátíðar 
í hindúasið. Þar sáu fórnarlömb 
líkneski djöflakonungsins Ravana 
brenna. Líkneskið var fullt af litlum 
flugeldum og heyrðu viðstaddir því 
ekki í lestinni nálgast.

Samkvæmt BBC höfðu skipu-
leggjendur hátíðarhaldanna beint 
þeim tilmælum til viðstaddra að 
bakka örlítið frá líkneskinu, í átt 
að lestarteinunum, fáeinum andar-
tökum áður en slysið varð.

Amarinder Singh, æðsti ráðherra 
Punjab-ríkis, sagði að slysið væri 
gríðarlegur harmleikur. Yfirvöld á 
svæðinu gerðu nú allt sem þau gætu 
til þess að aðstoða þá sem slösuðust. 
„Ég hef beint þeim tilmælum til 
ríkisstjórnarinnar að gera allt sem 
í hennar valdi stendur til að tryggja 
að hinir slösuðu fái bestu meðferð 
sem kostur er á.“  – þea

Tugir fórust 
í lestarslysi

SUÐUR-KÓREA Bandaríkin og Suður-
Kórea hafa aflýst stærðarinnar her-
æfingu sem átti að fara fram á Kóreu-
skaga síðar á árinu. Frá þessu greindi 
Dana W. White, upplýsingafulltrúi 
bandaríska varnarmálaráðuneytis-
ins í gær. Ástæðan fyrir aflýsingunni 
er þær viðræður sem ríkin eiga nú í 
við einræðisríkið Norður-Kóreu 
er miða meðal annars að því að fá 
Norður-Kóreu til þess að losa sig við 
kjarnorkuvopn sín.

Um árlega sameiginlega her-
æfingu er að ræða sem gengur undir 
nafninu Vigilant Ace. White sagði 
ákvörðunina mikilvæga svo að „sem 
bestu möguleikar væru á að árangur 
næðist af viðræðuferlinu“. Líklega 
mun aflýsingin kæta Kim Jong-un 
einræðisherra en stjórn hans hefur 
ítrekað lýst yfir vanþóknun sinni á 
slíkum æfingum.

White sagði að varnarmálaráð-
herrar ríkjanna tveggja, Banda-
ríkjamaðurinn James Mattis og 
hinn suðurkóreski Song Young-
moo, væru þó staðráðnir í því að sjá 
til þess að hersveitir ríkjanna væru 
til alls reiðubúnar. „Þeir hétu því að 
halda nánu sambandi og samstarfi 
og að leggja mat á hvenær yrði ráðist 
í frekari heræfingar,“ sagði White og 
bætti því við að Mattis hefði rætt við 
Takeshi Iwaya, varnarmálaráðherra 
Japans, um ákvörðunina og að þeir 
hefðu tjáð hvor öðrum skuldbind-
ingu sína til þess að tryggja öryggi 
þessa heimshluta.

Þetta er ekki í fyrsta skipti á árinu 
sem heræfingum er aflýst vegna 
viðræðna við Norður-Kóreu. Í júní 
hættu Bandaríkin við hina svoköll-
uðu Freedom Guardian æfingu eftir 
að Donald Trump Bandaríkjaforseti 
tjáði sig um vanþóknun sína á her-
æfingum í Suður-Kóreu. Hann sagði 
æfingarnar bæði ögrandi og fok-
dýrar, en ummælin féllu eftir leið-
togafund hans með Kim í Singapúr.

Norður-Kórea hefur áratugum 
saman mótmælt stórum heræfing-
um Suður-Kóreu og Bandaríkjanna 
á skaganum og hafa einræðisherrar 
ríkisins sagt að þessir erkifjendur séu 
að búa sig undir innrás. Bandaríkin 
hafa þó alla tíð haldið því fram að 
æfingarnar séu haldnar í varnarskyni. 
Séu nauðsynlegar til þess að tryggja 
öryggi Suður-Kóreu í ljósi ógnarinnar 
sem stafar af Norður-Kóreu.

Einræðisríkið réðst inn í Suður-
Kóreu og var sú innrás upphaf 
Kóreustríðsins. Bandaríkin komu 
Suður-Kóreu til aðstoðar og þótt 
friður hafi komist á að lokum var 
formlegur friðarsáttmáli aldrei 
undirritaður. Undirritun slíks sátt-
mála er á meðal þess sem leiðtogar 
ríkjanna þriggja hafa rætt um í við-
ræðum sín á milli á þessu ári. 
thorgnyr@rettabladid.is

Slá heræfingum sínum á frest
Bandaríkin og Suður-Kórea hætta við heræfingar. Ástæðan er viðræðurnar við Norður-Kóreu en einræðis-
ríkið hefur ítrekað lýst yfir andúð sinni á æfingunum. Ekki í fyrsta sinn á árinu sem heræfingu er aflýst. 

Fokdýrar herþotur sveima yfir Kóreuskaga í Vigilant Ace heræfingunni sem haldin var á síðasta ári. NORDICPHOTOS/AFP

50 
hið minnsta fórust  

í slysinu og 200 særðust.
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Frá 13:00 Til 16:00
lAugArDag oG sUnNudAG

kOMið Og KyNniSt FjölDa SkEmmTiLegRa kaTtAteGuNda 
oG sPjAllIð Við EigEnDur þeIrrA.

DýrAlækNar fóðuRkyNnIngAR
lUkkUpOttAr ofL.

20-30% AfsLátTur aF ölLum gælUdýrAvöruM

oPið Til 21:00 
ölL kVölD

30%
afsláttur af öllum 

haustlaukum

Kattakynning 
Garðheima og Kynjakatta

20%
afsláttur af öllum 

pottaplöntum

Ný sending af luktum, körfum og blómapottumNý sending af luktum, körfum og blómapottum

Kattakynning 
Garðheima og Kynjakatta
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Tryggðu þínu fyrirtæki stað í sögunni

Reitir bjóða til leigu húsnæði sem verður klæðskerasniðið að  
nýrri starfsemi og í takt við nútímakröfur. Húsin eru samtals 
um 2.300 fm að stærð og í boði eru fjölbreytt skrifstofurými, 
verslunar- og/eða veitingarými. Mögulegt er að leigja stök rými 
eða bæði húsin og nýta þau sem eina heild, en opið er á milli 
húsanna á öllum hæðum.

Pósthússtræti 3 og 5 eru sögufræg hús, „Steinnin“ eða „Grjótið“  
var hlaðið 1882 og hýsti fyrst barnaskóla en síðar lögreglustöð 
með fangageymslum í kjallara þar sem fólk var sett í steininn  
eða í grjótið. Pósthúsið var byggt 1914 og er þriðja pósthúsið  
sem stendur við Pósthússtræti.

Nánari upplýsingar á reitir.is/posthusstraeti
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
 

Gamanið tók 

að kárna og 

skyndilega 

rann upp 

fyrir mörgum 

að þeir hefði 

látið kappið 

bera skyn-

semina 

ofurliði.

Ég er hálftíma að „pósta“ einni „selfí“; það er 
nákvæmnisvinna að tryggja sjónarhorn sem hylur 
í senn hrukkur, undirhöku og augnpoka, ná mynd 

sem hæfir sjálfsímynd minni sem festist einhvers staðar 
í kringum tuttugu og fimm ára aldurinn. Þegar ég set 
myndir af börnunum á Facebook gæti ég þess að ekki sjá-
ist í bakgrunninum glitta í óhreint tauið sem flæðir upp 
úr þvottakörfunni eins og seigfljótandi kvika sem færir líf 
mitt í kaf. Þegar ég birti myndir á Instagram af mat á veit-
ingahúsi sem á meira skylt við skúlptúr en næringu læt 
ég ekki fylgja skjáskot af kreditkortayfirlitinu sem sýnir 
að kostnaðurinn við máltíðina endaði á yfirdrættinum. 
Hvers vegna ekki? Eins forpokað og það hljómar vil ég að 
ímynd mín sé sú að ég sé með allt á hreinu. Ég vil að fólk 
– pabbi minn og mamma, bræður og mágkonur, vinir og 
óvinir … sérstaklega óvinir – haldi að ég sé með ’etta.

Þegar ég frétti af vefsíðunni Tekjur.is þar sem hægt er 
að fletta upp tekjum og skattaupplýsingum Íslendinga 
voru fyrstu viðbrögð mín: „Fokk nei!“ Vissi þetta lið ekki 
hvað ég hafði lagt mikla vinnu í að byggja upp fegraða 
ímynd mína? Nú gæti hver sem er flett því upp hvað ég 
er í raun mikill „lúser“. Ég var við það að ganga til liðs við 
hina réttlætisriddarana sem riðu hnarreistir milli stofn-
ana með kveinstafi og lögbannskröfur þegar rifjaðist upp 
fyrir mér saga.

Vopnuð upplýsingunum
Fyrir þrjátíu árum flakkaði kona mér nákomin einnig 
milli stofnana. Hún var hins vegar með blað og blýant. 
Hana grunaði að laun hennar væru töluvert lægri en 
laun karlanna sem gegndu sambærilegum stöðum 
innan fyrirtækis sem hún starfaði hjá. Hún fékk grun 
sinn staðfestan er hún heimsótti skrifstofur og skrifaði 
niður útsvar samstarfsmanna. Þegar hún mætti í launa-
viðtal vopnuð upplýsingunum sagði starfsmannastjóri 
fyrirtækisins eitthvað á þá leið að ef hún fengi launa-
hækkun kæmu „þær“ allar á eftir. Konan lét sig þó ekki 
og fékk loks launahækkun. Mótbárur starfsmanna-
stjórans hafa setið í henni í þrjátíu ár.

Fyrir rétt rúmu ári var breska ríkisútvarpið, BBC, 
skyldað til að birta lista yfir launahæstu starfsmenn 
stofnunarinnar. BBC hafði lengi verið gagnrýnt fyrir að 
greiða helstu sjónvarps- og útvarpsstjörnum sínum allt 
of há laun. Með ráðstöfuninni átti að stemma stigu við 
meintu bruðli en ráðamenn töldu að gegnsæi leiddi til 
þess að stofnunin yrði að halda sig á mottunni.

Bretar fengu ástæðu til að hneykslast þegar listinn 
var birtur. Uppþotið snerist þó um annað en ofurlaun 
stórstjarnanna.

Í ljós kom að kynbundinn launamunur innan 
stofnunarinnar var meiri en nokkurn hafði órað 
fyrir. Listinn varð BBC-konum vopn í baráttunni fyrir 
auknum jöfnuði.

Ófyrirséðar hörmungar
Andstæðingar Tekjur.is tala eins og uppátækið sé brot á 
einhvers konar náttúrulögmáli; að það að fikta í meintri 
friðhelgi einkalífsins með þessum hætti sé ónáttúra 
sem geti leitt til ófyrirséðra hörmunga – svona eins 
og sterkeindahraðall CERN í Sviss: Svarthol myndast, 
siðmenningin sogast inn í það og við blasa endalok 
veraldar.

Að smíða samfélag er eins og að byggja hús. Við 
ráðum hvernig húsið lítur út. Einhver kann að segja: 
„Já, en við þurfum að fara að leikreglum.“ Satt er það. 
Leikreglum náttúrunnar komumst við ekki hjá að 
fylgja; þyngdarlögmálinu, lögmáli varmafræðinnar. En 
leikreglum gerðum af manna höndum má breyta eftir 
þörfum. Þótt hlutirnir séu á einn veg þýðir það ekki að 
þeir geti ekki verið öðruvísi.

Dæmin sýna að kynbundinn launamunur þrífst 
á leynd. Ójöfnuður hvers konar þrífst á leynd. Sam-
félag okkar er hús sem er stöðugt í smíðum. Kannski 
er kominn tími á fleiri opin rými. Og kannski mættum 
við koma oftar til dyranna eins og við erum klædd, 
bera hrukkurnar og leyfa fólki að flissa yfir ástandinu á 
óhreina tauinu. Því það er svo gott að vera minntur á að 
ekkert okkar er í raun með ’etta.

Launaleynd og 
þyngdarlögmálið

Svo virðist sem vetur sé að skella á bæði í efna-
hags- og veðurfarslegu tilliti.

Fyrir okkur sem upplifað höfum tímana 
tvenna í þjóðarbúskapnum er stefið kunnug-
legt. Krónan veikist skarpt. Laun þeirra sem 

verst eru settir hafa setið eftir á þensluskeiðinu. Verka-
lýðsfulltrúar vakna fyrst til lífsins nú, og krefjast launa-
hækkana umfram það sem atvinnulífið getur borið.

Heildsalar og birgjar tilkynna um verðhækkanir til 
smásala. Verðbólgan vaknar. Seðlabankinn grípur inn 
í gjaldeyrismarkaðinn til að koma í veg fyrir frekara 
fall krónunnar. Þeir sem geta færa sparnað sinn í 
öruggt skjól. Lífskjör fjölskyldna sem hafa getað tamið 
sér reglulegar utanlandsferðir og uppgrip í erlendum 
verslunum versna.

Hagkerfið er að lenda eftir uppsveiflu síðustu ára.
Á sama tíma kvarta neytendur undan háu verðlagi, 

og lærðir prófessorar saka alþjóðlegar stórverslana-
keðjur um að níðast sérstaklega á Íslendingum. Grátkór 
útflutningsgreinanna, einkum sjávarútvegs, þagnar 
skyndilega, enda gósentíð fram undan með veikri 
krónu og ódýru vinnuafli. Nú þarf að fiska og fylla kist-
urnar áður en dansinn hefst á ný. Ferðamannageirinn 
hugsar á sömu nótum. Nú fer Ísland aftur að verða sam-
keppnishæfur áfangastaður eftir smávægilegt hikst.

Uppsveiflan, sem nú virðist nýlokið, var auð-
vitað drifin áfram af sömu kröftum. Hún var hin hlið 
krónunnar, afsakið líkingamálið. Ísland varð ferða-
mannaland á einni nóttu. Hér var tiltölulega ódýrt 
vinnuafl, ódýrt að ferðast og ekki sérstaklega dýrt að 
vera. Frumkvöðlar í ferðaiðnaði böðuðu sig í erlendum 
gjaldeyri.

Ferðamannaflaumurinn, ásamt öðrum kröftum, 
hafði hins vegar þau áhrif að krónan styrktist skyndi-
lega. Allt í einu var Ísland orðið með dýrari áfanga-
stöðum. Gamanið tók að kárna og skyndilega rann upp 
fyrir mörgum að þeir hefðu látið kappið bera skyn-
semina ofurliði.

Sem fyrr, þegar rætt er um íslensk efnahagsmál, er 
hins vegar risastór uppvakningur staddur í herberginu 
miðju. Íslenska krónan.

Ef Íslendingar byggju við annan og stöðugri gjald-
miðil þá væri hér engin verðtrygging. Vöxtur í ferða-
mannaiðnaði hefði getað verið stöðugur og sjálfbær. 
Útvegsmenn og -konur þyrftu ekki að búa við eilífar 
sveiflur. Laun hefðu hreyfst nokkurn veginn í takt við 
verðlag, eða að minnsta kosti þannig að hægt væri að 
gera hóflegri kröfur í kjarabaráttunni. Og síðast en ekki 
síst þá myndi H&M kosta nokkurn veginn það sama og 
í öðrum löndum.

Krónuálag á neytendavarning væri óþarft.
Ef fólk vill raunverulega kjarabót til langs tíma og 

stöðugt efnahagsástand ætti kröfugerðin að snúast um 
að hér verði tekinn upp alvöru gjaldmiðill. Þeir sem 
hæst hafa virðast hins vegar ekki hafa getu, eða vilja, 
til að líta upp úr hversdagsþrasinu og horfa á stóru 
myndina.

Þangað til slík hreyfing skapast hér á landi munum 
við áfram búa við sveifluhagkerfi krónunnar. Upp og 
niður endalaust. Ár og dagar líða.

Déjà vu

Er rétt að veita Evrópusambandinu 
aukið vald í orkumálum?

Opinn fundur í stofu HT-102 á Háskólatorgi, mánud. 22. október 2018 kl. 17.15

Boðað hefur verið að innan tíðar verði lagt fyrir Alþingi að stofnanir 
Evrópusambandsins fái aukið vald í orkumálum á Íslandi.  

- Hvaða vald fær orkustofa Evrópusambandsins og landsreglarinn og hvernig 
munu þessir aðilar beita því?
- Hver er stefna Evrópusambandsins í orkumálum og er skynsamlegt að 
Íslendingar gangist undir hana?
- Munu íslensk stjórnvöld missa vald til að ákveða hvort sæstrengur verður 
lagður eða ekki?
- Er best fyrir Íslendinga að afþakka orkulöggjöfina?  Hvernig mun Evrópusam-
bandið bregðast við höfnun?

Frummælendur:
Peter T. Örebech, lagaprófessor 

Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur
Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur

Að loknum erindum frummælenda verða almennar umræður.   
Fundarstjóri verður Haraldur Ólafsson

Ísafold, Herjan og Heimssýn
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KYNNTU ÞÉR 70 ÁRA 
AFMÆLISTILBOÐ 
LAND ROVER Í DAG

LAND ROVER 

DISCOVERY SPORT SE DÍSIL SJÁLFSKIPTUR. 
VERÐ FRÁ: 7.390.000 kr. 
MEÐ VEGLEGUM 600.000 KR. AFMÆLISPAKKA

RANGE ROVER EVOQUE SE DÍSIL SJÁLFSKIPTUR. 
VERÐ FRÁ: 7.690.000 kr. 
MEÐ VEGLEGUM 500.000 KR. AFMÆLISPAKKA

DISCOVERY SPORT SE

RANGE ROVER EVOQUE SE
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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



Nýjast

HNEFALEIKAR Hnefaleikakonan 
Valgerður Guðsteinsdóttir, eina 
atvinnuhnefaleikakona Íslands, 
mætir hinni norsku Ingrid Egner í 
hringnum í Ósló í dag. Verður bar-
dagi þeirra aðalbardagi kvöldsins á 
This is my House bardagakvöldinu 
í Ósló og fær sigurvegari kvöldsins 
Eystrasaltsbeltið (e. Baltic Boxing 
Union Title) að launum.

Þetta er fyrsti bardagi Valgerðar 
síðan hún mætti Katarinu Thand-
erz í hringnum í mars í bardaga 
upp á heimsmeistaratitil þar sem 
Valgerður tapaði samkvæmt dóm-
araúrskurði. Fékk Valgerður aðeins 
rúma viku í undirbúning fyrir þann 
bardaga gegn hinni geysisterku 
Thanderz og upplifði sitt fyrsta tap.

Andstæðingur Valgerðar í þetta 
skiptið er tífaldur Noregsmeistari 
í sínum þyngdarflokki. Egner er 
með yfir 150 áhugamannabardaga 
á ferilskránni. Valgerður kveðst vel 
undirbúin fyrir bardagann í kvöld. 
„Ég gerði hlutina aðeins öðruvísi 

fyrir þennan bardaga en vana-
lega. Annars vegar þá fór ég til Sví-
þjóðar í tíu daga og æfði þar með 
frábærum boxurum, þeirra á meðal 
Mikaelu Lauren sem er margfaldur 
heimsmeistari. Ég hef aldrei verið 
tilbúnari en akkúrat núna,“ segir 
Valgerður í fréttatilkynningu um 
bardagann. Þær Egner voru vigtaðar 
í gær.

„Ég hitti hana áðan. Hún lítur 
út fyrir að vera almennileg stelpa. 
Engir stælar eða slíkt. Hún er bara 
metnaðarfull íþróttakona eins og 
ég. Hún er í hörkuformi og er með 
glæsilegan áhugamannaferil að 
baki, en hvað atvinnubox varðar 
þá hef ég meiri reynslu,“ segir Val-
gerður sem er full eftirvæntingar. 

„Box er mín ástríða og með því að 
fá að keppa á svona stórum viðburð-
um þá eru draumar mínir að rætast. 
Ég er búin að leggja hart að mér til 
að komast hingað og ég hlakka til að 
sýna enn og aftur að ég á fullt erindi 
á meðal þeirra bestu.“ – kpt

Berst um Eystrasaltsbeltið í dag

Valgerður Guðsteinsdóttir eyddi tíma í undirbúningnum við æfingar í Svíþjóð 
með sænskum hnefaleikakonum sem eru í fremstu röð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÍR - Breiðablik 92-82 
ÍR: Justin Martin 31, Gerald Robinson 
25, Sigurður Þorsteinsson 18, Hákon Örn 
Hjálmarsson 9, Sigurkarl Jóhannesson 5, 
Daði Grétarsson 2, Sæþór Kristjánsson 2. 
Breiðablik: Christian Covile 24, Hilmar 
Pétursson 11, Snorri Hrafnkelsson 10, Arnór 
Hermannsson 8, Árni Elmar Hrafnsson 8, 
Snorri Vignisson 7, Þorgeir Freyr Gíslason 6, 
Bjarni Gunnarsson 4, Ragnar Jósef Ragnars-
son 2, Erlendur Ágúst Stefánsson 2.  

Stjarnan - Skallagr. 82-72 
Stjarnan: Hlynur Bæringsson 17, Ægir Þór 
Steinarsson 17, Paul Jones III 15, Collin 
Pryor 12, Arnþór Freyr Guðmundsson 12, 
Antti Kanervo 5, Tómas Þórður Hilmarsson 
2, Eysteinn Bjarni Ævarsson 2. 
Skallagrímur: Aundre Jackson 27, Eyjólfur 
Halldórsson 15, Björgvin Ríkharðsson 11, 
Bjarni Jónsson 9, Kristján Örn Ómarsson 6, 
Kristófer Gíslason 3, Arnar Bjarnason 1. 

Efri
Tindastóll 6
Stjarnan  6
Njarðvík 6
Keflavík  4
KR 4
ÍR 4 

Neðri 
Skallagrímur  2 
Haukar  2
Grindavík 2
Breiðablik  0 
Þór Þ. 0
Valur  0

Domino’s-deild karla

FORMÚLA 1 Breski ökuþórinn Lewis 
Hamilton getur skrifað nafn sitt í 
sögubækur Formúlunnar um helg-
ina og unnið sinn fimmta heims-
meistaratitil ökuþóra á braut þar 
sem hann hefur átt góðu gengi að 
fagna undanfarin ár.

Kappaksturinn í Austin, Texas, er 
fjórði síðasti kappakstur ársins og er 
óhætt að segja að Hamilton sé með 
pálmann í höndunum í baráttunni 
við Sebastian Vettel um heims-
meistaratitilinn. Takist Hamilton 
að bæta átta stigum við forskot sitt 
á Vettel er titillinn hans þótt þrjár 
keppnir verði eftir.

Ef Hamilton tekst að vinna titil-
inn um helgina verður hann þriðji 
ökuþórinn í sögu Formúlunnar sem 
vinnur fimm heimsmeistaratitla á 
eftir hinum argentínska Juan Manu-
el Fangio sem einokaði keppnina 
fyrstu árin og goðsögninni Michael 
Schumacher sem vann sjö titla á 
sigursælum ferli sínum

Hamilton kom inn í Formúluna 
með látum í ársbyrjun 2007 og 
komst strax 

á verðlaunapall í fyrstu keppni fyrir 
hönd McLaren. Varð hann yngsti 
heimsmeistari ökuþóra í sögu 
keppninnar ári síðar. Tókst honum 
ekki að fylgja því eftir og eftir þrjú 
vonbrigðaár hjá McLaren samdi 
hann við Mercedes sem reyndist 
heillaskref fyrir báða aðila. Eftir 
að hafa lent í fjórða sæti á fyrsta 
tímabili vann hann tvo titla í röð 
og þrjá á síðustu fjórum árum og er 
á hraðferð í átt að fjórða meistara-
titlinum á fimm árum. 
Hamilton þurfti að 
hætta keppni í 
Austurríki í 

b y r j u n 
j ú l í  v e g n a 

vélar bilunar en 
eftir það hefur allt geng-

ið upp á tíu hjá honum. 
Forskot Hamiltons á Vettel 
var komið niður  í tíu stig 

en þá setti Hamilton aftur 
í gír.  Skildi hann kepp-

endurna eftir í reykn-
um með því að vinna 

sex keppnir og 
lenda í öðru sæti 
tvisvar í síðustu 
átta keppnum. 

kristinnpall@
frettabladid.is

Hamilton skildi keppendurna 
um titilinn eftir í reyknum
Breski ökuþórinn Lewis Hamilton gæti unnið fimmta heimsmeistaratitil ökuþóra um helgina þegar keppn-
in fer fram í Austin, Texas. Aðeins tveir ökuþórar hafa unnið fimm heimsmeistaratitla í sögunni. Brautin í 
Austin hefur reynst Hamilton vel, hann hefur unnið keppnina fjórum sinnum á síðustu fimm árum.

Lewis Hamilton. 
NORDICPHOTOS/GETTY
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Sebastian Vettel

sigrar í ár

sigrar í ár

✿ Hamilton eltist við fimmta 
heimsmeistaratitilinn

Það er erfitt að segja 

hver besti ökuþór 

allra tíma er en Lewis Hamil-

ton er örugglega meðal fimm 

bestu.

Fernando Alonso, ökuþór McLaren 
Lewis Hamilton vinnur 
sinn fimmta titil í 
Formúlu 1 ef honum 
tekst að fá átta stigum 
meira en Sebastian Vettel í 
kappakstrinum sem fram fer í 
Austin á morgun. 
Breski ökuþórinn sem er ríkjandi 
meistari hefur komið fyrstur í 
mark síðustu fjögur árin í kapp-
akstrinum í Bandaríkjunum. 

Michael 
Schumacher 

Juan Manuel 
Fangio 

Alain 
Prost 

Sebastian 
Vettel 

Lewis 
Hamilton 

1994, 1995, 
2000-2004 

1951, 1954, 
1955-1957 

1985, 1986, 
1989-1993 

2010, 2011, 
2012, 2013 

2008, 2014, 
2015, 2017 

Fjöldi 
keppna

Sigrar
91 24 51 52 71

306 199 215 22551

Flestir heimsmeistaratitlar

HANDBOLTI Aron Pálmarsson og 
félagar urðu í gær heimsmeistarar 
félagsliða eftir sigur á Füchse Berlin, 
29-24, í Doha í Katar. Aron skoraði 
tvö mörk í leiknum. Bjarki Már 
Elísson skoraði fimm mörk fyrir 
Berlínarrefina sem unnu keppnina 
2015 og 2016.

Þetta er annað árið í röð og í 
fjórða sinn alls sem Barcelona 
verður heimsmeistari félagsliða. 
Aron var ekki kominn til liðsins 
þegar það varð heimsmeistari í 
fyrra. Hann vann þessa keppni hins 
vegar sem leikmaður Kiel 2011. – iþs

Heimsmeistari 
með Barcelona

Aron skoraði tvö mörk í úrslita-
leiknum í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Stúlkurnar 
fengu brons
FIMLEIKAR Stúlknalið Íslands fékk 
brons á EM í hópfimleikum í Portú-
gal. Ísland átti titil að verja í þessum 
flokki. Íslensku stúlkurnar fengu 
52,550 í heildareinkunn. Svíar 
urðu Evrópumeistarar með 55,000 
í einkunn. Danir urðu í 2. sæti með 
53,075 í einkunn. Ísland fékk 20,000 í 
einkunn fyrir gólfæfingarnar, 16,650 
fyrir stökk á dýnu og 15,900 fyrir 
stökk á trampólíni.

Blandað lið Íslands í unglinga-
flokki endaði í 4. sæti í úrslitunum. 
Íslendingar fengu 47,000 í heildar-
einkunn. Danir urðu hlutskarpastir.

Í dag fara úrslitin í fullorðins-
flokki fram. Þá keppir kvennalið 
Íslands sem og blandaða liðið. 
Kvennaliðið varð Evrópumeistari 
2010 og 2012 en fékk silfur 2014 
og 2016. Blandað lið Íslands lenti í 
3. sæti á EM í Slóveníu fyrir tveimur 
árum. – iþs
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Hönnuðir Mazda leggja hjarta sitt og sál í að hanna bíla sem uppfylla 
ströngustu kröfur þínar um þægindi, akstursupplifun, gæði og öryggi. 

Nýr Mazda CX-5 hefur verið endurhannaður að utan sem innan. 
Hann er þægilegur jafnt fyrir ökumann sem og farþega. 

 

Komdu, reynslUaktu & upplifðu 
Mazda cx-5 AWD

Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7040 S. 515 7050

ELSKAÐU AÐ KEYRA mazda VERÐ FRÁ 5.390.000 KR. 

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

MAZDA CX-5 AWD
ER BÚINN ÞVÍ ALLRA BESTA FRÁ MAZDA

mazda.is



TAXFREE
ÖLL SÓFABORÐ & ALLIR PÚÐAR Á

MIKIÐ OG FJÖLBREYTT ÚRVAL

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

 177.411 kr.  

 219.990 kr.

NORWICH 
Nettur tungusófi. Ljósgrátt 
áklæði, svört grind og fætur.
Stærð: 233 x 148 x 81 cm.  112.895 kr.   139.990 kr.139 990 kr

HOLIDAY
Tungusófi. Svart slitsterkt áklæði 
Stærð: 279 x 238 x 89 cm  193.540 kr.   239.990 kr.

3ja sæta sófi: 198 x 93 x 79 cm

 209.669 kr.   259.990 kr.
2ja sæta sófi: 158 x 93 x 79 cm

 169.347 kr.   209.990 kr.

EMPIRE
Stílhreinir La-Z-Boy sjónvarpssófar.  
Klæddir gráu, slitsterku áklæði og svörtu leðri.  
3ja sæta: Stærð: 197 × 98 × 104 cm

 201.605 kr.  249.990 kr.249 990 kr
Áklæði

 322.573 kr.  399.990 kr.399 990 kr
Leður

ASTERIX 
3ja sæta sófi. Ljós- og dökkgrátt áklæði.
Stærð: 230 x 95 x 87 cm

 241.927 kr.  

 299.990 kr.

WINDSOR 2ja og 3ja sæta sófi og stóll. Burgundyrautt leður.

PASO DOBLE
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. Slitsterkt áklæði 
í mörgum litum. Stærð: 375 × 156/258 × 80 cm

 403.218 kr.  

499 990 kr

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um 
prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Verð gildir til 4. nóvember 2018, eða á meðan birgðir endast. 

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
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BOYD 
Þriggja sæta sófi. Dök-
kgrátt sléttflauel áklæði 
og brúnt PU-leður.
Stærð: 215 × 87 × 78 cm

Áklæði

 96.766 kr.  

 119.990 kr.
PU-Leður

 100.798 kr.  

 124.990 kr.

CONNECT  
Hornsófi með tungu 
úr ein staklega 
áferðar mjúku, dökk- 
eða ljósgráu áklæði. 
Stærð:  
341 x 241 x 88 cm 

 298.379 kr.  

 369.990 kr.

CLEVELAND
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 201.605 kr. 
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Allir sófar á taxfree tilboði*

*  Taxfree tilboðið gildir á sófum, sófa borðum og púðum og jafngildir 19,35% afslætti. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði.  Afslátturinn er alfarið á kostnað  Húsgagnahallarinnar. 

SÓFAR
TAXFREE

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1 www.husgagnahollin.is
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Þú finnur nýja 
bæklinginn okkar á husgagnahollin.is

*  Taxfree tilboðið gildir á sófum, 

sófa borðum og púðum og jafngildir 

19,35% afslætti. 

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisauka-
skatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið  
á kostnað Húsgagnahallarinnar. 



Þær Ása Fanney Gests-
dóttir og Guja Sandholt 
óperusöngvarar eru 
listrænir stjórnendur 
Óperudaga í Reykjavík 
og hafa veg og vanda af 

viðamikilli og fjölbreyttri dagskrá 
hátíðarinnar.

Ása Fanney bjó og starfaði við 
góðan orðstír sem mezzósópran-
söngkona í Þýskalandi í tólf ár áður 
en hún flutti heim til Íslands. Hún 
hefur starfað við söng og sjálfstætt 
undanfarin ár við ýmis verkefni í 
menningarlífinu. Guja Sandholt býr 
bæði í Reykjavík og Amsterdam og 
starfar eins og Ása bæði að skipu-
lagningu menningarviðburða og 
sem söngkona. Um þessar mundir 
syngur hún til dæmis stundum hlut-
verk Juliu Child í Bon Appétit!

Ása Fanney og Guja hafa staðið í 
ströngum undirbúningi vegna hátíð-
arinnar í rúmt ár. Þetta er í annað 
skipti sem hátíðin er haldin en árið 
2016 var hún haldin í Kópavogi.

Guja: „Við ætlum að breyta 
Reykjavík í óperu-, leik- og söngsvið 
í tvær vikur og það verða alls kyns 
mismunandi söngviðburðir í gangi 
fyrir fólk á öllum aldri.

Við verðum úti um alla Reykjavík. 
Til dæmis í Safnahúsinu, Hörpu, 
Árbæjarlaug og Gerðubergi. Þá 
verða skipulagðar heimsóknir í 
skóla tengdar hátíðinni. Við létum 
semja óperu fyrir börn. Hún heitir 
Plast óperan og er eftir Gísla Jóhann 
Grétarsson. Árni Kristjánsson sem 
hefur mikið unnið með börnum og 
kennt þeim leiklist gerði skemmti-
legt handrit sem fjallar um þetta 
málefni; umhverfisvernd og plast. 
Hann kemur skilaboðunum áfram 
án þess að vera að benda með fingr-
inum. Mjög skemmtilegt og eitthvað 

Ópera um alla Reykjavík

Guja Sandholt og Ása Fanney Gestsdóttir söngkonur og stjórnendur Óperudaga. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Um helgina 
Appið
Kahoot-appið er 
til þess fallið að 
gera allan lærdóm 
skemmtilegan. Í því 
er hægt að búa til spurningaleiki 
og þrautir og spila bæði einn 
eða í stórum hópi. Í appinu 
er einnig að finna fjölda 
þrauta og spurningaleikja. 
Margir nota appið til 
að gera heimalærdóm 
barna sinna spennandi.

Fjallgönguskór í vetur
Á tískupöllunum 
gengu fyrirsætur 
í fjallgönguskóm 
hjá nokkrum af 

stærstu tísku-
húsum heims.  
Það er fyrirtakshugmynd að 
festa kaupa á slíkum skóm í 
vetur og þá er ekki verra að 

vera alltaf klár í að príla 
eitthvað í hádeginu 

meðan birtu 
nýtur. Þessir 
eru frá Ganni.

Lýsi og D!
Hér á landi þar sem sólar 
nýtur lítið við og þá sér-
staklega á vetrarmánuðum 
er þörfin fyrir D-vítamín úr 
fæðu og fæðubótarefnum 
meiri en í suðlægari löndum. 
Íslendingar þurfa að bæta 
sér upp sólarskortinn og það 
má gera með því að taka inn 
lýsi eða D-vítamíndropa. 
Þeir sem vilja breyta til geta 
prófað nýja síldarlýsið undir 
merkjum Fisherman sem er 
með vægu appelsínubragði.

Saga tveggja borga
Bókmennta-
unnendur 
hljóta að 
reka upp 
gleðióp nú 
þegar Saga tveggja 
borga eftir 
Charles Dick-
ens er komin 
út í íslenskri 
þýðingu. 
Sannkallað 
meistaraverk.

Ávanabindandi  
kartöflur

„Frönsku 
kartöfl-
urnar á 
Roadhouse 
svíkja engan, 

svo góðar að þær 
nálgast það að vera 
ávanabindandi. Upp-
lagt að njóta þeirra um 
helgina.“ 
Kolbrún Bergþórsdóttir
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Forvitnilegt á Óperudögum
Plastóperan
Glæný ópera fyrir börn og foreldra eftir Gísla Jóhann 
Grétarsson og Árna Kristjánsson. Hún fjallar um feðg-
inin, Kristin og Eldeyju, sem eyða deginum saman 
heima hjá sér á starfsdegi í skólanum.

Trouble in Tahiti
Verður nú sett upp í fyrsta sinn á Íslandi en tón-
skáldið Leonard Bernstein hefði orðið 100 ára á 
árinu. Óperan er aðeins tæp klukkustund að lengd og 
verður flutt á ensku.

DUST
Í verkinu segja fimm heillandi brúður í fullri stærð, 
glóandi sópransöngkona og skuggaleg vera söguna 
af heimi sem hefur verið leikinn grátt.

Darkness, Everything Went All Black
fer fram í myrkri, ef til vill í annarri veröld. Óperan 
er skrifuð fyrir tvo söngvara og raftónlistarmann og 
fer fram á ensku. In the Darkness, Everything Went 
All Black er samvinna milli Operation Opera og Teatr 
Weimar.

Í dag hefjast Óperu-
dagar í Reykjavík 
sem standa yfir til 
4. nóvember. Settir 
verða upp ýmsir við-
burðir í leikhúsum, 
söfnum og tónlistar-
húsum borgarinnar 
og einnig á óhefð-
bundnari stöðum 
svo sem í Árbæjar-
laug og víðar.

sem bæði börn og fullorðnir geta haft 
gaman af. Plastóperan verður sýnd í 
Safnahúsinu sunnudaginn 21. októ-
ber og aðgangur verður ókeypis.“

Markmið þeirra með hátíðinni er 
að kynna betur óperu og klassískan 
söng fyrir Íslendingum.

Ása Fanney: „Við viljum stækka 
áhorfendahóp óperunnar og bjóða 
upp á viðburði sem eru ekki eins 
formfastir og stórir og fólk kannski 
þekkir eða heldur að ópera sé alltaf. 
Þetta eru margir stuttir viðburðir 
og aðgengilegir. En svo verða líka 
hefðbundin verk á borð við Þryms-
kviðu eftir Jón Ásgeirsson í Hörpu. 
Við nutum þess að fá veglega styrki 
úr norrænum sjóðum þannig að 
hingað eru að koma nokkuð margir 
norrænir þátttakendur.“

Bæði Ása Fanney og Guja syngja 
á hátíðinni. Ása Fanney syngur á 
móti Aroni Axel Cortes í Trouble in 

Tahiti. Guja gengur til liðs við Bar-
okkbandið Brák ásamt Hrafnhildi 
Árnadóttur Hafstað í Fríkirkjunni 
og syngur Händel.

Ása Fanney: „Markmiðið með 
hátíðinni er líka að búa til nýjan 
starfsvettvang fyrir söngvara og vekja 
athygli á þeim mikla mannauði sem 
við búum yfir.

Guja: Margir óperusöngvarar flytja 
út og festast svo þar. Það þarf meiri 
grósku í óperusenuna á Íslandi og 
við viljum stuðla að því. Íslendingum 
gefst á hátíðinni færi á að hlusta á 
ýmsa framúrskarandi íslenska söngv-
ara og núna um helgina koma bæði 
Hildigunnur Einarsdóttir mezzó-
sópran og Bjarni Thor Kristinsson 
bassasöngvari fram á einsöngstón-
leikum í Hannesarholti. Bjarni Thor 
tekur einmitt um þessar mundir þátt 
í uppsetningu á Niflungahrings Wag-
ners í Þýskalandi.

VIÐ ÆTLUM 
AÐ BREYTA 
REYKJAVÍK Í
ÓPERU-, 
LEIK- OG 
SÖNGSVIÐ 
Í TVÆR 
VIKUR.
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Kannabisefni hafa 
fylgt manninum í 
árþúsundir. Elstu 
heimildina um neyslu 
kannabis er að finna í 
verkum gríska sagn-

fræðingsins Heródótusar sem var 
uppi á fimmtu öld fyrir Krist. Þá 
hefur einnig verið deilt um hvort 
kannabisefni hafi leikið stórt hlut-
verk í menningu Gyðinga í fornöld. 
Minnst er á plöntuna „kaneh bosm“ 
í hebresku Biblíunni. Það er að segja í 
2. Mósebók, 30:23. Sumir vilja meina 
að þar sé verið að tala um kannabis. 
Á íslensku hefur „kaneh bosm“ verið 
þýtt sem ilmreyr.

Á tuttugustu öldinni varð sú þróun 
víða í heiminum að lögbann var sett 
á kannabisefni. Bannið skilaði tak-
mörkuðum árangri og um miðja öld 
ákváðu ýmis vestræn ríki að hefja svo-
kallað „stríð gegn fíkniefnum“. Þetta 
stríð bar þó lítinn árangur og ekki 
tókst að útrýma neyslu. Á undanförn-
um árum hafa málin æxlast þannig að 
kannabisefni hafa víða verið afglæpa-
vædd, jafnvel lögleidd í lækninga- eða 
afþreyingarskyni.

Í afglæpavæðingu felst að gera per-
sónulega vörslu og neyslu refsilausa. 
Í lögleiðingu felst aftur á móti afnám 
laga um bann við kannabisefnum. 
Með því að lögleiða kannabisefni 
setur tiltekið ríki því ný lög um með-
ferð kannabisefna og getur til að 
mynda skattlagt sölu.

Löglegt kannabis
Úrúgvæ varð fyrsta ríki heims til að 
lögleiða kannabis alfarið. Það var 
gert árið 2013 og hefur ríkið gert 
samninga við nokkra einkaaðila um 
ræktun. Stíft eftirlit er með fram-
leiðslu og sölu, en kaupendur þurfa 
að hafa náð átján ára aldri. Kanada 
fylgdi í fótspor Úrúgvæ á miðviku-
daginn og varð annað ríki heims til 

Breytt staða 
kannabis

Lagaleg staða kannabisefna tekur breyt-
ingum í heiminum. Nokkur ríki hafa lög-
leitt kannabisefni í afþreyingarskyni, enn 

fleiri í lækningaskyni og þá hefur fjöldi ríkja 
afglæpavætt kannabis. Kanada lögleiddi 

kannabis í afþreyingarskyni á dögunum og 
kosið er um málið í nokkrum ríkjum Banda-

ríkjanna. Staðan á Íslandi helst óbreytt.

þess að lögleiða kannabis. Justin Tru-
deau, forsætisráðherra Kanada, lofaði 
lögleiðingu í kosningabaráttu, og 
hefur ítrekað sagt að með lögleiðingu 
fari ágóðinn af sölu kannabisefna úr 
höndum glæpamanna og eftirlit geri 
það að verkum að erfiðara verði fyrir 
börn að kaupa sér kannabis.

Auk Úrúgvæ og Kanada er kann-
abis löglegt að hluta í nokkrum 
ríkjum. Líklega er lagaleg staða 
kannabisefna hvergi umtalaðari og 
flóknari en í Bandaríkjunum. Þar er 
kannabis í afþreyingarskyni löglegt í 
níu ríkjum af fimmtíu sem og í höfuð-
borginni Washington D.C. þótt það sé 
ólöglegt í alríkislögum. Kannabis er 
svo löglegt í lækningaskyni í þrjátíu 
ríkjum Bandaríkjanna til viðbótar 
og kann abis í afþreyingarskyni hefur 
verið afglæpavætt í þrettán.

Staða kannabisefna í Georgíu og 
Suður-Afríku er sömuleiðis áhuga-
verð. Neysla, varsla og ræktun fyrir 
eigin neyslu er lögleg í Suður-Afríku 
en ekki sala. Sama gildir að mestu 
um stöðuna í Georgíu. Þar er ræktun 
reyndar ekki lögleg heldur afglæpa-
vædd.

Kannabis á kjörseðlinum
Þegar Bandaríkjamenn ganga til 
kosninga þann 6. nóvember næst-
komandi munu þeir kjósa til fulltrúa-
deildar þingsins, flestir til ríkisstjóra 
og sumir til öldungadeildar þingsins. 
Einnig er kosið um fjölmargar aðrar, 
smærri stöður. En líkt og venjulega 
þegar kosningar fara fram þar í landi 
er fjöldi atkvæðagreiðslna um ýmis 
mál á kjörseðlinum samhliða þeim 
fyrrnefndu. Nú í nóvember er kanna-
bis á kjörseðlinum í nokkrum ríkjum.

