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Gæfuspor
að hætta
í pólitík
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
ræðir um lífið eftir pólitíkina
og nýja fyrirtækið sitt, sem
notar tækni til að hjálpa
krökkum sem eiga erfitt uppdráttar í skóla. Hún mætir
mótstöðu í kerfinu. ➛ 24

Ef þú ferð
réttu leiðina, þá ertu
stoppaður.
VI

ÐT
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Óttast um öryggi sitt
Sádiarabískir útlagar segja
krónprinsinn verri en
Gaddafi. ➛ 12-13

Siglir
rangsælis
í kringum
Ísland
Á móti
straumnum
alla ævi. ➛ 28
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Lásu Ríkharð þriðja

Veður
Veðu
ð r

Norðlæg átt, 5-10 en 13-20
suðaustan til og víða vindstrengir
við fjöll. Snýst í sunnanátt um landið
vestanvert seinnipartinn, þykknar
upp og hlýnar, 13-23 vestan til seint
í kvöld og rigning eða slydda.
SJÁ SÍÐU 46

Skertu bætur
vegna ölvunar
eiginmanns
TRYGGINGAR Dánarbætur ekkju úr
fjölskyldutryggingu eftir fráfall eiginmanns hennar voru skertar um helming vegna ölvunarástands mannsins
á dánarstundu. Þetta er niðurstaða
úrskurðarnefndar í vátryggingamálum (ÚRVá).
Maður hennar lést í fyrra vegna
heilablæðingar sem hann hlaut eftir
fall heima hjá sér. Þegar slysið átti
sér stað var maðurinn einn heima og
við skál. Vátryggingafélagið féllst á
greiðslu bóta en vildi skerða þær um
tvo þriðju vegna stórfellds gáleysis
mannsins. ÚRVá féllst á það að hluta
en dró úr lækkuninni. Slysið hefði
orðið á heimili mannsins þar sem
hann var öllum hnútum kunnugur.
Ekkert bendi til annars en að ölvun
mannsins hafi valdið slysinu. - jóe

Samlestur var á Ríkharði þriðja í Borgarleikhúsinu í gær. Leikritið, eitt af þeim fyrstu sem William Shakespeare skrifaði fyrir rúmum fjögur
hundruð árum, verður frumsýnt þann 29. desember næstkomandi. Brynhildur Guðjónsdóttir leikstýrir verkinu og eru Arnar Dan Kristjánsson,
Edda Björg Eyjólfsdóttir, Halldór Gylfason og Kristbjörg Kjeld á meðal þeirra sem munu túlka verkið á sviði leikhússins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Dómaramálið
Laus úr haldi
fær flýtimeðferð
LÖGREGLUMÁL

DÓMSMÁL Landsréttardómaramálið
fær flýtimeðferð hjá Mannréttindadómstól Evrópu. RÚV greindi frá í
gær. Um er að ræða kæru fjögurra
umsækjenda sem dómsmálaráðherra skipaði ekki í Landsrétt þótt
þeir hefðu verið á fimmtán manna
lista hæfisnefndar yfir umsækjendur.

Vilhjálmur H.
Vilhjálmsson,
lögmaður.

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður, sem sá um að kæra málið til
dómstólsins, sagðist hafa frest til 23.
nóvember til að gera athugasemdir
við málatilbúnað ríkisins í málinu
„og koma á framfæri bótakröfu fyrir
hönd umbjóðanda míns“. – þea

Maðurinn sem
sætti rannsókn
í tengslum við
andlát ungrar
konu um síðastliðna helgi hefur
verið látinn laus úr
haldi. Hann var í vikunni úrskurðaður í gæsluvarðhald, sem rann út
í gær.
Fréttablaðið greindi frá því í
vikunni að maðurinn hefði verið
handtekinn í tengslum við málið,
en hann er grunaður um að hafa
ekki komið konunni til hjálpar og
látið sig hverfa þegar föður hennar
bar að.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hefur maðurinn verið samstarfsfús og staðfest er að hann var
á heimili konunnar þegar hún lést.
Bráðabirgðaniðurstaða krufningar liggur fyrir en niðurstöður eiturefnarannsóknar er beðið. Unnið er
áfram að rannsókn málsins. – sks

Innblásinn af Áslaugu
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sakar Þorstein Víglundsson um stuld á frumvarpi
um stimpilgjöld. Hann bætir um betur og játar þjófnað á áfengisfrumvarpinu.
STJÓRNMÁL „Eigum við ekki að segja
að eftirlíkingar séu besta hrósið,“
segir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
um stimpilgjaldafrumvarp Þorsteins
Víglundssonar, þingmanns Viðreisnar, en virðist ekki skemmt yfir framlagningu frumvarpsins enda hefur
hún sjálf ítrekað lagt fram frumvarp
um afnám stimpilgjalda.
„Ég held það þekkist ekki í vinnubrögðum þingsins að leggja fram
frumvörp sem aðrir þingmenn hafa
lagt fram án leyfis eða samráðs,“ segir
Áslaug. Aðspurð segir hún Þorstein
ekki hafa komið að máli við hana
áður en hann lagði frumvarpið fram,
en hann geti ekki hafa velkst í vafa um
að hún hafi lagt sams konar frumvörp
fram enda hafi hann setið í efnahagsog viðskiptanefnd þar sem frumvarp
hennar hafi komið til umræðu.
Aðspurður kannast Þorsteinn við
málið og segist hafa heyrt pirring
Áslaugar frá henni sjálfri. Frumvörpin tvö um stimpilgjöldin séu
hins vegar ekki eins. Hennar lúti að
afnámi stimpilgjalda vegna kaupa á
fyrstu íbúð en hans að afnámi allra
stimpilgjalda, ekki eingöngu einkaaðila heldur í atvinnulífinu. Hann
sjái ekkert athugavert við að málin
fái sameiginlega meðferð í þinginu
enda skyld.
Þorsteinn snýr talinu að áfengisfrumvarpinu svokallaða, enda komi
pirringurinn vafalaust þaðan. Það
vakti athygli í fyrra þegar Þorsteinn
varð fyrsti flutningsmaður áfengisfrumvarpsins; máls sem ungir Sjálfstæðismenn hafa lagt fram á svo til
hverju hausti um langt árabil.
Þorsteinn segir að eftir kosningarnar 2016 hafi umræða skapast
meðal frjálslyndra þingmanna um að
nú væri lag að koma áfengismálinu í
gegn enda jafn frjálslynt þing ekki
verið kosið í ár og öld. Góður kjarni
hafi verið myndaður um málið þann
veturinn og málið komist alla leið til
nefndar þar sem Pawel [Bartozek],

Þorsteinn telur málið eiga uppruna sinn í áfengismálinu og að Áslaug hafi
fyrirgefið sér fyrir að hafa lagt málið fram í nýjum búningi á síðasta þingi.

Það má vel vera að
það hafi verið
byrjandamistök hjá mér að
tala ekki við þau fyrr.
Þorsteinn Víglundsson,
alþingismaður

fyrrverandi þingmaður Viðreisnar,
hafi gert á því grundvallarbreytingar.
„Pawel innti mig eftir því eftir kosningarnar hvort við hygðumst fylgja
málinu eftir og bauðst til að setja mig
inn í þær breytingar sem orðið hefðu.
Ég setti málið í farveg í þinginu og þá
var fyrsta mál á dagskrá að spyrja
þá sem höfðu áður verið með málið
hvort þeir yrðu með aftur. Þá kom
Áslaug til mín og sakaði mig hálfpartinn um að stela málinu.“

Þorsteinn segir málið alls ekki
það sama og það sem Sjálfstæðismenn hafa lagt fram enda ekki verið
að opna á sölu áfengis í verslunum
heldur fjalli frumvarpið að meginstefnu um heimild fyrir einkaaðila til
að reka sérverslanir með áfengi.
„Það má vera að það hafi verið
byrjendamistök hjá mér að tala ekki
við þau fyrr en fyrst og fremst vildi
ég koma málinu fyrir þingið að nýju
og ræddi að sjálfsögðu við þau um
meðflutning. Síðan má velta fyrir sér
hvort Sjálfstæðismenn líti á þetta sem
æfingamál fyrir þingmenn sína sem
gott sé að leggja fram á hverju ári en
ekki fá afgreitt. Málið hefur ítrekað
verið lagt fram af þingmönnum
flokksins á meðan hann hefur átt í
ríkisstjórnarsamstarfi en aldrei náð
fram að ganga.“
adalheidur@frettabladid.is

GILDIR TIL 29.10.18
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JAFNGILDIR 19,35%
AFSLÆTTI. AFSLÁTTURINN
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SJÁLFSÖGÐU SKILAÐ
TIL RÍKISSJÓÐS.
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TÖLUR VIKUNNAR 21.10.2018 - 27.10.2018
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prósent eru
ánægð með
störf biskups
Íslands.

milljónir
hafa verið
dæmdar í
skaða- og
miskabætur
vegna skipunar dómara
við Landsrétt.

prósent segjast óánægð
með störf
biskups.

42

35-21
var sigur íslenska karlalandsliðsins í handknattleik á Grikklandi í
undankeppni EM 2020.

prósent eru
hvorki ánægð
né óánægð.

bílferðir
verða
farnar
með 270
þúsund
rúmmetra
af lóð Landspítalans
vegna framkvæmda við
byggingu nýs spítala.

mældist atvinnuleysi í september.
Atvinnuleysi
hefur lækkað um
0,2 prósentustig
á síðastliðnum 6
mánuðum og um
0,4 prósentustig á
síðustu 12 mánuðum.

83

þúsundum tilfellum
af krabbameini
væri hægt að fækka
á Norðurlöndum
á 30 ára tímabili
með því að hætta
alfarið áfengisneyslu.
Helmingun hóflegrar
drykkju hefði í för
með sér fækkun um
21 þúsund tilfelli.

Þrír í fréttum
Laun, skilti
og kannabis

Gripið í tómt í fjársjóðsskipinu

Þorsteinn Víglundsson

Advanced Marine Services segist engin verðmæti hafa fundið í flaki SS Minden sem liggur undan Íslandi.
Umhverfisstofnun telur Landhelgisgæsluna hafa staðfest þetta en Gæslan kveðst ekkert geta fullyrt um það.