Íbúar í bæði Michigan og hinu 
íhaldssama Norður-Dakóta munu 
kjósa um lögleiðingu kannabisefna 
í afþreyingarskyni. Í septemberlok 
birti Detroit Free Press könnun þar 
sem fram kom að 55 prósent íbúa 
Michigan væru fylgjandi lögleiðingu, 
41 prósent andvígt og verður því að 
teljast líklegt að Mich igan-búar styðji 
málið í nóvember. Staðan er önnur í 

Norður-Dakóta. Í könnun frá því fyrr í 
mánuðinum kom fram að 59 prósent 
væru andvíg, 30 prósent fylgjandi.

Í bæði Utah og Missouri verður svo 
kosið um lögleiðingu kann abisefna í 
lækningaskyni, en allnokkur ríki 
Bandaríkjanna leyfa slíkt nú þegar. 
Í könnun sem birt var í vikunni kom 
fram að mjótt væri á munum í Utah. 
Þar sagðist 51 prósent styðja lögleið-
ingu í lækningaskyni en 46 prósent 
lýstu sig andvíg.

Fáar kannanir hafa verið gerðar um 
málið í Missouri. Í könnun frá Misso-
uri Scout sem gerð var í ágúst sögð-
ust 54 prósent hlynnt lögleiðingu í 
lækningaskyni á meðan 35 prósent 
sögðust andvíg.

Afleiðingar lögleiðingar
Fjöldi rannsókna hefur verið gerður 
og margar umfjallanir skrifaðar um 
afleiðingar lögleiðingar kannabis-
efna í Colorado í Bandaríkjunum, 
enda fyrsta ríki Bandaríkjanna til að 
lögleiða kannabis í afþreyingarskyni. 
Jafnvel þótt sex ár séu nú liðin frá því 
íbúar Colorado samþykktu lögleið-
ingu og fjögur ár séu frá endanlegri 
lögleiðingu er enn um hitamál að 
ræða í ríkinu.

Andstæðingar lögleiðingar, til að 
mynda Jeff Sessions, dómsmálaráð-
herra Bandaríkjanna, hafa bent á 
aukna neyslu í kjölfar lögleiðingar. 
Í bréfi sem Sessions sendi ríkisstjóra 
Colorado í fyrra kom fram að neysla 
ungmenna hefði aukist um 20 pró-
sent árið 2014. Að sögn CBS dróst 
neysla reyndar aftur saman um 13,5 
prósent árið 2016 samkvæmt sömu 
rannsókn.

USA Today birti umfjöllun í 
apríl þar sem fram kom að hvergi í 
Bandaríkjunum mældist neysla tólf 
til sautján ára ungmenna meiri og 
hvergi hefðu fleiri ungmenni prófað 
kannabis. Þá greindi Denver Post frá 
því í fyrra að banaslysum þar sem 
ökumaður ók undir áhrifum kann-
abisefna hefði fjölgað um 145 pró-
sent frá 2013 til 2016. Vert er þó að 
taka fram að THC, helsta virka efnið 

 Löglegt    Neysla afglæpavædd    Ólöglegt en sjaldnast framfylgt    Ólöglegt   Löglegt í lækningaskyni

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Í Bandaríkjunum 
er lagaleg staða 
mismunandi eftir 
ríkjum. Kannabis er 
löglegt í níu ríkjum 
auk höfuðborgar-
innar Washington.

Kannabis í afþreying-
arskyni er ekki löglegt 
í Ástralíu en hefur 
verið afglæpavætt í 
tveimur fylkjum.
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Pawel Bartoszek, borgarfulltrúi 
Viðreisnar, lagði fram frum-
varp um lögleiðingu og reglu-

væðingu kannabisefna á Alþingi á 
síðasta ári. Að sögn Pawels fól frum-
varpið í sér að framleiðsla, sala og 
neysla á kannabisefnum hefði orðið 
heimil fyrir þá sem væru orðnir 20 
ára. Heimilt yrði „að reka sérversl-
anir með kannabis og kannabis-
veitingastaði, þar sem neysla áfengis 
væri óheimil. Allar vörur þyrfti að 
selja í einlitum umbúðum með ein-
faldri innihaldslýsingu og heilsuvið-
vörun. Allar auglýsingar yrðu bann-
aðar. Innheimt yrði gjald, miðað við 
THC-grömm.“

Í samtali við Fréttablaðið segir 
Pawel að honum finnist rangt að 
setja fólk á sakaskrá fyrir minni 
háttar fíkniefnabrot. Því eigi að 
hætta. „Þegar áfengisbanninu var 
aflétt var farin leið lögleiðingar og 
reglusetningar. Það var ekki ákveð-
ið að afglæpavæða áfengi, það er að 
leyfa neyslu en banna sölu og fram-
leiðslu. Það eru til árangursríkar for-
varnir, það er til dæmis hátt verð, 
aldursmörk, aðgengistakmarkanir. 
Ekkert af þessu stendur raunveru-
lega til boða án þess að lög gildi um 
framleiðslu, sölu og neyslu.“

Aðspurður um hvort hið svo-
kallaða „stríð gegn fíkniefnum“ sé í 
raun tapað, til að mynda í ljósi lög-
leiðingar í Kanada og Bandaríkjun-
um, segir Pawel að stríðið hafi hug-
myndafræðilega gengið út á tvennt. 
Annars vegar að auka kostnað og 
áhættu framleiðenda með banni og 
þungum refsingum og hins vegar 
að reyna að forða fólki frá neyslu 
með því að hóta fangelsisrefsingu. 
Pawel segist halda að fullyrða megi 
að hvorugt hafi tekist mjög vel.

„En jafnvel þótt það myndi draga 

eitthvað úr heildarneyslu þá verð-
um við að spyrja okkur hvort allir 
þeir einstaklingar sem við refsum og 
fangelsum og drepum í þessu stríði, 
hvort það sé ekki allt of hár fórnar-
kostnaður þegar kemur að því að 
tækla eitthvað sem í grunninn er 
lýðheilsumál.“

En er yfirhöfuð hægt að vinna stríð 
gegn fíkniefnum?

„Það er spurning. Singapúr hefur 
ákveðið að refsa neytendum og 
seljendum mjög harkalega, með 
löngum fangelsisrefsingum og jafn-
vel dauðadómi. Þeir vilja meina 
að fáir neyti fíkniefna þar í landi 
samanborið við til dæmis Vestur-
lönd. En það er spurning, myndum 
við vilja fara þá leið, myndi okkur 
líða vel með þannig nálgun sið-
ferðislega, að drepa fólk sem reynir 
að flytja inn fíkniefni, til dæmis?“

Pawel segist vera á þeirri skoðun 
að það sé kominn tími til þess að 
Ísland stígi sama skref og Úrúgvæ, 
Kanada og ýmis ríki Bandaríkjanna. 
Það sé hins vegar ekki háð því sem 
gerist í öðrum löndum. „En eftir því 
sem fleiri lönd bætast við þá er auð-
veldara að benda á fordæmi, skoða 
reynslu annarra og eiga yfirvegaða 
umræðu um þessi mál.“

Að mati Pawels þokast hins 
vegar lítið í þessa átt á Íslandi og 
engin bylting blasir við. „Lögreglan 
hefur afskipti af fólki, refsar og 
setur á sakaskrá sem aldrei fyrr. 
Ríkisstjórnin hefur ekki kynnt 
nein mál sem gefa til kynna 
að hún hafi raunverulega í 
hyggju að skipta um kúrs. 
Þrír af hverjum fjórum eru 
enn á móti lögleiðingu. 
En stundum geta sam-
félagsleg viðhorf breyst 
hratt hér á landi.“

Samfélagsviðhorf geta breyst hratt

Íslendingar vilja 
ekki lögleiðingu
Í könnun sem MMR gerði fyrir 
tveimur árum kom skýrt fram 
að tæp 80 prósent þjóðarinnar 
voru mjög eða frekar andvíg 
því að neysla kannabisefna yrði 
gerð lögleg. Hins vegar sögðust 
einungis rúm 20 prósent mjög 
eða frekar fylgjandi.

Andstaðan var næstum algjör á 
meðal þeirra sem eru 68 ára eða 
eldri. 95,2 prósent þeirra sögðust 
andvíg. Hins vegar sögðust 58,7 
prósent yngsta hópsins, 18 til 
29 ára, andvíg en 41,3 prósent 
hlynnt.

Síðan þá hefur MMR ekki gert 
fleiri kannanir um málið. Ekki er 
hægt að fullyrða að staðan hafi 
breyst. Sé horft aftur til könnunar 
sem MMR gerði í nóvember 2011 
má þó sjá að á þeim tíma sögðust 
75,2 prósent mjög andvíg og 12,1 
prósent frekar andvígt og hafði 
því andstaða við lögleiðingu 
dregist saman á meðan þeim 
sem fylgjandi eru fjölgaði.

Úr lögum um  
ávana- og fíkniefni
●   Varsla og meðferð ávana- og 

fíkniefna, sem talin eru upp í 
6. gr. laga þessara, er óheimil 
á íslensku forráðasvæði sam-
kvæmt því sem nánar segir í 
4. mgr.

●   Innflutningur, útflutningur, 
sala, kaup, skipti, afhending, 
móttaka, framleiðsla, tilbún-
ingur og varsla efna, er greinir í 
1. og 2. mgr., er bannaður, með 
þeirri undantekningu, sem 
getur um í 3. mgr.

●   Inn- og útflutningur, sala, kaup, 
skipti, afhending, móttaka, 
framleiðsla og varsla tækja, 
hluta eða efna til notkunar við 
ólöglega ræktun, framleiðslu 
eða tilbúning ávana- og fíkni-
efna er bönnuð.  

ÞRÍR AF HVERJUM FJÓRUM 
ERU ENN Á MÓTI LÖG-
LEIÐINGU. EN STUNDUM 
GETA SAMFÉLAGSLEG VIÐ-
HORF BREYST HRATT HÉR 
Á LANDI.
Pawel Bartoszek,  
borgarfulltrúi Viðreisnar

Ólafur Þór Gunnarsson, þing-
maður Vinstri grænna og 
fyrsti varaformaður vel-

ferðarnefndar, segist ekki sjá nokkra 
þörf á því að Íslendingar lögleiði 
kannabis. „Ég held við séum hrein-
lega hvorki tilbúin né höfum þörf 
fyrir þetta og held við ættum að stíga 
afar varlega til jarðar,“ segir Ólafur 
og bætir því við að telji Íslendingar 
sig þurfa virk efni úr kannabis í 
læknisfræðilegum tilgangi sé hægt 
að framleiða það sérstaklega.

Hann segir að lögleiðing sé ekki 
rétta leiðin til að varna því að börn 
geti keypt kannabis af fíknefna-
sölum, líkt og forsætisráðherra 
Kanada hefur nefnt sem rökstuðn-
ing fyrir lögleiðingu. Lögleiðing 
geri vöruna sýnilegri og aðgengi-
legri fyrir fjöldann. „Ég held að það 
sé ekki leiðin. Á sama hátt og við 
gátum fengið börn til að vera ekki 
að reykja, gátum komið börnum til 
þess að neyta áfengis í miklu minna 
mæli en næstu kynslóðir á undan, 
held ég að fræðsla sé rétta leiðin. 
Þetta tókst allt með fræðslu. Þetta 
tókst ekki með að fara með áfengi í 
búðir eða leyfa sölu tóbaks í grunn-
skólum,“ segir Ólafur.

Að mati Ólafs er þörf á því sama 
nú, fræðslu og samstilltu átaki. 
„Það er því miður þannig að það er 
gríðarlega mikið af áróðri þarna úti 
um hvað kannabis sé hollt og gott. 
Nánast bara á köflum greinar og 
vefsíður um að þetta sé nánast jafn-
gott og grænmeti,“ segir Ólafur en 
segir raunveruleikann sem blasi við 
flestu heilbrigðisstarfsfólki og þeim 
einstaklingum sem leiðst hafa út í 
ofneyslu þeirra efna vera allt annan.

„Það er að segja raunveruleikinn 
sem er sá að reglulegir kannabisnot-
endur komast miklu fyrr út í vand-
ræði með neysluna og afleiðingar 
hennar en til dæmis reglulegir neyt-
endur áfengra drykkja.“

Ólafur segir að afglæpavæðing 
neyslu sé fýsilegur kostur í þessu 

samhengi. „Ég held að orka okkar 
eigi annars vegar að fara í að eltast 
við sölumenn og framleiðendur 
og hins vegar að fræða neytendur 
um skaðsemi efnanna. Þar á þungi 
aðgerðanna að vera og í forvarnar-
skyni á að ræða við ungt fólk og 
kenna því að kannabis sé ekki græn-
meti.“

Embætti landlæknis gaf út bækl-
ing fyrr á árinu þar sem bent var á 
að viðskipti með efni sem skilgreind 
hafa verið sem ávana- og fíkniefni 
séu óheimil samkvæmt samningi 
Sameinuðu þjóðanna um ávana- og 
fíkniefni. „Þrátt fyrir alþjóðasamn-
inga um ólögmæti þessara efna hafa 
sum lönd og fylki í Bandaríkjunum 
breytt eigin lögum,“ segir í bækl-
ingnum.

Þótt engin skráð tilvik séu í 
heiminum um dauðsföll af völdum 
ofneyslu kannabis er ljóst, miðað 
við efni bæklingsins, að neysla er 
ekki skaðlaus. Til að mynda segir í 
bæklingnum að mest rannsakaða 
langtímaáhættan við neyslu kanna-
bisefna sé að efnin skerði þroska 
heilans, þá sérstaklega heila ungra 
neytenda. Með neyslu geti neyt-
andinn þróað með sér kvíðaástand 
og ofsóknarbrjálæði.

„Ef einstaklingur reykir kann abis 
nokkrum sinnum í mánuði eða 
oftar mun minni hans, einbeiting og 
námsgeta óhjákvæmilega takmark-
ast. Afleiðing reglubundinnar neyslu 
veldur enn fremur minnkandi getu 
til að tjá sig og skipuleggja fram 
í tímann. Þetta þýðir einfaldlega 
að nám og kannabisneysla er ekki 
farsæl blanda,“ segir þar aukin-
heldur.

Samkvæmt því sem kemur 
fram í bæklingnum getur neysla 
kannabisefna á meðgöngu 
sömuleiðis valdið fæðingar-
göllum, neysla veldur aukinni 
hættu á alvarlegum öndunar-
færasjúkdómum og geðrösk-
unum, svo sem geðklofa.

í kannabis, getur mælst í blóði lengi 
eftir neyslu. Sú mæling þarf því ekki 
að þýða að viðkomandi ökumenn 
hafi enn verið undir áhrifum.

CNN greindi frá því í sama mán-
uði, reyndar þann 20. apríl sem er 
af mörgum talinn óformlegur dagur 
kannabis, að glæpum hefði fjölgað 
um fimm prósent frá 2013 til 2016 
og ofbeldisglæpum um 12,5 prósent. 
John Hickenlooper ríkisstjóri sagði í 
viðtali við CNN að það væri ekki hægt 
að kenna lögleiðingu kannabisefna 
einni um þessa þróun. „Þetta er ein 
stærsta samfélagslega tilraun undan-
farinna hundrað ára og við þurfum 
öll að skoða málið með opnum hug.“

En afleiðingar lögleiðingar eru ekki 
einungis neikvæðar. Samkvæmt töl-
fræði á vef hins opinbera í Colorado 
eru skatttekjur af kann abisefnum 
tæplega 840 milljónir Bandaríkja-
dala á síðustu tæplega fjórum árum. 
Það samsvarar tæplega hundrað 
milljörðum íslenskra króna. Þessir 
peningar hafa til að mynda farið inn 
í menntakerfið, í forvarnarstarf og í 
heilbrigðiskerfið.

Í umfjöllun Forbes um rannsókn-
ina var haft eftir Andrew Freedman, 
ráðgjafa um lögleiðingu, að skatt-
tekjur væru þó ekki aðalmálið. Það 
skipti mun meira máli að fólk væri 
ekki lengur handtekið og færi ekki 
lengur á sakaskrá fyrir persónulega 
vörslu og neyslu kannabis. Sagði 
Freedman sömuleiðis að það myndi 
taka lengri tíma að sjá raunveruleg 
áhrif lögleiðingar.

ÉG HELD VIÐ SÉUM HREIN-
LEGA HVORKI TILBÚIN NÉ 
HÖFUM ÞÖRF FYRIR ÞETTA 
OG HELD VIÐ ÆTTUM AÐ 
STÍGA AFAR VARLEGA TIL
JARÐAR.
Ólafur Þór Gunnarsson,  
þingmaður Vinstri grænna

Engin þörf á lögleiðingu kannabisefna

■ Mjög andvíg
■ Frekar andvíg
■ Frekar fylgjandi
■ Mjög fylgjandi

57,7%

19,1% 

14,5%

8,6% 

Afstaða til lögleiðingar

Myndir af fagnaðarlátum kanad-
ískra kannabisáhugamanna má 
finna á +Plús síðu Fréttablaðsins.

Fréttablaðið +Plús er eingöngu 
í Fréttablaðs-appinu eða í 
PDF-útgáfu blaðsins sem er 
aðgengileg á frettabladid.is.

+PLÚS

H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I ÐH E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 25L A U G A R D A G U R   2 0 .  O K T Ó B E R  2 0 1 8



Fagna lögleiðingu ákaft
Þessi Kanadamaður fagnaði lögleiðingunni og veifaði kanadíska fánanum. Þó ekki hinum hefðbundna fána heldur hafði laufi kannabisplöntunnar verið komið fyrir á honum. MYNDIR/NORDICPHOTOS/AFP

Neysla, varsla, ræktun 
og sala kannabisefna 
í afþreyingarskyni var 
lögleidd í Kanada í 
vikunni. Grasreykjandi 
íbúar ríkisins hafa 
fagnað skrefinu inni-
lega en Kanada er 
annað ríki heims til 
þess að taka þessa um-
deildu ákvörðun. Það 
gerði Úrúgvæ fyrir um 
það bil fimm árum.

+PLÚS
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Hlynur Pálmason 
kvikmyndagerðar-
maður býr á Höfn 
og nýjasta mynd 
hans er aðallega 
tekin í hornfirsku 

umhverfi. Hún nefnist Hvítur, hvítur 
dagur en síðustu þrjá sólarhringana 
sem tökur fóru fram voru götuljós á 
Höfn slökkt, svo myrkrið yrði sem 
mest. Skýtur það ekki skökku við?

„Jú, en því var vel tekið. Ég frétti að 
stemningin í bænum hefði verið svo 
kósí að barneignum mundi örugg-
lega fjölga á Höfn – það kemur í ljós 
eftir níu mánuði!“ svarar Hlynur 
hlæjandi. „Án gríns þá var þetta var 
ekkert mál. Hornfirðingar eru svo 
samvinnuþýðir og hjálpsamir. Þeim 
bregður mörgum fyrir í myndinni, öll 
aukahlutverkin eru mönnuð heima-
fólki í sínu daglega lífi. Ég sóttist eftir 
því. Jón bakari er að baka og Jóka, 
sem ég ólst upp með sem afgreiðslu-

konu í íþróttahúsinu, er á sínum 
stað í myndinni. Svo fengum við 
„old boys“ fótboltamennina líka til 
að leika senur með okkur bæði á velli 
og í búningsklefanum. Ekkert vesen.“

Aðalhlutverk myndarinnar er leik-
ið af Ingvari Sigurðssyni. Fannst ekki 
Hornfirðingum mikið til þess koma að 
hafa slíka stórstjörnu í bænum?

„Ingvar er nú svo látlaus og eðli-
legur og fellur alls staðar inn, en 
fólki hefur örugglega þótt gaman 
að spjalla við hann í sundi. Ég held 
almennt að fólki hafi þótt gaman að 
hafa svona stórt verkefni í gangi hér, 
því fylgir mikið líf. Þegar verið er að 
mynda er líka verið að búa til eitt-
hvað sem myndar spennu.“

Þetta hefur ekki verið eins og þegar 
Angelina Jolie var að leika Lauru 
Croft í Tomb Raider þarna fyrir 
austan og óskapleg leynd hvíldi yfir 
því hvar hún héldi til meðan á tökum 
stóð?

„Nei, þetta verkefni er eins lítið 
tengt Hollywood og stjörnustælum 
og hugsanlegt er. Það er allt svo eðli-
legt hjá okkur og niðri á jörðinni.“

Hlynur kveðst hafa fengið leyfi frá 
sveitarfélaginu til að breyta gömlu 
jarðstöðinni í aðaltökustað mynd-
arinnar og hugmyndin er að koma 
þar upp vinnustofu. „Ég hef verið að 
skjóta opnunarsenuna þar í tvö ár 
og reyndi að fanga mismunandi árs-
tíðir, skap í veðrinu og breytingar á 
húsinu. Húsið er griðastaður sögu-
hetjunnar og staðurinn er að mínu 
mati einstakur, birtan er síbreytileg, 
skriðjöklarnir blasa við og maður 
heyrir í briminu.“

Ingvar og Ída í aðalhlutverkum
Handritið er skrifað af Hlyni, hann 
kveðst hafa unnið að því frá því 
hann lauk við kvikmyndaskólann 
í Danmörku. „Ég vann með Ingvari 
Sigurðssyni í lokaverkefninu mínu 
þar, Málaranum. Eftir það fór ég að 
þróa þetta verk, Hvítur hvítur dagur, 
og skrifa það fyrir Ingvar.“

Er sérstök saga bak við handritið? 
„Þegar ég byrja að vinna í einhverju 
verkefni er það vegna þess að margir 
hlutir vísa í sömu átt, en eru að vissu 
leyti faldir. Ég las einhvers staðar 
að þegar allt væri hvítt og enginn 
munur milli himins og jarðar gæti 
maður talað við þá dauðu. Það 
tengdist því sem ég var að vinna 
með því söguhetjan mín var skilin 
eftir lifandi – en missti manneskju 
sem honum þótt mjög vænt um. Þá 
verður til þessi djúpa sorg en líka 
reiði og hræðsla og allar þær sterku 
tilfinningar sem myndast hjá þeim 
sem missa. Þarna var eitthvað falið 
sem ég reyndi að kafa dýpra ofan í. 
Ljóð eftir spænska skáldið Angelo 
Gonzales, sem heitir Reiðilestur til 
hinna dauðu, og Jón Kalman þýddi, 
hafði líka áhrif á það sem ég var 
að gera. Ljóðið er einhvers konar 
hatursljóð en á sama tíma finnur 
maður fyrir djúpum söknuði og sorg. 
Mér finnst þessar andstæður spenn-
andi; að elska og hata á sama tíma 
og upplifa það fallega og grimma á 
sama tíma.“

Bjartasta myndin til þessa
Af lýsingu þinni að dæma er myndin 
dálítið dimm. 

„Hún er, held ég, bjartasta, fal-
legasta og fyndnasta mynd sem ég 
hef gert til þessa – mjög mennsk og 
það er mikill húmor í henni. Rauði 
þráðurinn í myndinni er fallegt 
samband milli aðalsöguhetjunnar 
og barnabarns, en það er líka dekkri 
hlið sem er svolítið hættuleg.“

Hvað er barnabarnið gamalt? „Tíu 
ára dóttir mín, Ída Mekkín, leikur 
það og ég skrifaði handritið með Ing-
var og hana í huga. Þau eru hjartað í 
myndinni.“

Hlynur bjó í Danmörku í mörg ár 
og flutti þaðan til Hafnar með fjöl-
skylduna í desember síðastliðnum. 
Hann kveðst reyna að færa eftir-
vinnslu myndarinnar eins mikið og 
hann geti til Hornafjarðar og undir-

búa og vinna næstu verkefni þar. Er 
hann farinn að sjá fyrir sér frum-
sýningardag? „Ætli við verðum ekki 
tilbúin með myndina í september 
á næsta ári, með einni forsýningu 
hérna heima á Hornafirði?“ er svarið.

Til Óslóar með Hildi
Undir lok þessa mánaðar ætlar Hlyn-
ur að fylgjast með veitingu Norrænu 
kvikmyndaverðlaunanna, þar sem 
mynd hans, Vetrarbræður, er fram-
lag Danmerkur og keppir við mynd-
ina Kona fer í stríð og þrjár aðrar 
myndir. Ég fer til Óslóar með Hildi 
minni og það verður gaman að fá að 
taka þátt þar, því að þetta er Norður-
landakeppni og sá andi á mjög vel 
við Vetrarbræður. Allar þjóðirnar 
eiga eitthvað í þeirri mynd – aðallega 
Danmörk og Ísland, ef maður hugsar 
um peninga, en samstarfið var ríkt 
milli allra landanna. Síðan hlökkum 
við til að sjá hinar myndirnar.“

Hvítur hvítur dagur er líka sam-
norrænt verkefni, að sögn Hlyns. 
„Myndin er framleidd af Antoni 
Mána Svanssyni fyrir Join Motion 

Pictures og við erum með margt 
íslenskt fagfólk en tökukonan er 
sænsk, hljóðhönnuðurinn norskur 
og íslenskur, klipparinn, sem verður 
hér á Höfn í hálft ár, er danskur, 
þannig að þetta er mjög blandað.“

Eru þetta skólafélagar þínir frá 
Danmörku?

„Já, ég hef unnið náið með klippar-
anum, hljóðmanninum og töku-
konunni síðan við kynntumst í 
kvikmyndaskólanum í Danmörku, 
við erum einhvers konar fjölskylda 
og erum alltaf í góðu sambandi og að 
grúska í einhverju“

Talandi um fjölskyldu. Hvað er þín 
stór? 

„Við erum fimm, stelpan okkar er 
tíu ára og strákarnir okkar verða sex 
ára í janúar, svo það er mikið stuð í 
sveitinni.“

Í kvöld verður Hlynur viðstaddur 
sýningu á Vetrarbræðrum í Bíói 
Paradís og situr á eftir fyrir svörum 
um hana, ásamt klipparanum, Juli-
us Krebs Damsbo. Eflaust ber nýju 
myndina, Hvítan, hvítan dag, einnig 
á góma.

Andstæðurnar spennandi  
– að elska og hata á sama tíma 

Hlynur tók upphafsatriðið í myndinni á tveimur árum og reyndi að fanga 
hin síbreytilegu tilbrigði veðurs, birtu og brims. MYND/ANDERS NYDAM 

Hér er  unnið. Hlynur stendur milli leikarans góðkunna Ingvars Sigurðssonar sem er í aðalhlutverki í myndinni Hvítur hvítur dagur og leikmyndahönnuðarins Huldu Helgadóttur. MYND/ HLYNUR

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Vetrarbræður, mynd 
Hlyns Pálmasonar, 
keppir um Kvik-
myndaverðlaun 
Norðurlandaráðs 
30. október sem 
framlag Danmerkur. 
Hlynur segir hér frá 
nýjustu mynd sinni, 
Hvítur hvítur dagur, 
en tökum er nýlokið.
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MIKIÐ ÚRVAL AF HÚSGÖGNUM OG SMÁVÖRU

www.egodekor.is
S. 544 4420

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau: 10.00 - 16.00 
Sun: Lokað.

Ego Dekor - Bæjarlind 12

STÆKKANLEGT BORÐ  - HNOTA
Stærð: 160(248)X100cm  - Verð: 199.000,-
Stærð: 200(288)X110cm  - Verð: 219.000,- SÓFABORÐ MIRROR

Stærð: 63x63x H: 45cm
Verð: 29.900,-

VEGGHILLA METAL
Stærð: 80x15x H: 80cm
Verð: 28.000,

VEGGBORÐ METAL
Stærð: 100x36x H: 85cm
Verð: 35.000,-

DELTA STÓLL
Verð: 19.900,-

KENDALL HÆGINDASTÓLL
Verð: 58.000,-

LOGAN STÓLL
Verð: 19.500,- 

TILBOÐSVERÐ: 15.600,-  

CIRO STÓLL
Verð: 24.500,-

CAMILO TUNGUSÓFI
Stærð: 297x172cm
Verð: 269.900,-

CACAMIMILOLO T TUNUNGUGUSÓSÓFIFI
SS ðð 2299 22

BOBORÐRÐ    - - HNHNOTOTAA
XX10100c0cm m  - - V Vererð:ð: 1 19999.0.00000,-,-
XX11110c0cmm VVererð:ð: 221919 000000 SÓSÓFAFABOBORÐRÐ M MIRIRRORORR

VeVerðrð: : 22

CICIRORO SSTÓTÓLLLL

SEAL TUNGUSÓFI
Stærð: 278X173cm
Verð: 229.000,-

(( ))

mm



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6  Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5  Sími 515 7050 volvocars.is

besti bíll í heimi,
evrópu og á íslandi 
er Volvo

Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur 

bíll. Hann er leiðandi í bílaöryggi auk þess að 

vera í forystu í umhverfisvænni tækni með 390 

hestafla rafmagnaðri T8 vél sem eyðir aðeins 

2,3 lítrum af bensíni per 100 km í blönduðum 

akstri á rafmagni eða bensíni. 

Staðalbúnaður er sérlega mikill og má þar 

nefna: árekstrarvörn sem skynjar einnig 

gangandi og hjólandi vegfarendur, veglínu-

skynjari, Webasto vélarhitari með tímastilli, 

Volvo on Call App þar sem þú getur haft 

samskipti við bílinn í gengum gsm símann, 

regnskynjari í framrúðu, hraðastillir o.m.fl.

Skandinavísk nútímahönnun að innan og utan 

og sænsk gæðaframleiðsla beint frá 

Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum 

gæðaefnum ásamt ríkulegum staðalbúnaði 

gera hverja ökuferð að einstakri upplifun.

Volvo XC60 AWD var valinn heimsbíll 
ársins 2018 af World Car Awards,
jeppi ársins 2018 af Bandalagi 
íslenskra bílablaðamanna og
öruggasti bíll í heimi hjá EURO NCAP 
árekstrarprófunarstofnuninni.

Verð með dísilvél frá 7.290.000 kr.
Verð með T8 tvinnvél frá 8.990.000 kr.

MADE BY SWEDEN

BEST OVERALL PERFORMER 2017

Volvo xc60

HEimsbíll ársins 2018

Volvo V60

bíll ársins á íslandi 2019

Jeppi ársins

Bíll ársins 2019, Volvo V60 fékk 807 stig í einkunnagjöf dómnefndar og hafði sigur með 

þónokkrum yfirburðum. Það er Bandalag íslenskra bílablaðamanna (BÍBB) stendur á ári 

hverju fyrir vali á Bíl ársins. 

Allt frá grunni er staðalbúnaður Volvo V60 sérstaklega vel búinn. Sérstaklega þegar það 

kemur að ökumannsaðstoð og öryggi. Fjölhæfur fjölskyldubíll fyrir fólk sem kann að meta 

fallega og góða hönnun, unun að keyra og tækni sem gerir lifið auðveldara. Innra rými 

V60 er hannað til að gleðja augað og er sérlega notendavænt með snertiskjá fyrir miðju í 

þægilegri fjarlægð fyrir ökumann. Volvo V60 er með eitt stærsta farangursrýmið í þessum 

stærðarflokki en hann rúmar 529 lítra upp að topp sætisbaka.

Þess ber að bæta við að Volvo V60 var valinn fjölskyldubíll ársins í Bretlandi 2019.

Verð frá 6.390.000 kr.



Volvo xc40

Bíll ársins í evrópu 2018
Það eru breyttir tímar. Meira er ekki lengur allt.

Volvo XC40 hefur allt sem þú þarft. Engu er ofaukið. 

Framúrstefnuleg hönnunin og nýstárleg tæknin gera 

þennan jeppa alveg einstakan. Svo einstakan að hann

var valinn Bíll ársins í Evrópu 2018 og að auki fékk hann

fimm stjörnur í árekstraprófunum Euro NCAP.

Volvo XC40 D4 190 hestöfl AWD sjálfskiptur

Verð frá 6.290.000 kr.

Komdu og skoðaðu þessa frábæru verðlaunabíla 

í nýjum glæsilegum sýningarsal Volvo að Bíldshöfða 6



Sálumessa er ný ljóðabók 
eftir Gerði Kristnýju. Þetta 
er ljóðabálkur þar sem 
sungin er messa yfir konu 
sem féll fyrir eigin hendi, 
svo þjáning hennar og líf 

fái ekki að gleymast. „Sálumessa 
hefur vonandi þýðingu fyrir þann 
sem les hvort sem hann þekkir for-
söguna eða ekki. Ljóðmælandi er 
haugbúi sem dvelur við hlið hinnar 
látnu og lítur yfir sögusviðið. Hann 
rifjar upp líf hennar, fer yfir örlög 
hennar og veltir fyrir sér hvernig 
refsingu kvalari hennar ætti skilið,“ 
segir Gerður.

Snemma árs 2003 birti Gerður, 
sem þá var ritstjóri Mannlífs, grein 
eftir konu um skelfilegt kynferðis-
ofbeldi sem elsti bróðir hennar 
hafði beitt hana frá því hún var 7 
ára þar til hún var 14 ára. Sálumessa 
fjallar um þessa konu og þjáningar 
hennar.

Gerður hafði á þessum tíma skrif-
að nokkuð um kynferðis ofbeldi. 
„Þegar ég var í blaðamennsku fannst 
mér áhugaverðast að skrifa um 
heiminn sem við góðborgararnir 
verðum tæpast vör við og tók til 
dæmis viðtöl við dæmda morðingja 
inni á Litla-Hrauni en líka þolendur 
kynferðisofbeldis af báðum kynjum. 
Ég hafði þá þegar áttað mig á því 
hvað umfjöllun um kynferðisofbeldi 
var viðkvæm og hvað mikil þöggun 
ríkti um það,“ segir Gerður. „Ég tók 
alvarlega á þessum málefnum strax 
árið 1994 þegar ég hóf störf í blaða-
mennsku og tók viðtal við konu sem 
hafði verið hópnauðgað á Þjóðhátíð 
í Eyjum. Saga hennar sat í mér. Árið 
2001 skrifaði ég síðan grein um Krist-
ínu Gerði Guðmundsdóttur, sem 
seinna varð fyrirmynd að persónu í 
kvikmyndinni Lof mér að falla. Hún 
hafði orðið fyrir kynferðisofbeldi 
sem barn, ánetjaðist eiturlyfjum, 
stundaði vændi til að fjármagna 
neysluna, varð síðan veik á geði og 
svipti sig lífi. Við greinarskrifin tal-

aði ég við ættingja hennar og vini en 
nýtti mér líka heimildir. Ég tók mér 
góðan tíma til að vinna þessa grein, 
enda átti Kristín Gerður það skilið.

Ég vissi að það var þögull hópur 
þarna úti sem fylgdist með skrif-
unum mínum þótt ég yrði lítið vör 
við hann en ég vissi líka ástæðuna 
fyrir þessari þögn. Þess þá heldur 
fannst mér ástæða til að halda áfram 
að fjalla um kynferðisglæpi. Fyrr eða 
síðar hlyti viðhorf samfélagsins til 
þeirra breytast.“

Sláandi saga
Það var rétt fyrir jólin árið 2002 sem 
konan, sem Gerður hefur nú samið 
um Sálumessu, hringdi og spurði 
hvort hún vildi lesa grein sem hún 
hefði skrifað. Hún átti fjóra eldri 
bræður og hafði sá elsti misnotað 
hana kynferðislega. Þessar pynt-
ingar höfðu mótað líf hennar. „Nú 
var hún rúmlega þrítug. Hún var 
veik á geði, hafði því dvalið inni á 
geðdeild og nokkrum sinnum reynt 
að svipta sig lífi.“

Konan sendi Gerði Kristnýju 
greinina til yfirlestrar. „Hana lang-

aði til að koma sögu sinni á framfæri 
í Mannlífi en vildi hitta mig áður en 
greinin birtist. Ég flaug norður til 
Akureyrar þar sem við áttum saman 
ljúfa stund um miðjan dag skömmu 
fyrir jól í blokkaríbúð þar sem hún 
bjó. Konan var róleg í tíðinni og 
döpur en þó var hugur í henni. Ég 
lagði fyrir hana örfáar spurningar 
til að fylla inn í eyður í frásögninni 
en annars var greinin ákaflega vel 
skrifuð. Þetta var kona góðum 
gáfum gædd. Hún hlakkaði til að fá 
greitt fyrir greinina og sagðist ætla 
að kaupa sér föt fyrir launin. Ég 
man að hún gerði eina athugasemd 
við leiðréttingu sem ég hafði gert 
á greininni. Þar stóð að hún væri á 
fertugsaldri. Frekar vildi hún að ég 
skrifaði að hún væri rúmlega þrítug. 
Ég breytti þessu vitanlega.

Konan fór fram á að nafn sitt birt-
ist ekki í greininni. Hún vildi heldur 
ekki að við mynduðum hana þannig 
að sæist framan í hana. Myndin sem 
birtist með greininni var því tekin af 
baksvip hennar en jafnframt lánaði 
hún myndir af sér í æsku. Trúnaður 
minn var við hana og ég fór í einu 

og öllu eftir því sem hún fór fram á.“
Í greininni, sem er sláandi lestur, 

segir konan á einum stað: „Með 
mér bærist sú von að fara kannski 
í háskólann eftir tæpt ár en ég þori 
ekki að hugsa mikið um það því mér 
finnst enn líklegt að stutt sé þar til 
ég dey.“

„Já, þetta er verulega sláandi og 
sýnir okkur rétt eina ferðina hræði-
legar afleiðingar kynferðisofbeldis. 
Sumir lifa það ekki af,“ segir Gerður.

Ægileg tíðindi
Mannlíf var komið í prentsmiðju 
þegar Gerður Kristný fékk símtal 
frá yngsta bróður konunnar. „Hann 
sagði mér að systir hans hefði fallið 
fyrir eigin hendi. Ég hlustaði þögul 
á hann og reyndi að ná taki á hugs-
unum mínum á meðan. Þetta voru 
ægileg tíðindi. Ég man að hann 
sagði að sig hefði grunað þegar hún 
var lítil að eitthvað ætti sér stað 
milli hennar og elsta bróðurins því 
hann var alltaf að draga hana afsíðis. 
Hann sagði líka að henni hefði þótt 
gott að vinna með mér. Þetta var því 
ósköp hlýlegt samtal. Síðan hringdi 
mágkona konunnar og spurði hvort 
hún mætti fá launin hennar upp í 
útfararkostnað sem væri mikill. Ég 
taldi það allt í lagi og lagði féð inn 
á reikningsnúmer sem hún gaf mér 
upp.

Þegar fór að líða að því að blaðið 
kæmi út fór ég að heyra bæði frá 
fjölskyldunni og prestinum þeirra 
að þeim þætti ekki við hæfi 

  Maður verður að      
    vera sæmilegur  
  til samviskunnar
Árið 2002 tók Gerður Kristný, þá ritstjóri Mannlífs, viðtal við konu 
sem hafði á unga aldri orðið fyrir kynferðisofbeldi. Gerður Kristný 
var kærð til siðanefndar Blaðamannafélagsins fyrir viðtalið. Nú hef-
ur Gerður Kristný ort ljóðabálkinn Sálumessa um þessa konu. 

„Það er hvetjandi að vita að maður hafi valið söguefni sem hreyfa við fólki,“ segir Gerður Kristný. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ÉG VISSI AÐ ÞAÐ VAR 
ÞÖGULL HÓPUR ÞARNA ÚTI 
SEM FYLGDIST MEÐ SKRIF-
UNUM MÍNUM ÞÓTT ÉG 
YRÐI LÍTIÐ VÖR VIÐ HANN 
EN ÉG VISSI LÍKA ÁSTÆÐ-
UNA FYRIR ÞESSARI ÞÖGN. 
ÞESS ÞÁ HELDUR FANNST 
MÉR ÁSTÆÐA TIL AÐ
HALDA ÁFRAM AÐ FJALLA 
UM KYNFERÐISGLÆPI.

HÚN ÁTTI FJÓRA ELDRI 
BRÆÐUR OG HAFÐI SÁ 
ELSTI MISNOTAÐ HANA 
KYNFERÐISLEGA. ÞESSAR 
PYNTINGAR HÖFÐU MÓT-
AÐ LÍF HENNAR.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

↣
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Glæsilegri
verslun í Lindum

Frábær helgartilboð – aðeins í Lindum!

www.kronan.is Krónan Lindir
Opið alla daga 10-20 Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Tilboðin gilda 19.-21. október í Krónunni Lindum eða meðan birgðir endast.

nd

21 3
OG

285 
kr.
stk.

Mjúkís, vanillu / súkkulað 1 l 350 
kr.
pk.

Jarðarber, Driscolls 454 g

79 
kr.
stk.

Toppur án bragðefna, 2 l

158 
kr.
stk.

Lambhagasalat

- 50%

- 50%

- 30%

- 50%

Verð áður 569 kr. stk.

Verð áður 699 kr. pk.

Verð áður 119 kr. stk.

Verð áður 315 kr. stk.

Verð áður 1599 kr. kg

799 
kr.
kg

Lúxus grísakótilettur

Sjálfs

kassar
afgreiðslu

Girnileg 
tilboð frá 

Rotisserie, 
Hafliða og

Tokyo

- 50%



að blaðinu væri dreift í búðir á 
kistulagningardeginum og reyndar 
mislíkaði fólkinu að greinin myndi 
birtast. Ég man að undir dánar-
tilkynningunni í Morgunblaðinu 
birtust nöfn allra bræðranna – líka 
þess elsta. Mannlíf kom út og þessi 
saga var í fréttum RÚV um kvöldið.“

Kærð til siðanefndar
Þegar nær þrír mánuðir voru liðnir 
frá því að greinin kom út kærði 
yngsti bróðirinn Gerði Kristnýju til 
siðanefndar Blaðamannafélagsins 
vegna greinarinnar og sömuleiðis 
Ríkissjónvarpið fyrir að hafa fjallað 
um greinina. Þá var Gerður stödd í 
útlöndum í svokölluðu þriggja mán-
aða leyfi sem blaðamenn eiga rétt á. 
Hún skrifaði því bréf til siðanefndar 
og bað um að málið yrði tekið til 
skoðunar þegar hún kæmi heim. 
„Ég mætti síðan á fund siðanefndar 
í byrjun júní. Í nefndinni sátu fjórir 
karlar og ein kona. Þorsteinn Gylfa-
son var formaður. Á fundinum kom 
fram að fréttastjóri Ríkissjónvarps-
ins hafði beðist afsökunar á að hafa 
birt frétt um grein konunnar. Það 
fannst mér allt í lagi. Fréttamenn 
RÚV þekktu konuna ekki og höfðu 
aldrei hitt hana. Ég hafði hins vegar 
kynnst henni og leit á hana sem 
skjólstæðing minn.

Á fundinum svaraði ég spurn-
ingum nefndarinnar og afsökunar-
beiðni fréttastofu RÚV lá á borðinu 
fyrir framan mig. „Svona geturðu 
gert þetta,“ sagði Þorsteinn og otaði 
plöggunum að mér. Ég taldi mig 
ekki þurfa að biðjast afsökunar á að 
hafa hlustað á þolanda kynferðis-
ofbeldis og birt sögu hans.