þingmaður
Viðreisnar
sagði dómsmálaráðherra hætta
sér út á hálan
ís í umræðum
um launamun
kynjanna. Sigríður
Á. Andersen sagði að þegar leiðrétt
væri fyrir ýmsum mælanlegum
þáttum stæði eftir innan við 5 prósenta launamunur á milli kynjanna.
Þorsteinn sagði marga þætti fjarri
því að vera málefnalega.

Jón Kaldal
talsmaður Icelandic Wildlife
Fund
sagði að sér
fyndist það snúast
um tjáningarfrelsi
að fá að hengja upp nýtt og breytt
auglýsingaskilti í Leifsstöð um
íslenska laxastofninn. Isavia
bannar skiltið.

Skúli
Magnússon
héraðsdómari
sagði að ungum
mönnum, sem
væru sviptir lögræði og nauðungarvistaðir vegna geðsjúkdóma, hefði
fjölgað. Þeir ættu það sameiginlegt
að hafa byrjað reglulega neyslu
kannabis ungir, yfirleitt 12-14 ára.

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu blað dagsins í tölvupósti
kl. 5.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista Fréttablaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

FJÁRSJÓÐSLEIT Leit að gulli í flaki
þýska flutningaskipsins SS Minden
virðist lokið án þess að leiðangursmenn hefðu nokkuð upp úr krafsinu.
Talsverð athygli beindist að
leiðöngrum breska fyrirtækisins
Advanced Marine Services (AMS)
að SS Minden sem áhöfnin sökkti í
september 1939 um 120 sjómílum
undan Íslandi til að forða því frá að
falla í hendur Breta.
Í erindi til Umhverfisstofnunar
í fyrra sagði AMS að gull kynni að
leynast í hirslu í Minden og sendi
stofnuninni mynd sem tekin var
í flakinu og sýndi skáp eða kassa í
póstherbergi skipsins. Miðað við
málin á skápnum mátti áætla að í
honum rúmaðist gull fyrir jafnvirði
um tólf milljarða króna.
AMS fékk leyfi til að rjúfa gat á
Minden og hófst handa í nóvember 2017 en varð frá að hverfa vegna
veðurs. Þráðurinn var tekinn upp að
nýju 19. júní í sumar. Stóðu aðgerðir
við Minden fram til 10. júlí. Minden
hvílir á 2.240 metra dýpi og því um
flókna og afar dýra aðgerð að ræða.
Ef marka má skýrslu sem nú hefur
verið skilað til Umhverfisstofnunar
gripu útsendarar AMS í tómt í iðrum
Minden. „Vinnan hélt áfram til 19.30
þann 10. júlí þegar lokaskoðun var
gerð. Það var þá staðfest að engir
verðmætir hlutir fundust,“ segir í
skýrslunni. „Enginn farmur fannst
og ekkert var fjarlægt úr flakinu.“
Í þessu sambandi má benda á að
þegar rannsóknarskipinu Seabed
Worker var siglt af vettvangi 10.
júlí virtist AMS vilja halda þeim
möguleika opnum að snúa aftur.
„Framkvæmdaraðili segir að gildistími starfsleyfisins hafi verið framlengdur til 1. október 2018 og gæti
því komið til þess að hann óski eftir
að snúa aftur á svæðið,“ sagði í svari
frá lögmanni Umhverfisstofnunar til
Fréttablaðsins þennan dag. Engin tilkynning um slíkt hefur þó verið sett
fram, ekki enn að minnta kosti.

Varðskipsmenn á Þór fylgdust með upphafi aðgerða rannsóknaskipsins Seabed Worker. MYND/LANDHELGISGÆSLAN

Halla Einarsdóttir, sérfræðingur
hjá Umhverfisstofnun, segir stofnunina enga ástæðu hafa til að efast um
þá frásögn AMS að ekkert hafi verið
tekið úr Minden.
„Þar sem við vorum ekki á staðnum hafði ég sambandi við Landhelgisgæsluna sem var á vettvangi og fékk
staðfestingu á því að þetta myndi
samræmast þeirra skráningum,“
segir Halla. „Við tökum þessu alveg
trúanlega þar sem við höfum engar
forsendur til að rengja það neitt.“
Aðspurð hvort það sé ekki óvænt
að ekkert hafi fundist í Minden
kveðst Halla engar væntingar hafa
haft um það. Áhugi Umhverfisstofnun hafi beinst að því hvort mengun
fylgdi aðgerðunum. „Ég hef bara lagt
áherslu á að þeir myndu fylgja sínum
skyldum samkvæmt starfsleyfinu,“
segir hún. Og samkvæmt AMS stafaði
engin mengun af framkvæmdinni.
Varðandi skápinn fyrrnefnda
segir Halla leiðangursmenn væntanlega hafa komið að honum tómum.
„Það getur verið að þeir hafi opnað

Landhelgisgæslan
getur ekki fullyrt að
Seabed Worker hafi ekki
fundið nein verðmæti við
vinnu sína við flak þýska
skipsins
SS Minden.
Ásgeir Erlendsson,
upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar

skápinn og séð að það var ekkert til
að taka úr honum,“ segir hún.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir
að varðskipið Þór hafi verið á framkvæmdasvæðinu til að byrja með í
sumar og fylgst með Seabed Worker,
sem AMS var með á leigu. TF-SIF,
flugvél Landhelgisgæslunnar, hafi
sinnt eftirliti úr lofti.

„Landhelgisgæslan getur ekki
fullyrt að Seabed Worker hafi ekki
fundið nein verðmæti við vinnu sína
við flak þýska skipsins SS Minden.
Aftur á móti höfum við enga ástæðu
til að efast um svör Advanced Marine
Services þess efnis enda hafði fyrirtækið leyfi til þess að ná verðmætum
úr flakinu,“ segir Ásgeir.
Þá segir Ásgeir að Landhelgisgæslan hafi verið að gæta þess
að tímarammi starfsleyfisins frá
Umhverfisstofnun yrði virtur og að
ekki yrði umhverfistjón vegna framkvæmdanna.
„Löggæslumenn frá varðskipinu
Þór fóru einu sinni um borð í Seabed
Worker og fengu upplýsingar um
framvindu aðgerðanna,“ segir Ásgeir.
„Samkvæmt starfsleyfinu var Seabed Worker bundið af því að veita
Landhelgisgæslunni upplýsingar um
staðsetningu og framvindu tvisvar á
sólarhring. Áhöfnin veitti allar upplýsingar sem óskað var eftir,“ bætir
Ásgeir enn fremur við.
gar@frettabladid.is
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GRAND CHEROKEE
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2 0 DÍSEL
2.0
DÍSEL, 170 HÖ
HÖ.
9 GÍRA SJÁLFS
S KIPTING,
4 DRIFSTILLINGAR,
LINGAR
HÁTT OG LÁGT DRIF.

2.0 DÍSEL, 140/170 HÖ.
2.0 BENSÍN, 170 HÖ.
9 GÍRA SJÁLFSKIPTING
SJÁLFSKIPTING,
4 DRIFSTILLINGAR.

2.2 DÍSEL, 185 HÖ.
9 GÍRA SJÁLFSKIPTING,
4 DRIFSTILLINGAR
DRIFSTILLINGAR.

3.0 DÍSEL, 250 HÖ,
8G
GÍRA SJÁLFSKIPTING,
HÁTT OG LÁGT DRIF.
H

JEEP 7 DAGA VIKUNNAR. ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF.
ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á GAMLA GENGINU
®

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

Troðfull verslun
af merkjavöru!

Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512

Suðurlandsbraut 54
bláu húsin (við faxafen)

40-60%
afsláttur af öllum vörum
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Drífa segir stuð og baráttu fram undan
Ný forysta ASÍ var kjörin
á þingi sambandsins í
gær. Drífa Snædal sem
var kjörin forseti segir
verkefnin fram undan
stór en spennandi. Vilhjálmur Birgisson var
kjörinn 1. varaforseti.
Hann segir kjör sitt
endurspegla þær breytingar sem eigi sér nú stað
í verkalýðshreyfingunni.
Kallað hafi verið eftir
nýrri ásýnd ASÍ.
FÉLAGSMÁL „Ég er spennt að takast á
við verkefnin sem fram undan eru,
þau eru rosalega stór. Þingið okkar
setur tóninn fyrir það sem koma
skal næstu tvö árin,“ segir Drífa Snædal, nýkjörinn forseti ASÍ. 43. þingi
ASÍ lauk í gær og á lokadeginum var
kosið í embætti sambandsins og fjölmargar ályktanir samþykktar.
Drífa fékk 192 atkvæði í forsetakjörinu eða tæp 66 prósent en Sverrir
Mar Albertsson, mótframbjóðandi
hennar, fékk 100 atkvæði eða rúm
34 prósent.
„Veturinn leggst vel í mig. Þetta
verður stuð og þetta verður barátta.
Við þurfum á allri okkar samstöðu
að halda. Við þurfum að hugsa í
lausnum og vera svolítið skapandi til
að þetta gangi eftir. Vonandi munum
við á vormánuðum standa uppi með
betri kjör og betra samfélag,“ sagði
Drífa um þau verkefni sem fram
undan eru en kjaraviðræður hefjast
á næstunni.
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness, var kosinn
1. varaforseti en hann hafði betur í
kosningu gegn Guðbrandi Einarssyni,
formanni Landssambands íslenskra
verslunarmanna. Hlaut Vilhjálmur
171 atkvæði eða um 60 prósent en
Guðbrandur 115 eða um 40 prósent.
Kristján Þórður Snæbjarnarson,
formaður Rafiðnaðarsambands
Íslands, var sjálfkjörinn í embætti 2.
varaforseta.
Samstarfið við varaforsetana tvo
leggst vel í Drífu. „Ég þekki þá báða
að góðu einu. Þeir eru ólíkir og
báðir ólíkir mér þannig að þetta er
ágætis breidd.“ Aðspurð segir Drífa
að hennar fyrsta verk verði að kalla
saman forystuna og lesa og fara yfir
ályktanir þingsins.
Vilhjálmur segist þakklátur fyrir
stuðninginn og að sér sýnist ASÍ nú
vera að fá nýja ásýnd sem félagsmenn
hafi kallað eftir.
„Ég hef verið að gagnrýna forystu

Drífa Snædal var í gær kjörin nýr forseti Alþýðusambands Íslands. Hún segist spennt að takast á við verkefnin sem fram undan eru. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fyrsti kvenforseti ASÍ
Drífa Snædal er fyrsti kvenkyns
forseti ASÍ í rúmlega hundrað ára
sögu sambandsins.
„Það hefur mikla þýðingu fyrir
mig persónulega. Ég held líka að
það hafi þýðingu fyrir Alþýðusambandið því það endurspeglar fjölbreytileikann í sambandinu. Konur
eru tæpur helmingur félagsmanna
og það var svo sannarlega kominn
tími til.“
Í framboðsræðu sinni lagði Drífa
áherslu á lausn brýnna úrlausnarefna. „Ég hef lagt áherslu á húsnæðismálin sem allir vita að eru
mjög aðkallandi. Einnig baráttuna
gegn félagslegum undirboðum og
brotastarfsemi á vinnumarkaði.“
Það þurfi að auka jöfnuð í samfélaginu. „Við þurfum að vinda
ofan af þeim vaxandi ójöfnuði
sem verið hefur hér síðustu áratugi. Það gerum við best í gegnum
skattkerfið okkar, okkar sameiginlegu sjóði.“

Alþýðusambandsins í gegnum tíðina
og ég held að kjör mitt endurspegli
dálítið þessar breytingar sem nú eru
að eiga sér stað í íslenskri verkalýðshreyfingu. Verkefni okkar nú er að
standa undir þessari áskorun sem er
fólgin í því að takast af festu, krafti
og dugnaði á við það að bæta kjör og
réttindi okkar félagsmanna.“
Hann telur ASÍ nú í góðri stöðu
gagnvart sínum viðsemjendum. „Við
erum með 120 þúsund manna samtök á bak við okkur. Ef maður horfir
á það hvernig lobbíistar hinna efnahagslegu forréttindahópa hafa verið
í sinni hagsmunagæslu, þá á ASÍ að
sjálfsögðu að vera þarna í broddi fylkingar með þau mál sem lúta að réttindum íslenskrar alþýðu og heimila.“
Vilhjálmur segir að hann hefði
getað tekið þann pól í hæðina að
skríða undir borð þegar tækifærið
gafst, haldið áfram að gagnrýna og
verið leiðinlegur. „Ég er bara ekki
þannig gerður. Nú fékk ég tækifæri
til þess að reyna að sýna og sanna
að það sé hægt að gera betur og það
verður mitt hlutverk að taka þátt í því
með nýrri forystu.“

Ragnar Þór segir viðsemjendur mega vara sig
Ragnar Þór Ingólfsson, formaður
VR, ákvað á þinginu að draga framboð sitt til 1. varaformanns ASÍ til
baka. Gerði hann það í því skyni að
auka samstöðu á þinginu en hann
studdi Vilhjálm Birgisson gegn
Guðbrandi Einarssyni, sem er formaður Landssambands íslenskra
verslunarmanna.
Upphaflega voru bæði Ragnar
Þór og Vilhjálmur í framboði í sitt
hvort varaforsetaembættið en þeir
töldu á endanum betra að fulltrúi
iðnaðarmanna kæmi inn í forystusveitina.
„Ég tel mikilvægt að á vettvangi
ASÍ komi fleiri raddir að borðinu.
Við erum í orðræðustríði, ekki bara
við okkar viðsemjendur, heldur
líka lobbíista ákveðinna stétta og
hagsmunaafla. Okkur veitir ekki af
liðsauka í að svara þeirri orðræðu.“
Hann segist ekki hafa áhyggjur
af því að rödd VR heyrist ekki þótt
hann sé ekki í forystusveit ASÍ. „Ég
er gríðarlega stoltur af hreyfing-

unni í dag. Hún tók ákallinu um
breytingar með kjörinu á þessari
forystu.“
Ragnar Þór segir að þungu fargi
sé af sér létt. „Ég held að allt launafólk og allir félagsmenn stéttarfélaga geti andað léttar og verið
bjartsýnir. Samningsstaða okkar
hefur styrkst alveg gríðarlega með
því að forystan er að fara óklofin til
leiks. Nú mega viðsemjendur okkar
fara að vara sig.“

sighvatur@frettabladid.is

Handtóku hinn meinta sprengjuvarg
BANDARÍKIN Flórídamaðurinn
Cesar Sayoc var handtekinn í gær
í tengslum við rannsókn á bréfsprengjusendingum til áhrifamanna
innan bandaríska vinstrisins. Sayoc
er 56 ára, keyrir hvítan sendiferðabíl þakinn stuðningsyfirlýsingum
við Donald Trump forseta og hefur
verið virkur í gagnrýni á Demókrata
á samfélagsmiðlum. Meðal annars
kallað Barack Obama, fyrrverandi
forseta, n-orðinu og sagt hann múslima sem þurfi að taka af lífi.
Fjórar sprengjur til viðbótar uppgötvuðust í gær. Öldungadeildarþingmaðurinn Cory Booker fékk
sprengju og það gerðu James Clapper, fyrrverandi yfirmaður upplýsingamála, Kamala Harris öldungadeildarþingmaður og auðjöfurinn
Tom Steyer einnig. Áður höfðu
fundist tíu sprengjur til átta einstaklinga en engin hefur sprungið.
Að sögn Christophers Wray
alríkislögreglustjóra fannst fingrafar Sayocs á einu bréfanna og leiddi

Hinn 56 ára Cesar Sayoc var handtekinn í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Fjögur til viðbótar fengu
sendar sprengjur í gær.

það til handtöku hans í varahlutaverslun í borginni Plantation. Sayoc
hefur áður komist í kast við lögin,
meðal annars fyrir sprengjuhótun
og er skráður Repúblikani.
Donald Trump forseti þakkaði
alríkislögreglunni kærlega fyrir
vasklega framgöngu í málinu í
gær og kallaði í ávarpi eftir því að
Bandaríkjamenn tækju höndum
saman og reyndu að brúa bilið sem
hefur myndast á milli íhaldsmanna
og frjálslyndra.
Trump er þó enn gagnrýndur
og sagður hafa borið ábyrgð á því
hversu hatursfullt andrúmsloft
bandarískra stjórnmála er orðið.
Meðal annars með því að hafa sagt
fjölmiðla óvini fólksins.
Einnig hefur verið minnt á að forsetinn hefur ítrekað skotið á fólkið
sem fékk sendar sprengjur. Hefur til
dæmis kallað Hillary Clinton spillta,
sagt Maxine Waters greindarskerta
og Barack Obama ekki fæddan í
Bandaríkjunum. – þea
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Dæmdur fyrir að káfa á leigubílstjóra
DÓMSMÁL Karlmaður á fimmtugs-

aldri var í Héraðsdómi Reykjaness
í gær dæmdur í 45 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðislega
áreitni í garð kvenkyns leigubílstjóra á Þjóðhátíð árið 2015.
Maðurinn var sakfelldur fyrir að
hafa káfað á brjóstum og klofi konunnar utanklæða og fyrir að hafa
spurt bílstjórann „hvernig hún væri
í henni“, spurt hana hvernig hún
væri í bólinu og kallað hana tussu.
Maðurinn og konan voru ein
til frásagnar um það sem gerðist
í bílnum en konan hafði að vísu
haldið niðri takkanum á talstöð bifreiðarinnar svo aðrir leigubílstjórar
heyrðu hluta af því sem fram fór.
Maðurinn neitaði sök og sagðist
hafa verið drukkinn en ekki svo

Áreitti kvenkyns leigubílstjóra á Þjóðhátíð í Eyjum 2015. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

mjög að hann myndi ekki eftir atvikum. Þó gæti vel verið að hann hafi
kallað hana tussu „enda ætti hann
það til að vera ljótur í kjaftinum“.

Auk refsingarinnar var maðurinn
dæmdur til að greiða konunni alls
350 þúsund krónur í miskabætur.
– jóe

VR óskar eftir orlofsshúsum
VR óskar eftir að leigja vönduð sumarhús eða
orlofsíbúðir til framleigu fyrir félagsmenn sína.
Leitað er eftir húsnæði á landsbyggðinni fyrir
næsta sumar.
Áhugasamir sendi upplýsingar á vr@vr.is
fyrir 20. nóvember 2018.
Eftirfarandi upplýsingar þurfa
að fylgja:





Lýsing á eign og því sem henni fylgir
Ástand íbúðar og staðsetning
Stærð, fjöldi svefnplássa og byggingarár
Lýsing á möguleikum til útivistar og
afþreyingar í næsta nágrenni
Öllum tilboðum verður svarað.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | WWW.VR.IS
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Grasker Halloween
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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Þverpólitísk
skilaboð um
bólusetningar
22 þingmenn vilja að starfshópur skoði leiðir til að
auka hlutfall bólusetninga barna. Sóttvarnalæknir
segir framtakið jákvætt en að vinna sé þegar í gangi.
HEILBRIGÐISMÁL „Ég held að það sé
skynsamlegt skref að kerfið sjálft
passi upp á að stoppa í götin sín
megin. Svo verðum við að sjá hverju
það skilar,“ segir Hildur Sverrisdóttir, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, sem hefur lagt fram þingsályktunartillögu um stofnun starfshóps
sem geri tillögur um hvernig auka
megi hlutfall bólusetninga barna.
Gerir tillagan ráð fyrir að starfshópurinn hugi sérstaklega að úrbótum á verklagi við framkvæmd og
utanumhald bólusetninga á heilsugæslustöðvum, meðal annars hvað
varðar upplýsingagjöf og eftirfylgni.
Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir það mjög gott að menn
vilji leita leiða til að bæta þátttöku
í bólusetningum sem mest. „Á móti
kemur að það er þegar starfshópur í
gangi sem er að vinna að þessu. Það
yrði skrýtið ef skipaður yrði annar
hópur um sama efni því þetta gæti
orðið tvíverknaður. Þetta er samt
jákvætt framtak.“
Hann segir að flutningsmenn tillögunnar hafi ekki haft samband við
sig til að athuga hvað væri að gerast
í þessum málum.
Í umræddum starfshópi sitja fulltrúar frá sóttvarnalækni, heilsugæslunni, rafrænni sjúkraskrá og
hugbúnaðarfyrirtækinu Origo.
„Þessi hópur á að skoða alla þessa
þætti, bæði skráningu bólusetninga
í grunninn og kerfið svo við getum
merkt þá sem eru óbólusettir og
kallað þá fram. Þannig að það er í
rauninni verið að vinna þetta eins
og tillagan gengur út á.“
Hvort þessi vinna skili árangri
komi í ljós í árlegri skýrslu sóttvarnalæknis.
Hildur segist vita að þessi mál
séu til skoðunar innan afmarkaðra
embætta. „Ég taldi mikilvægt að
þungi þingsins myndi standa að
baki þeim lausnum sem verða