Í kærunni fór bróðirinn um víðan 
völl. Honum mislíkaði til að mynda 
að ég skyldi hafa lagt peninga inn 
á bankareikning hjá einstaklingi 
í fjölskyldunni og kallaði þá 30 
silfurpeninga. Upphæðinni, sem 
greidd hafði verið fyrir greinina, 
hafði hann skipt í klink, sett í plast-
poka og skilið hann eftir á skrifstofu 
Fróða sem gaf út Mannlíf. Ég lagði 
peningana inn á Kristínarsjóð, sjóð 
kenndan við Kristínu Gerði Guð-
mundsdóttur sem er til að styðja 
konur sem leiðst hafa út í vændi. 
Bróðirinn var afar reiður yfir því að 
ég hefði birt grein eftir veika systur 
hans. Á fundi með siðanefnd var ég 
spurð hvort ég hefði ekki leitað til 
lækna hennar við vinnslu greinar-
innar. Ég átti sem sagt að hafa lækni 
með í ráðum, eins fúsir og þeir eru 
nú til að tala um skjólstæðinga sína. 
Blaðamannafélagið ætti þá ef til vill 
að hafa lækni í starfi til að veita fólki 
uppáskrift þess efnis að því sé óhætt 
að segja sögu sína.

Ég velti því fyrir mér til hvers fjöl-
miðill væri ef hann má ekki gefa 
þeim rödd sem þaggað er niður í. 
Ég reyndi að útskýra þetta á fund-
inum með siðanefnd, en fann mjög 
skýrt að engu máli skipti hvað ég 
segði, fólkið hafði þegar gert upp 
hug sinn. Ég fékk síðan þyngsta 
úrskurð siðanefndar Blaðamanna-

félagsins í afmælisgjöf 10. júní 2003. 
Þar var látið að því liggja að ég hefði 
sjálfsvíg manneskju á samviskunni. 
Svona var litið á blaðamennsku árið 
2003. Maðurinn sem beitti systur 
sína kynferðisofbeldi hefur hins 
vegar aldrei verið dæmdur fyrir 
þessa glæpi.“

Bókin sem breytti svo mörgu
Dóma siðanefndar ber að birta í 
þeim fjölmiðli sem fær dóminn á sig. 
Þessi dómur birtist hins vegar ekki 
í Mannlífi. „Það hvarflaði ekki að 
mér,“ segir Gerður Kristný. „Allur sá 
sirkus sem varð í kringum þetta mál 
var staðfesting á því hversu eldfimt 
þetta málefni var og hvað þöggunin 
var mikil. Konan var ekki lengur á 
meðal okkar en það var enn hægt að 
ná sér niðri á mér.“

Það sem virtist vera ósigur Gerðar 
Kristnýjar átti þó eftir að snúast upp 

í óvæntan sigur. „Um haustið sama 
ár hringdi Thelma Ásdísardóttir 
í mig. Við hittumst á Borginni og 
hún sagði mér frá pabba sínum sem 
brotið hafði árum saman á henni og 
systrum hennar. Hann hafði verið 
kærður fyrir glæpina en verið sýkn-
aður fyrir Hæstarétti. Thelma vildi 
skrifa pistla í Mannlíf eða fá þar við 
sig viðtal. Ég fór heim og velti því 
fyrir mér hvort það væri nokkurt 
vit. Thelma gæti jú gengið í sjóinn 
þegar viðtalið birtist. Vissara var að 
láta svona mál bara eiga sig. Þá áttaði 
ég mig á því að þetta voru auðvitað 
áhrifin af siðanefndarúrskurðinum 
og ákvað að ég skyldi ekki læra nokk-
urn skapaðan hlut af honum. Maður 
verður náttúrlega að vera sæmilegur 
til samviskunnar. Ég hristi af mér 
úrskurðinn og lét vaða. Ég hringdi í 
Thelmu og sagði: Á ég ekki bara að 
skrifa um þig bók? Og það gerði ég. 
Myndin af pabba – Saga Thelmu kom 
svo út árið 2005.

Með bókinni breyttist býsna 
margt. Tveimur árum eftir að ég 
fékk úrskurðinn frá siðanefnd fékk 
ég Blaðamannaverðlaunin fyrir 
Myndina af pabba og spurði sjálfa 
mig: Hvað gerðist þarna í millitíð-
inni? Það sem gerðist var að Thelma 
mætti á sjónarsviðið og útskýrði fyrir 
fólki afleiðingar kynferðisofbeldis á 
börn. Hún var til staðar og gat tekið 
það hlutverk að sér. Aðrir höfðu hins 
vegar ekki séð aðra leið út úr van-
líðan sinni en að flýta fyrir sér. Hjálpi 
mér, hvað það er dapurlegt.“

Viðtal við morðingja
Sálumessa er þriðji ljóðabálkur 
Gerðar Kristnýjar, á eftir Blóðhófni 
og Drápu, sem fjallar um konu sem 
beitt er ofbeldi. Blóðhófnir er saga 
Gerðar Gymisdóttur sem Skírnir, 
skósveinn Freys, sótti til Jötunheima 
handa húsbónda sínum. Drápa 
segir frá morði sem framið var í 
Reykjavík árið 1988. Sú saga fór ekki 
hátt við útkomu Drápu en í ensku 
útgáfunni, sem er nýkomin út, er 
að finna grein eftir dr. Öldu Valdi-
marsdóttur og Guðna Elísson þar 
sem persónur verksins eru nefndar 
réttum nöfnum. Við samningu 
ljóðabálksins hafði Gerður Kristný 
dómskjöl til hliðsjónar en á sínum 
tíma hafði hún tekið viðtal við 
morðingjann, Braga Ólafsson, sem 
drap konu sína, hina 26 ára gömlu 
Grétu Birgisdóttur. „Bragi sat inni á 
Litla-Hrauni í tíu ár en eftir að hann 
kom aftur út seldi hann eiturlyf og 
vann við garða úðun. Þá tók ég við 
hann viðtal. Hann bjó enn í húsinu 
þar sem hann hafði myrt konuna 
sína. Hann var hokinn og hávaxinn 
og hafði greinilega nefbrotnað því 
hann var með lið á nefi. Bragi sagði 
mér að hann hefði verið boxari um 
tíma í New York. Hann var með 
litla mynd af Grétu við rúmið sitt 
og sagðist bjóða henni góða nótt á 
hverju kvöldi.

Síðan leið og beið og einn dag-
inn frétti ég að Bragi hefði sjálfur 
verið myrtur í sömu íbúð. Til hans 
kom maður sem ætlaði að kaupa af 
honum eiturlyf, þeim varð sundur-
orða og gesturinn stakk Braga til 
bana. Tvö morð höfðu því verið 
framin í þessu húsi. Þá varð ég mér 
aftur úti um dómskjölin og tók til 
við að yrkja Drápu. Það er sérkenni-
legt tungumál á dómskjölum, stíll-
inn getur verið svo hátíðlegur. Þar 
stendur til dæmis að húð sé upp-
þornuð eins og bókfell. Síðan sjást 
þar furðulega persónulegar upp-
lýsingar um látið fólk en vitaskuld 
langar mig frekar til að vita hvað það 
síðasta var sem fór í gegnum huga 
þess en hversu mörg grömm lungun 
í því vógu. Ljóðmælanda Drápu fann 
ég í norskum dómskjölum frá 17. öld. 
Þá var fjöldi manns á eyjunni Vardö 
brenndur á báli fyrir galdra. Í skjöl-
unum sést hvað fólkið hafði sterkar 
skoðanir á útliti og innræti Djöf-
ulsins. Hann er svartklæddur, getur 
kippt af sér höfðinu og breytt sér í 
hund. Þennan ljóðmælanda leiddi ég 
fram og leyfði honum að segja mér 
sögu úr heimaborg minni Reykjavík.“

Drápa er komin út í Englandi, 
Danmörku og Noregi þar sem bók-
menntagagnrýnendur tveggja dag-
blaða völdu hana eina af þremur 
bestu ljóðabókum Noregs árið 
2016. Skáldsagan Hestvík og ljóða-
bókin Strandir komu út í Noregi í ár 
og sömuleiðis skáldsagan Smartís í 
Danmörku. „Það er hvetjandi að 
vita að maður hafi valið söguefni 
sem hreyfa við fólki,“ segir Gerður 
Kristný. Víst er að yrkisefnið í Sálu-
messu skiptir máli og á eflaust eftir 
að hreyfa við mörgum.

Ný ljóðabók Gerðar Kristnýjar er þriðji ljóðabálkur hennar um konu sem beitt er ofbeldi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Úr Sálumessu
Lífið reisti þér
myrkurkirkju
hvar þú máttir
næðis njóta
– nafnlausa
fórnarbarn –

úr rekaviði
sokknum skipum

Bekkir úr
ekka

Bláir fingur
fálma eftir
sálmabók

Andköf
stíga úr kórnum

Hundruð hausa
syngja þér
sálumessu

stjaksettir strjúpar

ALLUR SÁ SIRKUS SEM 
VARÐ Í KRINGUM ÞETTA 
MÁL VAR STAÐFESTING 
Á ÞVÍ HVERSU ELDFIMT 
ÞETTA MÁLEFNI VAR OG 
HVAÐ ÞÖGGUNIN VAR 
MIKIL. KONAN VAR EKKI 
LENGUR Á MEÐAL OKKAR 
EN ÞAÐ VAR ENN HÆGT AÐ 
NÁ SÉR NIÐRI Á MÉR.

↣

-------Að fá
óstöðvandiAð f

hláturs-
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Árni Vilhjálmsson, fyrr-
verandi söngvari gleði-
sveitarinnar FM Belfast, 
hefur sagt skilið við 
sveitina og hafið sóló-
feril ásamt því að sinna 
fjölbreyttum verkefnum 
með ýmsum leik- og lista-
hópum.   ➛6
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? Besta jólagjöfin  

      fyrir húðina
Bryndís Bragadóttir, eigandi Tónhæðarinnar og píanókennari, mælir heils hug-
ar með nýju kollagen-húðvörunum frá Colway og segir þær hafa gert krafta-
verk fyrir húð sína. Vörurnar frá Colway eru unnar úr hágæða hráefni. ➛2



Bryndís Bragadóttir fékk nýju 
kollagen-húðvörurnar frá 
Colway í jólagjöf frá syni 

sínum í fyrra og hefur aldrei verið 
eins ánægð með húðvörur eða 
fundið jafnmikinn mun á húðinni.

„Ég fékk bestu jólagjöfina fyrir 
húðina sem nokkur getur hugsað 
sér,“ segir Bryndís Bragadóttir, 
eigandi Tónhæðarinnar og píanó-
kennari. „Hann gaf mér fallega 
hvíta snyrtitösku sem innihélt 
kollagen-gel fyrir andlitið, raka-
krem með kollageni fyrir andlitið, 
andlitsvatn í spreyformi með 
kollageni og farðahreinsa einnig 
með kollageni. Hann hafði heyrt 
svo fallega talað um þessar vörur 
að hann ákvað að kaupa þær 
handa mér.“

Bryndís segist ekki hafa verið að 
spá mikið í kollageni eða innihaldi 
húðvara yfirhöfuð en þó reynt að 
velja sér eins hreinar og náttúr-
legar vörur og hægt var.

„Um leið og ég byrjaði að nota 
húðvörurnar frá Colway féll ég 
kylliflöt fyrir þeim og nota ekkert 
annað núna. Ég hafði alls ekki 
áttað mig á því að með því að bæta 
kollageninu inn í umhirðu húðar-
innar í staðinn fyrir að kaupa bara 
venjulegt rakakrem, þá væri ég að 
styðja við uppbyggingu og endur-
nýjun húðarinnar og vinna gegn 
náttúrulegri öldrun hennar með 
sínum fínu línum og hrukkum sem 
fara að myndast með aldrinum og 
við viljum forðast.“

Vatnsbundið, en  
ekki vatnsrofið
„Mikilvægur kostur við kollagenið 
frá Colway er að það er unnið úr 
roði ferskfisks og vatnsbundið 
því þannig er hægt að tryggja 
virkni þess niður í öll þrjú lög 
húðarinnar. Sé það vatnsrofið nær 
kollagenið eingöngu niður í efsta 
lagið húðarinnar,“ segir Sigrún 
Kjartansdóttir, markaðsstjóri 
Colway á Íslandi.

Berðu kollagenið  
beint á húðina
Kollagen-húðvörurnar frá Colway 
eru unnar úr hágæða hráefni, 
einkaleyfisvarðar og hannaðar af 
lífefnafræðingum eftir margra ára 
rannsóknir og tilraunir. Þær inni-
halda kollagen sem er náttúrulegt 
prótein og unnið úr roði ferskfisks. 
Kollagenið hægir á náttúrulegri 
öldrun húðarinnar, gerir húðina 
stinnari og teygjanlegri og vinnur 
gegn fínum línum og hrukkum. 
Það gefur húðinni góðan raka og 
húðin verður fallegri. „Rannsóknir 
sýna að hægt er að bæta sér upp 
minnkandi kollagenframleiðslu 
líkamans með því að bera kolla-
genið beint á húðina og á þá staði 
sem fólki finnst vera farnir að 
láta á sjá og vinna þannig á móti 
minnkandi framleiðslu efnisins,“ 
segir Sigrún.

100% hreint kollagen –  
Platinum og Silver
Colway býður upp á 100% hreint 
kollagen-gel bæði fyrir andlitið og 
líkamann. „100% hreina kolla-
genið hentar öllum, en sérstaklega 

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,  solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349  
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: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,  

Þær gerast varla betri jólagjafirnar en þessi fallega hvíta taska sem stútfull er af kollagenvörum frá Colway.

Bryndís Bragadóttir, píanókennari og eigandi Tónhæðarinnar, var afar ánægð með kollagenvörurnar frá Colway sem hún fékk í jólagjöf. MYND/HEIDA HB

þeim sem eru með viðkvæma 
ofnæmis- og vandamálahúð. 
Kollagen-andlitsgelið heitir Plat-
inum og líkamskollagenið heitir 
Silver. Þetta hreina kollagen er 
það allra besta sem þú getur fengið 
fyrir húðina.“

ATELO KOLLAGEN  
húðvörulínan
Colway býður einnig upp á heila 
húðvörulínu sem heitir ATELO og 
innihalda allar vörurnar kolla-
gen. Þessi lína innheldur einn-
ig kollagen-gel fyrir andlitið og 
líkamann ásamt rakakremi, bæði 
léttu og með meiri raka, nætur-
maska, augnkremi, andlitsvatni, 
farðahreinsa og sérstöku líkams-
kremi sem vinnur sérstaklega á 
appel sínuhúð og annarri vanda-
málahúð.

Hárþykkingarvörur  
og hágæða bætiefni 
Colway framleiðir 
sérstaka hárþykkingarlínu 
fyrir þá sem eru að glíma við 
lélegan hárvöxt, hárlos, lélegt 
og slitið hár og einnig hágæða 
bætiefni sem styðja við húð, 
hár og neglur.

Bætiefnin sem seld eru 
á Íslandi frá Colway eru 
kollagen-hylki sem heita 
COLVITA og Astaxanthin sem 
heitir AXANTA. Það inni-
heldur einnig öll B-vítamínin 
og peperin sem unnið er úr 
svörtum pipar.

Sölustaðir: Apótek Garðabæjar, 
Apótek MOS, Apótekarinn, Apó-
tekið, Heilsuhúsið, Heilsuver, Lyf 
og heilsa, Lyfja, Lyfjaver, Lyfsalinn 
Glæsibæ, Urðarapótek, www.lyfja.is 
og www.heilsanheim.is.

Kollagen-húð-
vörurnar frá 
Colway eru unn-
ar úr hágæða 
hráefni, einka-
leyfisvarðar og 
hannaðar af 
lífefnafræðing-
um eftir margra 
ára rannsóknir 
og tilraunir. 
Þær innihalda 
kollagen sem er 
náttúrulegt pró-
tein og unnið úr 
roði ferskfisks.

Colway býður 
einnig upp á 
heila húðvöru-
línu sem heitir 
ATELO og inni-
halda allar vör-
urnar kollagen. 

Colway býður upp á 100% hreint 
kollagen-gel bæði fyrir andlitið og 
líkamann. „100% hreina kollagenið 
hentar öllum, en sérstaklega þeim 
sem eru með viðkvæma ofnæmis- og 
vandamálahúð.“ 
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Hér má sjá 
hvernig tann-
kremið virkar  
og verndar tenn-
urnar.

 Tannburstinn er 
fallegur, nettur og 

með þægilegu handfangi. 
Hægt er að skipta um 
burstahaus og rafhlöðu 
eftir þörfum.

Góð umhirða tanna skiptir 
höfuðmáli eigi tennurnar 
að haldast heilbrigðar og 

fallegar. Tannburstun er því mikil-
vægur þáttur í réttri tannumhirðu 
til að halda tönnunum hreinum og 
heilbrigðum og geta þannig varnað 
tannskemmdum. Tannburstar eru 
mismunandi, bæði að stærð, lögun 
og áferð burstans sjálfs og skiptir 
það miklu máli að velja tannbursta 
sem smýgur vel á milli tannanna, 
hreinsar vel og fer mjúklega um 
tannholdið sem oft getur verið við-
kvæmt.

Töff bursti sem hreinsar betur
Activital Sonic Vibration tannburst-
inn er byltingarkennd hönnun. 
Hann er notaður eins og venjulegur 
tannbursti og lítur þannig út líka en 
hann er engu að síður batterísdrif-
inn og hefur einstaklega þægilegan 
titring. Það gerir það að verkum að 
fínu hárin á honum geta fjarlægt 
allt að 50% meira af óhreinindum 
á milli tannanna og hreinsað mun 

betur undir tannholdsbrúnina án 
þess að valda ertingu. Einkennandi 
fyrir þennan bursta er:

● Einstök hreinsun
●  Fjarlægir allt að 50% meira af 

óhreinindum á milli tannanna og 
hreinsar 47% dýpra undir tann-
holdið.

●  Þægilegur titringur sem veitir 
djúpa en blíða hreinsun.

●  Rafhlaða fylgir með sem er hægt 

Fáðu auka kraft 
þegar þú burstar
Activital Sonic Vibration er batterísdrifinn tannbursti 
sem lítur út eins og venjulegur bursti. Nettur og þægi-
legur og fínu burstahárin fjarlægja allt að 50% meira af 
óhreinindum milli tannanna með þægilegum titringi.

Það er eftirsóknarvert að hafa fallegar tennur. 

Það er mikilvægt að velja 
réttan tannbursta til að 
hreinsa tennurnar en það 

er ekki síður mikilvægt að vera 
með gott tannkrem. Tilgangur 
tannkremsins er að losa skán og 
matarleifar, draga úr andremmu, 
vinna gegn tannkuli og koma í veg 
fyrir tannskemmdir og tannholds-
bólgur.

Milt með langvarandi vörn
SensiVital+ er ný tegund af tann-
kremi frá GUM sem veitir hraða og 
langvarandi vörn gegn tannkuli og 
sýna rannsóknir 
að góður árangur 
næst á innan við 
þremur dögum ef 
burstað er tvisvar 
sinnum á dag. 
Tannkremið ver 
taugar í tannkviku 

og þéttir tannbeinið en á sama 
tíma er það milt og kemur í veg 
fyrir ertingu og ofnæmisviðbrögð. 
Vegna einstakrar blöndu af flúor, 

ísómalt og hesperidin 
hjálpar Sensi-
Vital+ til við að 
koma í veg fyrir 
skemmdir og 
rótarskemmdir.

Tvöföld virkni 
– alhliða lausn
SensiVital+ tann-
kremið er alhliða 

Langvarandi  
 vörn gegn 
tannkuli
SensiVital®+ tannkrem er nýjung frá 
GUM sem er sérstaklega hannað fyrir 
fólk með tannkul. Það getur dregið úr 
líkum á skemmdum, rótarskemmd-
um, styrkt glerunginn og þannig við-
haldið góðri munnheilsu.

að skipta út eftir þörfum.
●  Það er hægt að skipta um 

hausinn á tannburstanum eftir 
þörfum.

Skipt um bursta með einum 
smelli
Tannburstinn er fallegur, nettur 
og með þægilegu handfangi. Hægt 
er að skipta um burstahaus og 
rafhlöðu eftir þörfum og nú passa 
allir burstarnir í venjulegt tann-
burstaglas og hvorki hleðslutæki né 
snúrur nauðsynleg. Lokið sem fylgir 
burstanum er einnig hannað með 
hagkvæmni í huga en það hlífir hár-
unum vel án þess að loka þau inni 
þannig að þau haldast þurr.

Betri tannheilsa
Góð tannheilsa bætir almenna 
líðan og það er eftirsóknarvert að 
hafa heilbrigðar tennur. Munn-
hirða, mataræði og reglulegt tann-
eftirlit stuðla að betri tannheilsu og 
það er afar mikilvægt að velja tann-
bursta af kostgæfni. Activital Sonic 
Vibration tannburstinn býður upp 
á einstaka hreinsunartækni og 
uppfyllir allar ströngustu kröfur til 
hreinsunar á tönnum og tannholdi 
ásamt því að vera þægilegur og ein-
faldur í notkun.

Sölustaðir: Flest apótek, Hagkaup 
og Fjarðarkaup

lausn fyrir þá sem þjáist af tannkuli 
og er viðkvæmt í munni því það:

● Styrkir tannholdið
●  Er milt og dregur úr líkum á 

óþægindum og ofnæmisvið-
brögðum

●  Hjálpar til við að viðhalda góðri 
munnheilsu

●  Inniheldur ekki SLS, alkóhól, 
parabena, limone & linalool

●  Dregur úr líkum á skemmdum 
og rótarskemmdum

„Ný formúla með tvöfaldri 
virkni sem veitir hraða og lang-
tímavörn gegn tannkuli með því að 
verja taugar í tannkviku og þétta 
tannbeinið.“

Sölustaðir: Flest apótek, Hagkaup 
og Fjarðarkaup

Það er óþægilegt að fá 
tannkul, til dæmis þegar 
fólk borðar ís. Sensi-
Vital+ veitir vörn gegn 
tannkuli. 
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Otikon hentar bæði fyrir börn og fullorðna. 
Otikon er auðveldur í notkun og inniheldur 
einungis náttúruleg efni.

Otikon eyrnadropar hreinsa 
eyrnamerg úr hlust, draga 
úr verk og styðja við með-

ferð við eyrnabólgu,“ segir Þór-
hildur Edda Ólafsdóttir, sölufulltrúi 
hjá Artasan.

Sýking í miðeyra eða miðeyrna-
bólga getur orsakast af stíflu í 
kokhlust sem tengir saman mið-
eyra og nefkokið. Við kvef getur 
stíflan valdið söfnun vökva sem 
getur orðið gróðrarstía og leitt til 
sýkingar. Þessi bólga er algengari 
hjá ungbörnum og börnum þar 
sem kokhlustin er þrengri og stíflast 
auðveldlega. Aðaleinkenni eyrna-
bólgu er verkur, sem getur verið 
frá vægum til óbærilegs í versta 
falli sem leiðir til æsings og óróa, 
aðallega hjá börnum. „Mikilvægt er 
að taka fram að eyrnaverkur gefur 
ekki endilega til kynna bólgu og 

Dropar við eyrnaverk og bólgu

Þórhildur Edda Ólafsdóttir, sölufull-
trúi hjá Artasan.

stundum er nægilegt að eyrnagöng-
in séu stífluð til að valda verk, með 
öðrum orðum þá þarf eyrnaverkur 
ekki endilega að tengjast bakteríu-
sýkingu,“ áréttar Þórhildur.

„Otikon eru eyrnadropar til úða-

notkunar sem innihalda náttúruleg 
efni sem notuð eru til að hreinsa 
eyrnamerg úr hlustinni, draga úr 
eyrnaverk og styðja við meðferð við 
eyrnabólgu,“ segir Þórhildur.

Otikon hefur marga kosti, úðinn 
hjálpar til við að fjarlægja eyrna-
merg úr hlustinni á eðlilegan hátt 
en úðinn mýkir eyrnamerginn og 
smyr hlustina, hann nýtist þannig 
til að bæta heyrn með því að losa 
tappa af eyrnamerg úr hlustinni.

Úðinn þekur hlustina með olíu-
lagi sem ver hana fyrir utanaðkom-
andi efnum auk þess sem úðinn 
getur dregið úr verkjum. Úðinn 
hentar börnum og fullorðnum og 
mikill kostur þykir hve auðveldur 
hann er í notkun.

Otikon fæst í næsta apóteki.

Otikon

●  Meðferð við 
eyrnaverk 
og bólgu í 
tengslum við 
miðeyrna-
bólgu.

●  Hjálpar til við 
að fjarlægja 
eyrnamerg úr 
hlustinni.

Auðveld notkun
●  1-2 úðar í eyra, mest þrisvar á dag í 5 til 7 daga, eða 

þangað til einkenni lagast.

●  Hristið flöskuna, réttið úr úðastútnum og setjið 
endann u.þ.b. ½ cm inn fyrir op hlustarinnar, úðið.

●  Bíðið í hálfa mínútu og setjið lítinn bómullarhnoðra 
í eyrað. Eftir úðun má halla höfðinu til hliðar til að 
flýta fyrir að lausnin berist inn í eyrað.

●  Geymið dropana á svölum stað en þá má nota í þrjá 
mánuði eftir opnun.

Otikon eru eyrna-
dropar sem 
hreinsa eyrnamerg 
úr hlust, draga 
úr verk og styðja 
við meðferð 
við eyrnabólgu. 
Otikon er í úða-
formi og inni-
heldur einungis 
náttúruleg efni. 

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar

MENNINGARHUSIN.KOPAVOGUR. IS

Styrk�r  úr 
lista- og 
menn�ngar-
 sjóð� Lista- og menningarráð Kópavogs bæjar auglýsir  

eftir umsóknum um styrki úr lista- og menningar sjóði 
vegna verkefna á næsta ári. Umsóknum skal skila fyrir 
17. nóvember 2018. Hlut verk sjóðsins er að efla 
menningar lífið í Kópa vogi í samræmi við menningar-
stefnu bæjarins. Styrkir eru veittir einstak lingum, 
stofnunum og listhópum.

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

Umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur má nálgast  
á heimasíðunni menningarhusin.kopavogur.is. Nánari 
upplýsingar veitir Soffía Karlsdóttir, forstöðu maður 
menningarmála í Kópavogi, í gegnum netfangið:  
soffiakarls@kopavogur.is

Umsóknum
 skal skila fyrir 17. n

óv
em
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Árni Kristjánsson, handritshöfundur og leikstjóri Plastóperunnar, sem verður 
frumsýnd í Safnahúsinu við Hverfisgötu á sunnudag. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Plastóperan er glæný ópera 
fyrir börn og foreldra eftir 
Gísla Jóhann Grétarsson og 

Árna Kristjánsson sem verður sýnd 
tvisvar í Safnahúsinu á morgun, 
sunnudag. Hún fjallar um feðgin 
sem eyða starfsdegi í skólanum í 
að velta fyrir sér samhenginu milli 
plastnotkunar og tíma.

 „Forsaga verkefnisins er sú að 
Guja Sandholt, verkefnastjóri 
Óperudaga í Reykjavík, hefur 
samband í sumar og biður mig að 
skrifa handrit og leikstýra barna-
óperu eftir Gísla Jóhann Grétars-
son. Við höfðum aldrei hist áður 
en áttum ákaflega gott samstarf á 
þessum stutta tíma,“ segir Árni og 
bætir því við að umfjöllunarefnið 
brenni mjög á honum. „Ég er bæði 
tiltölulega nýbakaður faðir, og 
svo kenndi ég í Laugarnesskóla í 
fyrra og kynntist því vel markhópi 
óperunnar og hvað honum finnst 
fyndið.“ Verkið gerist á starfsdegi 
í skólanum sem feðginin Kristinn 
og Eldey eyða saman, Kristinn 
í að skrifa skýrslu fyrir vinnuna 
um kolefnisjöfnun og Eldey veltir 
plasti fyrir sér á meðan. „Enginn 

framleiðir plast gagngert til þess 
að skemma náttúruna heldur er 
plast aðallega notað til að spara 
tíma og óperan snýst um hvernig 
við nýtum tímann okkar. Gætum 
við kannski sparað plastið með því 
að hægja á og eyða meiri tíma í það 
sem raunverulega skiptir máli? 
Ætlum við að pakka börnunum 
okkar í plast af því við höfum ekki 
tíma fyrir þau? Það er kannski 
stóri boðskapurinn í verkinu.“

Á sviðinu eru tveir söngvarar, þau 
Jón Svavar Jósefsson og Björk Níels-
dóttir og þrír hljóðfæraleikarar, 
Catherine Maria Stankiewicz, 
sellóleikari, Eva Þyri Hilmarsdóttir, 
píanóleikari og Kristín Þóra Péturs-
dóttir, klarinettleikari. „Tónskáldið 
notar bæði þekkt óperustef og nýrri 
vísanir og leikur sér með formið af 
virðingu og þekkingu,“ segir Árni 
sem vonar að sem flestir geri sér 
ferð í Safnahúsið á sunnudaginn.

Plastóperan verður frumsýnd í 
Safnahúsinu á sunnudag klukkan 
tvö og svo er aftur sýning klukkan 
fjögur. Aðgangur er ókeypis en 
mikilvægt er að panta miða í gegn-
um viðburðinn á Facebook.

Plastópera um tímann
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Dóttir mín er mikill 
snillingur og er sem 

betur fer með svipuð 
áhugamál og ég. Þannig 
erum við oft að búa til 
lög, föndrum mikið 
saman og svo búum við 
líka til alls kyns dansa.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Ljóðstafur
Jóns
úr Vöúr

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar 
efnir í átjánda sinn til ljóðasamkeppninnar 
um Ljóðstaf Jóns úr Vör. Ljóðum skal skilað
í fjórum eintökum undir dulnefni ekki síðar 
en 7. desember. Með hverju ljóði þarf að
fylgja lokað umslag merkt dulnefninu sem 
inniheldur upplýsingar um nafn, símanúmer 
og netfang skáldsins. Einungis umslög sem
tilheyra vinnings- og viðurkenningarljóðum
verða opnuð en öllum öðrum gögnum eytt.
Athugið að ljóðin mega ekki hafa birst áður. 
Ljóðstafurinn verður afhentur ásamt viður-
kenningum sunnudaginn 20. janúar 2019 
við hátíðlega athöfn í Salnum.

Lista- og menningarráð Kópavogsbæjar

Skilafrestur í kepp
nina er til og með 7. 

des
em

b
er

 2
01

8 /
Verðlaunaafhendingin
er liður í Dögum ljóðsins
í Kópavogi.

Nánari upplýsingar: 
menningarhusin@kopavogur.is 
eða 441 7607

Utanáskriftin er

Ljóðstafur Jóns úr Vör 

Menningarhúsin í Kópavogi 

Digranesvegi 1

200 Kópavogur

MENNINGARHUSIN.KOPAVOGUR. IS

Eftir níu eftirminnileg ár með 
gleðisveitinni FM Belfast 
hefur Árni Vilhjálmsson, einn 

söngvara sveitarinnar, sagt skilið 
við félaga sína og hafið sólóferil. 
Hann kemur fram á Airwaves-tón-
listarhátíðinni í næsta mánuði en 
fyrr í vikunni gaf Árni út fjórða lag 
sitt á árinu, Sides. Óhætt er að segja 
að tónlist Árna sé talsvert ólík 
þeirri sem hann var að fást við í FM 
Belfast þar sem lífleg elektrón íkin 
víkur fyrir rólegri tónlist með hjálp 
fjölbreyttari hljóðfæra. „Tónlistin 
sem ég gef út undir nafninu Árni 
Vil er á frekar persónulegum 
nótum. Ég hef mest unnið hana 
með Þóri Bogasyni (Thoracius 
Appotite) en hann er mjög hæfi-
leikaríkur, bæði tónlistarlega og 
svo gerir hann frábær myndbönd.“

Innblásturinn segist hann sækja 
í ýmis stef úr lífi sínu. „Stefin eru 
samt örugglega á einhvern hátt 
almenn líka og eitthvað sem marg-
ir hafa staðið frammi fyrir. Eins og 
t.d. óttann við að verða ekki það 
sem þú vilt vera, þráhyggju og vera 
með drauma en liggja svo bara í 
kvíða og aðgerðarleysi uppi í rúmi 

á Facebook og fylgjast með lífinu 
fjara út.“

Hálfgerðar geimverur
Lögin fjalla líka á einhvern hátt um 
eitthvað sammannlegt, að sögn 
Árna. Um það hvað við erum lík og 
dílum við sömu hlutina en getum 
um leið birst hvert öðru eins og 
geimverur. „Þetta eru kannski 
að einhverju leyti barnalegar og 
persónulegur pælingar en lögin 
og textarnir eru unnir með lítilli 
ritskoðun. Textarnir eru á ensku af 
því hugðarefnin eru frekar almenn 
og þá er fínt að fleiri skilji orðin. 
Ég er samt orðinn frekar spenntur 
fyrir því að prófa líka að gefa út lög 
á íslensku.“

Um þessar mundir er verið að 
klára að mixa önnur lög plötunnar 
en hann reiknar með því að hún 
komi út fyrir jól. „Ég hef líka 
verið að vinna lög með Thomasi 
Stankiewicz sem er mjög klár 
pródúsent og ætlum við að gefa út 
nokkur lög á komandi mánuðum. 
Einnig kemur bráðlega út lag sem 
við Teitur Magnússon sömdum 
saman.“

Góður tími
Árin níu með FM Belfast voru 
eftirminnileg að sögn Árna sem 

segir allar tónleikaferðirnar standa 
upp úr í minningunni. „Það er í 
rauninni frekar merkilegt að svona 
lítil indí elektrósveit hafi náð að 
túra sumar eftir sumar á hverju 
festivalinu á fætur öðru víða um 
heim. Einnig var mjög lærdómsríkt 
að vinna með Árna Rúnari og Lóu 
en þau eru einstaklega skapandi. 
Það sem ég lærði kannski líka er 
að maður verður að vera trúr sinni 
sannfæringu og gera það sem er 
satt fyrir mann sjálfan. Á tímabili 
var það FM Belfast en það tók endi 
eins og gengur og gerist. Eftir níu 
ár og þrjár plötur var ég orðinn 
þreyttur á að túra og fannst það 
ekki lengur jafn gefandi. Það var 
kominn tími á að ég gerði eitthvað 
nýtt og rannsakaði mína eigin 
rödd betur.“

Útvarpið skemmtilegt
Þótt flestir þekki tónlistarmann-
inn Árna á hann sér ýmsar fleiri 
listrænar hliðar. Hann er m.a. einn 
meðlima í leikhópnum  Kriðpleir 
og listahópnum Art – Studio Art 
Collective sem var stofnaður 
nýlega. „Útvarpsleikritið Bónus-
ferðin eftir okkur félaga í Kriðpleir 
var flutt á Rás 1 fyrir stuttu og er 
hægt að hlýða á það á vef RÚV. Það 
var mjög skemmtilegt að vinna 

leikrit fyrir þennan miðil en við 
höfðum ekki gert það áður. Við 
vorum ekki alveg vissir um hvernig 
dínamíkin á milli karakteranna 
myndi skila sér í útvarpi en við 
teljum að vel hafi tekist til. Leik-
hópurinn var að skila inn umsókn 
í sviðslistasjóð og reikna ég með 
því að við vinnum nýtt verk á 
næsta ári.“

Ólíkar afurðir
Listahópurinn Art-Studio Art 
Collective var stofnaður nýlega 
af Árna og vini hans Ými Grön-
vold myndlistarmanni og Þórði 
Hans Baldurssyni, forritara og 
digital listamanni. „Við vinnum 
alltaf eftir ákveðnu ferli og höfum 
verið að búa til hitt og þetta, þar 
á meðal alls kyns varning eins og 
trefla, handklæði, boli og peysur. 
Einnig gerðum við orkudrykkinn 
Zenergy – Positive Energy Drink 
sem er skúlptúr og concept-verk 

um jákvæða orku.“ Hann segir 
ferlið sem þeir vinni eftir kalla 
eiginlega á að það verði alltaf 
eitthvað búið til. „Þess vegna hafa 
mjög ólíkir hlutir orðið til eins og 
t.d. költið okkar, The World Cult, 
sem er komið með um 50 meðlimi, 
orkustöðvasamfestingur, Thai 
nudd vagn, nýtt skjaldarmerki sem 
við unnum með Óla Stef og svo 
nýi pappinn sem er unninn með 
rapparanum og fjöllistamann-
inum Joey Christ. Ég legg til að fólk 
fylgist með þessu á instagraminu 
okkar, @artstudioartcollective.“

Sjálfbær þróun til umræðu
Þegar Árni sinnir ekki listinni og 
daglegu starfi sínu hjá Íslensku 
auglýsingastofunni, segist hann 
verja mestum tíma sínum með 
dóttur sinni og kærustu. „Dóttir 
mín er mikill snillingur og er sem 
betur fer með svipuð áhugamál og 
ég. Þannig erum við oft að búa til 
lög, föndrum mikið saman og svo 
búum við líka til alls kyns dansa.“

Kærastan hans, Snjólaug Árna-
dóttir, pælir mikið í loftslags-
málum og segir Árni þau verja 
mestum tíma sínum í að spjalla 
um sjálfbæra þróun. „Þar má nefna 
umræðuefni á borð við hækkun 
sjávar, plastmengun, offjölgun 
mannkyns og fleira. Henni finnst 
líka gaman að flytja fyrir mig alls 
kyns fyrirlestra, þá helst eitthvað 
tengt almennri lögfræði. Utan 
þess hef ég helst áhuga á tónlist, 
öllu tengdu sjálfshjálp, myndlist, 
sviðslistum og kannski gríni líka. 
Mér finnst líka gaman að gera grín. 
Ég hugsa að það sem mér þyki 
skemmtilegast sé að gera eitthvað 
skapandi í hópi.“

Rannsakar eigin rödd betur
Árni Vilhjálmsson, fyrrverandi söngvari gleðisveitarinnar FM Belfast, hefur sagt skilið við sveitina 
og hafið sólóferil ásamt því að sinna fjölbreyttum verkefnum með ýmsum leik- og listahópum. 

„Það sem ég lærði kannski líka er að maður verður að vera trúr sinni sann-
færingu og gera það sem er satt fyrir mann sjálfan. Á tímabili var það FM 
Belfast en það tók endi eins og gengur og gerist,“ segir Árni Vilhjálmsson sem 
undirbýr sína fyrstu sólóplötu um þessar mundir. MYND/ANTON BRINK
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www.intellecta.is

Stafrænn sérfræðingur
Traust þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða í starf stafræns sérfræðings

sem og brennandi áhugi á stafrænni þróun
Háskólamenntun á sviði viðskipta-, markaðsfræði eða upplýsingatækni er nauðsynleg

Ungur og árangursdrifinn einstaklingur kemur vel til greina

Sjá nánar á: www.intellecta.is 

Umsjónarmaður fasteigna  

Capacent — leiðir til árangurs

Bandalag háskólamanna 
(BHM) er heildarsamtök 
háskólamenntaðra á íslenskum 
vinnumarkaði, stofnað 23. 
október 1958. Innan vébanda 
þess starfa 27 aðildarfélög 
sem í eru rúmlega 12.000 
félagsmenn. Hlutverk BHM er 
m.a. að semja um sameiginleg 
hagsmuna- og réttindamál 
félagsmanna samkvæmt 
umboði, vera aðildarfélögum 
til fulltingis við gerð 
kjarasamninga og standa vörð 
um hagsmuni félagsmanna 
gagnvart stjórnvöldum og 
löggjafarvaldi. 
 
BHM er vinnustaður þar sem 
jafnrétti er haft að leiðarljósi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10351 

Hæfniskröfur

Iðn- eða tæknimenntun er kostur.
Reynsla af sambærilegu starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund. 
Nákvæmni, skipulögð og öguð vinnubrögð.

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

31. október 

Starfssvið

Viðgerðir og viðhald.
Þjónusta við gesti.
Umsjón með umhverfi orlofshúsa.
Tilfallandi þrif.
Innkaup. 
Önnur tilfallandi verkefni. 

Orlofssjóður BHM leitar að umsjónarmanni fasteigna fyrir fasteignir sínar í Brekkuskógi, Reykjavík og við Hreðavatn. 
Umsjónarmaður er ábyrgur fyrir viðhaldi og umsjón fasteigna sjóðsins og að eignir hans séu í sem bestu ásigkomulagi.  
 
Um er að ræða 100% starf og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsjónarmaður fasteigna 50%

Capacent — leiðir til árangurs

Bandalag háskólamanna 
(BHM) er heildarsamtök 
háskólamenntaðra á íslenskum 
vinnumarkaði, stofnað 23. 
október 1958. Innan vébanda 
þess starfa 27 aðildarfélög 
sem í eru rúmlega 12.000 
félagsmenn. Hlutverk BHM er 
m.a. að semja um sameiginleg 
hagsmuna- og réttindamál 
félagsmanna samkvæmt 
umboði, vera aðildarfélögum 
til fulltingis við gerð 
kjarasamninga og standa vörð 
um hagsmuni félagsmanna 
gagnvart stjórnvöldum og 
löggjafarvaldi. 
 
BHM er vinnustaður þar sem 
jafnrétti er haft að leiðarljósi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10350 

Hæfniskröfur

Iðn- eða tæknimenntun er kostur.
Reynsla af sambærilegu starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund. 
Nákvæmni, skipulögð og öguð vinnubrögð.

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

31. október 

Starfssvið

Þrif og ræstingar í orlofshúsum Brekkuskógi.
Þjónusta við gesti.
Viðgerðir og viðhald.
Umsjón með umhverfi orlofshúsa.
Innkaup.
Önnur tilfallandi verkefni. 

Orlofssjóður BHM leitar að umsjónarmanni fasteigna fyrir fasteignir sínar í Brekkuskógi. Umsjónarmaður sinnir þrifum 
fasteigna sjóðsins og er ábyrgur fyrir endurnýjun innbús og innanstokksmuna orlofseigna sjóðsins í Brekkuskógi. Þá skal 
hann tryggja að ástand þeirra sé ætíð eins og best verður á kosið. Einnig leysir hann umsjónarmann fasteigna OBHM af í 
orlofi.  
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426
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BLAÐAMAÐUR Á FRÉTTABLAÐIÐ
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU BLAÐAMANNA LANDSINS?

Fréttablaðið og Fréttablaðið.is óska eftir blaðamanni. Um er að ræða áhugavert starf á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn. 

Umsækjandi þarf:

 og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar

 
í gegnum netfangið sunnak@frettabladid.is. 

Umsóknafrestur er til og með 28. október.

Jarðböðin

Mannauðs- og markaðsstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Jarðböðin við Mývatn voru 
opnuð sumarið 2004 og hafa 
verið í örum vexti allar götur 
síðan. Jarðböðin hafa skapað 
sér sess sem kjölfesta í 
ferðaþjónustu í Mývatnssveit, 
enda opin alla daga allt árið 
um kring. Mývatnssveit er 
rómuð fyrir náttúrufegurð, en 
þar búa rúmlega 500 manns. 
Þar er meðal annars leikskóli, 
grunnskóli, íþróttahús, 
heilsugæsla og verslun. 
Hjá Jarðböðunum starfa 22 
starfsmenn yfir vetrartímann 
en yfir sumartímann eru um 
45 starfsmenn. Jarðböðin 
geta boðið upp á glæsilegt 
leiguhúsnæði sé þess óskað 
sem voru byggð árið 2017.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10363 

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf sem nýtist í starfi, menntun á sviði 
markaðsmála og/eða mannauðsmála kostur
Reynsla- og/eða þekking af markaðsstörfum kostur
Reynsla- og/eða þekking af mannauðsmálum kostur
Góður skilningur, kunnátta og reynsla í samfélagsmiðlun.
Reynsla af verkefnastjórnun kostur
Góð ensku- og íslenskukunnátta í ræðu og riti, reynsla af 
textagerð er kostur.
Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
Lausnarmiðuð og skapandi hugsun.

·

·
·
·
·
·

·
·

·
·
·

·
·
·

Umsóknarfrestur

5. nóvember 

Starfssvið

Yfirumsjón með markaðsstarfi
Stefnumótun og áætlanagerð
Samskipti og miðlun, þ.á.m. ábyrgð og umsjón 
samfélagsmiðla og samskipti við fjölmiðla.
Mælingar og greining á markaðsstarfi fyrirtækisins.
Starfsmannaviðtöl, ráðningar og vaktaplön
Hugmyndavinna, verkefnastjórnun og vöruþróun.

Vilt þú tilheyra hópi fólks sem vinnur náið saman að því að gera Jarðböðin að áhugaverðum stað? Ef svo er þá leitum við 
að hugmyndaríkum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. Um er að ræða 
fjölbreytt og krefjandi starf í fallegri náttúru. 

Reykjanesbær

Kerfisstjóri 

Capacent — leiðir til árangurs

Reykjanesbær er fimmta 
fjölmennasta sveitarfélag á 
Íslandi með um 18.800 íbúa og 
eru starfsmenn bæjarins um 
eitt þúsund talsins.  
 
Stefna Reykjanesbæjar er að 
hafa á að skipa hæfum og 
ánægðum starfsmönnum sem 
geta sýnt frumkvæði í störfum 
sínum og veitt bæjarbúum 
framúrskarandi þjónustu.  
 
Jafnræðis er gætt í 
ráðningarferlinu og ráðning 
byggist á hæfni umsækjanda 
til að sinna starfinu í samræmi 
við þær kröfur sem settar 
eru fram í auglýsingu. Við 
ráðningar er ávallt höfð 
hliðsjón af jafnréttisáætlun 
Reykjanesbæjar. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10362 

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræðimenntun eða 
önnur sambærileg menntun
Reynsla af rekstri tölvukerfa
Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa
Þekking og reynsla af active directory og SCCM æskileg
Haldgóð þekking á netkerfum æskileg
Sjálfstæði, skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð 
Þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og 
samstarfshæfni 
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

·

·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

·
·
·

Umsóknarfrestur

5. nóvember 

Starfssvið

Rekstur og áframhaldandi uppbygging á tölvuumhverfi 
Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón 
Uppsetning og þjónusta á vél- og hugbúnaði 
Notendaþjónusta við starfsmenn
Uppsetning á tölvu- og hugbúnaði, bilanagreining viðhald 
og lagfæringar
Öryggismál
Samskipti við birgja og þjónustuaðila
Ýmis önnur fjölbreytt verkefni sem upp koma við rekstur 
deildarinnar

Reykjanesbær óskar eftir kerfisstjóra til starfa. Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum ásamt því að vera tilbúinn að takast á við krefjandi og skemmtilegt starf.  
 
Viðkomandi er staðgengill forstöðumanns upplýsingatæknimála. 



Mannauðsstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk Hörpu  er að vera 
vettvangur fyrir tónlistar- og 
menningarlíf sem og hvers 
konar ráðstefnur, fundi og 
samkomur, innlendar og 
erlendar. Hlutverk hússins 
er jafnframt að vera miðstöð 
menningarlífs fyrir alla 
landsmenn og áfangastaður 
innlendra og erlendra 
ferðamanna. Félagið er 
hlutafélag í eigu ríkis (54%) 
og Reykjavíkurborgar (46%) 
og er starfsemin grundvölluð 
á eigendastefnu þessara 
aðila. Markmið félagsins er 
að efla íslenskt tónlistar- og 
menningarlíf, styrkja stöðu 
Íslands á sviði ráðstefnuhalds 
og ferðaþjónustu og stuðla að 
öflugu mannlífi í miðborginni. 
 
Harpa hefur hlotið fjölda 
viðurkenninga m.a. hin virtu 
Mies van der Rohe verðlaun 
árið 2013.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10361 

Hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Lágmark 3ja ára reynsla af mannauðsstjórnun
Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun er kostur
Mikil færni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og 
sveigjanleiki 
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
Metnaður til að ná árangri í starfi og góðir 
skipulagshæfileikar 
Hæfni og geta til að vinna undir álagi 
Mjög gott vald á íslensku bæði í ræðu og riti

·
·
·

·

·
·

·
·

·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

31. október 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

Leiðir vinnu við þróun og framkvæmd á mannauðsstefnu 
Hörpu
Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna 
Umsjón með greiningu starfa og gerð starfslýsinga
Leiða vinnu við innleiðingu jafnlaunavottunar
Umsjón með starfsþróunar- og fræðslumálum
Túlkun kjarasamninga og samskipti við stéttarfélög
Þátttaka í áætlunargerð og rekstri er snýr að 
mannauðsmálum

Ert þú frábær í mannlegum samskiptum, með menntun og reynslu af  mannauðsmálum og vilt starfa á 

skemmtilegum vinnustað?   
 
Ef þessi lýsing hljómar kunnuglega þá erum við mögulega að leita að þér.  Um er að ræða starf í tónlistar- og 
ráðstefnuhúsinu Hörpu ohf.  Hér er gullið tækifæri fyrir kröftugan og metnaðarfullan einstakling sem vill taka þátt í því 
að móta nýtt og spennandi starf  og um leið taka þátt í að efla Hörpu sem frábæran vinnustað. Við leitum að jákvæðum, 
metnaðarfullum og hugmyndaríkum liðsmanni til að slást í góðan hóp. 
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Skrifstofustjóri á skrifstofu 
sviðsstjóra

Capacent – leiðir til árangurs

Umhverfis og skipulagssvið 
(USK) gegnir fjölþættu 
hlutverki allt frá því að 
vinna með kjörnum 
fulltrúum að stefnumótum 
í umhverfis-, skipulags- 
og samgöngumálum í 
að samþykkja teikningar 
og tryggja eftirlit í 
heilbrigðismálum. Að auki 
stýrir sviðið framkvæmdum og 
viðhaldi og sinnir almennum 
rekstri í borgarlandinu 
eins og grasslætti og 
snjómokstri. Undir sviðið 
heyra einnig byggingarfulltrúi, 
skipulagsfulltrúi, 
bílastæðasjóður og 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.  
 
Um ráðningarskilmála fer 
samkvæmt reglum um réttindi 
og skyldur stjórnenda hjá 
Reykjavíkurborg og laun og 
starfskjör eru ákvörðuð af 
kjaranefnd Reykjavíkurborgar.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10357 

Menntunar- og hæfniskröfur

Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og 
stjórnsýslurétti.
Leiðtogahæfileikar
Reynsla af stjórnun æskileg.
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Mjög góðir hæfileikar til samskipta og samvinnu.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Mjög gott vald á íslensku og ensku máli í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur 

05. nóvember 

Starfssvið

Fyrirsvar fyrir umhverfis- og skipulagssvið varðandi 
lögfræðileg málefni.
Lögfræðileg ráðgjöf, álitsgerðir og umsagnir til umhverfis- 
og skipulagssviðs, fagráða sviðsins, borgarráðs, 
borgarstjóra og borgarlögmanns.
Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsmannastjórnun.
Fyrirsvar og samskipti við Úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála.
Meðferð stjórnsýslukæra.
Ábyrgð á þjónustu við umhverfis- og heilbrigðisráð og 
skipulags- og samgönguráð.
Ábyrgð á þjónustusamningum við aðrar opinbera aðila.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar leitar að jákvæðum, framsýnum og metnaðarfullum leiðtoga 
sem býr yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum, lausnamiðaðri hugsun, sveigjanleika og drifkrafti til að 
sinna starfi skrifstofustjóra.  
 
Skrifstofustjóri er hluti af yfirstjórn umhverfis- og skipulagssviðs, er staðgengill sviðsstjóra sem er jafnframt 
næsti yfirmaður.

·
·

·
·
·
·
·
·

·

·

·
·

·
·

·
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Við leitum að einstaklingi til að stýra teymi tölvurekstrar á Þjónustusviði Þjóðskrár Íslands. Ef þú ert rétti 
einstaklingurinn sem er tilbúinn að leiða okkur inn í framtíðina, hefur brennandi áhuga á tækni, metnað 
fyrir nýjungum og hæfileika til að miðla þekkingu þá viljum við fá þig í hópinn. 

Teymisstjóri tölvurekstrar

Hæfniskröfur:
• Tæknilegar vottanir eða önnur menntun sem nýtist í starfi er skilyrði

• Haldgóð reynsla af rekstri tölvukerfa er skilyrði 

• Góð þekking á Microsoft, Linux og tölvunetum er mikill kostur

• Reynsla af stjórnun og leiðtogahæfni er kostur

• Þekking á ISO27001 er kostur

• Góðir skipulagshæfileikar og samskiptafærni

• Sjálfstæði, frumkvæði og framúrskarandi þjónustulipurð

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á daglegum rekstri tölvukerfa

• Ábyrgð á daglegum rekstri tölvurekstrarþjónustu

• Ábyrgð á að tölvurekstur sé í samræmi við ISO27001

• Stefnumótun og framþróun tölvuumhverfis ÞÍ

• Samskipti við birgja og innkaup 

www.skra.is
www.island.is

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og 
fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi 
þeirra og eignir. Við sinnum því með því að safna, varðveita 
og miðla upplýsingum um fólk, mannvirki og landeignir. 
Innan starfssviðs Þjóðskrár Íslands er rekstur fasteignaskrár 
og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og brunabótamat, rekstur 
island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða 
samvinnu sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum 
eftirsóknarvert að fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í 
anda gilda okkar um virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.
Þjóðskrá Íslands er bæði staðsett í Reykjavík og á Akureyri.  

ÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁREIEIEIEIEEIEEIEIIIÐAÐAÐAÐAÐAÐAÐAÐAAAÐAÐAAÐ NLNLNLNLNLNLNNLNLLNLNLLEIEIEIEIEIEIEIEEEEEIE KIKIKIKIKIKIKKKIKIVVVIVVVIVIVIVVVVIV RÐRÐRÐRÐÐR ININNNNNNNNGGGGGGGGGG

SKSSKKKSKSKSKÖÖPÖPÖPÖÖÖPPÖÖPPPÖPÖPÖPPÖÖ UUNUNUNUNUNUNUNUNUUNUNNUNUNUNU ARAAAAAAARARARARAARARARRARARAAA GLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLLLEÐEEÐEÐEÐEEÐÐEEEÐEEEÐEÐEÐEÐE IIIIIIII

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Í teyminu starfa fimm kerfisstjórar sem þjónusta Þjóðskrá Íslands 
ásamt nokkrum opinberum stofnunum.

Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018.   

Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. 
Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Dagbjört M. Pálsdóttir, deildarstjóri, dmp@skra.is. 

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum. 
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag en í gær. 

Rafiðnaðar- og 
véliðnaðarmenn

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls 
við Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að 
leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. Mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði, 
teymisvinnu, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Álver Alcoa Fjarðaáls er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Iðnaðarmenn vinna saman
í öflugum teymum þar sem unnið er eftir fyrirbyggjandi viðhaldskerfi og ástandsgreiningu. 
 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2018.  Umsóknir eru trúnaðarmál og
er þeim öllum svarað. Frekari upplýsingar veitir Jón Óli Benediktsson leiðtogi viðhalds,
jon.benediktsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.
 
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is

Alcoa Fjarðaál leitar að rafiðnaðarmönnum og 
véliðnaðarmönnum í fjölbreytt störf í dagvinnu



Garri sérhæfir sig í innflutningi og sölu 
á gæðamatvöru, umhverfisvænum 
umbúðum og hreinlætislausnum

Garri leitar að öflugum aðila í krefjandi starf fjármálastjóra, þar sem frumkvæði, samskiptafærni 
og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín. Fjármálastjóri situr í leiðtogateymi Garra og tekur virkan 
þátt í rekstri fyrirtækisins en framundan eru spennandi tímar í síbreytilegu umhverfi.

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 31. október.

Garri ehf  |  Hádegismóar 1  |  110 Reykjavík
5 700 300  |  garri@garri.is  |  www.garri.is

VIÐ LEITUM AÐ

FJÁRMÁLASTJÓRA

Starfssvið
- Að leiða og stýra fjármálasviði og starfsmönnum þess
- Umsjón með bókhaldi og fjárreiðum félagsins
- Gerð og eftirfylgni fjárhags- og rekstraráætlana
- Ábyrgð á mánaðar-, ársfjórðungs- og ársuppgjöri
- Samskipti við bankastofnanir
- Greining og úrvinnsla tölulegra upplýsinga
- Samningar við birgja og aðra samstarfsaðila

Menntun og hæfniskröfur
- Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun
- Sterk leiðtogafærni og reynsla af stjórnun
- Reynsla af reikningshaldi og fjármálastjórnun 
- Færni í mannlegum samskiptum og metnaður til að ná árangri
- Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í starfi

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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HÚSASMIÐUR 

Faxaflóahafnir sf óska að ráða húsasmið til starfa.
Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni á vegum 
hafnanna. 

Starfsmaðurinn munu hafa starfsstöð í Bækistöð Faxaflóa-
hafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Allar nánari upplýsingar um starfið gefur Jóhann Páll 
Guðnason í síma 5258951.

Embætti forstöðumanns 
Stofnunar Árna Magnússonar 

í íslenskum fræðum
Auglýst er laust til umsóknar embætti forstöðumanns 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins, 
menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík  |  www.studlar.is 

Tvær stöður sálfræðinga við meðferðarstöð ríkisins  
fyrir unglinga að Stuðlum eru lausar til umsóknar

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum. Starfshlutfall er 100%. Stuðlar starfa á grundvelli barnaverndarlaga 
og reglugerðar um Meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðunarerfiðleika, þ.m.t.  
vímuefnavanda. 

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson, forstöðumaður Stuðla í síma 530-8800 eða á netfanginu funi@bvs.is.

Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjara- 
samningi ríkisins við Sálfræðingafélag Íslands. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða 
á netfangið bvs@bvs.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018 og þarf umsækjandi helst að geta hafið störf sem fyrst. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu.

Starfssvið
Meðal verkefna sálfræðings er:

þeirra.

og samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.

aðrar meðferðarstofnanir.

Persónulegir eiginleikar

samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.

Hæfnikröfur:

æskileg.
-

meðferð, atferlismótun og félagsnámskenningum.

Blómaskreytir óskast til 
starfa í Blómaval Skútuvogi
Leitað er að vandvirkum og þjónustulunduðum blómaskreyti 
til þess að bætast í hóp öflugra starfsmanna Blómavals. 
Helstu verkefni eru gerð blómaskreytinga, sala og þjónusta 
við viðskiptavini, vöruframsetning og útstillingar.
Vinnutími er frá 12-19 eða 10-17 og aðra hvora helgi frá 10-18.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla úr blómaverslun og af sölustörfum
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi, jákvæðni og heiðarleiki í starfi
• Gott vald á íslensku 

Nánari upplýsingar um starfið gefur 
Díana Allansdóttir á dianaa@husa.is

Umsóknarfrestur til og með 31.10.2018. 
Sótt er um starfið á www.husa.is/laus-storf

Hvetjum bæði kynin til þess að sækja um starfið.

Hjá Blómavali er lifandi starfsumhverfi, öflug liðsheild og frábær starfsandi. 
Lögð er mikil áhersla á símenntun og að starfsmenn fái tækifæri til að eflast og þróast í starfi. 
Gildin okkar eru: Metnaður, þjónustulund og sérþekking.

Blómaval er stórmarkaður með allt fyrir blóma- og garðáhugafólk. 
Hjá okkur eiga áhugamenn um ræktun að fá allt sem hugurinn girnist og faglega þjónustu.

ast í starfi.

ónustu.

Byggingar- og 
skipulagsfulltrúi

Laust er starf byggingar- og skipulagsfulltrúa í Kjósarhreppi. 
Leitað er eftir öflugun og hæfum einstaklingi sem hefur 
áhuga á starfi á þessu sviði. Um er að ræða hlutastarf.

Starfsmaðurinn  fer með framkvæmd byggingar- og 
skipulags skipulagsmála samkvæmt lögum og sinnir verk-
efnum í samstarfi við skipulags- og byggingarnefnd sveitar-
félagsins sem starfar í umboði hreppsnefndar ásamt því að 
vinna náið með oddvita/sveitarstjóra.

Helstu verkefni:
 Móttaka skipulags- og byggingarerinda
 Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
 Úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
 Útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa.
 Umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa  
 Yfirferð uppdrátta
 Skráning fasteigna og stofnun lóða.
 Umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og 

 byggingarmál og tryggja virkni gæðakerfis  
 byggingarfulltrúa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og 

 hæfniskröfum 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr.  
 mannvirkjalaga nr. 160/2010.
 Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum  

 ásamt opinberri stjórnsýslu er æskileg. 
 Mikilvægt er að umsækjandi hafi iðnmenntun í 

 byggingariðnaði sem bakgrunn.
 Góðir samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir.
 Skipulögð og fagleg vinnubrögð.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. 
Laun og önnur starfskjör eru samningsatriði. 

Nánari upplýsingar veitir oddviti í síma 566 7100.
Umsóknir ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið: 
oddviti@kjos.is. 

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember. 

Fjölskylduþjónusta
»    Deildarstjóri barnaverndar
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Lækjarskóli
»    Starf með nem. með fjölþættan vanda - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
»    Grunnskólakennari  -Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Umhverrfis- og skipulagsþjónusta
»    Bifvélavirki/vélvirki í Þjónustumiðstöð
Málefni fatlaðs fólks
»    80% starf - Smárahvammur
»    Þroskaþjálfi - Svöluhraun
»    Þroskþjálfi - þjónustuíbúðir á Drekavöllum
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólastjóri - Skarðshlíðarskóli
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Tjarnarás

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is
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Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.000 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í Supply Chain deild Össurar. Deildin sér um öll innkaup, 
inn- og útflutning og framleiðslustýringu. Viðkomandi mun sjá um uppsetningu og viðhald á gögnum í framleiðslukerfi 
Össurar ásamt því að styðja framleiðsluna við uppfærslur og innleiðingar á framleiðslukerfi (ERP).

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem verkfræði, 

viðskiptafræði eða vörustjórnun

• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla 

• Mjög góð enskukunnátta

• Þekking á Dynamics Navision er kostur

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Sérfræðingur í framleiðslugögnum

Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2018.

Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.

For English version please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
• Uppsetning á vörum og framleiðsluleiðum í 

framleiðslukerfi

• Samstarf við aðrar starfsstöðvar Össurar varðandi 

uppsetningu á aðfangakeðjunni í heild

• Viðhald og yfirsýn á gögnum í framleiðslukerfi

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L 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 :
4 .  N ÓV E M B E R

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega 
þjónustulunduðum einstaklingum . Farþega- 
þjónustan veitir farþegum bestu þjónustu sem 
mögulegt er. Helstu verkefni eru flæðisstýring, 
upplýsingagjöf, þjónusta við farþega, umsjón 
með þjónustuborðum ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Þórarinsdóttir, 
kristin.þorarinsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Aldurstakmark 18 ár
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Góð kunnátta í ensku og íslensku -  
 þriðja tungumál er kostur

F R A M T Í Ð A R S T Ö R F  V I Ð  F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T U

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 bakgrunnsskoðunar  
lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar  er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi  þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir  
launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.
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Launafulltrúi

Við leitum eftir áhugasömum einstaklingi til starfa sem launafulltrúi á skrifstofu Lögreglustjórans á Suðurnesjum.  
Hlutverk embættisins er hvers kyns löggæsla, landmæraeftirlit, rannsóknir lögreglumála og sakamála. Embætti Lögreglu -
stjórans á Suðurnesjum var til með sameiningu lögreglunnar í Keflavík og Sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli árið 2007.  
Hjá embættinu starfa um 150 manns á þremur starfsstöðvum. Aðalskrifstofa embættisins er að Brekkustíg 39.

Við viljum ráða jákvæðan, metnaðarfullan og þjónustulipran einstakling sem er töluglöggur, lausnamiðaður og hefur reynslu 
af launavinnslu. Áhersla er lögð á árangursríkt samstarf við mismunandi deildir embættisins.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa 
gert. Sótt er um starfið rafrænt á; www.starfatorg.is. Umsækjendur eru beðnir um að skila sem viðhengi 1-2 bls. 
kynningarbréfi ásamt starfsferilskrá. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á faglegu og stöðluðu matsferli. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
 
Launafulltrúi heyrir undir mannauðstjóra embættisins. Starfið veitist eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 22.10.2018. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi Þorkell Kristjánsson - Hthk01@logreglan.is - 4442200

Helstu verkefni og ábyrgð
 Umsjón og ábyrgð á launabókhaldi, frágangi  

 og skilum launa 
 Launaröðun og launagreiðslur skv. kjara- og 

 ráðningarsamningum 
 Upplýsingagjöf til starfsmanna varðandi kjaratengd mál 
 Ýmis umsjón og utanumhald í tengslum við 

 starfsmannakerfi
 Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda á sviði kjaramála
 Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttarfélög og   

 opinbera aðila
 Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði 

 kjaramála
 Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra
 Ýmis önnur tilfallandi störf

Hæfnikröfur
 Stúdentspróf eða menntun sem nýtist í starfi
 Þekking og reynsla af launavinnslu og/eða bókhaldi 

 skilyrði 
 Góð kunnátta og færni í Excel
 Þekking á launa- og mannauðskerfi ríkisins Oracle 

 er kostur
 Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi og 

 skyldur starfsmanna
 Hæfni til að greina gögn og upplýsingar 
 Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum 
 Frumkvæði og metnaður til að ná árangri 
 Nákvæmni, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum

Starfshlutfall starfanna er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 05.11.2018 

www.starfatorg.is

Lausar stöður hjá Fjársýslu ríkisins 

Hugsar þú í 
lausnum?

Dreymir þig um  
samstarf & 

teymisvinnu?

Eru 

mannleg 
samskipti 

sérsvið þitt?

Er nákvæmni 
þér í blóð borin?

Gæti verið að 
launaafgreiðsla 
sé millinafnið þitt?

Ertu um borð í 

tæknihraðlestinni?

Fylgir 
þolinmæðin
þér í hvert fótmál?

Langar þig að koma

 í liðið okkar?

Launaafgreiðsla á launasviði

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og 

áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

Sérfræðingur á bókhaldssviði

Leynist  

innra með þér?

Stingur þú 
þér á bólakaf í 
bókhaldið?

www. .is

Nánari upplýsingar 
í síma 545-7500 veita: 

(launasviði)  
Alfreð S. Erlingsson (bókhaldssviði) 

og rekstri mannauðshluta Orra.  
 

í að svara tölvupósti.

 

Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra

Hæfnikröfur

 
 

Umsjón og eftirlit með bókhaldi tiltekinna  

Hæfnikröfur

Skipulagshæfni

 

Norðurey Hótel óskar eftir  
starfsfólki í eftirfarandi störf

Starfsmaður í Gestamóttöku, vaktavinna 12 tíma vaktir.
 Mjög góð enskukunnátta skilyrði.
 20 ára og eldri.
 Annað tungumál kostur en ekki skilyrði.
 Vera stundvís og reglusamur.

Starfsmaður á næturvaktir, vinnutími 20-8 aðra 
hverja viku.

 Mjög góð enskukunnátta skilyrði.
 25 ára eða eldri.
 Annað tungumál kostur en ekki skilyrði
 Vera stundvís og reglusamur.

Herbergisþrif um helgar.
 18 ára og eldri.
 Reynsla af þrifum.
 Vera stundvís og reglusamur.
 Reyklaus.

Starfsmaður í eldhús, vinnutími 6-14 virka daga.
 20 ára og eldri.
 Góð enskukunnátta æskileg.
 Reynsla af eldhússtörfum.
 Vera stundvís og reglusamur.
 Reyklaus.

Æskilegt að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á office@nordurey.is 
og verður móttaka þeirra staðfest.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og 
öllum umsóknum verður svarað.
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LEIKSKÓLASTJÓRI
Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir leikskólastjóra í nýjan fjögurra deilda leikskóla 
þar sem nú þegar er starfandi grunnskóli. Leik, grunn- og tónlistarskóli munu 
vera í samstarfi undir sama þaki ásamt íþróttamiðstöð.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri 
leikskólans og að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í leikskóla-
starfi. Jafnframt að sinna samstarfi við skólasamfélagið og tryggja samvinnu skólastiganna.

Leitað er eftir öflugum leiðtoga sem er tilbúinn að byggja upp og leiða metnaðarfullt 
skólastarf þar sem skapandi starf og styrkleikanálgun við stjórnun er höfð að leiðarljósi.

Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og 
frístundaþjónustu, fanney@hafnarfjordur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinagóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, fyrri störfum umsækjanda, menntun, 
stjórnunarreynslu og þeim verkefnum sem hann hefur unnið við og varpað geta 
ljósi á færni hans til að sinna leikskólastjórastarfi. 

 Menntunar- og hæfniskröfur:

leyfisbréf sem leikskólakennari áskilið

og/eða menntunarfræða 

jákvætt miðmót

og ensku
Umsóknarfrestur er til og með 4. nóv 2018

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR ÞJÓNUSTUVER

NÝR LEIKSKÓLI Í SKARÐSHLÍÐ

Allar nánari upplýsingar veitir 
Lind í síma 552-1606 eða 
lind@fastradningar.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
4. nóvember nk. 

Arctic Fish leitar að öflugum aðila í starf 
verkefnastjóra.  Um nýtt og áhugavert starf 
er að ræða og mun viðkomandi koma að 
áframhaldandi uppbyggingu félagsins.  
Arctic Fish er með starfsemi á Vestfjörðum 
og aðsetur starfsmannsins verður á skrifstofu 
félagsins í Hafnarfirði en starfið kallar einnig 
á talsverð ferðalög á starfsstöðvar félagsins.  
Viðkomandi mun eiga töluverð samskipti við 
opinbera aðila er varða leyfismál og fleira 
sem og koma að fræðslu- og kynningarstarfi.   
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra 
viðskiptaþróunar.  

Arctic Fish og dótturfélög þess eru með lax-
eldisstarfsemi í Patreksfirði, Tálknafirði, Dýra-
firði, Önundarfirði og á Ísafirði. Fyrirtækið 
hóf starfsemi árið 2011 og hefur vaxið jafnt 
og þétt en í dag starfa rúmlega 40 manns við 
 uppbyggingu, seiðaeldi, sjóeldi og  stjórnun. 
Ný seiðaeldisstöð félagsins er útbúin full-
komnustu tækni sem völ er á og verið er að 
byggja upp sjóeldisstarfsemi félagsins sem og 
aðra þætti starfseminnar. Arctic Fish  starfar 
eftir hinum virta alþjóðlega umhverfis staðli 
ASC en frekari upplýsingar er að finna á heima-
síðu félagsins www.arcticfish.is

Starfssvið:

 Umsóknir og eftirfylgni vegna leyfismála

 Samskipti við hagsmunaaðila og opinbera aðila

 Stefnumótun og framtíðarsýn

 Þátttaka í alþjóðlegri samvinnu á sviði fiskeldis

 Kynningar- og fjölmiðlatengsl fyrir starfsemi félagsins

 Önnur verkefni í samráði við stjórnendur Arctic Fish

Hæfniskröfur:

 Menntun á sviði lögfræði eða önnur háskólamenntun 
 sem nýtist í starfi 

 Reynsla af samskiptum við opinbera aðila

 Leiðtoga- og stjórnunarhæfni

 Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur

 Mjög góð samskiptahæfni 

 Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku og ensku

 Kostur ef viðkomandi hefur þekkingu á fjölmiðlun

 Reynsla úr fiskeldi kostur 

 Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að kynna sér fagið, 
 öra framþróun þess og miðla af þeirri þekkingu í sínu starfi

Verkefnastjóri viðskiptaþróunar

Lind  Einarsdóttir

Umsækjendur er vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið á 
www.fastradningar.is 

Stuðningsaðilar óskast í liðveislu

Félagsþjónusta Seltjarnarness auglýsir eftir traustu og 
jákvæðu fólki, 18 ára og eldra, til starfa við liðveislu með  
fötluðum, bæði börnum, ungmennum og fullorðnum. Við 
óskum eftir persónulegum ráðgjafa í starf með einstakling-
um undir 18 ára og tilsjónaraðila sem gæti sinnt aðstoð við 
fullorðna. Tímafjöldi á mánuði er einstaklingsbundinn og er á 
bilinu 8 til 20 tímar. Um er að ræða dagvinnu, síðdegis vinnu 
sem og helgarvinnu, allt eftir þörfum hvers og eins.

Helstu verkefni
 

inginn í félags- og tómstundarstarfi

þjónustuþegans.

Hæfniskröfur

sveitarfélaga.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá félagsþjónustu Seltjarnar- 

sakaskrá.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef  
Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Jónsdóttir  
kristinj@seltjarnarnes.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2018.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Jónsdóttir  í síma 
665-7253 kristinj@seltjarnarnes.is eða Ástríður Halldórsdóttir í 

Sótt er um á vef Seltjarnarnesbæjar: seltjarnarnes.is  
- laus störf.

Vilt þú vera stuðningsfjölskylda?

að gefa þeim kost á auknum félagslegum tengslum. Um er að 
ræða störf 1-2 helgar í mánuði þar sem börnin dvelja á heimili 

verktakagreiðslur. 

Áhugasamir vinsamlega sendið póst á: kristinj@seltjarnarnes.
is eða á astridurh@seltjarnarnes.is eða hafið samband í síma  
665 – 7253 / 665 – 7254

Stuðningur við fjölskyldur

Félagsþjónusta Seltjarnarness auglýsir eftir starfsmanni til 

eftir verkefnum hverju sinni.

Helstu verkefni og ábyrgð

börn 

-
gingu

Hæfniskröfur
-

tavísinda sem nýtist í starfi 

 
nesbæjar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Jónsdóttir  í síma 
665-7253 kristinj@seltjarnarnes.i eða Ástríður Halldórsdóttir  
í síma 665 – 7254   astridurh@seltjarnarnes.is

Sótt er um á vef Seltjarnarnesbæjar: seltjarnarnes.is  
- laus störf.
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Lögfræðingur á skrifstofu 
félagsþjónustu

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
lögfræðings á skrifstofu félagsþjónustu. 

Ráðuneytið hefur virðingu, fagmennsku, framsýni og 
árangur að leiðarljósi í starfsemi sinni.
Meginhlutverk skrifstofunnar er að taka þátt í mótun 
stefnu stjórnvalda á sviði félagsþjónustu, 
s.s. barnaverndar, þjónustu við börn, fjölskyldur og ein-
staklinga, málefna aldraðra, fatlaðs fólks, flóttafólks, 
innflytjenda og húsnæðismála. Skrifstofunni er ætlað að 
hafa yfirsýn yfir framkvæmd stefnu stjórnvalda í þess-
um málaflokkum og fylgja henni eftir, m.a. með gerð 
lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna og reglugerða. 

Helstu verkefni:
Starfið byggir á hlutverkum skrifstofunnar og felur m.a.
í sér að vinna að stefnumörkun í þjónustu við börn og 
fylgja eftir faglegri þróun í félagsþjónustu.
Starfið krefst lausnamiðaðrar hugsunar sem gerir ríka
kröfu um skipulag og framúrskarandi samskiptahæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði.
 Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 Skipulagshæfni. 
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum auk hæfni  

 til að taka virkan þátt í teymisvinnu.
 Gott vald á íslensku í ræðu og riti. 
 Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu. 
 Góð enskukunnátta er nauðsynleg og vald á einu  

 Norðurlandamáli er kostur.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaog
efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðs hafa gert.
Um er að ræða fullt starf í krefjandi starfsumhverfi þar
sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og  
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu  
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegnastarfinu. 
Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi.

Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2018. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið 
ákvörðun um ráðningu. Frekari upplýsingar um starfið 
veitir Ellý Alda Þorsteinsdóttir skrifstofustjóri 
elly.alda@vel.is.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir 
til að sækja um. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 20. október 2018.

Ráðningarþjónusta

tækja- o
ft
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Nánari upplýsingar um störfin veitir Hulda Helgadóttir hjá HH Ráðgjöf Ráðningarþjónustu  
í síma 561 5900 eða sendið fyrirspurn í tölvupósti á hulda@hhr.is.

Menntunar- og hæfniskröfur

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Helstu verkefni

 
 
 
 

Vinsamlegast sækið um á vef HH Ráðgjafar  www. hhr.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember nk.

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í 
landinu og byggir starf sitt á samþættingu eftirlits, 

fræðslu og rannsókna. Vinnueftirlitið starfar 
samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi 
á vinnustöðum nr. 46/1980. Sjá nánari upplýsingar á 

heimasíðu  www.vinnueftirlit.is.

kopavogur.is

Kópavogsbær auglýsir lausa stöðu leikskólastjóra í leikskólanum Læk.
Lækur er sex deilda leikskóli og eru deildar aldursskiptar, eldri börnin eru í stóra Læk og yngri börnin 
í litla Læk. Leikskólinn er staðsettur í Kópavogsdal, þar sem stutt er í góð og skemmtileg útivistar- 
svæði á öllum árstímum. Leikskólinn hefur afnot af Lækjavelli, fyrrum gæsluvelli, sem nýtist sem 
útiskóli. Lækur er opinn leikskóli þar sem hluti leikrýmis barnanna er sameiginlegt en hver deild er 
með sína heimastofu. Lækur starfar í anda hugsmíðahyggju og eru einkunnarorð skólans sjálfræði, 
hlýja og virðing. Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á heimasíðunni laekur@kopavogur.is

Ráðningartími og starfshlutfall
Um er að ræða 100% starf sem ráðið er í eftir  samkomulagi.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun
· Framhaldsmenntun (MA, M.Ed., MBA eða Diplóma að lágmarki) í stjórnun eða leikskólafræðum
· Reynsla af starfi í leikskóla
· Reynsla af stjórnun
· Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi 
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
· Gott vald á íslenskri tungu 
· Góð tölvukunnátta 

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.

Unnið er samkvæmt starfslýsingu Félags stjórnenda leikskóla. Starfslýsingu má finna á www.ki.is.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla upplýsinga 
af sakaskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2018

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurlaug Bjarnadóttir, deildarstjóri leikskóladeildar (sigurlaugb@
kopavogur.is), s. 441 0000 / 861 5440.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Laus staða leikskólastjóra  

Blikksmiðjan Vík ehf. óskar að ráða 
blikksmiði sem geta unnið sjálfstætt.

Einnig aðstoðarmenn, 
þurfa að vera íslenskumælandi

Umsóknir sendist á eyjolfur@blikkvik.is
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Skjalastjóri hjá 
Fljótsdalshéraði

Laust er til umsóknar starf skjalastjóra hjá Fljótsdalshéraði

Helstu verkefni eru:
 Móttaka, skráning, varðveisla, pökkun og miðlun skjala
 Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og verklags 
við skjalastjórnun

 Umsjón með gerð gæðahandbókar
 Aðstoð við starfsfólk og stjórnendur varðandi skjalamál 
og skjalakerfi

 Eftirfylgni með skjalaskráningu og frágangur skjalasafns
 Umsjón með innri vef (skjalakerfið)
 Uppsetning dagskrár funda bæjarstjórnar og bæjarráðs

Hæfnis- og menntunarkröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, m.a. í bókasafns- og 
upplýsingafræði

 Þekking og reynsla af skjalastjórnun nauðsynleg
 Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis kostur
 Ábyrgð, vandvirkni og nákvæmni
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Góð almenn tölvukunnátta
 Gott vald á íslensku

Um fullt starf er að ræða og laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi FOSA  eða BHM eftir því sem við á og eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti komið til starfa í desember 
2018.

Allar frekari upplýsingar veitir Stefán Bragason, 
skrifstofu- og starfsmannastjóri í síma 4 700 700 eða á 
netfanginu stefan@egilsstadir.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember 2018.

Umsóknir berist á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 
700 Egilsstaðir merkt SKJALASTJÓRI 2018 eða á netfangið 
stefan@egilsstadir.is

Starfssvið
 
 
 
 

Hæfniskröfur
 
 
 
 
 

23. október 2018. 

atvinna@stb.is Vörustjóri.

Fagmenntað fólk í þína þágu

stb.is

 

 

Íbúðarhótel í miðbæ Reykjavíkur óskar 
eftir starfsmanni í gestamóttöku. 

Gestamóttaka

Svara tölvupóstum 

og símtölum

Eftirfylgni með þrifum

Þjónusta við gesti

Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið Hæfniskröfur: 
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Samskiptahæfni og rík þjónustulund

Jákvæðni og sveigjanleiki

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Starfsmaður í gestamóttöku

Um er að ræða vaktavinnu. Æskilegt er að viðkomandi búi í eða 
nálægt 101 Reykjavík. Skilyrði er að viðkomandi reyki ekki.

Laust er til umsóknar starf  
upplýsingafræðings á skrifstofu 

laga og stjórnsýslu
Auglýst er laust til umsóknar starf upplýsingafræðings á 
skrifstofu laga og stjórnsýslu. Um er að ræða fullt starf 
á skjalasafni mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

menntamalaraduneyti.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Jarðfræðikennari Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201810/1905
Sérfræðingur á bókhaldssviði Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201810/1904
Launaafgreiðslumaður Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201810/1903
Sjúkraflutningsmaður Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201810/1902
Dýraeftirlitsmaður Matvælastofnun Hafnarfjörður 201810/1901
Verkefnastjóri rannsóknastofu Háskóli Íslands Reykjavík 201810/1900
Lektor í frumulíffræði Háskóli Íslands Reykjavík 201810/1899
Lektor í kviðarhols- og brj.sk.læ. Háskóli Íslands Reykjavík 201810/1898
Ræstingastjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201810/1897
Lífeindafræðingur á rannsóknad. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201810/1896
Störf í fjárreiðudeild Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201810/1895
Þjónustufulltrúi Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201810/1894
Lögreglufulltrúi, skotvopnadeild Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201810/1893
Þjónustustjóri sjúkraskrárk. Sögu Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201810/1892
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands Reykjavík 201810/1891
Meðferðaraðili í barna- og ungl. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201810/1890
Sérfræðingur í reikningshaldi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201810/1889
Starfsmaður í Vínbúðina Vínbúðin Grindavík 201810/1888
Skrifst.m - aðstoðarm. yfirljósm. Landspítali, fæðingarvakt Reykjavík 201810/1887
Kennari í rafiðngreinum Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201810/1886
Hjúkrunarfr. - endurh. Grensási Landspítali, endurhæfingardeild Reykjavík 201810/1885
Framhaldsskólak. í spænsku Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201810/1884
Héraðsdýral. Austurumdæmis Matvælastofnun Egilsstaðir 201810/1883
Sjúkraliði Landspítali, endurhæfingardeild Reykjavík 201810/1882
Sérfræðil. í smitsjúkdómalækn. Landspítali, smitsjúkdómalækningar Reykjavík 201810/1881
Konrektor og kennarar Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201810/1880
Bókasafns- og upplýsingafr. Landsbókasafn - Háskólabókasafn Reykjavík 201810/1879
Lögfræðingur Sýslumaðurinn á Vesturlandi Stykkishólmur 201810/1878
Teymisstjóri tölvurekstrar Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201810/1877
Eftirlitsm. við véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið Reykjanesbær 201810/1876
Eftirlitsm. við véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið Reykjavík 201810/1875
Fjármálastjóri Landgræðsla ríkisins Suðurland 201810/1874
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201810/1873
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201810/1872
Lögfræðingur Samgöngu- og sveitastjórnarráðun. Reykjavík 201810/1871
Umsjón fasteigna Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201810/1870
Fjármálastjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201810/1869
Hjúkrunarfræðingur Embætti landlæknis Reykjavík 201810/1868

Fjölskylduþjónusta
»    Deildarstjóri barnaverndar
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Lækjarskóli
»    Starf með nem. með fjölþættan vanda - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Skarðssel - Skarðshlíðarskóli
»    Grunnskólakennari  -Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Umhverrfis- og skipulagsþjónusta
»    Bifvélavirki/vélvirki í Þjónustumiðstöð
Málefni fatlaðs fólks
»    80% starf - Smárahvammur
»    Þroskaþjálfi - Svöluhraun
»    Þroskþjálfi - þjónustuíbúðir á Drekavöllum
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólastjóri - Skarðshlíðarskóli
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Tjarnarás

      
        

  

Nánar á hafnarfjordur.is

LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Óskum eftir að ráða starfsfólk
Hegas ehf. heildverslun, er að leita eftir fjölhæfu og  
áhugasömu framtíðar starfsfólki, ert það þú?  
Hvetjum konur jafnt sem karlmenn til að sækja um.

Sölu og afgreiðslumann:

Lagerstjóra

Hæfniskröfur:

Áhugaverð og krefjandi störf hjá traustu og framsæknu 

okkar www.hegas.is 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir 
fyrir 1. nóvember 2018 á netfang hegas@hegas.is 

Jarðfræðikennari
Menntaskólinn í Kópavogi auglýsir eftir framhaldsskólakennara 
til jarðfræðikennslu. Um er að ræða fulla stöðu vegna afleysingar 
í eitt ár.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi háskólanám í jarðfræði og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. Einnig góða almenna   
tölvukunnáttu, sé skipulagður og hafi  færni í mannlegum 
samskiptum.  Þá er góð íslenskukunnátta nauðsynleg. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Friðriksdóttir 
skólameistari margret.fridriksdottir@mk.is og Helgi Kristjánsson 
aðstoðarskólameistari helgi.kristjansson@mk.is og í síma  
594 4000. 
Sótt er um starfið á starfatorgi eða í netfang skólameistara 
og skulu afrit prófskírteina og starfsferilskrá fylgja umsókn. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember n.k. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á www.mk.is.
      

Skólameistari

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 
DRAUMASTARFINU?

 12 ATVINNUAUGLÝSINGAR  2 0 .  O K TÓ B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Húsasmiðjan í Grafarholti 
leitar að öflugum liðsmanni

Byggjum á betra verði

Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og spennandi starf deildarstjóra í búsáhalda- og 
 fata deild. Viðkomandi mun einnig hafa umsjón með útstillingum og framsetningu vara í versluninni. 
Um er að ræða fjölbreytt verkefni í skemmtilegu starfsumhverfi þar sem reynir á frumkvæði, 
sjálfstæð vinnubrögð og gott skipulag.

Ábyrgðarsvið
• Daglegur rekstur deilda.
• Sala og þjónusta við viðskiptavini.
• Umsjón með útliti og merkingum í verslun.
• Útstillingar og vöruframsetning.

Hæfniskröfur
• Frumkvæði og sjálfstæði vinnubrögð.
• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund.
• Reynsla af sölustörfum.
• Reynsla af útstillingum æskileg.

Húsasmiðjan er líflegur vinnustaður með góðan starfsanda og sterka liðsheild. 
Húsasmiðjan leggur áherslu á að nýta til hins ýtrasta hæfni, frumkvæði og 
þekkingu samhents hóps rúmlega 500 starfsmanna sem starfa hjá fyrirtækinu.  
Lögð er rík áhersla á símenntun og fræðslu og að starfsmenn eigi þess kost að 
eflast og þróast í starfi. Gildin okkar eru: Metnaður – Þjónustulund – Sérþekking

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2018. 
Umsóknir sendast í gegnum ráðningarvef Húsasmiðjunnar 
www.husa.is/laus-storf/. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Sigurður Svavarsson rekstrarstjóri á siggi@husa.is

Hvetjum bæði kynin til þess að sækja um starfið.

verði

Reynsla af útsti

ild.

kinu.  
að 

kking

nar 
ð
s

illingum æskileg.

Um er að ræða tvö störf hjá byggingadeild skrifstofu framkvæmda og viðhalds. Byggingadeild sér um áætlanagerð, hönnun, 
útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi fasteigna eignasjóðs. Meðal verkefna byggingadeildar 
eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald leik- og grunnskóla, íþróttamannvirkja og sundlauga, frístundaheimila, ýmissa 
menningarstofnana og annarra stofnana og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar. 