Ég taldi mikilvægt
að þungi þingsins
myndi standa að baki þeim
lausnum sem verða fundnar
innan kerfisins.
Hildur Sverrisdóttir,
varaþingmaður
Sjálfstæðisflokksins

fundnar innan kerfisins. Sérstaklega í ljósi þess að það hafi orðið
átök á pólitískum vettvangi um
leiðir í þessu. Við þurfum að senda
þau þverpólitísku skilaboð að það
sé mikilvægt að auka hlutfall bólusetninga barna.“
Bólusetningar barna hafa verið
töluvert í umræðunni en sjálf lagði
Hildur fram tillögu í borgarstjórn
2015 um að bólusetningar yrðu skilyrði fyrir leikskóladvöl. „Sú tillaga
fékk ekki hljómgrunn og heldur
ekki þegar nafna mín Hildur Björnsdóttir lagði hana fram í sumar. Það
spannst mikil umræða um bólusetningarnar þegar ég lagði tillöguna fram á sínum tíma. Nokkrum
vikum síðar lögðu þingmenn VG
fram tillögu um að þessi mál yrðu
skoðuð en hún dagaði uppi.“
Hildur segir að eftir að tillaga
nöfnu hennar var felld í borgarstjórn hafi hún hugsað að nú væri
mikilvægt að reyna að gera það
sem hægt væri innan kerfisins til að
reyna að auka hlutfall bólusetninga.
„Það kom fram í umræðunum
að það væri hægt að gera ýmislegt
innan kerfisins. Til dæmis að auka
eftirlit heilsugæslunnar sem ætti
þá að geta gripið þá sem eru ekki
á móti bólusetningum en það ferst
fyrir af einhverjum ástæðum.“
sighvatur@frettabladid.is

7 ára ábyrgð á öllum
nýjum Kia bílum

www.kia.com

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd.

Nýr Sportage
slær í gegn

Snjallari, glæsilegri og umhverfismildari
Nýr Kia Sportage er nú fáanlegur með nýrri mild-hybrid vél sem er bæði kraftmikil og

Nýr Kia Sportage á verði frá:

útsjónarsöm í eldsneytissparnaði. Þessi söluhæsti bíll Kia fæst bæði fram- og fjórhjóladrifinn,

kr.

með 7 þrepa sjálfskiptingu og er búinn hátæknilausnum sem auka þægindi og öryggi í akstri.
Snjallar og fágaðar uppfærslur í útliti vekja aðdáun, hvert sem nýr Sportage fer.
Komdu og reynsluaktu einum vinsælasta sportjeppa landsins með einstakri 7 ára ábyrgð.

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

Verð miðast við beinskiptan 2WD.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

10

F R É T T I R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

27. OKTÓBER 2018

LAUGARDAGUR

Léttir börnum með krabbamein lífið
Dóttir Elínar Berglindar Skúladóttur greindist fjögurra ára gömul með bráðahvítblæði og lýkur meðferð 2020. Elín Berglind gefur út
bók sem auðveldar börnum með krabbamein að skilja veruleika sinn. Tólf til fjórtán börn greinast með krabbamein á hverju ári.
HEILBRIGÐISMÁL Arndís, fimm ára
gömul dóttir Elínar Berglindar
Skúladóttur, er í eftirmeðferð við
bráðahvítblæði og á batavegi. Hún
er komin aftur með hár eftir stranga
lyfjameðferð og gladdist ákaflega í
vikunni þegar hægt var að flétta
hárið svolítið.
Fyrir rúmu ári greindist Arndís
með bráðahvítblæði. Mánuðina
áður greip hún hverja pestina á
eftir annarri. Eftir að hafa glímt við
hlaupabólu vikum saman kom í
ljós að hún var komin með bráðahvítblæði.
„Við vorum öll hrædd og upplifðum djúpa sorg fyrir hennar hönd.
Hún hafði verið mikið veik um
veturinn, oft með hita. Þegar hún
fékk svo hlaupabólu gekk henni
mjög illa að ná sér af vírusnum.
Bólurnar greru mjög hægt og illa.
Hún var orðin snjóhvít í framan
þegar hún var loks greind með hvítblæði og var hún send með sjúkraflugi til Reykjavíkur á Barnaspítala
Hringsins,“ segir Elín Berglind sem
segir meðferðina hafa hafist strax af
miklum krafti.
„Á þriðja degi frá því við fórum
með hana til læknis vegna veikinda
hennar var hún búin að fara í tvær
svæfingar, byrjuð í lyfjameðferð og á
sterum. Hún var þrjósk og þver, var
enn mjög veik og vildi bara loka sig
af með böngsunum sínum og iPad
sem við fengum að láni á Barnaspítalanum. Við þurftum að gefa

henni lyf þrisvar á dag, auk þess
sem hún fór í svæfingar, fékk þar lyf
í mænugöngin og lyfjagjafir í æð.
Hún var uppgefin og sorgmædd og
það vorum við líka,“ segir Elín Berglind sem segir dóttur sína hafa upplifað að hafa verið kippt úr úr sínu
lífi og sett á stað þar sem hún vildi
ekki vera og alls ekki gera það sem
ætlast var til af henni.
„Þessa fyrstu daga sem illa gekk
með Arndísi fór ég að hugleiða hvað
ég gæti gert til að bæta ástandið.
Hjálpa henni að skilja þessar nýju
og erfiðu aðstæður sem hún var í. Ég
bjó til sögu og setti þessa litlu hluti
inn í hana sem hún þurfti að gera.
Taka lyf og passa slöngurnar sem
voru tengdar við hana. Og svo var
það hármissirinn sem við ákváðum
frá upphafi að gera að jákvæðri
reynslu.
Arndís vildi hlusta á söguna þegar
henni leið illa. Hún róaðist og áttaði
sig á að hún þyrfti að taka töflurnar
og það gekk betur og betur eftir því
sem tíminn leið,“ segir Elín Berglind
og segir börnum finnast gott að gera
leik úr því sem þarf að læra og hlusta
á sögur um það sem barnið þarf að
skilja. Það þekki hún vel úr starfi
sínu sem kennari.
Elín Berglind og vinkona hennar,
Ninna Þórarinsdóttir barnamenningarhönnuður, ákváðu að gefa
söguna út. Þær settu af stað söfnun
á Karolina Fund og voru aðeins
fjóra daga að safna fyrir lokatak-

Ég bjó til sögu og
setti þessa litlu hluti
inn í hana sem hún þurfti að
gera. Taka lyf og passa
slöngurnar sem voru tengdar
við hana. Og svo var það
hármissirinn sem við ákváðum frá upphafi að gera að
jákvæðri reynslu.

marki sínu. Nú eru 19 dagar eftir af
söfnuninni.
Bókina ætlar hún einnig fyrir
önnur börn til að skilja aðstæður
vina og leikfélaga sinna. „Því það
getur verið erfitt að sjá vin eða vinkonu sem þarf að fara í gegnum
lyfjameðferð og missa hárið út af
því.“
Lyfjameðferð Arndísar er ekki
lokið. Hún á enn um 15 mánuði eftir
af meðferðinni. „Hún getur meira
verið heima og þarf lítið að fara á
spítala eins og var. Það er gott því
okkur fannst mjög erfitt að vera frá
hinum dætrum okkar vegna þess að
Arndís gat ekki fengið lyfjameðferð
í heimabyggð. Lífið er á góðu róli og
við erum afar þakklát öllum þeim
sem studdu við okkur.“
Elín Berglind með dóttur sinni Arndísi. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

kristjana@frettabladid.is

Viltu vinna
með okkur?
Viltu vinna með utanríkisráðuneytinu á sviði
þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoðar?
Ráðuneytið vill fjölga samstarfsaðilum á þessu sviði, sérstaklega með skírskotun til áherslu á mannréttindi og samstarf við atvinnulífið.
Rekur þú félagasamtök, eða þekkir til félagasamtaka, sem gætu lagt okkur lið?
Ráðuneytið hefur lengi starfað með íslenskum félagasamtökum á þessum vettvangi.
Ár hvert veitir ráðuneytið styrki til verkefna í þróunarríkjum sem annað hvort njóta stuðnings
frá félagasamtökum eða eru framkvæmd af þeim.
Á síðasta ári námu heildarframlög ráðuneytisins til slíkra verkefna tæplega 300 milljónum króna.
Núna stendur yfir endurskoðun á úthlutunarreglum ráðuneytisins til slíkra verkefna.
Hafi samtök þín áhuga á að fá nánari upplýsingar um samstarf ráðuneytisins við
félagasamtök í málaflokknum eða styrkveitingar til félagasamtaka eru þið hvött til að senda tölvupóst á
netfangið felagasamtok.styrkir@utn.stjr.is með efnislínunni „Samstarf við félagasamtök“.