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

Menntunar- og hæfniskröfur verkefnastjóra

verk-, tækni-, eða byggingafræði.

æskileg.

af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og 
fjárhagsáætlanagerð er æskileg.

teymisvinnu.

vinnubrögðum.  

skrifstofustörfum og góð þekking á Word og Excel.

Verkefnastjóri og smiður óskast til starfa á 
byggingadeild skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið verkefnastjóra

varðandi verklegar framkvæmdir.

þeirra.

með þeim.

verkbókhald, yfirferð og samþykkt reikninga.

borgarinnar.

Um er að ræða ótímabundna ráðningu og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt 
www.

reykjavik.is undir laus störf „Verkefnastjóri hjá byggingadeild Smiður hjá byggingadeild“.
agnar.gudlaugsson @reykjavik.is) deildarstjóri byggingadeildar í 

síma  411-1111.

Menntunar- og hæfniskröfur smiðsStarfssvið smiðs

fasteignastjóra.

við viðhaldsáætlun fasteigna.

viðkemur viðhaldsþörf húsnæðis.    

Útboð
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í:

„Bjarkarland - Gatnagerð og lagnir – hönnunarútboð“

Verkið felur í sér verkhönnun á götum með gangstéttum, 
gatnamótum, hringtorgi, hönnun á leiksvæðum, grasmönum 
og göngustígum í nýrri íbúðabyggð sunnan við Selfoss, 
stærð landsvæðis u.þ.b. 40 hektarar.  Hanna skal fráveitu, 
vatnsveitu og blágrænar ofanvatnslausnir þar sem það á 
við.  Lóðarblöð, sameiginleg hæðar og mæliblöð, skulu unnin 
fyrir lóðir. Þá skal gera útboðsgögn vegna framkvæmda í 1. 
áfanga, kostnaðaráætlun fyrir útboð og fella inn gögn frá 
öðrum veitufyrirtækjum. 
Stærð verkefnisins er lauslega metið eftirfarandi.
 Lengd gatna, for og fullnaðarhönnun  6830m
 Göngu- og hjólastígar  5700m
 Leiksvæði  4000 m2
 Fjöldi útboðsgagna  1 stk.
 Gerð Lóðablaða  156 stk.
 Hönnun fráveitu- og vatnslagna

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
miðvikudeginum 24. október nk.  Þeir sem óska eftir útboðs-
gögnum skulu senda tölvupóst á Baldvin Árnason á skrifstofu 
Eflu á Suðurlandi, netfang baa@efla.is.
Í tölvupósti skal koma fram nafn bjóðanda, nafn tengiliðs, 
símanúmer og netfang.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 
Selfossi fyrir kl. 11.00 mánudaginn 12. nóvember 2018 
og verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðanda sem 
þar mæta.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

Framleiðslueldhús til sölu
Fyrirtæki á sviði matar- og veitingaþjónustu, sem hefur 
verið í farsælum rekstri í fjölda mörg ár á sömu kennitölu, 
er til sölu.

Fyrirtækið er vel tækjum búið. Undanfarin ár hefur rekstur-
inn aðallega verið í sölu á hádegismat til fyrirtækja og 
stofnana. Mikil sóknarfæri, t.d. í veisluþjónustu.

Starfsemin er í leiguhúsnæði, sem sérstaklega er innréttað 
undir framleiðslueldhús og gæti kaupandi að fyrirtækinu 
fengið leigt áfram, eða fengið húsnæðið keypt.

Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að senda fyrir-
spurn á atvinna@frettabladid.is
merkt: ,,Til sölu-20”.

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um 
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið  
2. janúar til 17. desember 2019. 

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en mánudaginn 29. október nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns
í Kaupmannahöfn 
2019.
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Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði

Tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir 
Hlíðarhaga í Hveragerði.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 17. október sl. að 
auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir lóðina Hlíðarhaga í 
Hveragerði og næsta nágrenni hennar, skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið afmarkast af hlíðum 
Hamarsins til vesturs, íbúðabyggð í Laufskógum til suðurs af 
Breiðamörk til austurs og opnu svæði í hlíðum Hamarsins til 
norðurs.  Meginmarkmið deiliskipulagsins er að nýta landgæði 
svæðisins til þess að auka framboð á byggingalóðum í Hvera-
gerði, með byggð sem ætlað er að falli vel að bæði landslagi og 
núverandi byggð. Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofunni 
Breiðumörk 20, frá og með mánudeginum 22. október til mánu-
dagsins 3. desember 2018. Tillagan er aðgengileg á heimasíðu 
Hveragerðisbæjar, www.hveragerdi.is 

Athugasemdir eða ábendingar við tillöguna skulu vera skriflegar 
og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þriðjudaginn 4. desember 
2018 annað hvort á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar Breiðumörk 
20 eða á netfangið: gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði.

Safnaráð - safnasjóður · Gimli · Lækjargötu 3 · 101 Reykjavík · Sími 534 2234 · safnarad@safnarad.is · www.safnarad.is

Safnaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki 
úr aðalúthlutun safnasjóðs á árinu 2019
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2018
Í aðalúthlutun safnasjóðs eru veittir bæði verkefnastyrkir og rekstrarstyrkir, upphæð og fjöldi 
veittra styrkja ræðst af ráðstöfunarfé sjóðsins auk fjölda og gæðum umsókna. 
Viðurkennd söfn geta sótt um styrki úr safnasjóði, einnig er sjóðnum er heimilt að styrkja aðra 
starfsemi til að efla faglegt safnastarf.

Verkefnastyrkir: 
Öll viðurkennd söfn geta sótt um styrki til skilgreindra verkefna. Sjóðnum er einnig heimilt að 
styrkja aðra starfsemi til að efla faglegt safnastarf, m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun 
upplýsinga um þær. Önnur söfn, safnvísar, setur og sýningar geta notið styrks úr safnasjóði til 
skilgreindra verkefna í samstarfi við viðurkennd söfn.

Áhersluefni verkefnastyrkja fyrir næstu aðalúthlutun safnaráðs 2019 verða eftirfarandi:

• Börn og ungmenni
• Samstarfsverkefni, innanlands og utan
• Stafræn miðlun

Safnaráð vekur þó athygli á því að allar umsóknir sem uppfylla skilyrði úthlutunarreglna verða 
teknar til umsagnar safnaráðs. Umsóknir með þessum áhersluefnum þurfa að uppfylla sömu 
skilyrði um gæði umsókna og aðrar.

Rekstrarstyrkir: 
Eingöngu viðurkennd söfn geta sótt um rekstrarstyrk til sjóðsins til að efla starfsemi sína. 
Viðurkennd söfn í eigu ríkisins og viðurkennd söfn sem hljóta rekstrarstyrk á fjárlögum munu 
ekki hljóta rekstrarstyrk úr safnasjóði sama ár, en geta sótt um verkefnastyrki.

Umsóknum skal skila með því að fylla út rafrænt umsóknareyðublað á umsóknavef safnaráðs, 
sjá https://safnarad.is.

Nánari upplýsingar má finna á vef safnaráðs eða hjá framkvæmdastjóra safnaráðs,
Þóru Björk Ólafsdóttur, thora@safnarad.is. 

Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem falla undir safnalög nr. 141/2011. Mennta- 
og menningarmálaráðherra úthlutar styrkjum úr safnasjóði að fengnum tillögum safnaráðs.

Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa óskar eftir lögfræðingi 
sem getur haf ið störf sem fyrst

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá ásamt einkunnum úr grunn- og meistaranámi til 
Írisar Nordquist, skrifstofustjóra, (iris@fjeldco.is) fyrir þann 5. nóvember n.k.

Fjeldsted & Blöndal veitir fjölbreytta lögmannsþjónustu 

sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna af lögfræði-

störfum bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Þjónustan er 

fyrst og fremst sniðin að fjölbreytilegum og krefjandi
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Suðurlandsbraut 18,  108 Reykjavík , www.fjeldco.is

Hæfniskröfur:

lögfræðilegri greiningu

þörfum fyrirtækja og stofnana.

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1  110 Reykjavík
Fax 516 630  Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„VEIK-2018-12 Booster System For District Heating“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 24.10.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur.,  
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 08.11.2018  
kl. 10:00

VEIK-2018-12 20.10.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef., fyrir hönd Veitna ohf.,  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

BOOSTER SYSTEM FOR 
DISTRICT HEATING

Útboð

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2018-24 Mælaskipti á raforkusölumælum á veitusvæði 
Veitna“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 23.10.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,  
110 Reykjavík, fimmtudaginn 08.11.2018 kl. 11:30

VEV-2018-24 10.10.2018

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

MÆLASKIPTI Á 
RAFORKUSÖLUMÆLUM 
Á VEITUSVÆÐI VEITNA 
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Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2018-
10 Snjómokstur og jarðvinna“

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 20.11.2018 kl. 11:00.

ONRS-2018-10 20.10.2018

Orka náttúrunnar ohf. óskar  
eftir tilboðum í:

SNJÓMOKSTUR OG 
JARÐVINNU

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

 Þjónustuhús við ÍR-völl, innanhússfrágangur, 
útboð nr. 14335.

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

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í desem-
ber, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka næst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í desember 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í byggingagreinum í des/jan.  
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2018

Í málmiðngreinum í febrúar/mars.  
Umsóknarfrestur til 15. janúar 2019

Í snyrtifræði í febrúar/mars.  
Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2019 

Í bíliðngreinum í janúar/febrúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2018

Í hársnyrtiiðn í febrúar/mars.  
Umsóknarfrestur til 15. janúar 2019.

Nánari dagsetningar verða birtar á heimasíðu IÐUNNAR 
fræðsluseturs jafnóðum og þær liggja fyrir 

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,  
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum  
eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í 
desember 2018.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

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

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

SUÐURGATA 7 57,5 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík
einar@egfasteignamidlun.is

sunnnudag milli kl. 17 og 17:30
OPIÐ HÚS

www.egfasteignamidlun.is
Falleg, björt og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi með lyftu byggðu árið 1985 á besta stað í 
miðbæ Reykjavíkur. Rúmgóð samliggjandi stofa og borðstofa og tvö svefnherbergi. Sérstæði í bílageymslu 

fylgir. Frábær staðsetning í nágrenni við Tjörnina í Reykjavík þar sem stutt er í alla þjónustu og ýmsa 
menningarlega starfsemi. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Hvolsvegur  
860 Hvolsvöllur

Vinsæll og rótgróinn veitingastaður í blómlegum rekstri.
Gallery Pizza hefur verið starfandi í tæplega 30 ár.
Um er að ræða sölu á rekstri með öllum tækjum og  
tólum með leigusamningi
Einnig er hægt að semja samhliða um kaup á 214 fm 
veitingahúsi og 104 fm einbýlishúsi er stendur við hlið 
staðarins (laust strax).
Húsin standa á góðri lóð með mikla möguleika.

28 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Verð :

Nýbýlavegur 8  2. hæð 200 Kópavogur @domusnova.is S 527 1717 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22.OKT KL 17:00 - 17:30

Upplýsingar veitir Kristín Einars lgf. í s: 894 3003 eða 
Kristin@domusnova.is

www.domusnova.is

Beykihlið 7, 105 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Í byggingu vel skipulagt og fallegt einbýlishús 
Staðsett í botnlanga á útsýnisstað í Urriðaholti 
Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum  
um 245 fm 
Glæsileg alrými og 4-5 svefnherbergi 
Húsið afhendist fokhelt að innan eða  
skv samkomulagi

Verð :

97,0 millj.

Keldugata 13 
210 Garðabær

Einbýlishús í byggingu, 

einstakt umhverfi!

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1  110 Reykjavík
Fax 516 630  Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„VEIK-2018-06 Automatic Self Cleaning Water Fillter“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá miðvikudeginum 24.10.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur.,  
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 08.11.2018 
kl. 10:30

VEIK-2018-06 20.10.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef., fyrir hönd Veitna ohf.,  
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

AUTOMATIC SELF CLEANING 
WATER FILLTER

Útboð

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2018-10 Vetrarbraut dælustöð uppsetning búnaðar“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 23.10.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1,  
110 Reykjavík, fimmtudaginn 08.11.2018 kl. 11:00

VEV-2018-10 20.10.2018

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

VETRARBRAUT DÆLUSTÖÐ 
UPPSETNING BÚNAÐAR
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Með þér alla leið

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Fallegt einbýlishús  
með aukaíbúð á jarðhæð 
Stórar stofur á aðalhæð 
Skjólsæll og sólríkur garður 
Frábær staðsetning

Tilboð óskastV

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skólvörðustígur 

s. 897 0634

101 Reykjavík

 b ggingu vel skipulagt og fallegt 
einbýlishús.. Staðsett í botnlanga  
á útsýnisstað í Urriðaholti. Húsið er  
staðste pt á tveimur hæðum um 245 fm. 
Glæsileg alrými og 4-5 svefnherbergi 
Húsið afhendist fokhelt að innan  
eða skv samkomulagi

97,0 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Keldugata 13

s. 899 1178

210 Garðabær

162,5 fm endaraðhús með bílskúr 
Vesturgarður og vestursvalir 
Svefnherbergi fjögur, 
stór stofa lokaður garður 

64,9 millj.Verð :

Gunnar Helgi Einarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Staðarbakki 2

s. 615 6181

109 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð á  
3ju og efstu hæð í góðu l ftuhúsi  
við Þorláksgeisla 33 í Grafarholtinu
113,5 fm  -  4ra herbergja

fta  -  Stæði í bílage mslu
Tvennar svalir
Tengi f rir rafbíl í bílage mslu

50,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorláksgeisli 33

s. 899 5856

113 Reykjavík

Nýjar íbúðir, 2ja herb. og stærri 
Arkitekt Kristinn Ragnarsson 

ftuhús á þremur hæðum 
Afhending er í febrúar 2019 

25,7 millj.Verð frá:

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álalækur

s. 775 1515

800 Selfoss

.       

60,3 millj.Verð:

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 21. okt. kl. 15:00 - 16:00

Nýtt staðste pt 18 íbúða l ftuhús á fjórum 
hæðum við ngjugötu Garðabæ
Íbúðirnar eru 4ra herb. á bilinu 120 - 180 fm 
og f lgir þeim stæði í bílage mslu.
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr 
góðri nýtingu fermetra og er skipulag  
íbúða einkar gott.
Einstakar þakíbúðir með mikilli lofthæð  
á 4.hæð

Dyngjugata 1-3
210 Garðabær

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð í  
góðu húsi við Grenimel 13
3ja herbergja 90 fm 
Góð staðsetning þar sem stutt er  
í skóla og alla helstu þjónustu

38,7 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grenimelur 13

s. 899 5856

107 Reykjavík

.       

53,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21. okt. kl. 13:30 - 14:00

Glæsileg björt og rúmgóð 4ra herbergja 
endaíbúð FMR 129,8 fm / 155,2 fm
Stæði í bílage mslu skráð 25,4 fm
Frábær staðsetning / þvottahús innan íbúðar 
Aðeins 3 íbúðir í stigagangi
Útgeng út á suðvestur svalir
Öll rýmin mjög rúmgóð og björt
Lækkað verð 

Miðleiti 6
103 Reykjavík

.       

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21. okt. kl. 14:00 - 14:30

Rúmgóð og falleg íbúð 4. hæð ásamt 
sérb ggðum bílskúr 
Íbúðin er skráð 150 fm þar af bílskúr 24 fm 
Í dag eru 2 svefnherbergi en teikning gerir 
ráð f rir 4 svefnherbergjum 
Tvennar svalir í suðaustur og norðvestur

Flyðrugrandi 10
107 Reykjavík

.       

53,2 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21. okt. kl. 15:30 - 16:00

Glæsileg íbúð 2ja herbergja íbúð á 6. hæð  
í nýb ggingu 
Eigin er skráð hjá FMR 81,7 fm 

ftuhús / stæði í lokaðri aðgangsstýrðri 
bílage mslu suður svalir 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás 
Afhending við kaupsamning 
Einstök staðsetning á rólegum stað  
í hjarta borgarinnar. Í nánd við iðandi  
og fjölbre tt borgarlíf

Mánatún 1
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Tilbúnar til afhendingar vandaðar  
2ja og 3ja herbergja íbúðir með 
frábæru útstýni til sjávar og fjalla

Fullbúnar íbúðir án gólfefna  
í stofu og herbergjum

Vönduð AEG tæki í eldhúsi  
m.a. ísskápur og uppþvottavél

 
til viðbótar við uppgefna fermetra

Grandavegur 42  
- Perla í vesturbænum -

42 C

42 B

42 A

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.sept. kl. 17:00 - 18:00

útútútsýsýsýninini tttiilil ssjájáávar ogog ffjajallllaa

SÖLUMENN Á STAÐNUM
ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Tvær samþykktar íbúðir sameinaðar
Falleg 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum 
klæðning á húsinu er öll ný 
Gluggar allir endurnýjaðir 

69,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata

s. 897 0634

101 Reykjavík

141,3 fm íbúð á jarðhæð með palli 

Þrjú svefnherbergi 

72,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Seinakur 5

s. 775 1515

210 Garðabær

Sérlega bjartar og vel skipulagðar  
127 fm, 4ra herbergja hæðir
Sér inngangur í allar íbúðir
Frábær staðsetning á sunnanverðu  
Seltjarnarnesi
Íbúðirnar afhendast fullbúnar  
en án gólfefna. 

72,9 millj.Verð frá:

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali s. 893 9929 
Nánari 

upplýsingar veita:

Miðbraut 28 170  Seltjarnarnes

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307  

.       

42,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21. okt. kl. 14:30 - 15:00

Fallega útsýnis-endaíbúð að stærð 119,3 fm

Þrjú góð svefnherbergi
Stórar bjartar stofur, með útgengt út á svalir
Endurnýjað baðherbergi

Engjasel 29
109 Reykjavík

.       

55,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 20. okt. kl. 14:00 - 14:30

Fallega og rúmgóða 5 herbergja endaíbúð 
á fjórðu og efstu hæð í fjölbýli ásamt 
íbúðarherbergi í kjallara og endabílskúr í 
sérstæðri bílskúrslengju 

Fallegt útsýni 
Íbúðin er 170,3 fm þar af  
er 21 fm bílskúr

Hvassaleiti 30 
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 



Með þér alla leið

Eign. Herb. Stærð Verð

0101 3 108,1 57.900.000 kr.

0102 4 145,4 68.900.000 kr.

0106 3 81,8 48.900.000 kr.

0201 4 114,2 59.900.000 kr.

0202 4 140,8 70.900.000 kr.

0203 2 68,1 41.900.000 kr.

0204 3 101,8 52.900.000 kr.

0205 3 86,7 49.900.000 kr.

0206 3 95,2 50.900.000 kr.

0207 2 59,3 38.900.000 kr.

0208 3 93,5 50.900.000 kr.

0301 4 114,0 SELD

0302 4 141,0 71.900.000 kr.

0303 2 68,4 42.900.000 kr.

0304 3 101,8 54.900.000 kr.

0305 3 86,3 50.900.000 kr.

0306 3 90,1 51.900.000 kr.

0307 2 59,3 39.900.000 kr.

0308 3 91,5 51.900.000 kr.

0401 4 172,4 110.000.000 kr.

0402 3 105,5 61.900.000 kr.

0403 3 89,7 56.900.000 kr.

0404 3/4 115,4 71.900.000 kr.

0405 3/4 122,9 73.900.000 kr.

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir  
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu

 
göngusvæðum við sjávarsíðuna

Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð  

     Verð frá kr. 38,9 milljónir

Hafnarbraut    
Kársnesi 9

Fallegar gönguleiðir með sjávarsíðunni

Stutt í stofnæðar

Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

SÝNUM 

DAGLEGA

w w w . k a r s n e s . i s



Jökulgrunn 11 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30

Mjög fallegt 85,1 fm. raðhús á einni hæð fyrir 60 ára og eldri. Úr stofu 
er útgengt í fallegan sérgarð í suðvestur. Einnig er garður framan við 
húsið sem snýr í suðaustur. Eftirsóttur staður nærri Laugardalnum. 
Eignin er laus við kaupsamning. Verð: 49,9 millj.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

 

Um er að ræða ýmsa stærðarmöguleika frá 14 fm uppí 267 fm.  Gott 
sameiginlegt rými með aðgengi að mötuneyti og fundarsölum er í boði.
Góð aðkoma er að húsinu og góð bílastæði. Húsið hentar sérstaklega 
vel fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu vegna nálægðar við Skarfabakka og 
núverandi starfsemi í húsinu. Húsnæðið afhendist tilbúið til notkunar og 
er til afhendingar mjög fljótlega. Upplýsingar gefur Dan Wiium hdl. og 
lögg. fasteignasali í símum 896-4013 og 533-4040 eða dan@kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

TIL LEIGU 
Til leigu nokkrar stærðir af skrifstofu- og þjónusturými á  
1. hæð.  Í húsinu er rekið öflugt fyrirtæki í ferðaþjónustu.

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

 

Hafnarstræti 18
Norðurhlið

Austurhlið Vesturhlið

Glæsilegt verslunarhúsnæði að Hafnarstræti 18, Reykjavík,  
við Lækjartorg. Vönduð nýbygging í hjarta borgarinnar,  

með rými allt að 1.020 m2 að stærð. 

Húsnæðið er á þremur hæðum og skiptast hæðirnar eftirfarandi:
Niðurgrafinn kjallari - 351 m2

1.hæð - 351 m2
2.hæð - 318 m2

Afhending er áætluð í nóvember 2019  
eða eftir að endurbyggingu húsnæðisins lýkur.

Frekari upplýsingar veitir 
Gunnar Gunnarsson í síma 773-3016  

eða gunnarg@subway.is

Leiga: Hafnarstræti 18

Verslunar- og þjónustuhúsnæði

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir. 
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 4 .9 m.

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494 
og Bjarni Sigurjónsson selj. s. 626 3201

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag, frá kl. 17.00 – 17.45
Virkilega glæsilegt og vel skipulagt 185,5 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 34,0 fm. bílskúr á 
frábærum stað á móti suðri. Húsið að innan er allt innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta. 
Arinn í stofu og gólfsíðir gluggar. Hjónasvíta sem samanstendur af svefnherbergi, fataherbergi og bað-
herbergi. Aukin lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing í loftum í flestum rýmum, lýsing í veggjum, vönduð 
Vola tæki í eldhúsi og í baðherbergjum. Gólfhitakerfi er í öllu húsinu. Húsið að utan er í góðu ástandi, 
málað að mestu leyti en klætt að hluta með zinki. Lóðin er glæsileg , með hellulagðri innkeyrslu og 
stéttum með hitalögnum, steyptum veggjum, lýsingu og harðviðarveröndum, nánast viðhaldsfrí. Heitur 
pottur. Verð 129,0 millj.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Kópavogsbakki 3 - Kóp. Glæsilegt einbýlishús á einni hæð

OPIÐ HÚS

Kjöreign er með til sölu nýjar 3ja herbergja íbúðir frá 118 – 135 fm 
ásamt stæðum í bílageymslu. Og 2ja herbergja 91 fm íbúðir án stæðis í 
bílageymslu. Íbúðirnar eru fullfrágengnar með ísskáp og uppþvottavél 
og verða afhentar við undirritun kaupsamnings.
Verð frá 45-63 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Boðaþing 18 – 20 í Kópavogi
Opið hús sunnudaginn 21. október frá 14:00 – 15:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

 

OPIÐ HÚS

Hörpugata 4 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 24. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30 
Fallegt og uppgert 192,2 fm. bárujárnsklætt timburhús á 3 hæðum sem stendur
á eignarlóð. Tvær útleigueiningar fylgja eigninni og bjóða uppá góðar
leigutekjur. Húsið er byggt 1932 og hefur fengið gott viðhald. Góður sólpallur er
á lóðinni. Svalir með fallegu útsýni. Snyrtileg 59,7 fm. íbúð í kjallara er á öðru
fastanúmeri og möguleiki er á að kaupa hana sér. Verð: 111 millj.

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 
176,1 fm. efri sérhæð og ris auk 28,0 fm. bílskúrs 
í einstaklega fallegu og nýviðgerðu og steinuðu 
þríbýlishúsi, teiknuðu af Einari Sveinssyni.
Björt og frábærlega skipulögð með mjög stórum 
og björtum samliggjandi stofum með arni og 
útgengi á svalir, stóru eldhúsi, þremur baðher-
bergjum og 5 rúmgóðum svefnherbergjum. Risið 
er með góðri lofthæð.
Hæðin er 137,8 fermetrar að stærð, forstofa á 
1. hæð er 6,4 fermetrar, ris er 26,0 fermetrar og 
geymslur í kjallara eru 5,9 fermetrar auk kaldrar 
geymslu. 
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra. 
Húsið að utan er allt nýviðgert og steinað upp 
á nýtt.  Hiti er í gangstétt fyrir framan húsið og í 
innkeyrslu fyrir framan bílskúr. 
Verð 105,0 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag, 
frá kl. 15.45 – 16.30
Frábær staðsetning í vesturbænum. Stutt er í leikskóla, 
skóla, Háskóla Íslands, íþróttasvæði KR, Vesturbæjar-
laugina, verslanir og aðra þjónustu.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Grenimelur 3. Efri hæð og ris ásamt bílskúr

OPIÐ HÚS

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is • byr@byrfasteign.is 

Fljótsmörk 14 - Hveragerði

Opið hús þriðjudaginn 23. okt. 2018 kl.17:30-18:00 
Fallegt 193,9fm parhús með bílskúr. Íbúðin er á tveimur hæðum 
og skemmtilega skipulögð. Á neðri hæð er anddyri, stór stofa, 
eldhús, þvottahús, snyrting og bílskúr. Á efrihæð er stór stofa/
sjónvarsherbergi, tvö herbergi og baðherbergi.  Möguleiki að 
búa til tvö herbergi til viðbótar. Innréttingar og skápar úr eik. 
Vandað eikarparket á gólfum. Fallegur og gróinn garður.  
Suðurverönd og þar er gróðurhús. Góðir skjólveggir eru með-
fram garðinum. Bílaplanið er hellulagt. Eignin er mjög vel stað-
sett, miðsvæðis í Hveragerði og stutt í grunnskóla, íþróttahús 
og sundlaug. Verð 59 millj.

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
TIL LEIGU

Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

 Laust strax.

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði
Pantaðu verðmat eða skoðun  –  534 1020 // sala@jofur.is

Húsnæðið skiptist upp í stóran sal, sér lager/ verkstæðisrými, lokaðar skrifstofur, fundar herbergi, eldhús/ 
kaffistofu og snyrtingar. Glæsilegt hús á áberendi stað sem getur hentað sem verslun eða fyrir þjónustufyrirtæki. 
Möguleiki er að leigja til viðbótar um 3.500 fm. afgirt geymslu-/ athafnasvæði milli Fiskislóðar og Grandagarðs.

534 1020

Ólafur 
S: 824 6703

Magnús
S: 861 0511

Sigurður J. 
S: 534 1026 

Helgi Már
S: 897 7086

Bergsveinn
S: 863 5868

TIL LEIGU
Fiskislóð 16, 101 Rvk 
Gerð: verslunar-/ þjónustu-
húsnæði á áberandi stað
Stærð: 456,7 m2

Allar nánari upplýsingar veitir:

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali.

897 7086 | 534 1024
hmk@jofur.is



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU

Efstaleiti 27 & 
Lágaleiti 1-9
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. 
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- 
og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði. Stærð íbúða er frá 
34 fm – 120 fm.

· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.

Stærð 49,7 fm / Svalir 7 fm
Verð 36,9 mkr.

Stærð 105,2 fm / Svalir 20,2 fm 
Verð 66,9 mkr.

Vandaðar og nútímalegar íbúðir
Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu

EFSTALEITI 27 

LÁGALEITI 5-9

LÁGALEITI 1-3

Á EIGNAMIÐLUN, GRENSÁSVEGI 11, MILLI KL. 13.00 OG 14.00

SÖLUMENN KYNNA ÍBÚÐIRNAR

OPIÐ SUNNUDAGINN 21. OKTÓBER

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Hreiðar Levy Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Alrými
29,4 m²

Verönd
7,0 m²

Anddyri
2,4 m²

Bað
4,5 m²

0110

Herb.
16,8 m²

Svalir
20,2 m²

0306

Bað
4,0 m²

Alrými
40,4 m²

Gangur
4,5 m² Þvottur

3,6 m²

Herb.
10,9 m²

2,7 m²
Andd.

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882



Mosagata 8
210 GARÐABÆR

Glæsilegt og vandað fullbúið parhús sem er staðsett í 

sunnanverðu Urriðaholti í Garðabæ. Húsið er alls 227 fm 

á tveimur hæðum, þar af er 40 fm. innbyggður bílskúr.  

Vandaðar innréttingar og tæki. Einstakt útsýni.

STÆRÐ: 227 fm PARHÚS      HERB: 6

TILBOÐ 
Heyrumst
Bryndís   616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Sogavegur 192
108 REYKJAVÍK

Um er að ræða tvær eignir með sitthvort fastanúmerið 

sem seljast saman. Heildar stærð eignar er 138,9 fm. 

3-4ra herbergja íbúð með sérinngangi og 2ja herbergja 

íbúð með sérinngangi.

STÆRÐ: 139,8 fm SÉRBÝLI      HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Bryndís   616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

101 REYKJAVÍK

Virkilega skemmtileg 4ra herbergja íbúð í 

Íbúðin er með sérinngang og er á tveimur 
hæðum.

STÆRÐ: 72,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Lundarbrekka 2
200 KÓPAVOGUR

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á efstu hæð 
í mikið endurbættu fjölbýlishúsi í Kópavogi. 
Íbúðin er með sérinngang af svölum.

STÆRÐ: 124,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

46.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Leifsgata 9
101 REYKJAVÍK

Glæsileg, mikið endurnýjuð fjögurra herbergja 
íbúð á 3. hæð við Leifsgötu 9 í Reykjavík. Eignin 
var að mestu endurnýjuð að innan árið 2017.

STÆRÐ: 102,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Lautasmári 10
201 KÓPAVOGUR

Góð fjögurra herbergja íbúð með innangengum 
bílskúr á besta stað. Stutt í alla þjónustu og 
stutt í allar áttir. Herbergin eru rúmgóð. Allir 
velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 136,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

53.500.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Ferjuvað 13-15
110 REYKJAVÍK

Nýuppgerð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð 
í snyrtilegu fjölbýlishúsi í Norðlingaholti. 
Fallegt útsýni, stutt í skóla og útivistarsvæðin 
Heiðmörk, Elliðavatn og Rauðavatn.

STÆRÐ: 76,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Þingvað 9
110 REYKJAVÍK

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Frábær 

staðsetning í nálægð við ósnortna náttúruna og einnig 

við skóla og leikskóla. Hönnun hússins er fjölskylduvæn 

með rúmgóðu alrými með 3,4 m lofthæð. 

STÆRÐ: 252,2 fm EINBÝLI       HERB: 6

109.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    21. okt 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    21. okt 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    22. okt 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    21. okt 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS    21. okt 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    21. okt 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    21. okt 16:00 – 16:30

SÝNUM SAMDÆGURS



NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
 Kristján 

Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

 

Þorsteinn
Yngvason
Lögg. fasteignasali

696 0226
  thorsteinn@fastlind.is

Stefán 
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

 

Hannes 
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur
510 7900     www.FASTLIND.is

 
 

 

Fallegar og vel skipulagðar
Íbúðir í glæsilegu húsi.
Íbúðir afhendast fullbúnar með
gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél & þurrkara.

Lokuð og upphituð bílageymsla,
stórar svalir með lokuðu svalaskýli.

Fullbúnar sýningaríbúðir til sýnis.

Áætluð afhending nóvember 2018.

 

 
Stærðir 75 - 139 fm

Tvær lyftur

KYNNINGARVEFUR: www.AFHUS.is
HVERFISSÍÐA: www.GLADHEIMAHVERFID.is

Álalind 14
VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala

BYGGINGARAÐILI:

 SÖLUSÝNING:
  Laugardaginn 20. október
  kl. 16.00-16.30

ÍBÚÐIR Í SÖLU:
Íbúð Stærð Bílastæði Verð

101 74,7 Já SELD

102 129 Já SELD

103 133 Já SELD

104 76 Nei SELD

201 74,7 Já SELD

202 129 Já 62.9 m kr.
203 133 Já 63.9 m kr.

204 76,7 Nei SELD

301 74,8 Já SELD

302 129 Já 63.5 m kr.

303 133 Já 64.5 m kr.

304 76,2 Nei SELD

401 75,1 Já SELD

402 129 Já 63.9 m kr.

403 134 Já SELD

404 76,2 Nei SELD

501 75,9 Já SELD

502 130 Já 64.4 m kr.

503 134 Já SELD

504 76,5 Já SELD

601 74,9 Já SELD

602 130 Já SELD

603 137 Já SELD

604 76 Já SELD

701 75,4 Já SELD

702 131 Já SELD

703 137 Já SELD

704 77,4 Já SELD

801 75,6 Já SELD

802 130 Já SELD

803 137 Já SELD

804 77,4 Já SELD

901 75,6 Já SELD

902 130 Já SELD

903 139 Já SELD

904 78,1 Já SELD

1001 75,7 Já SELD

1002 131 Já 79.9 m kr.

1003 139 Já 79.9 m kr.

1004 77,4 Já 52.5 m kr. 



Einingarnar skilast fullbúnar á byggingastigi 7. 
Frábær staðsetning við Vesturlandsveginn.  
Allar einingar á götuhæð – fallegt útsýni til vesturs. 

Aðeins 6 einingar eftir: 
Matshluti Fm Verð    

Mhl 102 144,9 39.900.000 

Mhl 103 255,6 68.900.000 

Mhl 104 144,9 39.900.000 

Mhl 105 144,9 39.900.000 

Mhl 202 214,0 61.900.000 

Mhl 206 214,0 61.900.000 

    

Sigurður Samúelsson, löggiltur fasteignasali 
sigurdur@landmark.is   /   gsm 896 2312 

Sigfús Aðalsteinsson, löggiltur fasteignasali 
sigfus@midbaer.is   /   sími 588 3300 

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Ellert
Sölumaður

661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489 

Bárður
Sölustjóri
896 5221 

Elín Urður
Sölufulltrúi

690 2602

Elín Rósa
Sölufulltrúi

773 7126

Lilja
Viðskiptafr.

820 6511

Kristján
Viðskiptafr.

691 4252 Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Breiðavík 11 - 3ja herbergja

Opið hús sunnudaginn 21.okt. kl. 14.00-14.30

Mjög snyrtileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Sérlega vel staðsett með golfvöll 

og grunnskóla nánast í bakgarðinum. Íbúðin er samtals 109,9 fm, þar af er geymsla 2,7 

fm.  Nánari upplýsingar veitir Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, gsm: 690-2602 eða Halla 

Unnur Helgadóttir, lögg. fasteignasali, halla@gimli.is

Skólavörðustígur 6

Falleg 115 fm þakíbúð neðst við Skólavörðustíginn. Björt íbúð með miklu útsýni og stórum 

þaksvölum. Góð eign neðst á Skólavörðustígnum í hjarta borgarinnar.  Verð 64,9 mkr. 

Nánari upplýsingar veitir Sigþór Bragason lögg.fasteignasali S: 899 9787 sb@gimli.is 

Skógarhjalli 2 - Einbýli með aukaíbúð

Fallegt 250 fm einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr og tveggja herbergja 34.5 

fm aukaíbúð er á neðri hæð með sérinngangi.  Húsið er byggt 1990 og hefur fengið gott 

viðhald að utan sem innan. Góð hellulögð bílastæði með hitalögn. Fallegur og vel gróinn 

garður með góðum timburpalli og heitum potti.  Verð 99,8 mkr. Nánari upplýsingar veita 

Bárður H Tryggvason sölustjóri í s.896 5221, bardur@gimli.is eða Halla Unnur Helgadót-

tir, lögg.fasteignasali, halla@gimli.is

Sölkugata 16 - Endaraðhús

Opið hús sunnudaginn 21.okt kl. 15.00-15.30

Glæsilegt 6 herb. endaraðhús í Mosfellsbæ með flottu útsýni. Sannkölluð lúxuseign 

með hjónasvítu, gólfsíðum gluggum, 2 baðherbergjum, auk gestasalernis. Húsið sem er í 

heildina 258,9 fm að stærð, þar af bílskúr 31,2 fm, verður afhent á bst. 5, tilb.til innr. að 

innan, sparslað, málað og rafmagn fullfrágengið. Fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. 

Verð 79,9 mkr. Nánari upplýsingar veitir Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, gsm: 690-2602 

eða Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fasteignasali, halla@gimli.is

Sölkugata 18 - Raðhús

Opið hús sunnudaginn 21.okt kl. 15.00-15.30

Mjög vandað 5 herb. raðhús með flottu útsýni. Lúxuseign með hjónasvítu og gólfsíðum 

gluggum. Möguleiki á fjórða svefnherberginu. Húsið sem er í heildina 212,9 fm að stærð, 

þar af bílskúr 25,1 fm, verður afhent á bst. 5, tilb. til innr. að innan, sparslað, málað 

og rafmagn fullfrágengið. Fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Verð 69,9 mkr. Nánari 

upplýsingar veitir Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, gsm: 690-2602 eða Halla Unnur 

Helgadóttir, lögg. fasteignasali, halla@gimli.is

Sölkugata 20 - Endaraðhús

Opið hús sunnudaginn 21.okt kl. 15.00-15.30

Mjög vandað 5 herb. endaraðhús á fallegum stað í Mosfellsbæ. Lúxuseign með 

hjónasvítu. Stórar og skjólgóðar svalir með flottu útsýni. Húsið sem er í heildina 210,1 fm 

að stærð, þar af bílskúr 25,1 fm, verður afhent á bst. 5, tilbúið til innréttinga að innan, 

sparslað, málað og rafmagn fullfrágengið. Fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Verð 

72,5 mkr. Nánari upplýsingar veitir Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, gsm: 690-2602 eða 

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fasteignasali, halla@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

Verð 99,8 millj.

Verð 72,5 millj.

Verð 42,9 millj. Verð 64,9 millj.

Verð 69,9 millj.Verð 79,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Umbreyting
lífshátta

Sunnudagur 21. október

Norrænir biskupar prédika á sunnudaginn kemur um ábyrgð okkar  
á lífríki jarðar í kirkjum fimm sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Við messu næstkomandi sunnudag,  

21. október kl. 11:00, prédika norrænir 

lúterskir biskupar í Hallgrímskirkju, 

Kópavogskirkju, Vídalínskirkju í Garðabæ, 

Hafnarfjarðarkirkju og Seltjarnarneskirkju.

Agnes M. Sigurðardóttir 

biskup Íslands hefur kvatt 

norrænu biskupana saman 

í Reykjavík til þess að ræða 

viðbrögð við loftslagsvá og 

röskun lífríkis á Norðurslóðum. Biskuparnir 

taka einnig þátt í Hringborði Norðurslóða 

í Hörpu. Þar ræða biskuparnir síðdegis á 

sunnudag ákallið um breytingu lífshátta 

og samfélags og hlutverk trúfélaga í því 

sambandi. Stjórnandi pallborðsins verður 

Ögmundur Jónasson, fyrrverandi ráðherra.

Vídalínskirkja, Garðabæ, kl. 11
Prédikun: Biskup presis Helga Haugland Byfuglien, 
höfuðbiskup norsku kirkjunnar.

Kópavogskirkja kl. 11
Prédikun: Dr. Tapio Luoma, erkibiskup Turku 
og Finnlands.

Hafnarfjarðarkirkja kl. 11
Prédikun: Séra Jógvan Friðriksson Færeyjabiskup.

Seltjarnarneskirkja kl. 11
Prédikun: Séra Kristján Björnsson, vígslubiskup  
í Skálholti.

Hallgrímskirkja kl. 11
Prédikun: Dr. Antje Jackelén, erkibiskup í Uppsölum  
í Svíþjóð. Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands,  
þjónar fyrir altari.

„Hver á að vera málsvari móður jarðar?“

Hallgrímskirkja kl. 09:30
Dr. Andrés Arnalds, verkefnisstjóri og fyrrverandi 
fagmálastjóri Landgræðslunnar, flytur fyrirlestur 
sem ber heitið: „Hver á að vera málsvari móður 
jarðar? Lífsgildi, ábyrgð og umhverfisvernd.“ Agnes 
M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, flytur ávarp.



            www.gongugreining.is

            Höfum opnað glæsilega sölusíðu 

           

ÞÖKKUM FRÁBÆRAR 
VIÐTÖKUR 

í Orkuhúsinu Suðurlandsbraut
Höfum ákveðið að vera með tilboð í hverri viku 

- byrjum á Brooks skóm vikuna 17. - 22. sept.

Allir nýir skór á 20% afslætti og fullt af frábærum skóm á 12.000 kr.

Bedlam
• Súper fjaðrandi æfingaskór sem hendir þér áfram 
• Stöðugleikarammi allan hringinn
• Nýr byltingarkenndur DNA Amp fjaðrandi miðsóli

Hlaup á hörðu undirlagi s.s. malbik og hlaupabretti

NÝ SKÓGERÐ

23.990,-
22.990,-

Glycerin 16   300 gr. 10mm drop
• Súper mjúkur og höggdempandi æfingaskór með 

nýjan DNA Loft miðsóla. 
• Færir höggið til hliðar og minnkar þannig álag á liði 

og bak.
• Hlutlaus styrking 
• Áreynslulaus færsla frá niðurstigi að fráspyrnu
• Yfirbyggingin faðmar fótinn með 3D Fit print.
• Þessi einfaldlega fer frábærlega með þig í löngum 

stöðum, göngum og hlaupum.

Levitate 2   300 gr. 10mm drop
• Fjaðrandi DNA Amp miðsóli
• Hlutlaus styrking
• Sveigjanlegur sóli með örvamunstri ýtir þér hratt áfram 
• Bólstraður hælkappinn minnkar líkur á nuddi og ver 

hásinina
• 100% meira fjaðrandi en Boost sólinn.

Adrenaline 18   283 gr. 12 mm drop
• Höggdempandi
• Styrktur að innanverðu
• Var að fá Editors choice verðlaun hjá 

Runners World sem bara 2-4 skór hljóta á ári 
og einungis þeir skór koma til greina sem 
skór ársins.

Ghost 11 
• Höggdempandi og breiður fram
• Hlutlaus styrking
• Líka til Gore tex 100% vatnsheldur
• Kosinn besti hlaupaskór í heimi 2017  og búin að fá 

EC á þessu ári í 7 sinn á 10 árum.
• Hugsanlega besti hlaupaskór sem þú getur fengið
• Líka til ekstra breiður (bleikur)

Ravenna 9 
• Fjaðrandi 
• Styrktur að innanverðu
• „Best Buy“ hjá RW, færð einfaldlega mikið 

fyrir peninginn 
• Færir þig hratt en áreynslulaust áfram

22.990,-

19.990,-
19.990,-

18.990,-
Skór ársins!

Erum líka í Bæjarlind 4 

Kópavogi

20% afsláttur af öllum skóm 

laugardaginn 20. október bæði í Bæjarlind og í Orkuhúsinu Suðurlandsbraut. 
Stök pör og eftirársskór á kr. 12.000 (2 pör á 20.000). 

Setjum tábergspúða og/eða neglum skóna meðan þú bíður.