LAND ROVER

KYNNTU ÞÉR 70 ÁRA
AFMÆLISTILBOÐ
LAND ROVER Í DAG

Búnaður bíls á mynd er frábrugðinn búnaði bíls á auglýstu verði

landrover.is

DISCOVERY SE

ENNEMM / SÍA /

NM90568

DISCOVERY SE DÍSIL SJÁLFSKIPTUR.
VERÐ: 12.370.000 kr.
MEÐ VEGLEGUM 980.000 KR. AFMÆLISPAKKA

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

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

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR
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Óttast um líf sitt eftir morð Khashoggi
Tveir sádiarabískir
stjórnarandstæðingar,
sem eru á flótta utan
heimalandsins, fordæma
stjórnarhætti krónprinsins harðlega í viðtali
við Fréttablaðið. Andstæðingar prinsins óttast
um líf sitt eftir morðið
á Jamal Khashoggi.
Annar viðmælendanna
segir að ráðist hafi verið
á sig í Lundúnum og
hinn hefur verið kallaður hryðjuverkamaður
vegna baráttu fyrir
mannréttindum.
Þórgnýr Einar
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
SÁDI-ARABÍA Mál sádiarabíska blaðamannsins Jamals Khashoggi hefur
vakið óhug víða. Khashoggi var
sundurlimaður, pyntaður og myrtur
á ræðisskrifstofu Sádi-Araba í tyrknesku borginni Istanbúl í upphafi
mánaðar. Margt bendir til þess að
Mohammed bin Salman, krónprins
og þjóðarleiðtogi Sádi-Arabíu, hafi
fyrirskipað ódæðisverkið en Khash-

Ghanem Almasarir segir krónprinsinn hataðan heima fyrir. NORDICPHOTOS/AFP

Ali Adubisi þakkar íslenskum ráðamönnum fyrir stuðning þeirra. MYND/ADUBISI

oggi hafði skrifað harðorða pistla
um prinsinn. Til að mynda um
harðar aðgerðir hans gegn stjórnarandstæðingum og tjáningarfrelsinu
sjálfu.
Mohammed, reglulega kallaður
MBS, neitar reyndar sök. Stjórnvöld sögðust í upphafi ekkert vita
um málið, síðar að Khashoggi hefði
dáið í slagsmálum við sádiarabísku
leyniþjónustumennina sem voru í
Istanbúl í óþökk stjórnvalda og nú
loks á fimmtudag sagði ríkisaksóknaraembættið að morðið hefði verið
skipulagt og var þannig í mótsögn
við fyrri staðhæfingar.
Fréttablaðið ræddi af þessu tilefni

burði konungsfjölskyldunnar með
háðið að vopni. „Þátturinn minn er
eini sádiarabíski þátturinn þar sem
grín er gert að stjórnvöldum. Ég hef
milljónir áhorfenda og fæ hundruð
skilaboða þar sem stuðningi er
lýst við mig á hverjum degi,“ segir
Almasarir.
„Fólkið í Sádi-Arabíu hatar MBS.
Það hatar hann svo mikið. En það
er alveg ofboðslega hrætt við hann.
Það veit að skemmtunin og kvikmyndirnar sem hann hefur lofað því
er bara hans leið til að beina athyglinni frá spillingu,“ segir Almasarir
og bætir við:
„Það er ekkert gegnsæi þannig

við tvo sádiarabíska stjórnarandstæðinga sem búsettir eru í Evrópu
og fékk að heyra skoðanir þeirra á
Khashoggi-málinu og krónprinsinum.

Hæðist að stjórnvöldum
Ghanem Almasarir settist að í
bresku höfuðborginni Lundúnum
árið 2003 vegna þess að skoðanir
hans áttu ekki upp á pallborðið í
heimalandinu.
Þaðan hefur hann barist fyrir
auknu frelsi Sádi-Araba. Árið 2015
setti hann í loftið YouTube-rás
sína, Ghanem Show, þar sem hann
fjallar um spillingu og þöggunartil-

að ég skil ekki hvernig hann getur
dregið andstæðinga sína fyrir dóm
til þess að berjast gegn meintri
spillingu. Hann hefur jafnvel sjálfur
sagt í viðtölum að hann sé afar, afar
ríkur. Og hvernig varð hann svona
ríkur? Þetta er allt þjófnaður!“

Varð fyrir árás
Almasarir varð fyrir árás á götum
Lundúna í september síðastliðnum.
Menn veittust að honum og öskruðu á hann að hann gæti ekki talað
eins og hann gerði um konungsfjölskylduna. Í umfjöllun Independent um atvikið sagði að mennirnir
hefðu sagt að það skipti engu máli

Fjórhjóladrifna
Í f lokki jepplinga

Í flokki stærri jeppa

Tiguan Offroad.
Touareg Offroad.
Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

3.0 TDI V6.
Verð 9.290.000 kr.

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

)MµUKMµODGULɵQQRJVM£OIVNLSWXU
5.790 000 kr
Verð 5.790.000
kr.
7LOER²VYHU²NU

LAUGARDAGUR

27. OKTÓBER 2018

að þeir væru í Lundúnum. „Til andskotans með Lundúnir. Drottningin
þeirra er þræll okkar og lögreglan
hundar. Hvernig dirfist þú að blóta
Salman konungi? Við getum ekki
leyft þér það.“
Að mati Almasarir er þáttur hans
augljóslega ástæðan fyrir árásinni.
„Það var ráðist á mig vegna þess að
ég nota háð til þess að gagnrýna
og ljóstra upp um þau hryllilegu
mannréttindabrot sem viðgangast
í Sádi-Arabíu, hræsni konungsfjölskyldunnar og allt sem hún gerir,“
segir hann.
Almasarir segir MBS halda að
hann geti gert hvað sem hann vill
svo lengi sem hann borgar þeim
sem eru ósammála fyrir að sætta
sig einfaldlega við það. „En innan
Sádi-Arabíu þarf hann ekki að borga
neinum. Hann kastar fólki bara í
fangelsi og lætur pynta það.“

Verri en Gaddafi og Saddam
Að sögn Almasarir minnir MBS á
arabíska harðstjóra á borð við hinn
líbýska Muammar Gaddafi og hinn
írakska Saddam Hussein. „Hann er
eins og Gaddafi og Saddam. En hann
er meira að segja verri af því að hann
kaupir sér þjónustu almannatengla
til þess að láta hann líta betur út en
Gaddafi og Saddam. Stundum trúir
fólk því meira að segja,“ segir Almasarir.
Afstaða Donalds Trump, forseta
Bandaríkjanna, til stjórnarinnar
í Sádi-Arabíu hefur verið töluvert
gagnrýnd. Hvort sem um er að ræða
Khashoggi-málið eða hin ógnarmörgu morð á almennum borgurum í stríðinu í Jemen. Bandaríkin
eiga mikilla hagsmuna að gæta, hafa
til að mynda stundað vopnaviðskipti fyrir hundruð milljarða.
„Ég held að Trump verði einfaldlega að reyna að koma honum
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Prinsinn klifrar hratt upp valdastigann
Þátttaka Mohammeds bin Salman
krónprins í stjórnmálum hófst
áður en faðir hans, Salman, var
krýndur árið 2015. Hann varð
ráðgjafi föður síns árið 2009 en
þá var Salman ríkisstjóri Ríad. Hið
skjóta ris hans hófst hins vegar
fyrir alvöru árið þegar Salman
var orðinn krónprins. Ári síðar,
2013, var Mohammed settur yfir
embætti krónprins og fékk stöðu
ráðherra.
Abdúlla konungur lét lífið í
janúar 2015. Samkvæmt hefðinni sem Abdulaziz Ibn Saud,
stofnandi þeirrar Sádi-Arabíu sem
við þekkjum nú, varð Salman
konungur enda kveður hefðin á
um að krúnan skuli erfast lárétt í
ættartrénu, ekki lóðrétt.
Með krýningu Salmans jukust
völd Mohammeds til muna.
Árið 2015 var hann
settur yfir fjármála- og þróunarráð ríkisins og ári
seinna kynnti
hann stefnu sína,
Vision 2030.
Stefnan gengur
út á að leysa
sádiarabíska
hagkerfið
undan
olíufíkninni
svo það
frá völdum. Bæði til þess að bjarga
sádiarabísku þjóðinni og til þess að
vernda bandaríska hagsmuni bæði
í Sádi-Arabíu og Arabaheiminum
öllum,“ segir Almasarir.

Kallaður hryðjuverkamaður
Ali Adubisi er formaður ESOHR,

geti orðið stöðugt til frambúðar.
Salman gerði Mohammed einnig
að varnarmálaráðherra og varð
hann sá yngsti í heiminum sem
gegndi þeirri stöðu. Sem slíkur
hefur hann haft yfirumsjón með
þátttöku Sádi-Araba í stríðinu í
Jemen.
Salman ákvað svo árið 2017
að fleygja hefð föður síns og
gerði Mohammed að krónprinsi
í stað bróður síns, Mohammeds
bin Nayef. Innanríkisráðuneytið
var sömuleiðis tekið úr höndum
bróðurins og sett í hendur krúnunnar. Í maí, mánuði áður en hann
varð krónprins, hafði Mohammed
skellt valda- og auðmönnum
í stofufangelsi vegna meintrar
spillingar og þannig losað sig við
mögulegar gagnrýnisraddir.
Talið er að ákvörðun Salmans
um að færa völdin til Mohammeds tengist því að
Salman konungur hafi
verið greindur með
Alzheimer-sjúkdóm.
Krónprinsinn virðist
fá að ráða því sem
hann vill og hefur
getað framfylgt sinni
stefnu án mikilla
andmæla frá
konungi.

evrópsk-sádiarabískrar mannréttindastofnunar, sem stofnuð var í
Berlín árið 2013. Hann segir ESOHR
reyna að hafa sem mest áhrif og einbeita sér að mannréttindabrotum í
Sádi-Arabíu. Til að mynda aftökum,
pyntingum, ólögmætri fangelsun,
brotum geng konum og börnum

og brotum gegn tjáningarfrelsinu
svo fátt eitt sé nefnt. „Stofnunin er
mikilvæg upplýsingaveita um stöðu
mannréttindamála í Sádi-Arabíu,“
segir Adubisi.
Hann segir að yfirvöld í SádiArabíu hafi reynt að þagga niður í
sér. „Það var réttað yfir mér fjarverandi árið 2016 vegna meintra brota
á hryðjuverkalögum. Það er enginn
greinarmunur gerður á mannréttindabaráttufólki og hryðjuverkamönnum. Ég veit ekki hvernig það
mál fór. Ég gæti verið handtekinn ef
ég ferðast til Arabalandanna vegna
baráttu minnar þannig að ég einfaldlega fer ekki þangað.“
Þá segir hann að margir stjórnarandstæðingar óttist nú um líf
sitt vegna máls Khashoggi. „Við
höfum fylgst með málum nokkurra aðgerðasinna í útlegð og vitum
að ríkisstjórnin hefur hótað ættingjum þeirra í Sádi-Arabíu.“
Adubisi segir að sér hafi ítrekað
verið boðið aftur heim og hann
fengið loforð um að hann yrði ekki
handtekinn. Því treysti hann ekki.
Þá segir hann einnig að lokað hafi
verið á vefsíðu stofnunarinnar í
Sádi-Arabíu og að „stafrænn her“
reyni sífellt að ráðast á stofnunina
bæði á samfélagsmiðlum og með
netárásum. „Ég er ekki hræddur en
maður verður að hafa varann á. Eftir
að Mohammed bin Salman komst
til valda hefur ríkisstjórnin breyst í
skipulögð glæpasamtök.“

Óvinur mannréttinda
Aðspurður um skoðanir sínar
á krónprinsinum segir Adubisi:
„Hann er brjálaður óvinur mannréttinda. Staða mannréttindamála
hefur aldrei verið verri á þeim 88
árum sem liðin eru frá stofnun ríkisins.“
Adubisi segir að Mohammed sé

fjölskyldan.
Í f lokki minni jeppa

T- Roc.
)MµUKMµODGULɵQQRJVM£OIVNLSWXU
Verð 4.590.00 kr.