Fullt af bílastæðum, frábær þjónusta og bestu skórnir.



www.gongugreining.is

Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100

Fyrir ræktina

Fyrir náttúruhlaup og göngutúrinn í náttúrunni

17.990,-
19.990,-

Pure Flow 7   250 gr. 4 mm drop
• BioMoG Höggdempandi miðsóli
• Hlutlaus styrking
• Yfirbyggingin faðmar þig eins og sokkur
• Rúnaður hællinn og lítið drop færir þig framar 

á fótinn
• Til í Crossfit, tækjasalinn á  hlaupabrettið og í 

hóptímann.

Pure Cadence 7   255 gr.  4 mm drop
• Höggdempandi
• Guide Rails stýring á niðurstigi
• Rúnaður hællinn og lítið drop færir þig 

framar á fótinn
• Góður í ræktina og þú færð höggdempun 

og stuðning

17.990,-

Revel 2   289 gr.  12 mm drop
• Höggdempandi
• Hlutlaus
• Yfirbyggingin faðmar fótinn og gefur 

frábært Fit.
• Hitameðferð á garninu tryggir að táboxið 

haldi lögun sinni og styrk.
• Frábær í ræktina eða bara á götuna

19.990,- 17.990,-

Ravenna 9   269 gr.  10 mm drop
• Fjaðrandi 
• Styrktur að innanverðu
• „Best Buy“ hjá RW, færð einfaldlega mikið fyrr 

peninginn
• Færir þig hratt en áreynslulaust áfram

19.990,-

Cascadia 13   337 gr.  10 mm drop
• Höggdempandi æfingaskór
• Frábært grip bæði upp og niður brekkur
• Steinaplata í miðsóla
• Fengið fjölda verðlauna á þeim 13 árum sem 

hann hefur verið í línunni hjá Brooks

17.990,-

Mazama 2   264 gr.  6 mm drop
• Hraður og léttur
• Hlutlaus styrking
• Plata sem kastar þér áfram, svipuð og í 

spretthlaupaskóm
• Recomended hjá RW…. Ef þú vilt hraða

21.990,-

Dyad 4E 10   329 gr.  10 mm drop
• Mikil högdempun
• 4E extra breiður og verulega stöðugur
• Sérstaklega gerður fyrir sérsmíðuð innlegg
• Ef þú ert með breiðan fót og notar innlegg

21.990,-

Addiction 13   377 gr.  12 mm drop
• Verulega styrktur að innanverðu
• 2E fyrir extra breidd
• BioMoGo DNa höggdempandi miðsóli
• Ef þú ert að vinna á fótunum, ert þung/ur 

eða skökk/skakkur 

22.990,-

Glycerin 16   301 gr.  10 mm drop
• Súper mjúkur og  höggdempandi æfingaskór 

með nýjan DNA Loft miðsóla. 
• Færir höggið til hliðar og minnkar þannið 

álag á liði og bak.
• Hlutlaus styrking 
• Áreynslulaus færsla frá niðurstigi að 

fráspyrnu 
• Yfirbyggingin faðmar fótinn með 3D Fit print.
• Þessi fer einfaldlega frábærlega með þig 

þegar þú stendur, gengur og hleypur

19.990,-

Caldera 2   281 gr.  4 mm drop
• Höggdempandi þykkbotna miðsóli
• Hlutlaus styrking
• Gott grip við allar aðstæður 
• Frábær að losa vatn
• Editors choice há RW…. Enn einn verðlauna 

skórinn
• Mýksti utanvegaskórinn á markaðinum

18.990,-

Pure Grit 7   273 gr.  4 mm drop
• Heldur þér nálægt jörðinni
• Hlutlaus styrking
• Grip við allar aðstæður
• Frábær í golfið

Launch 5   255 gr.  10 mm drop
• Fjaðrandi sóli
• Léttur og lipur á fæti
• Fjaðrandi sólinn færir þig hratt áfram
• Hlutlaus styrking
• Bæði Boss jakkafatakarlarnir í Rvk. maraþoni í 

fyrra og Boss kjólakonurnar núna hlupu heilt 
maraþon í Launch

Fyrir sérstaklega breiðan fót

20%
afsláttur

af öllum skóm



Bílar 
Farartæki

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

FORD TRANSIT 350 L3H1 D/C 
TREND NÝR óekinn, dísel, 6 gíra. 
TILBOÐSVERÐ 3.999.000 kr. + vsk. 
Raðnúmer 257474

SSANGYONG REXTON 33” breyttur 
(nýl. dekk) nýskr. 072005, ekinn 
217 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
890.000 kr. Raðnúmer 380003

PORSCHE CAYENNE S Árg. 2004, 
ekinn 173 Þ.km, V8 bensín, 
sjálfskiptur, leður, lúga, krókur 
ofl. TILBOÐSVERÐ 1.190.000 kr. 
Raðnúmer 258288

VW TIGUAN TRACK & STYLE nýskr. 
06/2008, ekinn 185 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ 990.000 
kr. Raðnúmer 258555

LAND ROVER FREELANDER 2 HSE 
nýskr. 04/2007, ekinn aðeins 137 
Þ.km, dísel, sjálfskiptur, leður, 
glerþak ofl. Verð 1.390.000 kr. 
Raðnúmer 258610

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

FORD F350 king ranch. Árgerð 2018, 
nýr bíll , dísel, sjálfskiptur. Verð 
8.612.000. + vsk Rnr.213088.

VOLVO Xc60 t8 hybrid r-design. 
Árgerð 2018, ekinn 22 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 8.790.000. 
Rnr.213183.

 TOYOTA Rav4 sport hybrid awd . 
Árgerð 2018, Nýr bíll bensín/hybrit 
sjálfskiptur. Verð 5.980.000.Milljón í 
afslátt Rnr.116595.

FORD Focus titanium. Árgerð 2015, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.213239.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

Renault kangoo. Árgerð 2011, 
ekinn 76Þ.KM Dísel, 5 gírar. Nýleg 
sumar-vetradekk ofl. Verð: 850 þús. 
Uppl. 8483256

SUBARU IMPREZA 600Þ KR
Glæsileg beinskipt Impreza til sölu 
árgerð 2006. Ekin ekki nema 104þ 
km. 4x4 með hágu og lágu drifi. 
Áhugasamir hafi samband í síma: 
8471407.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

Kletthálsi 2, 110 Reykjavík s.562-1717 bilalif.is

Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð.

á samkeppnishæfu verði!
Range Rover Evoque

Ný sending af mjög vel útbúnum
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



HÚSBÍLAR TIL SÖLU
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
68þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2 
Verð 8.900.000. 

Glæsilegur bíll sem þolir 
íslenskt veður.

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2011, ekinn ca 146 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast. Verð 
4.990.000.- 

Tilboð 3.990.000.

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011 ekinn 145 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur verð 4.390.000 

Tilboð 3.490.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 147 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
4 Verð 6.990.000. 

Tilboð 5.990.000

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010 ekinn 150 þ 
km 6 gíra á tvöföldu að 
aftan, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 og 
kojur verð 3.990.000 
Tilboð 2.990.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 120 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 Verð 5.990.000. 

Tilboð 4.990.000

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2012, ekinn ca 144 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast. Verð 
5.590.000.- 

Tilboð 4.490.000.

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

 Varahlutir

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

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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 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

 Garðyrkja

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

Málun og aðrar viðgerðir. Leitið 
lausna í tíma og staðfestið pantanir. 
Aðeins ísl. starfmenn. Skapti Fær S. 
768 0733

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
 JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

VW Crafter 4x4 Obereigner 
Árgerð 2014 - ekinn 109.000 km. 

Bíllinn er vel útbúinn með driflæsingu að aftan, hátt og 
lágt drif breyttur 35 “ dekk (búið að breytingarskoða 
bílinn).  Verð 5.950.000 + vsk

Nánari upplýsingar á www.enta.is og í síma 893 3344 

Glæsilegur rafmagnsbíll.
NISSAN LEAF ACENTA 24 KW

Verð kr: 1.590.000.-
Upplýsingar veitir Garðar hjá Netbílum í síma 588-5300
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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: 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/Evening. Morgna/
Síðd/Kvöld. Price/Verð: 45.000,- 
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 NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir 

í s. 661 7000

 Húsnæði óskast
Óska eftir 2 herb. íbúð til 
langtímaleigu á Akranesi er helst að 
leita eftir 2 herb en skoða allt. Ég 
er 64 ára, reglusöm og snyrtileg,get 
lagt fram tryggingu og heiti 
skilvirkum greiðslum mánaðarlega. 
Uppl í s:892-1312 Þórdís.

 Geymsluhúsnæði

FERÐAVAGNAGEYMSLUR.
Eigum eftir nokkur laus pláss í 

fellihýsa og tjaldvagna geymslur.
Uppl í síma. 773-3376.

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

BAKARI EÐA VANUR 
AÐSTOÐARMAÐUR.

Óskast í bakarí í Breiðholti 
íslensku kunnátta skilyrði

Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

BAKARÍ
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí í 
Breiðsholti.

Vinnutími frá kl. 12:00 -17:30
og annanhvern laugardag.

Íslensku kunnátta skilyrði og ekki 
yngri enn 20 ára.

Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8636399 Styrmir 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122, efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

 Atvinna óskast

STARFSFÓLK Í BOÐI
Höfum í okkar röðum áreiðanlegt 

og reynslumikið starfsfólk í hin 
ýmsu verkefni. Meðal annars í 
smíðavinnu, flísalagnir og aðra 

múrvinnu, pípulagnir, vélavinnu 
og málningarvinnu ásamt allri 
almennri verkamannavinnu.

Manngildi Starfsmannaþjónusta 

s.780-1222

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

 Viðskiptatækifæri

SÉRHÆFT 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI OG 

SMIÐJA
Þjónustar mörg af öflugustu 

fyrirtækjum landsins
Mikil tækifæri í að útvíkka 

starfsemina/veltu.
Fyrirtækið er í 500fm húsnæði 

með miklu útsvæði.
Upplýsingar: efnir@efnir.is / 

8691122

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fBFerðaþjónustuhús

Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

20% afsláttur af verðskrá 

í október og nóvember. 

Sækjum og skutlum bílnum frítt 

innan höfuðborgarsvæðisins

Tímapantanir í síma: 863-6232 

eða rvkbon@gmail.com Hraunbær 131

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 íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales. 

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson. 
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi. 
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Námskeiðin hefjast 29. og 30. október.
Verð á mann er 29.000
Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00
Þriðjudaga og fimmtudaga:  10:00 - 11:30
Þriðjudaga og fimmtudaga  17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska IV  
Þriðjudaga og fimmtudaga  13:30 - 15:00

Framhaldsnámskeið spænska V
Mánudaga og miðvikudaga  10:00 - 11:30

Námskeið

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Boltatilb
oð

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

11:30 Chelsea - Man.Utd.
14:00 Man.City - Burnley
16:30 Huddersfield - Liverpool

15:00 Everton - Crystal Palace

MÁNUDAGUR
19:00 Arsenal - Leicester

WWW.CATALINA.IS

Spilar fyrir dansi

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

SMELLUR
HLJÓMSVEITIN

Skemmtanir
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VATN
gjofsemgefur.is
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FULLBÚIÐ HÓTEL TIL LEIGU
EYRAVEGUR 11-13 | SELFOSSI



Það reyndist enginn 
risastór, blálitaður og 
hjartalaga demantur í 
pakkanum dularfulla 
sem opnaður var á Guð-
brandsdalssafninu í 

Noregi síðla sumars 2012. Sú saga 
hafði farið á kreik að þessi einstaki 
skartgripur – sem sumir töldu þó að 
bölvun hvíldi á – hefði ekki sokkið í 
hafið með risafarþegaskipinu Titanic 
hundrað árum fyrr, heldur bjargast 
til Noregs fyrir röð tilviljana og 
myndi nú koma fyrir almennings-
sjónir á ný.

Alvörugefnir sagnfræðingar höfðu 
enga þolinmæði fyrir slíkum bull-
kenningum. Sjálf sagan um verð-
mæta demantinn sem horfið hefði 
í hafið, væri flökkusögn sem ætti 
ekki við nein rök að styðjast en 
hefði fengið byr undir báða vængi á 
vafasömum síðum á netinu í kjölfar 
Hollywood-myndarinnar Titanic. En 
þótt fræðimennirnir vissu mætavel 
að pakkinn hefði ekki að geyma gull 
og eðalsteina, þá voru þeir ekkert 
síður forvitnir en allir aðrir. Stór 
hluti norsku þjóðarinnar sat límdur 
yfir beinu útsendingunni frá opnun 
pakkans og allir helstu fjölmiðlar 
voru með fréttaritara sína á staðnum.

Hvers vegna þessi mikla eftir-
vænting? Jú, böggullinn dularfulli 
hafði legið óopnaður í marga ára-
tugi, allt frá því að hann barst á skrif-
stofu sveitarstjóra í litlum norskum 
bæ snemma á þriðja áratug síðustu 
aldar, með skýrum fyrirmælum um 
að hann mætti ekki opna fyrr en í 
ágústmánuði 2012.

Hvað gat verið svo viðkvæmt að 
það þyldi ekki dagsins ljós í fastnær 
heila öld? Allt þetta pukur hlaut að 
benda til þess að um mikið leyndar-
mál væri að ræða. Ef til vill einhver 
uppljóstrun tengd konungsfjöl-
skyldunni? Og var ártalið 2012 ein-
hver vísbending? Það var jú heilli öld 
eftir að Titanic sökk, eins og áhuga-
fólkið um þá samsæriskenningu 
benti óspart á.

Annað kom þó í ljós. Eftir nokkur 
lög af umbúðapappír birtist sundur-
laus samtíningur af taupjötlum – að 
því er virtist efni í norska fánann – 
ásamt nokkrum blaðaúrklippum. 
Úrklippurnar virtust flestar tengj-
ast gamalli fjársöfnun til að reisa 
minnisvarða um frægan sigur Dana 
og Norðmanna á skoskum mála-

liðum sem börðust fyrir Svíakonung 
árið 1612. Tilgátan um að ártalið 
2012 vísaði í stórafmæli reyndist þá 
standa fyrir sínu.

Að fela hlut
Auðvitað fannst norsku þjóðinni 
hún höfð að fífli og safnverðir Guð-
brandsdalssafnsins máttu reyna á 
alla leiklistarhæfileika sína til að 
þykjast ánægðir með þessa rýru upp-
skeru. Og öll hljótum við að skilja 
vonbrigðin. Hvað gæti verið meira 
spennandi en að fá gjafapakka úr 

fortíðinni sem kynni að ljóstra upp 
safaríkum leyndarmálum?

Í einhverjum skilningi má segja að 
það að senda skilaboð til framtíðar-
innar sé sammannlegur eiginleiki. 
Að nokkru leyti liggur sú hugsun að 
baki allri listsköpun, ritmáli og jafn-
vel veggjakroti. Löng hefð er fyrir því 
við byggingu stærri mannvirkja að 
leggja hornsteina, sem báru stundum 
áletranir með upplýsingum um við-
komandi framkvæmd. Á nítjándu 
öld varð svo vinsælt að koma fyrir 
hylkjum inni í hornsteinum með 
byggingarteikningum og öðrum 
tæknilegum upplýsingum. Á sama 
hátt hefur löngum verið vinsælt að 
innsigla handrit eða skjöl með fyrir-
mælum um að þau megi ekki lesa fyrr 
en að ákveðnum tíma liðnum – til 
dæmis eftir fráfall þeirra sem inni-
haldið varðaði.

En þótt mannkyninu hafi frá örófi 
alda verið tamt að skrásetja upplýs-
ingar og varðveita hluti fyrir löngu 
ófæddar kynslóðir, er unnt að rekja 
upphaf svokallaðra „tímahylkja“ með 
nokkurri nákvæmni. Tímahylki, þar 
sem valdir eru gripir sem taldir eru á 
einhvern hátt einkennandi fyrir sam-
tíma okkar og þeim komið fyrir í íláti 
sem grafið er í jörðu fyrir fornleifa-
fræðinga framtíðarinnar, eru vinsælt 
verkefni í kennslustofum um víða 
veröld. Útbúin hafa verið slík hylki 
eða jafnvel heilu hvelfingarnar, til að 
mynda í tengslum við nýbyggingar 
– öðrum þræði í auglýsingaskyni. 
Þannig má í verslunarmiðstöðinni 
Kringlunni finna lítið rými þar sem 
komið var fyrir eftirsóttum neyslu-
varningi frá opnunartíma hússins og 
sem halda skal lokuðu eitthvað fram 
á 21. öldina.

Metnaðarfyllstu hönnuðir tíma-

hylkja hafa þó horft lengra fram í 
tímann en þrjár til fjórar kynslóðir. Í 
þeim hópi var Bandaríkjamaðurinn 
Thornwell Jacobs, sem sumir kalla 
föður tímahylkjanna.

Í miðdepli sögunnar
Thornwell Jacobs fæddist árið 1877 í 
Suður-Karólínu. Hann var mikill trú-
maður og þjónaði lengi sem prédikari 
í safnaðarkirkju sinni, Auk guðfræð-
innar hafði hann brennandi áhuga á 
sagnfræði og skrifaði mikið um þau 
efni. Það var einmitt við sögu grúskið 
sem Jacobs fór að velta því fyrir sér 
hversu rýrar og brotakenndar heim-
ildir væru til um samfélög fyrri alda 
og árþúsunda. Í kjölfarið spurði hann 
sig þeirrar spurningar, hvort ástandið 
yrði nokkuð betra varðandi samtím-
ann. Hvaða möguleika hefðu Jarðar-
búar eftir þúsundir ára á að fræðast 
um líf og samfélag fólks á 20. öld, 
þegar mölur og ryð hefðu grandað 
flestu og tungumálið jafnvel farið veg 
allrar veraldar?

Eftir því sem Jacobs komst næst, 
var elsti atburður í mannkynssög-
unni sem ársettur væri með vissu 
frá árinu 4241 fyrir Kristsburð. Með 
því að líta á það sem upphafspunkt 
mannkynssögunnar, setti hann sér 
það markmið að útbúa tímahylki 
eða hvelfingu sem miðlað gæti upp-
lýsingum jafn langt fram í tímann og 
sem þessum tíma næmi. Eftir nokk-
urra ára undirbúning var unnt að 
innsigla tímahvelfinguna þann 28. 
maí árið 1940 – og er gert ráð fyrir að 
henni verið lokið upp að nýju þann 
sama dag árið 8113.

Thornwell Jacobs var ekkert að 
pukrast með hugmynd sína og árið 
1936 lýsti hann henni í grein í tíma-

ritinu Scientific American. Greinin 
vakti óskipta athygli, þar á meðal hjá 
stjórnendum raftækjafyrirtækisins 
Westinghouse. Fyrirtækið undirbjó 
sýningarskála sinn fyrir heimssýning-
una í New York árið 1939 og sá sam-
stundis auglýsingatækifærin sem í 
þessu væru fólgin.

Næstu misserin safnaði Jacobs í 
rólegheitum saman hvers kyns grip-
um til að koma fyrir í tæplega tuttugu 
fermetra steinhvelfingu sinni. Þar 
voru helstu bókmenntaperlur mann-
kynssögunnar, hljóðupptökur með 
röddum mikilmenna og myndir af 
frægum listaverkum, en einnig hvers-
dagslegri gripir á borð við leikföng og 
húsbúnað. Löngu fyrir daga nútíma-
auglýsingamennsku sáu stórfyrirtæki 
sér leik á borði að tryggja vörumerkj-
um sínum framhaldslíf. Þannig munu 
íbúar níunda árþúsundsins geta gætt 
sér á flösku af Budweiser.

Nálgun Westinghouse-fyrirtækis-
ins var talsvert frábrugðin og um 
margt vísindalegri. Hálffjarstæðu-
kennt er að ímynda sér að herbergið 
sem Jacobs og félagar útbjuggu á 
háskólalóð í Atlanta í Georgíu muni 
standa í þúsundir ára, án þess að 
verða eyðingaröflum að bráð. Sér-
fræðingar Westinghouse lögðu hins 
vegar upp með að hanna miklu 
minni geymslu, en úr efnum sem 
ættu að standast tímans tönn.

Útfærsla fyrirtækisins var ekki 
ósvipuð byssukúlu í laginu, rúmlega 
tveggja metra löng og tuttugu senti-
metrar á þykkt. Ílátið var steypt úr 
sérútbúinni málmblöndu sem stað-
hæft var að myndi ekki láta á sjá í 
5000 ár – en ætlunin er að það verði 
opnað árið 6939. Ekkert pláss var 
fyrir stóra gripi inni í þessum litla 
hólki, enda var látið nægja að setja í 
hann ýmsa smágripi, klæðisbúta og 
mikið magn upplýsinga á örfilmum. 
Smíðinni var loks komið fyrir með 
mikilli viðhöfn á heimssýningunni. 
Henni var gefið nafnið „tímahylki“ 
(e. time capsule) og náði það hugtak 
þegar fótfestu.

Talað tungum
Við undirbúning verkefnanna tveggja 
komu upp ýmis álitamál. Hvernig ætti 
fólkið í framtíðinni til dæmis að vita 
aldur tímahylkisins/hvelfingarinnar? 
Ósennilegt mætti telja að núverandi 
tímatal yrði enn við lýði og því myndu 
ártöl á borð við 1939 og 1940 hafa 
litla merkingu. Svarið við þessu fólst 
í að skrá nákvæmar stjörnufræðiupp-
lýsingar, í þeirri von að afkomendur 
okkar geti áætlað tímann út frá þeim.

Verra var með tungumálið. Miðað 
við það hversu ört tungumál breytast, 
er ósennilegt að nútímaenska muni 
skiljast eftir þúsundir ára. Ekkert segir 
að ríkjandi tungumál verði á nokkurn 
hátt skyld þeim sem töluð eru í dag, 
hvað þá að bókstafir og tákn verði 
hin sömu. Í þessu skyni var reynt að 
útskýra hljóðkerfi og skipulag tungu-
málsins með sem einföldustum skýr-
ingarmyndum. Sama máli gegndi 
um stærðfræði, eðlis- og efnafræði. Í 
öllum tilvikum þurftu sérfræðingar 
að glíma við að útskýra grunnatriði í 
heimsmynd okkar og vísindum fyrir 
nemanda sem þeir vissu ekki hver 
væri eða hverjar námsforsendur við-
komandi væru.

Tímahylkin bandarísku í lok fjórða 
áratugarins ruddu brautina fyrir fjölda 
sambærilegra verkefna. Í sumum 
þeirra hefur tímahylkjum verið 
skotið út í geiminn, ýmist í langsóttri 
von um að fræða vitsmunasamfélög 
á fjarlægum hnöttum eða til að snúa 
aftur til jarðar að óratíma liðnum með 
þekkingu sína innanborðs.

Margt í fræðum tímahylkjasmiða 
hefur sömuleiðis hagnýtt gildi hér á 
jörðinni. Má þar sérstaklega nefna 
merkingar á geislavirkum úrgangi sem 
komið er í geymslu á tryggum stöðum, 
en sem getur reynst skaðlegur heilsu 
fólks jafnvel svo árþúsundum skiptir. 
Hvernig er best að vara fólk við ógnum 
sem kann að tala gjörólík tungumál 
og notast við allt annað myndmál og 
táknkerfi? Það er alltaf erfitt að tala 
inn í framtíðina og mikil hætta á að 
skilaboðin misskiljist. Hver veit til 
dæmis nema að böggullinn skringilegi 
í Guðbrandsdal hafi í raun sagt okkur 
merkilega sögu, en við bara ekki skilið 
vísbendingarnar?

ÍBÚAR NÍUNDA ÁRÞÚS-
UNDSINS GETA GÆTT SÉR Á 
FLÖSKU AF BUDWEISER.

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson  
skrifar um tímahylki.

  Aftur til 
   framtíðar

-------Að 
rétt ná 
strætó
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

SÖLUSÝNING - Þri. 23. okt. frá kl. 16:00-17:00

VERÐ:
74.9M

RAÐHÚS

113 REYKJAVÍK

220m2

AFHENDAST FULLBÚIN AÐ UTAN

SJAFNARBRUNNUR 5-19

ÞÓRA 777 2882 og BRANDUR 897 1401

TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA

GÓÐ STAÐSETNING - ÚTSÝNI

FALLEGT ÚTISVISTARSVÆÐI

VERÐ FRÁ:
41.9M

ÍBÚÐIR

FRAKKASTÍGSREITUR 101 REYKJAVÍK

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

GUNNLAUGUR 844 6447 og BÖÐVAR 660 4777

STÆRÐ FRÁ: 56.5 - 178.3m2

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

LYNGÁS 12 210 GARÐABÆ

303.6m2

NÆG BÍLASTÆÐI MEÐ GÓÐU ÚTISVÆÐI

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUS STRAX

VERÐ
79.9M

RAÐHÚS

KALDASEL 24 109 REYKJAVÍK

GLÆSILEGT FJÖLSKYLDUVÆNT RAÐHÚS

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447

STÆRÐ: 316.7m2

VERÐ
77.6M

HÆÐ

GULLTEIGUR 12 105 REYKJAVÍK

GLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ OG RIS

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447

STÆRÐ: 160.6m2

VERÐ
39.9M

ÍBÚÐ

KLAPPARSTÍGUR 1 - ÍB. 702 101 REYKJAVÍK

FRÁBÆR ÍBÚÐ Í GÓÐU FJÖLBÝLI

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447

STÆRÐ: 60m2

Opið hús Lau. 20.okt. frá kl. 13:00-13:30

VERÐ:
43.9M

ÍBÚÐ

SKIPASUND 25 104 REYKJAVÍK

94m2

RÚMGÓÐ OG BJÖRT

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON 848 4806

3 HERBERGI



Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5407.

Hjartans þakkir færum við öllum  
þeim sem sýndu okkur samúð og 
hlýhug vegna andláts elskulegrar  

móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,

Ástu Guðjónsdóttur 
frá Vogatungu.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Höfða fyrir góða umönnun 
og hlýju.

Drífa Garðarsdóttir Jóhannes Eyleifsson
Skúli Garðarsson Lilja Kristófersdóttir
Halldóra Garðarsdóttir Gunnlaugur Sölvason
Guðrún Garðarsdóttir Karl Örn Karlsson
Friðgerður Bjarnadóttir

ömmu- og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Pétur Sigurðsson
fv. forseti  

Alþýðusambands Vestfjarða,
andaðist sunnudaginn 14. október.

Minningarathöfn verður í Fossvogskirkju, 
fimmtudaginn 25. október kl. 15.00. Útförin fer fram  

frá Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 27. október kl. 14.00.  
Þeir sem vilja minnast hans láti líknarfélög njóta þess.

Hjördís Hjartardóttir
Sigurður Pétursson Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir
Edda Pétursdóttir  Bergsteinn Baldursson
                                               og afabörn.

Jón Ingvar Gunnarsson 
 veiðimeistari.
Innilegar hamingjuóskir með 60 ára 
stórafmælið. 

Megi dagurinn færa þér mikla gleði og 
kátínu.

 Þín eiginkona, börn, makar og barnabörn.

60 ára

Hjartans þakkir fyrir sýndan hlýhug 
og vináttu vegna andláts og útfarar 

okkar ástkæru eiginkonu, móður, 
tengdamóður og ömmu,
Sesselju Sigurrósar 

Gísladóttur
(Settu)

Minning hennar lifir í hjörtum okkar.

Viggó Vilbogason
Reynir Örn Viggósson Berglind Harpa Helgadóttir
Rósa Viggósdóttir Emil Sigurður Magnússon
Gísli Páll Jónsson

og barnabörn.

Ástkær sambýlismaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Skúli Heiðar Óskarsson
bifreiðarstjóri,

lést á Landspítalanum þann  
14. október síðastliðinn.  

Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni  
í Reykjavík þann 23. október kl. 15.00.   

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deild A4  
á Landspítala sem annaðist hann af alúð.

Kristín Friðriksdóttir
Sigrún Ragna Skúladóttir Jónas Þór Kristinsson
Ragnhildur Skúladóttir Andrés J. Snorrason
Anna María Skúladóttir Hálfdan Þorsteinsson
Óskar Dan Skúlason Dísa Friðleifsdóttir
Ólafur G. Skúlason Svanhvít Friðriksdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Móðir okkar,
Ástríður Magnúsdóttir

Meistaravöllum 15, Reykjavík,
er látin.

Guðrún Ingibjörg Gunnarsdóttir
Helga Gunnarsdóttir

Ásta Kristín Gunnarsdóttir

Mig langar til að fólk 
geti stjórnað því 
hvernig það upp-
lifir tónlistina sem ég 
spila,“ segir Mikael 
Máni Ásmundsson 

gítarleikari sem ætlar að flytja lög eftir 
Bob Dylan á sólógítar í Björtulofum á 
morgun, sunnudag. „Systir mín, Lilja 
María, handskrifaði textana við lögin 
og fólk hefur val um það á tónleikunum 
hvort það les þá eða ekki meðan ég spila.“

Mikael Máni er staddur í Stokkhólmi 
þegar ég hringi í hann. Þar á hann kær-
ustu í MA-námi í söng sem heitir Marína 
Ósk Þórólfsdóttir. Saman gerðu þau plötu 
í fyrra sem nefnist Beint heim og var til-
nefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 
sem plata ársins í flokknum djass og blús.

„Við Marína kynntumst úti í Hollandi,“ 
segir Mikael Máni, sem lauk fjögurra ára 
BA-námi í gítarleik í júní í sumar við 
Conservatorium van Amsterdam. Kom 
síðan heim og tók upp plötu með eigin 
efni. „Það er tríóplata og þar spila Skúli 
Sverrisson og Magnús Trygvason Elíassen 
með mér,“ lýsir hann.

Þú semur sem sagt líka? 
„Já, ég sem mikið, það er eitt af því 

sem gerir tónlist náttúrulega fyrir mér. 
Öll lögin á plötunni minni eru byggð á 
karaktereinkennum eða tímabilum í lífi 
Bobby Fischer,“ segir hann og kveðst þó 
aldrei ákveða fyrirfram um hvað hann 
ætli að semja. „Fyrsta lagið varð til á 
hálftíma og ég áttaði mig á því eftir á að 
það var um Fischer. Um það leyti var ég 
að lesa ævisögu hans og hún snerti mig 
mikið, enda vildi ég verða skákmaður 
þegar ég var um átta ára aldurinn, var 
mikið að tefla og spá í stærðfræði þá.“

Hann byrjaði líka ungur í tónlist. 

„Mamma setti mig í tónlistarskóla fimm 
ára,“ segir hann og upplýsir að móðir 
hans sé Guðrún Bjarnadóttir bókari og 
faðir hans Ásmundur Jónsson, kenndur 
við Smekkleysu.

Eftir nám í Tónskóla Sigursveins lá leið 
Mikaels Mána í FÍH þar sem meistararnir 
Óskar Guðjónsson, Hilmar Jensson og 
Sigurður Flosason höfðu sín áhrif. „Það 
var heilmikil breyting,“ segir hann. „Ég 
tók líka þátt í samspili með jafnöldrum 
mínum sem ég er enn í miklum samskipt-
um við. Þeir hafa mikinn áhuga á djassi.“

Tónleikarnir í Björtuloftum hefjast 
klukkan 20 annað kvöld og aðgangur er 
ókeypis. gun@frettabladid.is

Fólk hefur val um hvort 
það les textana eða ekki
Gítarleikarinn Mikael Máni Ásmundsson kemur fram á fyrstu tónleikum haustsins í tón-
leikaröðinni Velkomin heim. Þeir verða í Björtuloftum í Hörpu annað kvöld. Þeir nefnast 
Textar gegnum tónlist og þar verða lög eftir Bob Dylan á dagskránni. Sígildir sunnudagar.

„Þegar ég þekki textana við lög þá hafa þeir áhrif á mig þegar ég hlusta á hljóðfæraútgáfu 
af þeim. Þetta langar mig að endurskapa hjá fólkinu á tónleikunum,“ segir Mikael Máni. 

Ég sem mikið, það er 

eitt af því sem gerir 

tónlist náttúrulega fyrir mér. Öll 

lögin á plötunni minni eru 

byggð á karaktereinkennum eða 

tímabilum í lífi Bobby Fischer.

1989 Borgarleikhúsið í Reykjavík er vígt með mikilli við-
höfn. Húsið, sem er yfir tíu þúsund fermetrar að grunnfleti, 
hafði verið 13 ár í byggingu.
1999 SkjárEinn byrjar sjónvarpsútsendingar.
2006 Íslenska kvikmyndin Mýrin er frumsýnd.
2011 Muammar Gaddafi er drepinn í fæðingarbæ sínum 
Sirte og hersveitir Þjóðarráðs Líbíu ná þar yfirráðum.
2011 ETA, aðskilnaðarsamtök herskárra Baska, senda frá 
sér yfirlýsingu þess efnis að samtökin séu endanlega hætt 
vopnaðri baráttu.
2012 Haldin er þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi um tillögur 
stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá fyrir Ísland.

Merkisatburðir
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Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Ástkær eiginmaður minn, sonur okkar, 
faðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Karl Harðarson
andaðist 5. október. 

Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju 
fimmtudaginn 25. október kl. 15.00.

Ragnheiður Lára Jónsdóttir
Hörður Sófusson Geirlaug Karlsdóttir
Hörður Karlsson Bylgja Dögg Sigmarsdóttir
Haukur Karlsson Elsa Sól Gunnarsdóttir
Auður Karlsdóttir Jón Stefán Hannesson
Bryndís Harðardóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Jóhanna Kolbrún 
Jóhannesdóttir

Breiðavík 27,
lést á líknardeild Landspítalans  

  í Kópavogi mánudaginn 15. október. 
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Jón Edward Wellings
Jóhannes Jónsson Guðrún Ásta Guðjónsdóttir
Ragnheiður Klara Jónsdóttir Einar Geirtryggur Skúlason
Helena Dröfn Jónsdóttir Árni Bragason
Petrína Guðrún Jónsdóttir Vigfús Vigfússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, 
Kristbjörg Ólafsdóttir 

Suðurlandsbraut 62, Mörkinni, 
lést á Vífilsstöðum  

fimmtudaginn 18. október.

Hjördís Jóna Sigvaldadóttir Hjalti Már Hjaltason
Grétar Jóhannes Sigvaldason Róslinda Jenný Sancir
Hjörtur Sigvaldason Sigrún Stefánsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
elskulegs sonar míns, bróður okkar, 

mágs og frænda,
Kristjáns Ketilssonar

Innilegar þakkir sendum við fjölskyldu 
Kristjáns á sambýlinu Hlein í Mosfellsbæ 

fyrir mjög góða umönnun og vináttu. Einnig þökkum við 
öllum þeim sem báru hag Kristjáns fyrir brjósti sér  
og auðguðu líf hans á einhvern hátt í gegnum árin.

Auður Ásta Sigríður Jónasdóttir
Bára A. Ketilsdóttir Örn Gunnarsson
Írunn Ketilsdóttir Tómas Sigurðsson
Steinunn Ketilsdóttir Snorri Þórisson
Jónas Ketilsson Sigríður M. Óskarsdóttir

frændsystkin og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, 
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Ægir Þorvaldsson
frá Dalvík,

verður jarðsunginn frá 
Glerárkirkju Akureyri mánudaginn  

   22. október kl. 13.30.

Alma Stefánsdóttir
Gylfi Ægisson Björg Malmquist
Garðar Ægisson Bryndís Arna Reynisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sambýlismaður,  
faðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Úlfar Eysteinsson
Leiðhömrum 44, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 10. október. Útför 
hans verður gerð frá Hallgrímskirkju 

miðvikudaginn 24. október klukkan 15.

Ingibjörg Ólöf Magnúsdóttir
Stefán Úlfarsson Bjarklind Guðlaugsdóttir
Guðný Úlfarsdóttir Heimir Helgason
barnabörn, barnabarnabörn og systkini hins látna.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigurlaug Sigurðardóttir 
Vallarbraut 11, Akranesi,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 
Akranesi, miðvikudaginn 10. október.

Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
  föstudaginn 26. október kl. 13.00.

Sigrún Rafnsdóttir Einar Jóhann Guðleifsson
Sigurður Gylfason Marianne Ellingsen
Ægir Magnússon Ragnheiður Gunnarsdóttir
Hafsteinn Þór Magnússon

og ömmubörn.

Elskuleg eiginkona mín,  
móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Valgerður Hanna 
Sigurðardóttir

Njarðarvöllum 6, Njarðvík,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 

fimmtudaginn 11. október. Útförin fer fram 
frá Keflavíkurkirkju, þriðjudaginn 23. október kl. 13.00.

Árni Júlíusson
Anna Birna Árnadóttir Arnar Ingólfsson
Sigurður Einar Árnason Ásborg Guðmundsdóttir
Ingvar Örn Árnason Sonya Árnason

og barnabörn. 

Hjartans þakkir til allra sem sýnt 
hafa okkur hlýhug og samúð vegna 
andláts eiginkonu minnar, móður, 

tengdamóður og ömmu,
Halldóru Friðriksdóttur

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
hjúkrunarheimilisins Sóltúns með þökk 

fyrir góða umönnun og hlýtt viðmót.

Ingi Sigurðsson
Davíð Ingason Matilda Gregersdotter
Sigurður Ingason
Hafdís Ingadóttir Björgvin Friðriksson

og ömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Bjarni Símonarson 
Hákonarson

bóndi, 
Haga, Barðaströnd,

lést sunnudaginn 14. október á Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða, Patreksfirði. Útförin fer fram frá Hagakirkju 
laugardaginn 27. október klukkan 13. Blóm og kransar 

vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans  
er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Kristín Ingunn Haraldsdóttir
Björg  Bjarnadóttir Eiríkur Jónsson
Margrét  Bjarnadóttir  Kristján Finnsson
Jóhanna  Bjarnadóttir  Árni Þórðarson 
Hákon Bjarnason   Birna Jónasdóttir 
Kristín Bjarnadóttir 
Haraldur Bjarnason María Úlfarsdóttir
Gunnar Bjarnason Regína Haraldsdóttir 

afa- og langafabörn.

Þökkum innilega samúð, 
hlýhug og vinsemd vegna andláts 

og útfarar ástkærrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður og ömmu,

Þórhildar Sigurjónsdóttur
Lyngbergi 35, Hafnarfirði.

Jón Ólafsson
Sigurjón Marteinn Jónsson
Berglind Mjöll Jónsdóttir Óskar Sigurðsson
Ólafur Már Jónsson Sólrún Hafþórsdóttir

barnabörn.

Það er nóg að gera, ekki 
vantar það,“ segir Halla 
María Svansdóttir í nýjum 
veitingastað á Keflavíkur-
flugvelli. Hjá Höllu heitir 
hann og er útibú frá öðrum 

með sama nafni í Grindavík. Það er 
sólarhringur frá því hún opnaði á vell-
inum. 

Skyldi hún vera búin að vaka margar 
nætur? 

„Já, það er búið að taka nokkrum 
sinnum tvo sólarhringa í einu. Íslenska 
leiðin,“ segir hún létt.

Flestir veitingastaðirnir í Leifsstöð 
eru erlendir og íslenskir í bland. Halla 
ákvað að prófa að vera með íslenskan 
fisk á boðstólum og segir honum vel 
tekið. Hann er að sjálfsögðu eldaður á 
staðnum og súrdeigspitsurnar bakaðar 
líka en Halla segir allan undirbúning 
fara fram í Grindavík og nefnir djúsa, 
samlokur og salöt sem útbúin séu þar.

Hún byrjaði sem sagt í Grindavík 
fyrir fimm árum og hefur gengið vel. 
„Mig dreymdi um að vera með kaffihús, 
því mér finnst gaman að gera gott kaffi 
og baka en til að það gengi upp þurft-

um við að stækka og fórum að selja í 
fyrirtæki og síðan út í veisluþjónustu. 
Byrjuðum í litlu eldhúsi heima, svo 
fengum við leigt í gömlu hafnarvog-
inni, á 30 fermetrum með kæligám. 
Ákváðum að kaupa gamla sparisjóðs-
húsnæðið, héldum að það yrði alltof 
stórt en nú er það allt orðið fullt.“

Þú segir alltaf við. 
„Já, þetta er ekki bara ég, þetta er 

maðurinn minn, mamma og pabbi og 
svo um 25 starfsmenn í það heila. Ég 
kæmist sko ekki yfir þetta ein, það er 
alveg á hreinu.“ gun@frettabladid.is

Opnað Hjá Höllu í Leifsstöð
Rammíslenski veitingastaðurinn Hjá Höllu hefur verið opnaður í Leifsstöð. Þar ræður 
Grindvíkingurinn Halla María Svansdóttir og býður meðal annars upp á ferskan fisk. 

Halla við opnun nýja staðarins í Leifsstöð. Hún byrjaði smátt fyrir fimm árum en rekur nú tvo veitingastaði.
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21. október 

Stjörnugrís Grísaskankar

Ferskir, af nýslátruðu

398
kr. kg

Íslandslamb Lambalæri

Sérskorið, af nýslátruðu

1.259
kr. kg

ggur

1.998
kr. kgKjarnafæði Lambahryggur

Lundarpartur, af nýslátruðu

2.098
kr. kg

ÍSLENSKT
Lambakjöt

Af
nýslátruðuðu
2018

Lúxus
PÖRUSTEIK

Stjörnugrís Grísabógur

Ferskur

679
kr. kg

Stjörnugrís Pörusteik

Úrbeinuð, af nýslátruðu

1.298
kr. kg

Kjarnafæði Lambahryg

Heill, af nýslátruðuFullmeyrnað

ÍSLENSKT
Ungnautakjöt

ÍN Ungnauta RibeyeÍ

Ferskt og fullmeyrnað

4.598
kr. kg

FK Blandað Hakk

Naut/Lamb, ferskt

1.198
kr. kg

Ferskt
ÍSLENSKT

hráefni



Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

Sunnlensk gæðavara unnin úr bragð- 

miklum og hægsprottnum höfrum af 

ökrum í Meðallandi sem hafa aldrei 

verið úðaðir með eiturefnum.

Haframjöl og tröllahafrar

Sandhóll Haframjöl

1 kg1 kg
Sandhóll Tröllahafrar

479
kr. 1 kg

479
kr. 1 kg

Leynir Gulrætur

500 g

359
kr. 500 g

Sandhóll Tröllahafrar

1 kg

Grand Salat

ca. 150 g

198
kr. stk.Agúrkur

Íslenskar, ca. 350 g

159
kr. stk.

Egils Kristall

Sítrónubragð, 500 ml

98
kr. 500 ml

bó HyrnurJúmbJúm

Allar tegundir

498
kr. stk.



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Íslandsmót í tvímenningi kvenna 
fór fram um síðustu helgi og hlut-
skarpastar voru Emma Lúðvíks-
dóttir og Vigdís Sigurjónsdóttir sem 
fengu 57,7% skor. Alda Guðnadóttir 
og Ólöf Þorsteinsdóttir voru í öðru 
sæti með 55,1% skor og Ingibjörg 
Halldórsdóttir og Ólöf Thorarensen 
í þriðja sæti með 52,0% skor. Þetta 
er í fyrsta sinn sem Emma og Vigdís 
hampa Íslandsmeistartitlinum. Þeir 

hömpuðu titlinum mikið til vegna 
nákvæmra sagna. Þetta spil úr 
mótinu er gott dæmi um það, þar 
sem þær voru eina parið í AV sem 
náðu þessari spaðaslemmu. Öll 
önnur pör í AV spiluðu spaðaúttekt 
(game) í spilinu. Auðvelt er að fá 
12 slagi í spaðasamningi eins og öll 
pörin í AV fengu. Suður var gjafari 
og allir á hættu:

Lykillinn að slemmunni er að austur geti sagt frá stuttlit 
sínum í laufi. Slemman þarf enga svíningu þó að “aðeins” 
30 punktar séu á milli handanna. Svo sérkennilega vill til að 
fórnin í 7  fyrir NS er ódýrari (1400 niður en AV fengu 1430 
fyrir slemmuna). Það hefði þó engu máli skipt fyrir NS að 
“ná” fórninni, því aðeins eitt par var í slemmunnni, Emma 
og Vigdís.