Í f lokki jepplinga

Tiguan Allspace.
PDQQDRJU¼PJµ²XU
Verð 7.635.000 kr.
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stríðsglæpamaður vegna aðgerða
Sádi-Araba í stríðinu í Jemen. Vert er
að benda á að slíkar ásakanir birtust
í skýrslu sérfræðingateymis mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna
sem birtist í ágúst.
„Hann hefur líka gerst sekur um
glæp þegar Khashoggi var myrtur
og reynt var að hylma yfir glæpinn.
Hann hefur aukinheldur staðið fyrir
pyntingum og öðrum morðum. Til
viðbótar, jafnvel þótt hann hafi
lofað að fækka aftökum, hefur
aftökum fjölgað og refsingar beinst
í meira mæli gegn mannréttindabaráttufólki og stjórnarandstæðingum,“ segir Adubisi og bætir við:
„Hann er verulega harður harðstjóri. Hann er líka skapstór. Og
hann málar sig upp sem umbótasinna, makar á sig þeirri málningu, á
meðan hann stelur auð sádiarabísku
þjóðarinnar. Svo reynir hann að
notfæra sér alþjóðlega fjölmiðla til
að skapa þér þessa ímynd.“

Kallar eftir aðgerðum
Að mati Adubisi hefur alþjóðasamfélagið ekki gert nóg til þess
að styðja baráttu Sádi-Araba fyrir
mannréttindum, „því miður“. Hann
segir að nokkur ríki, undir forystu
Bandaríkjanna og Bretlands, hafi
lengi verið „stuðningsmenn ógnarstjórnarinnar í Sádi-Arabíu“.
„En við gleymum ekki fallegum
og mikilvægum stefnumálum fjölmargra landa, til dæmis Íslands sem
hefur stutt baráttuna fyrir mannréttindum í Sádi-Arabíu í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna,
eins og ég hef alltaf tekið fram í
umfjöllun um störf ráðsins,“ segir
Adubisi og vill þakka fyrir:
„Þakka þér fyrir, herra Guðlaugur
Þór Þórðarson. Þakka ykkur kærlega
fyrir, sendinefnd Íslands í Genf, sem
vinnur mikilvægt starf.“

ALLAR VÖRUR

TAXF
Allar vörur á taxfree tilboði*
* Taxfree tilboðið gildir af öllum vörum nema vörum frá IITTALA og SKOVBY og jafngildir 19,35% afslætti.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
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13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
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Gunnar

L

andsdómur hefur sýknað alla sakborninga í
Aurum-málinu. Ákærur voru fyrst birtar 2012. Tíu
ár eru frá hruni. Tíu ár er langur tími og umtalsverður hluti af starfsævi fólks. Síðan hefur hagkerfið
gengið gegnum djúpa lægð, jafnað sig á ný, og uppsveiflu sem nú virðist á enda. Í réttarsölum virðist tíminn
hins vegar hafa staðið í stað.
Þetta var í fjórða sinn sem réttað var í Aurum-málinu.
Fyrst fór það fyrir héraðsdóm. Þar voru allir sýknaðir, þá
fyrir Hæstarétt sem ógilti málatilbúnaðinn og lagði málið
Kristín
aftur fyrir héraðsdóm. Þegar málið var tekið aftur fyrir í
Þorsteinsdóttir héraðsdómi voru tveir sakborninga sakfelldir, en sá þriðji
kristin@frettabladid.is sýknaður. Nú hafa þeir allir verið sýknaðir fyrir Landsrétti,
og ólíklegt að saksóknari geti áfrýjað málinu frekar. Því
virðist endanlega lokið.
Fjölmiðlar hafa eytt ófáum dálksentimetrum í málið. Vefsíða Morgunblaðsins tileinkar því sérstaka síðu. Þar eru 185
fréttir. Morgunblaðið taldi líka tilefni til þegar fjallað var um
málið í síðasta sinn fyrir dómstólum að birta umfangsmikla
umfjöllun um málið á heilli opnu í blaðinu. Forsíða blaðsins
þann dag var tilvísun í yfirheyrslur sem áttu sér stað árið
2011. RÚV hefur heldur ekki látið sitt eftir liggja.
Einn sakborninga í málinu, Lárus Welding, var bankastjóri í rúmt ár, en hefur verið fyrir dómi í sjö. Annar, Jón
Ásgeir Jóhannesson, hefur sætt rannsóknum sleitulaust frá
2002. Eftirtekja ákæruvaldsins úr þeirri vegferð er rýr. Því
hlýtur að mega velta því upp hvort niðurstaðan sé ekki sú að
farið hafi verið af stað af meira kappi en forsjá? Niðurstaða
Mannréttindadómstólsins í máli Jóns Ásgeirs virðist renna
stoðum undir slíkar grunsemdir.
Getur verið að sú litla dæmisaga sé að einhverju leyti
birtingarmynd þess hvernig tekið hefur verið á hrunmálum? Höfum við látið kappið bera skynsemina ofurliði?
Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrrverandi Hæstaréttardómari,
óttast að svo sé, og segir í bók sinni „Með lognið í fangið“ að
dómarar á Íslandi hafi eftir bankahrunið fallið í þá gryfju að
dæma eftir almenningsálitinu.
Íslendingar fóru þá leið eftir bankahrunið, einir vestrænna þjóða, að skipa með lagasetningu sérstakan saksóknara sem rannsaka skyldi og ákæra bankamenn og aðra
einstaklinga sem taldir voru tengjast hruninu. Embættið var
stofnað til að „sefa reiði [og] efla réttlætiskennd“, svo vitnað
sé í frumvarp með lögunum. Hjá embættinu störfuðu þegar
mest lét 110 manns, kostnaður var ærinn og kostaði skattborgara tæpa 7 milljarða króna á árunum 2009 til 2015. Þá
er ótalinn sá kostnaður sem orðið hefur af hrunmálum eftir
að verkefnin færðust til héraðssaksóknara. Beinn heildarkostnaður er sennilega hátt í tíu milljarðar. Aldrei hefur
jafnmiklu verið tjaldað til.
Ótalinn er kostnaður dómstólanna, sakborninga, verjEinn sakenda og þau töpuðu samfélagslegu verðmæti sem felast í því
borninga í
að ungt, hæfileikaríkt fólk hafi í mörgum tilvikum þurft að
gera hlé á störfum sínum í áratug meðan það beið úrlausnar
málinu,
sinna mála. Getur verið að dómur sögunnar verði sá að við
Lárus
höfum farið of geyst? Að einhverjir þeirra sem sætt hafa
Welding, var ákærum og refsivist hafi ekki notið allra þeirra mannréttbankastjóri í inda sem við teljum sjálfsögð?
Þegar dómur lá fyrir í Aurum-málinu sagði Morgunrúmt ár, en
blaðið, sem skrifað hafði 185 fréttir um málið, frá því í lítilli
hefur verið
frétt á blaðsíðu sex. Kannski passaði sýknudómurinn ekki
fyrir dómi í inn í þá mynd sem blaðið hafði dregið upp? Hver nennir að
sjö.
lesa um saklausa bankamenn?

Í NETTRI SVEIFLU
ÍSLENSK, SÆNSK OG AMERÍSK DÆGURLÖG
FRÍKIRKJAN Í REYKJAVÍK, 1. NÓVEMBER KL. 12
Flytjendur:
Kristín Sigurðardóttir, Lilja Eggertsdóttir og Særún Harðardóttir, söngur
Gunnar Gunnarsson, píanó
Þorgrímur Jónsson, kontrabassi
Erik Qvick, trommur

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Konan sem hvarf

L

augardaginn 23. mars árið 1918 flæktist þýsk kona,
Annie Riethof að nafni, óvænt inn í sögu Íslands
þegar hún talaði í fyrsta skipti við strák sem hún var
skotin í.
Strákurinn var íslenskur og hét Jón Þorleifsson en
kallaði sig Jón Leifs. Annie kynntist Jóni í Leipzig í Þýskalandi en þar stunduðu þau bæði nám í píanóleik. Annie
var komin af efnuðu fólki og hafði alist upp á heimili þar
sem menning og listir voru í hávegum hafðar. Jón hafði
hins vegar alist upp í Reykjavík sem við upphaf 20. aldar
var sex þúsund manna þorp þar sem menningarlífið var
fábreytt.
Neisti á milli tónlistarnemendanna tveggja varð fljótt
að miklu ástarbáli. Annie og Jón gengu í hjónaband,
þvert á vilja foreldra sinna. En lífið að tónlistarnáminu
loknu var enginn dans á rósum. Þótt pabbi Anniear væri
auðugur verksmiðjujöfur tók við sár fátækt hjá ungu
hjónunum. Annie og Jón reyndu hvað þau gátu að framfleyta sér sem tónlistarfólk en upp úr því var lítið að hafa.
Þótt Annie og Jón ætluðu sér bæði að verða frægir tónlistarmenn sat ferill Anniear oft á hakanum. Tími hennar
fór í að huga að frama Jóns, hjálpa honum að fá innblástur, hjúkra honum í veikindum og koma tónsmíðum
hans á framfæri.
Fórnfýsi Anniear átti sér engin takmörk. Árið 1926
ákvað Jón að flytja sinfóníuhljómsveit frá Þýskalandi til
Íslands. Lifandi leikur slíkrar hljómsveitar hafði aldrei
fyrr heyrst hér á landi. Annie hjálpaði Jóni við undirbúninginn. Auk þess lagði hún fram flygilinn sinn sem
veð gegn hugsanlegu tapi á tónleikaferðinni. Að vera án
hljóðfæris setti ungum og upprennandi píanista miklar
skorður.
Þótt Annie, Jón og dætur þeirra tvær, Snót og Líf, væru
stundum við það að svelta vegna fátæktar hvatti Annie
mann sinn alltaf til að einbeita sér heldur að listsköpun
en að fá sér venjulega vinnu eins og foreldrar þeirra
beggja vildu að hann gerði. En óveðursský hrönnuðust
upp við sjóndeildarhringinn.

Persónuleg martröð
Árið 1933 komst Adolf Hitler til valda í Þýskalandi.

Annie var gyðingur. Móðir Anniear var tekin af lífi í
gasklefa í útrýmingarbúðum í Póllandi. Annie, Jón og
dæturnar flúðu frá Þýskalandi til Svíþjóðar.
Við komuna til Svíþjóðar varð Jón ástfanginn af
forstöðukonu gistiheimilisins sem fjölskyldan dvaldi
á. Jón krafðist skilnaðar. Persónuleg martröð Anniear
var þó aðeins rétt að byrja.
Þann 12. júlí árið 1947 hringdi síminn. Á línunni var
sænskur fiðluleikari sem Líf dvaldist hjá á sumrin og
sótti fiðlutíma hjá. Líf byrjaði hvern dag á því að synda
í sjónum undan vesturströnd Svíþjóðar. En þennan
dag hafði hún aldrei snúið til baka.
Leitað var að Líf í sjónum úr vélbátum, togurum og
flugvélum. Á níunda degi kom lík stúlkunnar í leitirnar. Líf var grafin í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík.
Annie gat hvergi hugsað sér að búa nema nærri
legstað dóttur sinnar. Annie og Snót fluttust inn í litla
kjallaraíbúð í Reykjavík. En áföllin héldu áfram að
dynja yfir. Snót greindist með geðklofa. Umönnun
Snótar varð hlutskipti Anniear.
Mörgum samtíðarmönnum Anniear fannst þessi
útlenska kona skrítin. Þeir muna eftir henni þar sem
hún gekk dökkklædd um götur bæjarins hægum
skrefum ásamt Snót sem gekk alltaf nokkrum skrefum
á eftir henni. Annie Leifs andaðist í Reykjavík árið
1970, sjötíu og þriggja ára að aldri. Hún var jarðsett
við hlið Lífar í Fossvogskirkjugarði.

Krafa um framtíð
„Nú ætlum við að taka okkur pólitískt pláss og efnahagsleg völd,“ sagði Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður
Eflingar, í ræðu á kvennafrídaginn. Mér varð hugsað
til Anniear Leifs.
Bæði voru Annie Leifs og Jón Leifs merkilegar
manneskjur og bæði áttu þau sér markverða ævi.
Sagnfræðingar hafa skrifað fjölda bóka og greina um
Jón. Öld eftir að Annie flæktist inn í sögu Íslands hefur
enn enginn skrifað um hana bók.
Þögnin um Annie er þögn um okkur allar. Pólitískt
pláss, efnahagsleg völd og réttmætur sess í sögunni:
Það er krafa okkar um framtíðina.
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Mótum framtíðina saman
Kynning á nýrri atvinnustefnu fyrir Ísland
Kaldalóni í Hörpu miðvikudaginn 7. nóvember kl. 8.30–10.00
Samtök iðnaðarins boða til opins fundar þar sem ný skýrsla samtakanna um atvinnustefnu fyrir
Ísland verður kynnt. Á fundinum verður dregin upp mynd af Íslandi árið 2050 og farið yfir helstu
áskoranir sem við stöndum frammi fyrir á næstu árum. Kynntar verða fjölmargar tillögur að
umbótum sem grípa þarf til ef lífskjör landsmanna eiga áfram að vera með því besta sem þekkist.

Dagskrá
Ávarp
Guðrún Hafsteinsdóttir
formaður SI

Atvinnustefna
Sigurður Hannesson
framkvæmdastjóri SI

Pallborðsumræður
Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra
Bjarni Benediktsson
fjármála- og efnahagsráðherra

Framtíðaráskoranir
Pétur Halldórsson
forstjóri Nox Medical

Gestur Pétursson
forstjóri Elkem Ísland

Jón Ágúst Þorsteinsson
forstjóri Klappir grænar lausnir

María Bragadóttir
yfirmaður stefnumótunar hjá Alvotech

Umbætur

Fundarstjóri

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir
sviðsstjóri mennta- og mannauðsmála SI
Ingólfur Bender
aðalhagfræðingur SI

Sigríður Mogensen
sviðsstjóri hugverkasviðs SI

Jóhanna Vigdís Arnardóttir
verkefnastjóri í menntamálum hjá SI

Boðið verður upp á léttan morgunverð frá kl. 8.00

Skráning á vef SI - www.si.is
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Spilltir umboðsmenn eru að
eyðileggja belgískan fótbolta
Eins og víðar í knattspyrnusamfélögum í heiminum hafa umboðsmenn knattspyrnumanna og þjálfara
verið til vandræða í belgískum fótbolta undanfarið. Vafasamar greiðslur sem þeir hafa tekið við á síðustu
árum hafa leitt til lögreglurannsókna og handtakna. Belgískur blaðamaður veitir innsýn sína í málið.
FÓTBOLTI Leiðindamál hafa verið
í deiglunni í belgískum fótbolta
undanfarið. Annars vegar hefur
farið fram rannsókn á hagræðingu
úrslita í leikjum í fallbaráttu belgísku efstu deildarinnar á síðustu
leiktíð. Hins vegar er mál sem þykir
stærra og landlægara vandamál þar
í landi. Það eru skattsvik tveggja
umboðsmanna sem tveir reynslumiklir þjálfarar í belgíska boltanum
eru flæktir í.
Fréttablaðið fékk Tom Boudeweel, íþróttafréttamann hjá belgíska fjölmiðlinum VRT, til þess að
útskýra um hvað málið snýst. Hann
segir vafasama háttsemi umboðsmanna hafa verið mikið vandamál
í belgískum fótbolta og það verði
að freista þess að spyrna við fótum.
Málið hófst með handtöku Ivans
Leko sem stýrir ríkjandi meisturum í Belgíu, Club Brugge, vegna
vafasamra aðgerða Dejans Veljkovic, umboðsmanns hans, á meðan
Leko var við störf hjá Oud-Heverlee Leuven fyrir þremur árum. Þar
voru hann og umboðsmaðurinn
í samstarfi um að stuðla að því að
austur-evrópskir leikmenn kæmu
í stórum stíl til liðsins og Veljkovic
tók við greiðslum frá félaginu fyrir
milligöngu sína um þær sölur. Leko
hefur verið sleppt úr haldi fyrir sinn
þátt í málinu og þar sem rannsóknin
beindist ekki að brotum í starfi hans
fyrir núverandi vinnuveitanda telur
Tom Boudeweel að þetta muni ekki
hafa áhrif á starfsöryggi hans.

Peter Maes, þjálfari Lokeren, var handtekinn í vikunni. NORDICPHOTOS/GETTY

Peter Maes tók við stjórnartaumunum hjá Lokeren eftir að Rúnar
Kristinsson var látinn taka pokann
sinn árið 2107. Veljkovic er grunaður um að skjóta undan fjárhæðum
við kaup og sölu leikmanna sem eru
á hans snærum. Þá er Maes grunaður
um að hafa komið sér undan því að
borga skatt með því að geyma peninga sína á bankareikningi á Kýpur.
Maes var hnepptur í gæsluvarðhald í
vikunni, en hefur verið sleppt.
Boudeweel telur að slæmur
árangur Lokeren undir stjórn Maes
og þetta vesen hans og umboðsmannsins muni leiða til þess að
hann missi starf sitt hjá Lokeren.

Hann telur enn fremur að hann
muni þurfa að leiðrétta skattgreiðslu sína aftur í tímann en hljóti
ekki frekari refsingu fyrir skattsvik
sín. Maes hefur enn fremur tekið
við greiðslum úr hendi Veljkovic
fyrir að kaupa skjólstæðinga hans
til Lokeren og láta þá svo spila þar.
Mogi Bayat er svo umboðsmaður
fjölmargra leikmanna bæði í Belgíu og Frakklandi. Hann er líkt og
Veljkovic grunaður um að taka við
greiðslum og setja í eigin vasa frá
félögum þegar leikmenn sem eru
á hans vegum semja við félögin. Þá
hafa þeir mútað belgískum blaðamönnum til þess að skrifa góðar

umsagnir um leikmenn hans og
hækka einkunnir fyrir frammistöðu
þeirra.
Boudeweel segir að Veljkovic og
Bayat séu krabbamein í belgískum
fótbolta af tveimur ástæðum einna
helst. Þeir hafa haft milligöngu
um það að fjölga erlendum leikmönnum í tveimur efstu deildunum
í landinu og hamla því þar af leiðandi að ungir og efnilegar Belgar fái
brautargengi. Þá séu þeir og kollegar
þeirra að mergsjúga belgísk félög
fjárhagslega. Fé sem ætti að skila sér
í bókhald félaganna skilar sér ekki
þangað þar sem það fer þess í stað í
skítugar hendur umboðsmannanna.
Leikmenn, sem þeir koma að hjá
belgísku félögunum, staldra stutt
við þar og fara fyrir litlar upphæðir
til stærri félaga í framhaldinu.
Verst séu hins vegar fyrrgreind
brot þeirra sem lúta að því að
félögin greiði þeim háar fjárhæðir
við undirskrift leikmanna sem þeir
starfa fyrir og þá staðreynd að þeir
komi peningum úr belgísku hagkerfi með því að greiða ekki skatta
af tekjum leikmanna og þjálfara
sem starfa í Belgíu þar í landi, heldur
á lágskattasvæði á Kýpur.
Belgíska lögreglan er með aðgerðir Veljkovic og Bayat og sjö annarra
aðila til rannsóknar og áhugavert
verður að sjá hvort lögregluyfirvöldum og belgíska knattspyrnusambandinu takist að sporna við
því að svona lagað gerist aftur þar í
landi. hjorvaro@frettabladid.is

VINAHÓPSAFSLÁTTUR

30%
af endurunnum
mini-is og mid-is
Kungs
rúðusköfum
Ku
Gildir til 15. nóvember

Lykil- og korthafar Olís og ÓB eru sjálfkrafa
meðlimir í Vinahópnum og njóta afsláttarkjara
þegar greitt er með lykli eða korti.