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
965
92
108
KG8742

Suður
3
G107
G7654
Á1095

Austur
DG104
KD64
K932
3

Vestur
ÁK872
Á853
ÁD
D6

MEISTARAR Í FYRSTA SKIPTI

6 2 8 5 7 9 3 4 1
3 1 9 4 2 8 6 7 5
7 4 5 3 6 1 8 9 2
8 6 3 1 9 4 5 2 7
9 5 2 8 3 7 1 6 4
1 7 4 2 5 6 9 8 3
2 8 1 6 4 3 7 5 9
4 9 6 7 1 5 2 3 8
5 3 7 9 8 2 4 1 6

6 7 1 3 5 2 4 8 9
2 3 8 9 4 6 1 5 7
9 4 5 7 8 1 6 2 3
1 6 4 2 9 7 5 3 8
3 8 9 4 1 5 7 6 2
5 2 7 6 3 8 9 1 4
8 9 3 5 6 4 2 7 1
4 5 2 1 7 3 8 9 6
7 1 6 8 2 9 3 4 5

7 3 2 8 9 5 4 1 6
8 4 6 1 2 7 5 3 9
9 5 1 3 4 6 7 8 2
1 6 7 5 3 4 9 2 8
3 8 4 2 1 9 6 5 7
2 9 5 6 7 8 1 4 3
6 7 8 4 5 3 2 9 1
4 1 9 7 8 2 3 6 5
5 2 3 9 6 1 8 7 4

2 9 8 5 6 3 1 7 4
4 1 5 7 2 9 8 3 6
6 7 3 8 4 1 5 9 2
5 2 1 9 7 4 6 8 3
3 8 4 6 1 5 7 2 9
7 6 9 2 3 8 4 5 1
8 4 2 1 9 7 3 6 5
9 3 7 4 5 6 2 1 8
1 5 6 3 8 2 9 4 7

3 7 8 9 1 5 4 2 6
9 4 6 2 3 8 7 5 1
1 2 5 4 6 7 8 3 9
7 5 2 1 8 3 9 6 4
8 9 4 5 2 6 1 7 3
6 1 3 7 4 9 2 8 5
2 3 1 6 7 4 5 9 8
4 6 9 8 5 2 3 1 7
5 8 7 3 9 1 6 4 2

4 6 8 2 3 9 5 7 1
9 5 7 8 1 4 2 3 6
1 2 3 6 5 7 8 9 4
2 4 1 9 6 3 7 8 5
3 8 6 7 4 5 9 1 2
7 9 5 1 8 2 4 6 3
6 7 4 3 2 8 1 5 9
5 1 9 4 7 6 3 2 8
8 3 2 5 9 1 6 4 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13

14

15 16

17

18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30

31

32

33 34 35 36

37

38 39 40 41

42 43 44

45

46

47

48

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Meistar-
arnir eftir Hjört Marteinsson 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Ólöf Björg 
Einarsdóttir, 203 Kópavogur

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.

LÁRÉTT 
1 Þetta stráastúss ergir al-
menna flokksmenn (7) 
8 Spörum ei lofsyrðin þótt ein-
hver þeirra séu óttaleg grey (6)
11 Skeyti í aðdraganda 
merkjanna vísar til okkar sem 
fæst hugsa (9)
12 Svo entist önd sem orgía (7)
13 Fardagakál og annað, og 
vindlar með (6)
14 Leita nýgræðings-naðra 
meðal annarra sníkjudýra (7)   
15 Frá fólki sem betur stendur 
til hins sem ekki er jafn algilt 
(9) 
16 Er þetta orðaspil sem þú 
ert að róta í? (6)
17 Ber skattana í þá sem gæta 
mín (7) 

18 Úða eðalgasi á indjánana 
frá Texas en ekki þá frá Chile 
(9)
19 Má ekki kalla þennan slags-
málaklúbb Þórshamar? (6)
21 Dúka fyrir hrygg þar sem 
enginn sér (9)
25 Gekk þá brimskafl yfir gras-
eyna og kaffærði hina fornu 
félaga (10)
28 Gleyptir allt sem þú þarft 
(3)
30 Leiði Gígju í gildru hinna 
óbeinu strokugripa (9) 
31 Hví seturðu verin utan um 
fötin? (10)
32 Vont er að vera verklaus 
fjarri sínu heimahéraði (9)
33 Þú ruglar svo mikið að það 
sýður á mér! (6)

36 Held að þetta tiltekna gengi 
sé búið að vera (5)
37 Læt frúna vaða eim og 
funa (7)
38 Halda mjög upp á Sunnus-
naps með einiberjakeim (6)
39 Hýðum þennan fjanda fyrir 
óþörf högg (7)
42 Skutlaði til mín ágætu áleggi, 
sem þó hafði sína galla (6)
45 Úttekt Kjarna og Stundar-
innar á hetjum gullaldarinnar 
(11)
46 Útgerð hans treystir á að-
dráttarafl botnvörpukarfans 
(10)
47 Skuggsælt er í hreysi 
stjörnunnar (10)
48 Hvað heitir þessi geil við 
Grænavatn? Brúnaþröm? 

Barmaskor? Strípuklauf? (10)

LÓÐRÉTT 
1 Er það glæpur að neita að 
hleypa Gilla út fyrr en ég fæ 
kaffi? (9)
2 Í 1. lagi eru hér bara hag-
yrðingar sem kunna ekki að 
ríma (9)  
3 Flytja rölt fyrir þá sem rölt fá 
stundað (7)
4 Ef greindi ég yfirnáttúrulega 
reynslu í verkinu, hvaða stíll 
væri það? (12)
5 Dansarar trufla fuglalíf við 
þessa tjörn (9)
6 Útlit fótalausra eðla minnir á 
harðar málmslöngur (8)
7 Sný snögglega upp á svona 
storm (8)

8 Læt stelpuna fá bursta en 
strákurinn fær flotta greiðslu 
(8)
9 Þessi glæpur verður ekki 
bættur (8)
10 Landlaus maður þvælist 
um útlönd (9) 
20 Elda lýsu fyrir Kobba (10)
22 Sakna samræmis milli 
norðaustur-fjarða (8)
23 Gagn var að göndlum er við 
mýktum mótin liða (8)
24 Sáðland konungssonar var 
þakið illgresi (8)
26 Færðu þetta panflautupíp á 
hærra plan (12) 
27 Vakin og sofin fella þau tár í 
uppnámi sínu (5)
28 Móða morgunlands er upp-
spretta rógs og skamma (8)

29 Brenglaður bófi naut þess 
að drepa þessa bleyðu (8) 
34 Draga upp falska mynd 
þessara ósanninda (8)
35 Hið firrta teikn fornra töfra 
(8)
36 Vigta níð á þar til gerðri 
vog (8)
40 Að afrugla slíkan straum 
kostar fyrirhöfn (6)
41 Uppblásin rúm og áfengi – 
er það góð blanda? (6)
42 Tel þá lítt metna sökum 
misgjörða sinna (5) 
43 Sko, það var þessi ör sem 
setti allt úr skorðum (5)
44 Sindrandi hljómakorn og 
blæbrigði þeirra (5)

LAUSNARORÐ:  Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist algengur eiginleiki nútíma fólks-
bíla. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 26. október næst-
komandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „20. október“.

Lausnarorð síðustu viku var
F L U G V A L L A R L E S T

L E I K S K Á L D S G V Ú A
I L E L E F T I R R É T T I N A

M O L A K A F F I Ó Ó L H G
G G T K G U L L F I S K U N U M
E Y R N A L O K K P G T G R
R E R N A Í E L J U S A M T
Ð S T O F U S K Á P A R Ó U Æ
U I R F A L A U Ð U R Ð T
M I Ð A Ð R A R N R M A L U R T A

Ð U Á R A L A N G A R I Y F
S N Í K I Ð S M O Æ R S Í Ð U R

B A S S A U Ð I Ð T G I
K Y N F R E L S I Ð A U X A J U R T

L U T Í U N N I R M
U Ð I

U T A N S T Æ Ð A R N N E R S
I D A U F A N H A F A R N A N N A

U N D I R M A N N E Á R A N N Ö
G G N Á L M A R T N S

L I N K I N D L I U A F Í S U M
N Ð I A F L I M A R S M

Svartur á leik

Haraldur Haraldsson (1.920) átti 
leik gegn Erni Leó Jóhannssyni 
(2.230) á Skákþingi Norðlendinga.
21. … Rxf2! 22. Bxf2 e4 23. Dc4 
exf3 24. Hxa6 Hxa6 25. Hxa6 
Db7 26. Da4 fxg2 27. Re3 Df3! og 
svartur vann nokkru síðar. 

www.skak.is:  EM landsliða.   
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GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

BOÐAÞING 18 - 20, KÓPAVOGI

JAÐARLEITI 8 
 103 REYKJAVÍK

Sölusýning
Til sölu glæsilegar nýja 2ja og 3ja herbergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvottavél.

Sölusýning

Til sölu nýjar fullbúnar 2ja-3ja og 4ra 
herbergja íbúðir með og án bílageymslu.

Íbúðirnar ert til afhendingar strax með 
gólfefnum, gluggatjöldum, ljósum og 
ísskáp.

TIL AFHENDINGAR STRAX - FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

TIL AFHENDINGAR STRAX 
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Sölu- 

sýning

ASPARLUNDUR 21, GARÐABÆ

Sölusýning 

Mjög snyrtilegt og gott 168,1 fm endaraðhús á einni hæð, þar af er bílskúr 26,3 fm.  

Sölu- 

sýning
Sölu- 

sýning

HOLTSVEGUR 27
GARÐABÆ
Sölusýning 

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu 
nýjar fullbúnar íbúðir vel staðsettu 
lyftuhúsi. 

Íbúð 201 sem er 3ja herbergja 101,9 fm 
á 2.hæð með suður svölum og stæði í 
bílgeymslu. 

Íbúð 203 sem er 4ra herbergja 143 fm á 
2.hæð með tvennum svölum, hjóna-
herbergi með sér baði og fataherbergi, 
ásamt stæði í bílgeymslu. 

TIL AFHENDINGAR STRAX 
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Sölu- 

sýning

BYGGINGAFÉLAGBYGBYGBYGGINGININGAFGAFGAFÉLAÉÉLAÉLAGGG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Sunnudaginn 21. október  frá 14:00 - 15:00

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
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 



Fróðleikur um MinecraftVissuð þið að?

Snorri Páll Sindrason er fjögurra ára 
gamall. Hann á afmæli í janúar svo 
það styttist í að hann verði fimm 
ára.

Hvað  heitir leikskólinn þinn, 
Snorri Páll? Hann heitir Engjaborg. 
Ég á marga vini þar.

Heitir deildin þín eitthvað? Hún 
heitir Norðurengi. Það er besta 
deildin mín.

Hvernig finnst þér mest gaman að 
leika inni? Við vini mína í bílaleik, 
þá förum við í keppni með bílana.

En úti? Mér finnst skemmtilegast að 
leika úti í rennibrautinni og að fara 
í feluleik því mér finnst svo gaman 
að fela mig.

Áttu systkini? Nei, en það er að 
koma lítill bróðir þegar ég á afmæli. 
Ég ætla að vera mjög góður við 
hann.

Hefur þú farið í einhver ferða-
lög? Já, til Akureyrar. Þá förum við 

í göngutúr og sund og á leikvöll. Ég 
hef líka farið í dýragarð á Spáni og 
hélt á páfagauk á hendinni.

Hvað er skemmtilegast við ferða-
lög? Að hlusta á tónlist í bílnum. 
Ég hlusta á Vaiana, lögin eru svo 
skemmtileg.

En hvað er leiðinlegast? Þegar við 
erum lengi í bílnum og mér verður 
illt í maganum.

Hefur þú einhvern tíma siglt á bát? 
Nei, ég hef ekki siglt á bát en ég hef 
farið í heimsókn í bátinn til afa. Ég 
fékk súkkulaðikex.

Er einhver sögupersóna í uppá-
haldi hjá þér? Mér finnst Hans og 
Gréta mjög skemmtileg af því að í 
sögunni kemur norn.

Hvað langar þig að gera þegar þú 
verður stór? Mig langar að vera 
ljósmyndari þegar ég verð stór. Mig 
langar líka að vera strætóbílstjóri 
því þeir keyra fólk.

 Mest gaman  
   í bílaleik  
og fara í keppni  
með bílana
Snorra Pál Sindrason langar að verða ljós-
myndari þegar hann verður stór og líka 
strætóbílstjóri því þeir keyra fólk.  

Hans og Gréta eru uppáhaldssögupersónur hjá Snorra Páli. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Í Barnabókaflóðinu í Norræna hús-
inu er hægt að taka þátt í:

● Búningaleik
● Vegabréfagerð
● Stórborgarpúsli
● Sögupersónugerð
● Ljóðagerð
● Upplestri
● Flöskuskeytisgerð
● Spurningakeppni
● Slökun

Flöskuskeyti sem fannst í maltflösku.

Smá fróðleikur fyrir þá sem ekkert 
vita um Minecraft:
●  Minecraft er einn af vinsælustu 

tölvuleikjum heimsins.
●  Það var Svíinn Markus Persson 

sem bjó hann til.
●  Fyrsta stóra útgáfan kom út 11. 

nóvember 2011.
●  Árið 2013 hafði hann selst í 

meira en 30 milljón eintökum.
●  Spilarinn vinnur innan þrívídd-

arheima sem eru skapaðir úr 
miklum fjölda af mynstruðum 
kubbum.

●  Mynstrin tákna mismunandi 
efni, svo sem mold, steina, járn, 
demanta, vatn og trjáboli.

●  Kubbarnir hafa ákveðna eigin-
leika eftir mynstri, moldar-
kubba er til dæmis hægt að nota 
til að rækta ýmsar plöntur sem 
gefa afurðir.

●  Spilarar geta safnað afurðum og 
notað þær til að smíða verkfæri 
og vopn.

●  Verkfærin eru misgóð eftir 
efnum, þau veikustu eru úr viði 
en sterkustu úr demöntum.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
323

„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?
?

?

?
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VEÐUR   MYNDASÖGUR

Suðvestan 15-25 m/s, hvassast á NV-landi. Hviður allt að 40 m/s við fjöll. 
Rigning um mest allt land og slydda eða snjókoma til fjalla norðanlands. 
Þurrt að mestu NA- og A-lands. Hiti 0 til 8 stig.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Lítil og létt loftpressa. Kemur með 
fjórum stútum sem passa á dekk, 
bolta, vindsængur og fleira.

REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M12™ rafhlöðum.

Verð 16.990 kr. (án rafhlöðu)

Lítil og létt loftpressa. Kemur með
fjórum stútum sem passa á dekk, 
bolta, vindsængur og fleira.

REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M12™ rafhlöðum.

Verð 16.990 kr. (án rafhlöðu)

M12 Inflator
Alvöru loftpressa 
frá Milwaukee 

vfs.is

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

K
V

IK
A

Plútó er ekki lengur 
pláneta en við höfum 

uppgötvað nýja:  
NEFIÐ Á ÞÉR!!

Við stóðum í deilum 
en hann tók því mjög 

illa. Þetta hefur 
greinilega plagað 

hann í svolítinn tíma.

Síðan í 
gær?

Síðan í 
öðrum 
bekk.

Jesús!

PALLI?
 SÍMINN!

Við sjáum þetta 
símtól ekki aftur 

í bráð!

Ókei, amma, takk Hvað sagði 
hún?

Hún sagðist ekki ætla 
að hjálpa. Við verðum að 

fara í skólann aftur.

AHHH! Hún 
var síðasta 

vonin.
Hvað varð um það að 

dekra við barnabörnin?
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Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Heima færir þér tífalt gagnamagn þegar þú skráir þig 
í farsímaáskrift hjá Vodafone. Fáðu allt í einum pakka 
fyrir heimilið og bættu við þig bætum í leiðinni!

Nánari upplýsingar veitir Vodafone.is

Við bætum
við bætum
Við bætum
við bætum

= 10×GB +



MARMARARMMM OKKOKKOO ÓÓ 27.7727.7 –31–3131313131. OOO. OKTÓKTÓKTKT BERBERERRRRRR ——————— 5555 D5 D5 D5 D5 D5 DAGAAGAAGAAGAA AAGARRRRRR

LLLÖÖÖÖÖÖÖÖNNNGGGGGGG HHHHEEEEELLLLLLLLLLGGGGGGGGGGIIIII ÍÍÍÍÍÍÍÍ MMMMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAKKKKKKKKEEEEEESSSSSHHHH
MaMaM rrrrakakakkesesesh h erer ffjójójójójórððððððrððaaa aa aa a ststststssstærærrrstststststststtaa a a a a a boboboobbbob rgrgrgrgrginininin ííííí MMMMMarararrararrokokokokkókókókóóó.... HúHúHúHúHúHúúúH nnnn n nnn n erererererererrrr 
spspss enennnnanaaaannndndddnddii ogoooog ææææævivivv ntntntntnttýrýrýýý alallla egegegegeg,,,, mmemememememeðððð ð ðð hlhlhlhlhlhlýtýtýtýtýtýtýtt t ttt t t lolololololoftftftftftfttslslslslslslslagagagagagagagagg ooooooggg g g gg býbýbýbýbýbbýbýbbýbýbýðuðuðuððuðuðuððuð r rr rrrrrr 
upupp p p p p á á ááá ýmýmýmmsasasassa aaffþfþfþfþrrereyiyiyiiingngngnngu.u.uuu GGGamammmananananna eeer r rrr aðaðððð ssssskokokokokokokooðaðaðaðaðaðaðaðaðaðaa sssssssssigigigg uuuuuuum m mm mmmmmm ogogogogoggogog 
frfræðæðæðæðæðasasst t umumumumum mmenenenenennininn ngngngnnguu uu ogoogoo ssssögögögögögu u u MaMaMMaaarrrrrrrr akakakakakesesesesesssesee h,h,hhh tttttakakakakakkaka a a aaaaaaa þáþáþáþáþáttttt  
í í mammmmarkrkrkrkkaðaðaðaðaðsssstetemnmnmnmnmnininiini guguuuunnnnnnnniiiii áá á áá DDjDjDjDjemememmememaaaaaaaa EEEEl-l--l-l-ll FnFnFnFnFnFnFnFnFnFnF a,a,a,a,, ffffááá sésésésésér r r ekekee tatatatata 
mmamamamarororororokkkkkkkkóósósóó kakakakakann mmamaammat t eðeðeðeðe aaaaa fafaraaraaa úúúút tt t t ááááá llíílífiðfiðððððð íííííííí nnnnnnnnætætætæææ ururuuu klkklklklúbúúúúbbbbubum mmmm í í í
nýnýnýnýnýjajjajaja hhhhhveveeeerfirfifirfirfinunun ..

PPPPPPPAAAAAAAKKKKKKKKKAAAAAVVVVVEEEEERRRRRÐÐÐÐ  FFFFFRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ   87.800 KR.
VerðVerðVerðVerðVerð á má mmmmá ann ann ann ann m.v.m.v.m.v.m vm.v. 2 f2 f2 f2 fulloullulloulloulloll rðnarðnaðnaðnanaðnn í tí tí tí tí ttvíbývíbývíbývíbývíbýýli mli mli mi mli mmli eð með með með mmeð með moorguorguorgurgurgug nvernvernvernvernvere ðiðiði.ði.ði.

FLFLFLLFLUGUGUGUGUGSÆSÆSÆSÆSÆTITITITITI FFFFFFFFFRÁRÁRÁRÁRÁRÁ  47.900 KR.
VerðVerðVerðVerð á má má má mmann.ann.ann.ann.ann. InnInnInnInInnnnnInnnnnnififafalifalfalfaa ið íið íð íð íið í ververrrðiði: ði: ði:ði FlFlugFluguguggvallvallvallvallval askasaskaaskakaaskattarttarttarttara , ,

23 kk3 k3 k23 kg fagg fag faag f rangrangranggurstursurststurstaskaaskaaskaaskaskaka ooogog og ogog 10 k10 k10 k10 k0 g hag hhag hahandfandfadfandfandfarangrangrangranganrangur áur áur áur áur ur á manmmanmanmanann.nn.nn

MARRAKESH
FRAMANDI FIMM DAGA HELGI

27.–31. OKTÓBER
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Ð
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DagDagDaggagsfesfesfeess rð rð rð ðrð í Aí Aí Aí í Atlatlatlatlatlaatlas- s- s- s-s fjöfjöfjöfjöfjöfj llillillillilllil n þn þn þn þn þn þþar ar ar ar arar semsemsemsemsems vivivvvivið fð fð fð fð fð föruöruöruöruöruörum um um um uuum um lm lm lm lm lm ítiítiítiíítiítil þl þl þl þl þorporporporporporp, ,,
heheheieihehe msæmsæmsæmsæm kjukjukjukjujukjuk m bm bm bmm bm bústústúsústústts aðiaðiaðiaðaðia BeBeBeBeBerbarbarbarbarbarba ogogoggogogo kokokokokokok mummummummummummummu st st st ststt í kí kí kí kí kí kynnynnynnynnynnynnni vi vi vi vi við ið ið iðiðið

nátnátnátátátnáttttúrtúrtúrtúrtúrt ufeufeufeufeufeufeuf gurgurgurgurgurgurð sð sð sð ssð sem em ememem óvíóvíóvívíóvíóóvíðaðaðaðaðaða fyrfyrfyrfyrfyrfyfyy irfiirfiirfiirfiirfiirfinnsnnsnsnsnnsst. t.t. t. tt.
HádHádHádHádHáHádádegiegiegiegiegiegisvesvesvsvesvesvev rðurðuðurðurðuur ir ir ir iir inninninninnnninnifalfalfalfafalfalinninninnnnnnnn.....

MAMAMAMAMAMAMAAJOJOJOJOJOOJJOREREREREEERELLLLLLLLLLL E E EEEEE GAGAGAGAGAAG RÐRÐRÐÐRÐRÐÐARARARARARAAR OOOOOOG G GGGG
SASASASASASASAAAFNFNFNFNFNFN YYYYYVEVEVEVEVEEEESS S S SS STSTSTSTTSTTS . ... LALLALALAALAURURURURURURURENENENENENNNNNTTTTTTTT

Í dÍ ddddagagsgsgssaaa ferferf ðinðinðiðinð nin ververv ðurðuurururðu fafafariðriðriðriðriðriði aðaðaðaðaðað heheeheheeelstlstlsstlslstu mu mmmu mu mmuu erkerkerkerkerkerkrre ississisississsstöðtöðtöðtöðtö umuum um m m 
borbbborrrrb ggggargarara innnnarar,ar,aar,r m.m.m.mm a. a. aa BahBahahahahBahia a a iaaai PalPaPalPallPallaceacaceacacc , m, m m, mmmoskoskoskoskoskoskskunuunaunaunaunanaunaa KoKooKK utoutoutotouu ubiububiubiu a a aa
oooog og goo gragragrg fhýfhýfhýh sisis SaaSaSaaSa dididid ættættættættættæææ ariaririiiaaa nnnnnnannaaannan r. rr. r ViðViðViVVið skskskskkskoðoðoðoðuoðuoðuðuðuðum gm gm gm gm gm glæslæslæsæsæsæ ileileleileileileil ga ga ga ga ga g

MajMajajM oreorerererellelleelll gagagagag rðirðinn nnnnnnn sesesememememses vaaavaaavv r hr hr hr hr r hannannnnnnnna aðaðuaðuðuaðuðuðuaað r ar ar arr af Yf Yf Yf Yf Yf YYf vesvesvesesvesvv SaaSaSaSaSSaintintntntntintiiint 
LauaaLaurenrennnnt ott ott oog sssg safnafnafna ið ðððið hanhannnhannhanhans.ss.s. s. HádHádHádáHáH egiegegiegiegigiegiegiegisvesvesvesvesvev rðurðurðuðuuur ir ir ir ir r nninnininininnininn falfalfalfafa inninnnnnn....

DADAAAADAGUGUGUGUGURR RRR ÍÍÍÍÍ ESESESESESSSASASASAAOUOUOUOUUOOUO IRRRRIRAAAAA

Strandbbbærbærbærrbærinnnninnnn hehehehehehefurfurfurff vevevevev rriðriðriðrið ininiii nblnblllb ástásstástástur ur ur ur ur marmarrrrmm gragragragraag þeþeþeþeþekktkktkkkk ra ra a
listammmmmmmannannannannanna, a, a, aa, tiltiltitit aðaðaðaða mymmymm ndandandannda JiJJiJ mimi HenHenHenHenH ddridridrid x. x. ÞesÞesÞesÞesÞessisi si si ss fafafalalfaf leglegl gggi ii

fiskimamamaaamaannannan bæbærærærær býbýbýbýýr yr yyyfirfir rrfir mikmikmikmiklumllumll sjsjsjsjsjarmarmarmarmma, a, skskekekekemmmmtmmtmmtm ilileleilil ggugugu gu 
götgötgötgötgötgötgötg ulíulíulíulíulífi, fi, fi, fi, fifi fjöfjöfffj ldaldaaaa gagagagallelleeeeríaríaríaría, s s, , , tratratratrat ndbndbndbndbndbbaraararaarar ogogoogog veveveevev itiititititingangangangangn húshúshúshúsúsa.a.a.a.a

NÁNAR Á URVALUTSYN.IS
og HJÁ FERÐARÁÐGJÖFUM í síma 585 4000

JÓJÓJÓJ NNN SISISISIGUGUGUG RÐRÐRÐURURURU EEEYJYJJYJÓLÓLÓLÓLFSFSFSF SOSOSONNN
FAFAFAFARARARARARSRSRSRSTJTJT ÓÓRÓÓRII
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ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.ISINNIFALIÐ Í VERÐI ER FLUG, GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA OG HANDFARANGUR.



PAKKAVERÐ FRÁ 227.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna í viku í Havana.

NÁNAR Á URVALUTSYN.IS OG HJÁ  
FERÐARÁÐGJÖFUM Í SÍMA 585 4000

FJÖLBREYTT 

EYJA

FJÖLBREYTTAR 

FERÐIR

KÚBA
BEINT FLUG MEÐ ICELANDAIR

10.–17. NÓVEMBER

FFAFAFAFAFAFF LLLLLLLLLEGE &&&& KKKKKKKKKKKKKKKKYNYYYYYYYY NGGIMIMMIMIMMMMÖÖGÖGÖGÖGÖÖ NUNUNUUNUUUUÐ ÐÐÐÐ SÉS RFRFERERRÐÐÐÐÐ
Í þeÍ þeÍ þeÍ þeÍ þeÍ þÍ þeþÍ þeÍ þeÍ þessarssassarssassarsaar kyi kyi kyi kyi kkyi kyi nnginnginnginngingingiinnginnginngingigimmögnmögnmögnmögnmmögnmmögnm uðuuðuðuðuu ferð verereererrður ðuðuðuðuðuðuðuu fariariiaria ð umð umð umð umð u helheh stuu héruhéruhéhéhé ð eyeyjunnar o og fengininnginininiiii  
öðruöðruöðruööðruöðruöðruöðruðruvísivísvísvísvísvíss inniinnin sýn sýnsýn í sösösösööögu, gu, gu, u,uuugu,u, u lifnlifnlifnlifnlifnlifnnlifnlifnifnifnlii aðaraðaraðaraðaraðaðaðaðaðaraðarðaða hætthætthætæthæthætæhæthæææææ i, ni, n, n, nn, nnnnáttúááá ru og mememememeeem nninnninnninnninnninnninnnii gu Kgu Kgu Kgu Kgu Ku Ku KKg úbu.úbu.buu.u ÞaðÞaðÞaðÞaðÞaÞa er e margmargmargmargmargmarggggtt t
að uað uað uð uað uað uuupplipplipplipplipplpplipplipplippplipppplifa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, aa, fafa, fa,fa en fen fen fen fen fen fn enene erðaerðaerðaerðaerðaerðaee langlanglanglanglanglanglangngar mar mar mar mar mar marar mmununu unu ununuunu m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.aa.m.a.m.a.aa.. rúnrúnrúnrúnrúnrúnrúrúnúrrú ta uta ua uuua uum á m á mm ám ám m á gömlgömlgömllmlmömlum aum auum aum aaaaum amerímerímerímerímerímerímerímeme skumskumskumskumskuskumskumskumkskumskum kögkögkögkögkögkögköggum,gum,gum,gum,gum,gum,g  

heimheimheimheimheimheimheheihheiehhei sækjsækjsækjsækjsækjkjkjækjkjsæksækjkjkjsæk a tóa tóa tóa ttóa ta tóa tóaa ta óbaksbaksbaksbaksbaksbaksbakskks- og- og- og- og- og- og- o syksyksyksyksyksykss urbæurbæurbæurbæurbæuurbændurndurndurndurndururndur, bo, boboboboboobo, boobob rðarðarðarðað á maá maá maá mamaá ma mamamaá matsöltsöltsöltstsöltsölustöustöustöustöustöðum ðumðummðumðuðum heimheimheimeiheimheimeimamanamanmanmanamamaamanna, na, na, a læraæraæraraæralærar  
salssalssalssalslsalssalssalssalssalss ssalssalsa, sa, sa, sa, sa sa sa sa sa, sa, sa, ssa, ssslakalakalakalakalakalakalakalakalakaakalakakakalakaalala á íá íá íá íá íá íá íáá íá íá íá íáá íááá VarVarVarVarVarVarVarVarVarVaVaV aderaderaderaderaderaderaderaderaderadeaderaderderro ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo o o ogo ooo oo o farfarfarfarfarfarfarfaf a í a í a í a í a aa hellhellhellhellhellhellhellhelle askoaskoaskoaskoaskoaskoaskoaaskoaskoask ðunðunðunðunðunðun og gog gog gog gog gog ggönguönönguöngöngön ferðferðferðfererðferðe um mmmm hitahitahitahitahitahi abeltb isskóg. óg. 

Með MeðMeð ððMeð Með ðeðMeð ððð Með í föí föí föí föí föí föí föí föföfööí fí föíí ííí r err err err err err err ererr er errr err errr eer e GrGrGréGréGréGréGréGrG ta Gta Gta Gtaat uðjóuðjóuðjóuðjóðjóðjóónsdónsdnsdónsdósdós ttirttirttirttttttt , lj, lj, lj, ljlj, l, ljj, jjjósmyósmyósmyósmyósmyósmyósmyósmymósmymyósmyósmyyndarndarndarndarndarndarndarndndandadadanda ii ogi ogi ogi ogi ogogi oggggg farfarfarfararff arstarstarstarstrsttjórijórijórjórijórjórijórijóririrr . . 

VVVEVEEVEVEVEVEVEVEVEVEVV RÐRÐRÐRÐRRRÐRÐRÐRÐRRÐRÐRÐRÐ FFFFFFFFFFFFFFFFRRÁRÁRRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRRRR  348.900 KR.
VerðVerðVerðVeVerðV á má mmmá mannann annannann nnnn m.v.m.v. 2 f2 ff2 fulloulloulloullorðnarðnarðnarðnarðnanrðnar . MIKIMIKIMIKIMIKIKIIKIK Ð INÐ INÐ INÐÐ IINI NIFAANIFAFAFANIFAALIÐ.IÐLIÐLIÐLIÐ.LIÐLIÐILLIÐ

VIKAAA Í HAVA ANNA FJÖLBREYTT UPPLIFUN
Í HHavavana má má njónjóta seiðandi d tónlistar, handvafinna vindla

og o hvítromms, glimrandi næturklúbú ba ogg afslappaðra 
kaffik húshú a. SkoS ðunarfffferðerððee ir ir meðmeðmm fafararstjóra í íí boðboboboðoðboðboðbb i. i. ValVaVVa um 

4–5 ststjörnu nu hóttel,el, morgunverðuur ir ir ir nninnn falf inn í verði.ði

VEVEVEVEVEVERÐRÐRÐRRÐRÐRÐ FFFFFFRÁRÁRÁRÁRÁÁ 227.900 KR.
VerðVVeVerðVerðerVerVerðVerðVerðVerðerðVerr á má máá má má annannannn m.v.m.v.m 2 f2 f222 ulloullorðnarðnarðnarðnanna..

HAHAHAHAVAV NAANANANNANANANNAANAA &&&& VVVVVVARARARARARARA ADADADADADAA EREREEERO O BÁBÁÁBÁBÁÁÐAÐAAAAÐAÐ RRR R RRRRR HLHLHHHLHLHLHLHLLH IÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐARARRARAARAARA KÚBÚBÚBÚÚ UU
Fyrst er dvaaliðlið íííí í HaHavHavHavHaHaHavHava ananaanaanaana í fjófjófjóóórarrarrarrrarr nænænænææn turturturturturrur áðáðááááður urr eneneneen enn stestestesteesteststsss fntfnfnfffnf  er 
til Varadadadadadderoero, þ, þþþ, þþ, þar ar araraar r semsemsses fefeffeerðarðaðarðaððallllanlangargargarr gegegegeg tatta tta ata sólsólósóllsólsólað að að ðaðað sigsigs  í þrjár 

nætætur urrr meðmeðmee alalalltlt ltltltt inninninnnninnnnnifaifafafaalið Ú. Úrvavav l ssskoðkoðkoðoðkokoðoo unaunaunaunanan rfeferfrferferferfeerðarðarðarðrðrðaðarð  í boði með 
fararstjóóóra.a.a GiG st á 4á 4á 4á 44 ogogo 5555555 stjörnu hótelum.

VEEEEEEERÐRÐRÐÐ FFFRÁRÁ 239.900 KR.
Verð á mann m.v.vv 2 f2 f2 f2 fffulloulloulloulloulloullloorðnað .

STSTSTSTSTSTSTSTSTSTTSSSTRARARARARARARARARARRRRARRAANDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNNDNN PAPAPAPAPAPAPAPAPAPARARARARARARARARARARAARRADÍDÍDÍDÍDÍDÍDÍDÍDÍDÍDÍDDD SISISISISISISISISISISISISS NNNN N NNNNNNNNNNN N VAVAVAVAVAVAVAVAVAVVVVARARARARARARAARARRARARRR DEDEDEDDEDEDEROROROROROROOO
FYFYFYFYFYYYYYRIRIRIRIRIRIRIIRRR R RR R R RR R R RRRRRR FJFJFJFJFJFJFJFJJFJFJFJFJFJFJFJJJJJÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLLLÖLLÖLÖLSKSKSKSKSSKSKSKSSKSKSKKSKSSKYLYYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUUUDUDUUFÓFÓFÓFÓFÓFÓFÓFÓFÓFFFÓLKLKLKLKLKLKLKKKLL

GisGisGisGisisGisisGisGisisssiiist et et et ett et eer ár ár á 5555 5555 stjstjstjstjstjstjstjstjtjtstjsststst örnörnörnörnörnörnörnrnrnrnörrnr u hu hu u óteóteóteóteóteóteóteóteóteóteó linlinlinlinlinnlinlilinnnnu Ou Ou OOOu Ou Ouuu Oceaeaceaceaceaceceaceaeceaae n Vn Vnn Vn Vn VVn Vnn Vistististstistsstststis a Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Azulzulzuzulzulzulzulzulzz , s, s, s, s, s, s, sss, semeem em ememmem em ememememem 
er er er rererererer memeðmeðmeðmeðmeðeðmemeðmeeðð flofloflofloflofloflflfl tt tt ttt t sunsununununununsunnsususususus dladldladladladladladlaldlaugugaugaugaugaugugaugaugaagg rsvrsvrsvrsvsvrsssvæðiæðiææðiæðiæðiðiæði, SSS, S, S, SS, Spa,pa,pa,pa,pa,pa,a,a lílílílílílílílílílílíkamkamkamkammkamkamkk sræsræsrærsræsrækt,kt,ktkt,kt,kkt,,k  

veiveiveiveivvevvveieee tintintintintintinttitinnnngasgasgasgasgasgasasgasasgasggasggasgag ttaðtaðtaðttttaðððð ogogogogogogogoggg fleflefleflfleflflfleflfl irairaairarrirririrarrairararara....

VEVEVEVEVEEERÐRÐRÐÐÐÐÐRÐRÐRÐRÐÐ FFFFFFFFFFFFFFFRÁRÁRÁRÁRÁRÁRRRÁRÁRÁÁRÁRÁRRR  243.900 KR.
VerðVerðVVerVerðVerðVerðVerðð á mmmmmá mann n m.v.m v.v.mm.v.v.m.v. 2 f2 f2 2 2 fffff2 ulloullolloloullol rðnarðnarðnarðnarðnarðnaaððna og og ogog og ggo 2 bö2 bö2 bö2 bö2 böbböörn mrn mn mn mn mn mrn mnrnrnn eð eð ALLTLLTLLTLTLLTLLT INNINNNNINNINNNIFALIFALIFALIFALIFALIFALLA IÐ.IÐ.IÐ.IÐ.IÐ.ÐÐIÐIÐÐÐÐII

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   eeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr fffffffrrææææægggggggguuuustt fyyyrir 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiinnnnggggggaarraaflfleið sííííínnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nnnnnnnnnnááááááááátttttttúrufegurð, tærraaaaaaaaarrrrrrrrrr og 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  ssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrr ogggg llliifandii tónlissssttttttttt. Höfuuðborg 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaaaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvaaaaaaannnnnnnaaaaaaaaaaaaa,,,,,  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr   gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggöööööööööööööööööööööööööömmmmmmmmmmmmmmmmmuulllllllllllll ssuðrææænn  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ooooooooooooooooooooggggggggggggggggggggggggggggggg eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ssssssssssssssssssssssssssséééééééééééééééééééééééééééééérrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
ááááááááááááááááá bbbbbbbbbbbbáááttii áááááááááá hhhhhheeeeeeeeeeiimmsssssssssvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvííííííííííííííííííísssuuuuu. ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞaaaaaaaaaaaaaðððððððððððððððððððððððððððððððððððððð eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssss oooooooooooooooooooooooooooooogggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð ffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrððððððððððððððððððððððððððððaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttt  
aaffffffffffttuuuuurrrr  ííííííííííííííííííí ttttttttttíímmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaannnnnn, þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  ææææææææææææææææææææææææææææggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn    tttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyygggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, gggggggggggggggöööööööööööööööööööööööööööööömmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmllllllllllllllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrríííííííííííííííííííííííííííssssssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööögggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Orlofssjóður BHM (OBHM) óskar eftir að taka á leigu sumarhús eða íbúðir 

um land allt og annars staðar í Evrópu til að framleigja til sjóðfélaga sumarið 

2019. Húsnæðið þarf að vera í mjög góðu ástandi, fullbúið húsgögnum og 

öðrum viðeigandi húsbúnaði. Þar þarf jafnframt að vera pláss fyrir a.m.k. 6 

til 8 manns í gistingu. 

 

Áhugasamir húseigendur sendi tölvupóst með myndum af eigninni á 

obhm@bhm.is  

 

Gott væri að fram kæmu upplýsingar um staðsetningu, byggingarár, 

ástand, stærð, fjölda svefnplássa og hugmyndir um leiguverð. 

ÁTT ÞÚ ORLOFSHÚS SEM 
ÞÚ VILT LEIGJA? 

Saga sem er eins  
      og lífið sjálft

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

Árið 2014 kom út í 
íslenskri þýðingu 
bók Sally Magnússon 
Handan minninga en 
þar sagði hún sögu 
móður sinnar, blaða-

konunnar Mamie Baird, sem þjáðist 
af heilabilun síðustu árin. Nú er 
komin út í íslenskri þýðingu fyrsta 
skáldsaga Sally, Sagnaseiður. Aðal-
persónan er Ásta Þorsteinsdóttir 
sem var í hópi þeirra Íslendinga sem 
rænt var í Tyrkjaráninu árið 1627. 
Sally tileinkar skáldsöguna Vigdísi 
Finnbogadóttur sem hún segir vera 
kæra vinkonu til margra ára. Sally er 
eins og kunnugt er dóttir Magnúsar 
Magnússonar sem var vinsæll sjón-
varpsmaður í Bretlandi. Sjálf er Sally 
þekkt fjölmiðlakona.

Hin mannlega þjáning
Spurð um tilurð skáldsögunnar 
segir Sally: „Handan minninga gekk 

mjög vel og eftir það bað útgáfu-
stjóri minn mig um að skrifa aðra 
bók. Hún spurði mig hvaða sögu 
ég vildi segja næst og það var ekk-
ert sem brann á mér. Á sama tíma 
hafði ég verið að lesa Reisubók Ólafs 
Egilssonar á ensku en þar segir hann 
frá Tyrkjaráninu. Hin mannlega 
þjáning sem þar var lýst snerti mig 
mjög. Ég sagði útgefanda mínum frá 
þessari sögu og hún sagði að þarna 
væri söguefnið komið. Ég sagði að 
vandamálið væri að til væru miklar 
heimildir um ránið sjálft en eftir 
það væri vitneskja takmörkuð. Ég 
vildi ekki skrifa sagnfræðilegt verk 
þar sem ég yrði að eyða miklum 
tíma á bókasafni við að grafa uppi 
staðreyndir um þennan tíma. Hún 
sagði: Þú gætir skapað skáldsögu úr 
þessu.“

Frelsi til að skálda
Spurð hvað sé vitað um Ástu Þor-
steinsdóttur segir Sally: „Ásta var 

eiginkona Ólafs Egilssonar, sem var 
annar prestanna á Heimaey. Þau 
áttu fjögur börn, það yngsta fædd-
ist á þrælaskipinu. Það hlýtur að 
hafa verið skelfilegt að ala barn við 
þessar aðstæður. Þegar þau komu 
til Alsír var fjölskyldunni sundrað. 
Ólafur var síðan sendur til Kaup-
mannahafnar til að innheimta 
lausnargjald frá konungi sem hann 
fékk ekki. Tíu árum eftir ránið sneri 
Ásta aftur til Íslands ásamt nokkrum 
öðrum Íslendingum eftir að lausnar-
gjald hafði verið greitt fyrir þau.

Þarna er sterkur sögulegur rammi 
en ekki svo nákvæmur að ómögu-
legt sé að skálda inn í hann. Mín 
regla er að skálda ekki þegar sögu-
legar staðreyndir eru til staðar, en 
það er ekki mikið vitað um Ástu 
Þorsteinsdóttur. Ég hafði því frelsi 
til að skálda og ímynda mér hugs-
anir hennar.

Ólafur segir í bók sinni að rúm-
lega þrjátíu einstaklingar hafi legið 
í kirkjugarðinum einungis nokkrum 
vikum eftir komuna til Alsír. Veik-
indi og harðræði gerðu út af við 
fólk. Aðrir fundu leiðir til að lifa af 
í nýjum aðstæðum. Þar á meðal var 

Anna Jasparsdóttir sem giftist Már-
anum sem var eigandi hennar.

Sagnaseiður er saga einnar mann-
eskju sem lýsir samt aðstæðum svo 
margra. Ég vona að sagan sé dálítið 
eins og lífið sjálft. Skilaboð þess-
arar skáldsögu eru að manneskjur 
hafa á öllum tímum gert hræðilega 
hluti. Margt í þessari bók kallast á 
við flóttamannastraum samtímans. 
Við sjáum Sýrlendinga setjast að á 
nýjum stöðum sem þeir vildu helst 
ekki vera á og reyna að aðlagast í 
hræðilegum aðstæðum. Hins vegar 
er það svo líka áhugavert að í hópi 
þeirra Íslendinga sem rænt var 
voru einstaklingar sem kusu að vera 
áfram í Alsír og áttu þar betra líf en 
áður á Íslandi.“

Sally vinnur nú að annarri skáld-
sögu sem gerist á miðri 19. öld í 
Skotlandi.

SKILABOÐ ÞESSARAR 
SKÁLDSÖGU ERU AÐ 

MANNESKJUR HAFA Á ÖLLUM 
TÍMUM GERT HRÆÐILEGA 
HLUTI.

„Ég vona að sagan sé dálítið eins og lífið sjálft,“ segir  Sally.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sally Magnusson 
segir í fyrstu skáld-
sögu sinni frá Ástu 
Þorsteinsdóttur 
sem rænt var í 
Tyrkjaráninu. Til-
einkar bókina vin-
konu sinni Vigdísi 
Finnbogadóttur. 
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The North Face Nuptse III
dúnúlpa 32.990 kr.

The North Face Borealis
bakpoki 12.990 kr.

Ný sending úr haustlínu The North Face er komin.

Úlpur, bakpokar og allskonar fleira skemmtilegt í Útilíf Kringlunni og Smáralind.

HAUST 2018

KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND

uti l i f. is



Lof mér að falla (ENG SUB) .................. 17:20

Kler (Clergy) (POLISH W/W ENG SUB) ......... 17:30

Mæri // Border (SWE: GRÄNS) ........... 17:50

National Theatre Live - Breska Þjóðleikhúsið

King Lear (ENGLISH-NO SUBTITLES) ..... 20:00

Kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs 2018

Vetrarbræður-Danmörk (ENG SUB) 20:00

Mæri // Border (SWE: GRÄNS) .......... 20:00

Mandy (ENGLISH WITHOUT SUBTITLES)....22:10 

Útey 22. júlí ............................................. 22:10

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

20. OKTÓBER 2018
Tónlist
Hvað?  Pink Street Boys, Skrattar & 
Spünk á Húrra
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu

Viðburðir
Hvað?  UNICEF á Íslandi opnar ljós-
myndasýningu í Smáralind
Hvenær?  10.00
Hvar?  Smáralind
Laugardaginn 20. október  verður 
opnuð í Smáralindinni falleg og 
fræðandi ljósmyndasýning um 
ólíkar aðstæður barna í heim-
inum. UNICEF, Barnahjálp Sam-
einuðu þjóðanna, og Te & kaffi 
standa að sýningunni sem sett er 
upp í tilefni af 10 ára samstarfsaf-
mæli þeirra.

Hvað?  Útgáfuhóf – „Ský til að gleyma“ 
& „Hefnd grasflatarinnar“
Hvenær?  17.00
Hvar?  Ásmundarsalur, Freyjugötu
Við fögnum útgáfu ljóðabókar-
innar „Ský til að gleyma“ eftir Arn-
gunni Árnadóttur og smásagna-
safnsins „Hefnd grasflatarinnar“ 
eftir Richard Brautigan í íslenskri 
þýðingu Þórðar Sævars Jónssonar.

Hvað?  Hliðstæður í örnefnum á Ís-
landi og Suðureyjum
Hvenær?  13.15
Hvar?  Oddi, Háskóla Íslands
Á Suðureyjum við Skotland eru 
flest örnefni af norrænum upp-
runa, þó svo að norræn tunga hafi 
liðið undir lok á eyjunum fyrir 
árhundruðum. Það er athyglisvert 
að finna má augljósar hliðstæður 
í örnefnum á afmörkuðu svæði 
á austurströnd eyjarinnar Lewis, 
Ljóðhúsa, á Suðureyjum og Vestur-
lands, þ.e. við Kjalarnes og Hval-
fjörð. Þetta vekur upp spurningar 
um hvort náið samband hafi verið 
milli Íslands og Suðureyja á mið-
öldum. Þessar hliðstæður gætu 
gefið til kynna að tengslin milli 
landanna hafi ekki aðeins legið til 
þess að þjóðirnar áttu sér sameig-
inlegt tungumál, heldur hafi þau 

einnig átt menningarleg, trúarleg 
og jafnvel viðskiptaleg samskipti.

Sýningar
Hvað?  Gulrótin – Sýningaropnun
Hvenær?  16.00
Hvar?  Geysir heima, Skólavörðustíg
Laugardaginn 20. október opnar 
Kristinn Már Pálmason málverka-
sýningu er nefnist „Gulrótin“ í 
Kjallaranum, Geysi heima á Skóla-
vörðustíg 12. Á sýningunni eru 
ný verk unnin með akríl og máln-
ingarsprautu á striga og klippi-
myndir/prentverk.

Hvað?  Sýningaropnun – Haraldur 
Jónsson: Róf
Hvenær?  16.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir

Megas tekur lagið með Daníel Friðriki á Mengi series í Iðnó á sunnudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

stod2.is   1817

MARGFALT SKEMMTILEGRI

SUNNUDAGA

Stórskemmtilegir þættir þar sem 
8 lið keppa í hönnun og byggingu 
á sannkölluðum Legó listaverkum. 
Hér reynir á útsjónarsemi, 
ráðsnilld, sköpunargleði 
og samvinnu hvers liðs 
fyrir sig og að lokum 
stendur eitt lið uppi 
sem sigurvegari.

Í Ásmundarsal verður fagnað  útgáfu ljóðabókarinnar „Ský til að gleyma“ 
eftir Arngunni Árnadóttur og smásagnasafnsins „Hefnd grasflatarinnar“ eftir 
Richard Brautigan í þýðingu Þórðar Sævars Jónssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN
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Yfirlitssýning á verkum mynd-
listarmannsins Haralds Jónssonar, 
Róf, verður opnuð í Listasafni 
Reykjavíkur – Kjarvalsstöðum, 
laugardag 20. október kl. 16.00.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

21. OKTÓBER 2018

Tónlist
Hvað?  ThizOne (lowercase night #74)
Hvenær?  21.30
Hvar?  Prikið, Bankastræti
ThizOne spilar á Prikinu á lower-
case-kvöldi númer 74. ThizOne 
spilar raftónlist í hæsta gæðaflokki 
svo ekki missa af honum.

Hvað?  Mengi Series: Megas & Daníel 
Friðrik
Hvenær?  20.00
Hvar?  Iðnó
Efni þessara hljómleika eru ný 
og eldri lög sem ekki hafa birst 
alþýðu manna með einum eða 
öðrum hætti. Þessi lög hafa ekki 
verið réttu lögin á þetta eða hitt 
prógrammið eða líkt og fallið milli 
skips og bryggju, orðið útundan 
án þess að hafa nokkuð til þess 
unnið. Nýrri söngvar eru tæki-
færisafurðir, afkvæmi augnabliks 
sem ef svo má segja hefur frosið. 
Enn fremur eru nokkur sýnishorn 
frá verkum í vinnslu og eiga sér 
máski glæsta framtíð í óorðinni 
nútíð í það minnsta í vikunni með 
sunnudögunum sjö. Fúlsið nú ekki 
við krásunum, lömbin mín.

Hvar?  Skotleyfi á skynfærin: Curver
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu
Á sunnudagskvöldum munu 
ýmsir listamenn fá frjálsar hendur 
í tónlistarvali á Húrra. Þetta eru 
ekki hefðbundin plötusnúðasett, 
hér fá listamenn leyfi til að spila 
nákvæmlega allt sem þeim dettur í 
hug. Listamaðurinn sem fær skot-
leyfi á skynfærin að þessu sinni er 

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Í dag verður opnuð á Kjarvalsstöðum 
yfirlitssýning á verkum Haralds Jóns-
sonar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það er athyglisvert að finna má augljósar hliðstæður í örnefnum á afmörk-
uðu svæði á austurströnd eyjarinnar Lewis, Ljóðhúsa, á Suðureyjum við 
Skotland og Vesturlands, þ.e. við Kjalarnes og Hvalfjörð. NORDICPHOTOS/GETTY

Curver Thoroddsen sunnudags-
kvöldið 22. okt. kl. 21.

Viðburðir
Hvað?  Róf: Leiðsögn listamanns, 
blóðnám og gjörningur
Hvenær?  14.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Gestum verður boðið að taka 
þátt í verkinu Blóðnám annan 
hvern sunnudag, frá 21. október til 
27. janúar, á meðan á sýningunni 
stendur. Verkið felst í því að sér-
fræðingur dregur blóð úr gestum 
sem það kjósa. Þetta er endurgerð 
verks Haralds frá 1998, Blóðnám. 

Einnig verður gjörningurinn Litun, 
sem er hluti af sýningu Haralds 
Jónssonar, Róf, fluttur á Kjarvals-
stöðum

Hvað?  Tangó praktika Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  17.30
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svana Vals er Dj kvöldsins og 
spilar dúndrandi gullaldartón-
list auk þess að sjá um leiðsögn í 
argentínskum tangó. Engin dans-
kunn átta nauðsynleg og ekki þarf 
að mæta með dansfélaga. Við 
bjóðum upp á frábært dansgólf og 
fólk getur keypt sér hressingu að 
vild. Aðgangseyrir er kr. 700.

#islenskaoperan / www.opera.is

E lb t H di kEngelbert Humperdinck

25. nóvemmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbber · 2018

HANS: ARNHEIÐUR EIRÍKSDÓTTIR ···· GRGGRGRGRGRGGRGRRRÉTGGGGG A: JÓNA G. KOLBRÚNARDÓTTIR
MÓÐIRIN (GEIRÞRÚÐUR): HILDIGUNNUR EINARSDÓÓTTÓÓÓTÓTTTTTTTTTTTTTT IR · FAÐIRINN (PÉTUR): ODDUR ARNÞÓR JÓNSSON

NORNIN: DÓRA STEINUNN ÁRMANNSDÓTTIR ····· ÓÓÓÓÓLLIÓÓÓL LOKBRÁ: KRISTÍN EINARSDÓTTIR MÄNTYLÄ
GRADUALEKÓR LANGHOLTSKIRKJUUU U U ·· HHHHHLJÓHHH MSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

LISTRÆNIR SSSSSTTTTTTTJJJÓRNJ ENDUR
HLJÓMSVEITARSTJÓRI BJARNI FRÍMANN BJARRRRRRNNNNNANAAAASONNNN N · LEIKSTJÓRI ÞÓRUNN SIGÞÓRSDÓTTIR
LEIKMYNDAHÖNNUÐUR EVA SIGNÝ BERGER · BBBÚBÚÚÚÚNÚBB INGAHÖNNUÐUR MARÍA TH. ÓLAFSDÓTTIR

LÝSING JÓHANN FRIÐFRIÐFFRFRRIÐÐRRRIÐÐRI RIK ÁGÚSTSSON

Æ
vintýraópera

fyrir
hugrakka!

BARNA- OG FJÖLLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSSSSKYLDUSÝNING 
ÍSLENSKU ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓPPPPPPPPPERUNNAR
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Bernhard - Honda á Íslandi 
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Frumsýnum
söluhæsta sportjeppa heims* 

nýjan
í dag, laugardag milli kl. 10:00 og 16:00



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 SÍMANSSTÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

 07.00 Strumparnir 
07.25 Kalli á þakinu 
07.50 Blíða og Blær 
08.10 Brúðubíllinn 
08.45 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Lína langsokkur 
09.25 Dóra og vinir 
09.50 Billi Blikk 
10.05 Nilli Hólmgeirsson 
10.20 Ævintýri Tinna 
10.45 Ninja-skjaldbökurnar 
11.10 Friends 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 So You Think You Can 
Dance 15 
16.25 Einfalt með Evu 
16.55 Um land allt 
17.30 Fósturbörn 
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Stelpurnar 
19.30 The X-Factor
20.15 Victoria and Abdul  Vönduð 
mynd byggð á sönnum atburðum 
frá 2017 með Judi Dench og Ali 
Fazal. Myndin hefst árið 1899 
þegar Viktoría Englandsdrottning 
hafði ríkt í 62 ár og var að verða 
áttræð. Þegar ungur indverskur 
sendiboði og þjónn, Abdul að 
nafni, færir henni gjöf frá heima-
landi sínu heillast hún af hrein-
lyndi hans og framkomu, og ekki 
síður af þekkingu hans á Kóran-
inum. Hún ákveður því að gera 
hann að kennara sínum um trú og 
siði múslima, mörgum úr hirðinni 
til mikillar undrunar. Á sama tíma 
á hún í deilum við þingið og ein-
staka þingmenn sem vilja bregða 
fyrir hana fæti.
22.05 Murder on the Orient 
Express 
23.55 The Tale 
01.45 2 Guns 
03.35 The Dark Knight

15.05 Friends 
15.30 Friends 
15.55 Friends 
16.15 Friends 
16.40 Friends 
17.05 The Goldbergs 
17.30 Hið blómlega bú 
18.05 Gulli byggir 
18.35 Landnemarnir 
19.15 Masterchef USA 
20.00 My Dream Home 
20.45 Eastbound and Down 
21.15 Vice Principals 
21.45 Banshee 
22.45 Game of Thrones 
23.45 Rome 
01.30 Masterchef USA 
02.15 Tónlist

 07.15 Eddie the Eagle 
09.00 Elsa & Fred 
10.35 The Space Between Us 
12.35 The Big Sick 
14.35 Eddie the Eagle 
16.20 Elsa & Fred 
18.00 The Space Between Us
20.00 The Big Sick  Gamanmynd 
frá 2017 um uppistandarann 
Kumail sem er Bandaríkjamaður 
af pakistönskum ættum og hefur 
um langt skeið þurft að hafna 
aragrúa kvonfanga sem foreldrar 
hans hafa fundið handa honum. 
En um leið og hann vill ráða ásta-
lífi sínu algjörlega sjálfur vill hann 
hins vegar ekki styggja trúaða 
foreldrana og frændgarðinn ef 
þess er nokkur kostur. 
22.00 Adult Life Skills 
23.40 Power Rangers 
01.45 Cymbeline 
03.25 Adult Life Skills

07.15 KrakkaRÚV 
09.20 Stundin okkar 
09.45 Úti í umferðinni 
09.50 Landakort 
10.00 EM í hópfimleikum 
11.25 Víti í Vestmannaeyjum - 
Sagan öll 
11.45 Íþróttaafrek 
12.00 EM í hópfimleikum 
13.30 Íþróttaafrek sögunnar 
14.00 EM í hópfimleikum 
15.30 Kiljan 
16.10 Vikan með Gísla Marteini 
16.55 Sterkasti maður Íslands 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Sköpunargleði: Hannað 
með Minecraft 
18.15 Íþróttafólkið okkar 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Víti í Vestmannaeyjum - 
Sagan öll 
20.10 Fjölskyldubíó: Hairspray 
22.00 Bíóást: The Silence of the 
Lambs 
00.00 Primal Fear 
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 American Housewife 
08.25 Life in Pieces 
08.45 The Grinder 
09.10 Welcome to Sweden 
09.30 Superior Donuts 
09.55 Man With a Plan 
10.15 Speechless 
11.00 Difficult People 
11.25 Will & Grace 
11.50 America’s Funniest Home 
Videos 
12.15 Everybody Loves Raymond 
12.35 King of Queens 
12.55 How I Met Your Mother 
13.20 Survivor 
14.05 Survivor 
15.10 A.P. Bio 
15.30 Top Gear 
16.25 Everybody Loves Raymond 
16.45 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 Voice 
20.15 Quiz Show 
22.30 The Numbers Station 
01.55 New Amsterdam 
02.40 Station 19 
03.25 9-1-1 
04.10 Agents of S.H.I.E.L.D. 
05.00 Rosewood 
05.45 Síminn + Spotify

07.00 Golfing World 
07.50 PGA Highlights  
08.45 Inside the PGA Tour  
09.10 The CJ Cup @ Nine Bridges 
13.10 Buick LPGA Shanghai 
18.10 Golfing World  
19.00 The CJ Cup @ Nine Bridges 
23.00 British Masters 

07.00 Stjarnan - Skallagrímur 
08.40 La Liga Report 
09.10 Celta Vigo - Alaves 
10.55 Real Madrid - Levante 
12.55 Roma - SPAL 
15.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
15.50 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
16.15 West Ham - Tottenham 
17.55 Goðsagnir - Steingrímur Jó 
18.40 Barcelona - Sevilla 
20.50 Formúla 1 - Tímataka - 
Bandaríkin 
22.10 Juventus - Genoa 
23.50 Villarreal - Atletico Madrid 

07.00 Domino’s-körfuboltakvöld 
08.40 Sheffield Wednesday - 
Middlesbrough 
10.20 PL Match Pack  
10.50 Premier League Preview 
11.20 Chelsea - Manchester 
United 
13.50 Manchester City - Burnley 
16.00 Laugardagsmörkin 
16.20 Huddersfield - Liverpool 
18.45 NFL Gameday 
19.15 FH - Selfoss 
20.55 Valencia - Leganes 
22.35 UFC Now 2018 
23.25 Haukar - Keflavík

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 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og litli 
09.13 Tindur 
09.23 Mæja býfluga 
09.35 K3 
09.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá 
              Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.54 Rasmus Klumpur 
              og félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Hvellur keppnisbíll 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og litli 
13.13 Tindur 
13.23 Mæja býfluga 
13.35 K3 
13.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Hvellur keppnisbíll 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og litli 
17.13 Tindur 
17.23 Mæja býfluga 
17.35 K3 
17.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá 
               Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Angry Birds

Laugardagur 20. október

Man. Utd

11:20

Chelsea
#CHEMUN

Burnley

13:50

Man. City
#MCIBUR

Sunnudagur 21. október

Crystal Palace

14:50

Everton
#EVECRY

Mánudagur 22. október

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Leicester

18:50

Arsenal
#ARSLEI

17:00
Messan
með Rikka G

#E

1

Liverpool

16:20

#HUDLIV
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FJALLALAMB
Á FRÁBÆRU VERÐI
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FJALLALAMBSLÆRI
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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 STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

FÓSTURBÖRN

Vönduð þáttaröð í umsjón Sindra Sindrasonar þar sem hann kynnir sér 
KL. 20:00

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

ft á stod2.is

andi
agskvöld

KEEPING FAITH
KL. 20:25

LEGO MASTERS

Frábærir þættir fyrir alla fjölskylduna. 

KL. 19:10

MR. MERCEDES
KL. 21:20

Nýtt

Nýtt

StephenKing

 07.00 Strumparnir 
07.25 Kormákur 
07.35 Tindur 
07.50 Heiða 
08.15 Grettir 
08.25 Mæja býfluga 
08.40 Dagur Diðrik 
09.05 K3 
09.20 Víkingurinn Viggó 
09.30 Tommi og Jenni 
09.55 Lukku láki 
10.20 Ninja-skjaldbökurnar 
10.45 Friends 
11.50 Nágrannar 
12.10 Nágrannar 
12.30 Nágrannar 
12.50 Nágrannar 
13.10 Nágrannar 
13.35 Suður-ameríski draumurinn 
14.10 The X-Factor 
15.05 The X-Factor 
15.50 The Truth About Your 
Medicine 
16.50 You, Me & Fertility 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lego Master 
20.00 Fósturbörn 
20.30 Keeping Faith 
21.25 Mr. Mercedes Magnaðir 
spennuþættir þættir úr smiðju 
Davids  E. Kelley og Stephens 
King sem byggðir eru á metsölu-
bókum þess síðarnefnda. Brendan 
Gleeson leikur Bill Hodges, rann-
sóknarlögreglumann sem sestur 
er í helgan stein. Honum berast 
dularfull skilaboð sem tengjast 
óleystu sakamáli sem hann átti 
erfitt með að gleyma en tveimur 
árum áður hafði ökumaður á 
stolinni Mercedes-bifreið ekið á 
hóp fólks, kostað 16 manns lífið, 
slasað fjölmarga og svo horfið 
sporlaust af vettvangi. Leikstjóri 
þáttanna er Jack Bender sem hefur 
meðal annars leikstýrt þáttum á 
borð við Game of Thrones, Under 
the Dome og Lost.
22.15 Shameless 
23.10 Queen Sugar 
23.55 Manifest 
00.40 Magnum P.I. 
01.25 The Deuce 
02.15 Broadchurch 
03.00 Broadchurch 
03.45 Rock the Kasbah

  
15.00 Seinfeld 
15.25 Seinfeld 
15.50 Seinfeld 
16.15 Seinfeld 
16.40 Seinfeld 
17.05 Sósa og salat 
17.25 The Mentalist 
18.10 The Great British Bake Off 
19.10 Grand Designs 
20.00 Grantchester 
20.50 Bones 
21.35 Ballers 
22.05 Girls 
22.35 Game of Thrones 
23.30 Rome 
01.10 The Great British Bake Off 
02.10 Grantchester 
03.00 Tónlist

 06.50 Lea to the Rescue 
08.25 Spotlight 
10.35 Apollo 13 
12.50 Along Came Polly 
14.20 Lea to the Rescue 
16.00 Spotlight 
18.10 Apollo 13 
20.30 Along Came Polly 
22.00 Legend
00.10 Sister Mary Explains It All 
01.25 Jackie 
03.05 Legend

07.16 Begga og Fress 
07.28 Vinabær Danna tígurs 
07.40 Söguhúsið 
07.48 Hæ Sámur 
07.55 Tulipop 
07.58 Húrra fyrir Kela 
08.21 Hvolpasveitin 
08.44 Alvinn og íkornarnir 
08.55 Disneystundin 
08.56 Gló magnaða 
09.17 Sígildar teiknimyndir 
09.24 Sögur úr Andabæ 
09.45 Krakkafréttir vikunnar 
10.05 Best í flestu 
10.45 Reikningur 
11.00 Silfrið 
12.10 Menningin - samantekt 
12.35 Fullveldisöldin 
12.50 Í saumana á Shakespeare 
13.45 Útsvar 
14.55 Súkkulaði 
15.35 Máttur fegurðarinnar 
16.05 Bakgarðurinn 
17.20 Ofurheilar 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Matarmenning 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.15 Fullveldisöldin 
20.35 Sítengd - Veröld samfélags-
miðla 
21.05 Poldark 
22.05 Patrick Melrose 
23.05 Flóðbylgjan 
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 American Housewife 
08.25 Life in Pieces 
08.45 The Grinder 
09.10 Welcome to Sweden 
09.30 Superior Donuts 
09.55 Man With a Plan 
10.15 Speechless 
10.40 Playing House 
11.00 Difficult People 
11.25 Will & Grace 
11.50 America’s Funniest Home 
Videos 
12.15 Everybody Loves Raymond 
12.35 King of Queens 
12.55 How I Met Your Mother 
13.20 Survivor 
14.05 Survivor 
14.50 Rules of Engagement 
15.15 Extra Gear 
15.40 Top Chef 
16.25 Everybody Loves Raymond 
16.45 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Smakk í Japan 
18.05 Líf kviknar 
18.40 Með Loga 
19.40 A.P. Bio 
20.05 Top Gear 
21.00 Billions 
22.00 The Handmaid’s Tale 
23.00 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.45 Rosewood 
01.35 Penny Dreadful 
02.20 Hawaii Five-0 
03.10 Condor 
04.00 The Affair 
05.00 Síminn + Spotify

GOLFSTÖÐIN
  
07.00 CIMB Classic 
11.20 The CJ Cup @ Nine Bridges 
15.20 Buick LPGA Shanghai 
20.20 The CJ Cup @ Nine Bridges

STÖÐ 2 SPORT 2
 08.35 PL Match Pack 2018/2019 
09.05 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
18/19 
09.55 Rayo Vallecano - Getafe 
12.00 Goðsagnir - Tryggvi Guð-
mundsson 
12.55 NFL Gameday 18/19 
13.25 LA Chargers - Tennessee 
Titans 
16.30 NBA - Charles Barkley 
17.15 Goðsagnir - Guðmundur 
Steinsson 
17.50 Formúla 1: Bandaríkin - 
Kappakstur 
20.20 Parma - Lazio 
22.00 Chicago Bears - New Eng-
land Patriots

STÖÐ 2 SPORT
07.00 Newcastle - Brighton 
08.45 Udinese - Napoli 
10.25 Frosinone - Empoli 
12.35 Goðsagnir - Pétur Ormslev 
13.10 Chelsea - Manchester 
United 
14.50 Everton - Crystal Palace 
17.00 Messan 
18.00 La Liga Report 2018/2019 
18.25 Inter - AC Milan 
20.30 Fram - Grótta 
22.10 Real Betis - Real Valladolid 
23.50 Valencia - Leganes

07.00 Stóri og litli 
07.13 Tindur 
07.23 Mæja býfluga 
07.35 K3 
07.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
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 Mæja býfluga 
11.35 K3 
11.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.54 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 Mæja býfluga 
15.35 K3 
15.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Ævintýraferðin 
18.37 Hvellur keppnisbíll 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 The Seventh Dwarf
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Jólamús
Hæð 50 cm. Rauð/grá.

1.595.-

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Snjókarl
Hæð 33 cm. Hægt að nota 
utanhúss. Polyresin.

Jólafígúrur
Fást í 4 mismunandi gerðum. 
Hæð 33 cm ..............................................695.- 
Hæð 42 cm ..............................................995.-

VERÐ FRÁ 

695.-

Elgur með jólasveinahúfu
Hæð 45 cm.

ólas ivei hnahúfúfu
5.495.-5.495.-



1.190kr1.190k
Byggjum á betra verði

25%
afsláttur

LADY málning

1000 kr 3000 0krkr 500 0krkr 70700 0kr 1.1 50500 01.500krk 3.00000 0krkr 5.5 000 krr 7.7 00000 kr1.00000 00krkrkr 10.0.000 kr

Útsölumarkaður í grafarholti
Laugardaga  kl. 10-15Virka daga kl. 13-18

Gaman að gera fínt

Allt parket

25%
afsláttur

Gaman að gera fínt

Borvél 18 V + 54 fylgihlutir
18V, 2 stk., 1.5Ah Li-ion rafhlöður, mesta hersla 
52Nm, 2ja gíra, sn./mín. 0-450/1250, þyngd 1,7 kg.
5246792

25.995kr
36.995 kr

30%
afsláttur
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15.995kr
221.995 kr

BBorvél + 80 fylgihlutir
2 stk., 1.5Ah rafhlöður li-ion, höggvél, 10 mm patróna,stk., 1.5Ah rafhlöður li-ion, höggvél, 10 mm patróna,
mesta hersla 40Nm, 2ja gíra, hraði 0-360/1400 sn./mín.,
led ljós.
5245564

6.995kr
Borvél
20V, Power Plus, rafhlaða
1.3Ah Li-ion, 2ja gíra 
0-400/1400 sn. mmín.
Hersla 35Nm, Led ljós.
5245224

27%
afsláttur



Byggjum á betra verði

20afslátturafsláttura
%

PHILIPS ljós
20afslátturafsláttura

%
Geymslubox og ka� ar

Allir plastkassar
frá ORTHEX

25afslátturafslláttur
%

Blöndunartæki

Dagskrá
um helgina í Skútuvogi

Allir fá ís
á laugardaginn

í Skútuvogi kl. 12-16

Latibær
verður í Skútuvogi

í dag, laugardag

kl. 14

Haustlaukar

Eitt mesta úrval landsins 
af haustlaukum

50% 
afsláttur

Glæsileg

seríudeild
opnar í 

Skútuvogi
í dag

Jólalandið 
hefur glatt börn 

og fullorðna
í 30 ár

30 ára

Jólalandið
opnar í dag

Þykkblöðungur
10005914

46%
afsláttur

799kr
1.490 kr

20afslátturafslláttura
%

Riverdale vörur

Pilea peperomioidesdes
Kemur í 13 cm potti.
11400126

1.190kr
1.790 kr

33%
afsláttur H

E
a

a
1.799kr
2.690 kr
Orkedia
1132500011325000

33%
afsláttur



Geimfarinn Alexander Gerst hendir í eina sjálfu í geimnum. Þetta er ein allra svalasta sjálfa sem tekin hefur verið. 

Ljósmyndarinn David Fleetham smellir af, kominn út úr 
búri innan um vígalega hákarla við Guadalupe í Mexíkó.  

Mótmælandi í Ferguson í Missouri 
hendir í sjálfu með lögregluna gráa 
fyrir járnum í bakgrunninum. 

Túristi smellir af einni góðri sjálfu við eldgos í Erta Ale í Eþíópíu. Þeir eru nú 
nokkuð margir vitleysingarnir sem eiga sjálfu af sér með eldgos í bakgrunni. 

Mótmælendur í Brussel smella af með brennandi lög-
reglumótorhjól í bakgrunni. Eru samt með grímur. 

Maður hreykir sér uppi í tré og tekur 
sjálfu. Eins og ekkert sé sjálfsagðara. 

Trúlega ekki allir sem myndu hrein-
lega þora að smella af í þessum 
aðstæðum og í svona flíkum. 

Þrír vinir í Dubai smella af uppi á 
einu af ótal háhýsum þar í borg. 

Flaviu Cernescu uppi á rúmlega 200 
metra háum strompi í Rúmeníu. 

Ljósmyndarinn víðfrægi Craig Parry með tveimur góðum 
vinum sínum af hvalakyni í kafi í Ástralíu. Rosaleg stund. 

Þarna verður að viðurkennast að 
þetta er svolítið kjánalegt. Myndin er 
tekin á byssusýningu í Abu Dhabi. 

Starfsmenn olíufyrirtækis í Írak smella af eftir mikla 
sprengingu. Trúlega fegnir að vera á lífi. Þá er smellt af. 

Skuggalega 
svakalegar

Fólk úti í hinum stóra heimi hikar ekki 
við að draga upp símann sinn í allsvaka-
legum aðstæðum. Samkvæmt rannsókn 
National Library of Medicine í Bandaríkj-
unum hafa 259 manns dáið við að taka 
sjálfu síðan 2011. Karlmenn eru í meiri-
hluta eða 72,5 prósent. „Þetta er bara 
toppurinn á ísjakanum því mörg tilvik eru 
ekki tilkynnt,“ segir í skýrslunni. Frétta-
blaðið skoðaði nokkrar sjálfur með Getty.

SJÁLFUR

píu. Þeir eru nú 
gos í bakgrunni. 

---

Að játaást í
játj t

fyrsta
ást í

   sinn
fyrstay
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ÖRFÁIR SÝNINGARBÍLAR Á GAMLA GENGINU

ALFA ROMEO STELVIO OG GIULIA

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

alfaromeo.is

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

jeep.is

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

PP

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

RENEGGADERENEGGADE
2.0 DÍSELL, 170 HÖ. 

9 GÍRA SJÁLFSKIPTING, 
4 DRIFSTILLINGAR,

HÁTT OG LÁGT DRIF.

COMPASS
2.0 DÍSEL, 140/170 HÖ.
2.0 BENSÍN, 170 HÖ.

9 GÍRA SJÁLFSKIPTING,
4 DRIFSTILLINGAR.

CHEROKEE CHEROKEE
2.2 DÍSEL, 185 HÖ. 

9 GÍRA SJÁLFSKIPTING, 
4 DRIFSTILLINGAR.

GRAND CHEROKEEG
3.0 DÍSEL, 250 HÖ, 

GÍRA SJÁLFSKIPTING,8 
HÁTT OG LÁGT DRIF.

JEEP® 7 DAGA VIKUNNAR. ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF.
ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á GAMLA GENGINU.



Lífið í  
vikunni
14.10.18- 
20.10.18

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@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, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@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

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

Nýjar gerðir
og fjölbreytt úrval 

 

heilsukodda

TEMPUR® Hybrid 
Hönnuð fyrir sneggra viðbragð

TEMPUR® Original 
Hönnuð fyrir meiri stuðning

TEMPUR® Cloud 
Hönnuð fyrir meiri mýkt

AAÐ SOFA ER EIT T
AAÐÐ HVÍL AST ER AANNAÐÐ

LOKAHELGI
TEMPUR-DAGA

Sara Riel opnar í dag sýningu 
sína Sjálfvirk/Automatic í 
Kling og Bang. Sara sýnir 
teikningar, málverk og 
skúlptúra, auk þess sem 
hún verður með daglegan 

gjörning í rýminu og gefur út bók 
tengda sýningunni. Hún segir sýn-
inguna vera flókna og viðamikla og 
hafa verið í maríneringu í tæp þrjú 
ár. Sara notast við aðferð tengda 
sjálfvirkum skrifum (e. automatic 
writing), bragð sem súrrealistarnir 
gerðu frægt á sínum tíma.

Hún segir að ferlið sem hafi leitt 
hana að þessari aðferð hafi byrjað 
þegar hún hélt sýninguna Memento 
Mori – Náttúrugripasafn í Listasafni 
Íslands árið 2016. Þar skoðaði hún 
raunheiminn, flokkaði og endur-
raðaði. Eftir að hafa klárað nátt-
úruna færðist áhugi hennar yfir á 
geo metríu og úr varð sýningin one-
tonine. Þar með hafði hún fært sig úr 
þessu fígúrítíva og yfir í óhlutbundn-
ari pælingar.

„Eftir þá sýningu gaf bakið sig – ég 
var með brjósklos og gat ekki labb-
að, gat ekki sofið. Ég fékk innlögn á 
Heilsustofnun í Hveragerði. Ástæðan 
fyrir því að ég segi frá þessu er því sú 
að ég tel að umhverfi þitt og ástand 
hafi áhrif á hvað þú gerir.“

Dagskráin á Heilsustofnuninni fól 
í sér göngutúr þar sem Sara hlustaði 
mikið á hljóðbækur og meðal annars 
bók Kay Larson um John Cage – þar 
komst hún í snertingu við hugmynd-
ir hans um að „everything goes“, láta 
hlutina flæða og ekki snerta við því 
sem kemur út úr því. Þaðan segist 
Sara hafa fengið þann vana sinn 
að setjast niður eftir göngutúrana, 
hlusta á tónlist og skrásetja það sem 
hún heyrði.

„Hver plata var ein teikning. Ég er 
ekki að fylgja texta: ég er að fylgja 

melódíu eða sándi þegar ég að skrá 
þetta – þetta eru ekki myndskreyt-
ingar. Í gegnum þessar æfingar varð 
sýningin Graphic Score í Mengi til en 
líka þessi myndheimur, þessi lína … 
þessi endalausa botnlausa lína sem 
ég virðist geta gripið til og gerir mér 
kleift að setjast niður og vera ekki 
ógnað af hvíta blaðinu. Það þarf að 
vera göngutúr, sundferð eða að ég 
geri þetta á morgnana – þessi orka, 
þar sem maður er rólegri, rólegri 
í líkamanum og maður getur sest 
niður – þá fer höndin af stað.“

Sýningin Graphic Score opnaði 
þessa nálgun og þennan myndheim 
hjá Söru sem verður sýndur nú í 
Kling og Bang. Síðar fór liturinn að 
koma inn í þetta, svo fór hún að rista 
teikningarnar með leiser í gler – þar 
gat hún farið að varpa skuggum. 
Einnig verður hún sjálf teiknandi á 
sýningunni á hverjum degi.

„Þegar þú kemur inn á sýninguna 
er þar borð og stóll – þar teikna ég. 

Það er í rauninni það fyrsta sem 
þú sérð. Þarna verð ég alla daga frá 
12-15 að teikna, nema sunnudaga. 
Það verður allt tekið upp og sú 
stund spiluð á „playback“ þar til ég 
geri næstu „session“. Því verður svo 
varpað inn í rýmið.“

Verkin á sýningunni eru óhlut-
bundin en Sara segir þau þó vera 
eins og skýin sem fólk les gjarnan 
fígúratívt í.

„Þetta snýst um að koma upp úr 
djúpinu einhverjum tilfinningum 
eða skrásetja þessar stundir sem ég 
á. Öll verkin heita Stundir með 0.3 
teiknipenna eða Stundir með fimm 
litum og grafít. Ég vil heldur ekki 
segja áhorfandanum hvað hann á 
að hugsa – þetta er skrásetning á ein-
hverri stund sem ég á með þessum 
efnum, í þessu ástandi og út úr því 
kemur það sem kemur. Narratívan 
er teikniæfingar, hin daglega iðkun 
og skrásetning á þessum stundum 
– vonandi er það endurvörpun á 
minni tilveru, eða minni sál, því 
það er það eina sem ég hef upp á að 
bjóða.“

Bókin skrásetur öll verkin á sýn-
ingunni og er 158 blaðsíður. Sara 
hannaði bókina ásamt Ármanni 
Árnasyni og Kristín Eiríksdóttir rit-
höfundur sér um textann.

Sýningin verður opnuð í dag, 
laugardag, klukkan 17.
stefanthor@frettabladid.is

Skrásetur stundir í   
   Kling og Bang
Listakonan Sara Riel 
opnar sýninguna 
Sjálfvirk/Automatic 
í dag. Á sýningunni 
sýnir hún skrá-
setningar sínar á 
stundum sem hún 
á í ákveðnu ástandi 
þar sem hún teiknar 
sjálfvirkt. Listakonan 
mun teikna í rýminu 
á hverjum degi.

 NARRATÍVAN ER 
TEIKNIÆFINGAR, HIN 

DAGLEGA IÐKUN OG SKRÁSETN-
ING Á ÞESSUM STUNDUM – VON-
ANDI ER ÞAÐ ENDURVÖRPUN Á 
MINNI TILVERU, EÐA MINNI 
SÁL, ÞVÍ ÞAÐ ER ÞAÐ EINA SEM 
ÉG HEF UPP Á AÐ BJÓÐA.

Sara Riel leyfir 
hendinni að ráða 
ferð. MYND/LILJA 
BIRGISDÓTTIR

BARNAGLEÐI  
HARRYS OG MEGHAN
Harry Bretaprins 
og eiginkona 
hans Meghan 
Markle eru 
þessa dagana í 
opinberri heim-
sókn í Eyjaálfu. 
Hjónakornin til-
kynntu nýverið að þau ættu von á 
sínu fyrsta barni og börn hafa átt 
hug þeirra allan í heimsókninni. 
Hjónakornin munu dvelja í 16 daga 
í Eyjaálfu og ferðast um Ástralíu, 
Fídjí, Tonga og Nýja-Sjáland.

SKEMMTU SÉR Á MIAMI 
EFTIR LANDSLEIK
Landsliðsmenn-
irnir Rúrik Gíslason, 
Kolbeinn Sigþórsson 
og Guðlaugur Victor 
Pálsson skelltu sér í 
miðbæjarferð eftir 
að landsliðsskyldum 
þeirra var lokið. Fé-
lagarnir fóru meðal 
annars á Miami, hinn 
stórskemmtilega 
skemmtistað á Hverfisgötu, þar 
sem þeir hittu Sölva Geir Ottesen, 
fyrrverandi landsliðshetju.

HEFUR VAKIÐ ATHYGLI 
FYRIR ÍMYNDAÐ LANDSLAG
Charlotta Hauks-
dóttir hefur vakið 
athygli í Banda-
ríkjunum fyrir 
mannhæðar há 
ljósmynda-
verk sín sem hún 
vinnur úr íslensku 
landslagi. Hvert verk er unnið úr 
tugum eða hundruðum ljósmynda. 
Verk hennar komust inn á Critical-
Mass Top 50 í ár, en það er virt ljós-
myndakeppni þar í landi.

GEIR GLÆSILEGUR Í GALA-
VEISLU Í WASHINGTON
Geir H. Haarde, sendiherra Íslands 
í Bandaríkjunum, fékk boðskort í 
hina eftirsóttu veislu, Meridian Ball, 
sem haldin var í 50. sinn um síðustu 
helgi. Félagsskapurinn í ár var góður 
því margir sem starfa náið með for-
setanum Donald Trump létu sjá sig 
og var dansað fram á rauðanótt.

2 0 .  O K T Ó B E R  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R64 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Sælkerabakstur

Bökunarvörurnar frá Nóa Síríus eru fullkomnar í baksturinn.

Hvort sem það er silkimjúkt rjómasúkkulaði, kraftmikið suðusúkkulaði eða ljúffengt

lakkrískurl, þá verður þinn sælkerabakstur enn betri með vörunum frá Nóa Síríus.

Bökunarvörurnar frá Nóa Síríus eru fullkomnar í baksturinn.

Hvort sem það er silkimjúkt rjómasúkkulaði, kraftmikið suðusúkkulaði eða ljúffengt

lakkrískurl, þá verður þinn sælkerabakstur enn betri með vörunum frá Nóa Síríus.



Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Krans
Curly, 30cm, 30 ljósa,  
brass, kopar eða króm

5.395  
51880585-7

Krans
Curly, 30cm, svartur

4.195  
51880824

Curly, 48cm, svartur

6.295  
51880825

Krans
Snowflake 
hringlaga, 33cm

5.595  
51880534

Krans
Snowflake,  
hjartalaga, 44cm

7.995  
51880533

Nýtt í 
BYKO

VINSÆLU  
KRANSARNIR  
ERU KOMNIR AFTUR
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afsláttur

af allri málningu
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af öllu  
parketi
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Gerðu  
verð-  

saman- 
burð

25%
afsláttur

af öllum luktum

25%
afsláttur
af Berlinger Haus  

& Blaumann   

20%
afsláttur
af öllum ryksugum 
og háþrýstidælum

20%
afsláttur
af 

bílavörum   



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.

Bátur 
mánaðarins
Skinkubátur

499kr.

3.490,-3.490,-

Jólin þín
byrja í IKEA

Við elskum jólin og allan undirbúninginn sem þeim fylgir, og þess vegna
byrja jólin snemma í IKEA. Til að byrja að hlakka til, njóta eftirvæntingarinnar

og hafa meiri tíma til að eiga notalegar stundir í jólamánuðinum sjálfum.
Verslunin er komin í jólabúning, innandyra sem utan, og við tökum

vel á móti þér með glæsilegu úrvali. Jólin þín byrja í IKEA.

VINTER 2018 kökustandur

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

BAKÞANKAR

Maður skyldi ætla að 
Píratar væru búnir að 
leggja nafn Piu Kjærs-

gaard á minnið. Nóg kom hún í 
bakið á þeim í sumar á Alþingis-
hátíðinni þegar í ljós kom að þeir 
gleymdu að gúgla hana og vissu 
því ekkert um stjórnmálaskoðanir 
hennar. En eftir að kommenta-
kerfið hafði logað í rúmlega 37 
mínútur ákváðu þeir að sniðganga 
hátíðarfund á Þingvöllum, svo 
mikið var þeim niðri fyrir.

Víkur nú sögunni til kóngsins 
Kaupmannahafnar. Þar var á 
dögunum systurhátíð Þingvalla-
fundarins. Fínasta fólk Danmerk-
ur og Íslands sat undir ræðum á 
milli þess sem skálað var og allir 
auðvitað á dagpeningum eins og 
lög gera ráð fyrir.

Einn þingmanna Pírata var 
fulltrúi Íslands á þessari herlegu 
samkomu. Nú myndu einhverjir 
halda, í ljósi harðrar afstöðu Pírata 
gegn ræðuhöldum Piu á Íslandi, að 
Píratinn myndi neita að taka þátt 
í athöfninni í Kaupmannahöfn. 
Reyndar væri jafnvel ríkari ástæða 
til mótmæla, því í Danmörku búa 
fórnarlömb málflutnings Piu. Að 
minnsta kosti væri nauðsynlegt 
fyrir Píratann okkar að gæta lág-
marks samræmis í afstöðu sinni.

Líklegast er að Píratarnir hafi 
ekki lesið dagskrána, ekki frekar 
en síðast. En nú var ekkert svig-
rúm til fundahalda, Píratinn okkar 
sest í sætið sitt með fangið fullt af 
snittum og allt í einu birtist Pía 
á sviðinu, eins og skrattinn úr 
sauðarleggnum. Góð ráð dýr. En 
svo blessunarlega vildi til að Pia 
talaði á dönsku. Þrátt fyrir danskt 
eftirnafn Píratans okkar þá sagði 
hún aðspurð að í raun hefði þetta 
allt verið í lagi, því hún skildi ekki 
dönsku.

Spíser dú 
dansk?