Aron Pálmarsson, fyrirliði íslenska
liðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fyrsti leikurinn
gegn Tyrkjum
HANDBOLTI Íslenska karlalandsliðið mætir því tyrkneska í öðrum
leik sínum í undankeppni EM 2020
á morgun. Leikurinn fer fram í Ankara, höfuðborg Tyrklands, og hefst
klukkan 13.00 að íslenskum tíma.
Þetta er í fyrsta sinn sem karlalandslið Íslands og Tyrklands mætast.
Ísland er með tvö stig í riðlinum
eftir stórsigur á Grikklandi, 35-21, á
miðvikudaginn. Tyrkland er án stiga
en liðið tapaði fyrir Makedóníu á
útivelli, 31-27, í fyrradag. Tyrkir létu
Makedóníumenn hafa fyrir hlutunum og Íslendingar mega búast
við erfiðari leik en gegn Grikkjum.
Nokkrir leikmenn í landsliðshópi Tyrklands leika með Besiktas
sem hefur verið fastagestur í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu á
undanförnum árum. – iþs

LAUGARDAGUR

Nýjast
Domino’s-deild karla

Skallagrímur - ÍR

99-96

Stigahæstir: Eyjólfur Ásberg Halldórsson
25/10 fráköst, Aundre Jackson 25, Matej
Buovac 21, Bjarni Guðmann Jónsson 10 Justin Martin 25, Hákon Örn Hjálmarsson
19, Sigurkarl Róbert Jóhannesson 17, Gerald
Robinson 16, Sigurður G. Þorsteinsson 16.

Valur - KR

79-95

Stigahæstir: Kendall Anthony Lamont
27/12 stoðsendingar, Aleks Simeonov
21, Austin Magnus Bracey 10 - Jón Arnór
Stefánsson 22, Emil Barja 17/10 fráköst,
Björn Kristjánsson 17, Dino Stipcic 9, Julian
Boyd 8, Vilhjálmur Kári Jensson 8.

Efri
Tindastóll
Stjarnan
Keflavík
Njarðvík
KR
ÍR

8
6
6
6
6
4

Neðri
Skallagr.
Haukar
Þór Þ.
Grindavík
Valur
Breiðablik

4
4
2
2
0
0

Án Ronaldo og
Messi í fyrsta
sinn síðan 2007
FÓTBOLTI Í fyrsta sinn í ellefu ár,
eða síðan í desember 2007, verða
Lionel Messi og Cristiano Ronaldo
ekki með þegar Barcelona og Real
Madrid mætast. Real Madrid seldi
Ronaldo til Juventus í sumar og
Messi er meiddur og verður ekki
með þegar liðin eigast við á Nývangi
á morgun. Leikurinn hefst klukkan
15.15 að íslenskum tíma.
Real Madrid hefur aðeins fengið
eitt stig í síðustu fjórum leikjum
sínum í spænsku úrvalsdeildinni.
Starf Julen Lopetegui þykir hanga
á bláþræði og jafnvel var búist við
því að hann yrði rekinn fyrir leikinn gegn Barcelona. Antonio Conte
og Arsene Wenger eru meðal þeirra
sem hafa verið orðaðir við stjórastöðuna hjá Real Madrid.
Barcelona er fjórum stigum á
undan Real Madrid fyrir El Clásico
eins og leikir þessara liða eru jafnan
kallaðir. Börsungar höfðu aðeins
fengið þrjú stig í fjórum deildarleikjum áður en þeir unnu Sevilla,
4-2, um síðustu helgi.
Barcelona og Real Madrid hafa
mæst 176 sinnum í deildarleikjum.
Real Madrid hefur unnið 72 leiki,
Barcelona 70 og 34 sinnum hefur
orðið jafntefli. – iþs

Glódís getur
orðið meistari
FÓTBOLTI Glódís Perla Viggósdóttir
og stöllur hennar í Rosengård geta
orðið sænskir meistarar í dag.
Rosengård komst á topp sænsku
úrvalsdeildarinnar með sigri á Piteå,
1-0, í toppslag um síðustu helgi.
Rosengård er með 45 stig á toppi
deildarinnar, jafn mörg og Piteå en
miklu betri markatölu. Rosengård
mætir liðinu í 3. sæti, Kopparbergs/
Göteborg, í lokaumferðinni í dag.
Kopparbergs/Göteborg er aðeins
stigi á eftir Rosengård og Piteå og
á því enn möguleika á að verða
meistari. Piteå mætir Växjö, sem er
um miðja deild, í lokaumferðinni.
Rakel Hönnudóttir og Anna Björk
Kristjánsdóttir leika með Limhamn
Bunkeflo sem er í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar með 23
stig, jafn mörg og Vittsjö, sem er í
sætinu fyrir ofan, en lakari markatölu. Limhamn Bunkeflo mætir
öðru Íslendingaliði, Djurgårdens, í
lokaumferðinni. Með því leika Guðbjörg Gunnarsdóttir og Ingibjörg
Sigurðardóttir. – iþs

PEUGEOT 3008

MARGVERÐLAUNAÐUR
GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX!

38

ALÞJÓÐLEG
VERÐLAUN

Groupe

VERÐ FRÁ 4.040.000 KR.
Bandalag íslenskra bílablaðamanna valdi Peugeot 3008 sem Bíl ársins 2018 á Íslandi úr hópi 30 bíla. Þetta er mikil viðurkenning á gæðum Peugeot sem hafa heillað
heimsbyggðina, hann hefur unnið til 38 alþjóðlegra verðlauna. PureTech bensínvél bílsins hlaut þann heiður að vera valin Vél ársins fjórða árið í röð!

KOMDU OG KEYRÐU TÍMAMÓTABÍLINN PEUGEOT 3008!
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Peugeotisland.is

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

30%
afsláttur

1.743

kr

2.490 kr

Frostrós, gluggaljós
2703001

30%
afsláttur

fínt
a
r
e
g
ð
Gaman a

1.743

kr

2.490 kr

JOTUN vegg- og loftamálning

30%
afsláttur

Frostrós, gluggaljós
2703039

30%
afsláttur

1.743

kr

2.490 kr

Frostrós, gluggaljós
2703040

30%
afsláttur

2.342

kr

3.345 kr

2.793

Jotun vegg- og
loftamálning 3 ltr.

kr

Einstök málning sem
hentar bæði á loft og veggi.
i
Auðveld í notkun, þekur
vel og gefur góða útkomu
o
om
.

3.990 kr

Ljósahringur Frost
Curly 40 cm 64 LED
hlýtt hvítt ljós.

7119781-83

14500951

30%
afsláttur

Útsölumarkaður í grafarholti
Virka daga kl. 13-18

Laugardaga kl. 10-15

3.493

kr

4.990 kr

Ljósahringur Frost

100 kr

300
30
0 kr

500 kr

700
0 kr 1.00
000
0 kr
kr

1.190kkr

1.50
1.500
500
0 kr
k 3.
3 00
0 0 kr 5.00
00 kr 7.
7 00
000
0 kr 10.000 kr

Byggjum á betra verði

Curly 60 cm 88 LED
hlýtt hvítt ljós.
14500952

30%
afsláttur

2.390

kr

3.490 kr
10 rósir

Jólasveinar
skemmta börnunum
kl. 14 í SKútuvogi
í dag, laugardag.

ið
d
n
a
l
Jóla
tt
gla
Hefur og
börn a í
ðn
fullor r
30 á

Jólalandið
30 ára afmæli

komnar
Frost jólaseríurnar

af pottaplöntum

50% afsláttur
*Afsláttur gildir ekki af Philips Hue

af ÖLLUM
haustlaukum

20

%
afslláttu
afsláttur
a
átturr

PHILIPS ljós*

20

%
afsl
afsláttur
a
fslláttu
átturr

Philips perur*

LOFORÐ UM
LITRÍKT VOR

Byggjum á betra verði
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Öll fjölskyldan
sker út grasker
Sigrún Lilliendahl hönnuður
og eiginmaður hennar Guðmundur Þór Kárason ljósmyndari
hafa einstaklega gaman af því
að taka þátt í hvers kyns hátíðahöldum þar sem reynir á
skapandi eiginleika þeirra. „Við
skerum alltaf út grasker. Áhuginn
á hrekkjavökunni er svo mikill
hjá börnunum á heimilinu. Allir

Lagalisti fyrir
hrekkjavökupartí
Maneater
Hall and Oates

Sólveig með butternut grasker sem hún notar sem uppistöðu í súpuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

vilja taka þátt, líka unglingarnir.
Þetta er alltaf frábær samvera og
fjölskyldustund á hverju ári. Það
er mismunandi hvað við skerum
út mörg en í ár voru þau fimm
og hver fjölskyldumeðlimur var
með sína hönnun og hugmynd.
Tinna, 4 ára, hannaði sitt sjálf og
fékk svo aðstoð við að skera út.
Undanfarin ár höfum við skorið
út á vinnustaðnum hans Gumma
með öðrum fjölskyldum,“ segir
Sigrún frá.

Skáru út í næpur
og kartöflur
Sá siður að skera út grasker
kemur frá Írum sem skáru út
næpur og kartöflur og settu ljós
inn í. Þeir fluttu hefðina með sér
til Bandaríkjanna þar sem tilvalið
þótti að nota grasker.

Bráðholl
graskerssúpa
Hrekkjavöku halda
sífellt fleiri hátíðlega.
Hún verður þann
31. október næstkomandi og margir
skera út grasker.
Sólveig Eiríksdóttir
gefur uppskrift að
graskerssúpu fyrir þá
sem vilja nýta það
sem fellur til.

S

íðustu ár hafa margir
Íslendingar tekið þátt í
hrekkjavöku og valið sér
grasker sem síðan eru
fagurlega skorin út fyrir
hrekkjavöku. Sólveig bendir á að það er hægt að nýta innihaldið, steikja fræin og borða. „Kjötið“ sé
hægt að sjóða og nota í súpur, pæ og
alls kyns grænmetisrétti.

Thriller
Michael Jackson
Monster Mash
Bobby Pickett
Allt sem ég sé
Írafár
Ghosttown
The Specials
I Put A Spell On You
Screamin’ Jay Hawkins

Graskerssúpa Sollu
1 msk. kókosolía
1 laukur, hakkaður
3-4 hvítlauksrif, pressuð
1 msk. engiferskot
1 tsk. madras karrí
1 tsk. túrmerik
500 g grasker, niðurskorið
1 ½ dl rauðar linsur
1 l vatn
1 ½ msk. grænmetiskraftur
1 tsk. sjávarsalt
1 msk. sítrónusafi
25 g kóríander
Setjið kókosolíuna í pott ásamt
lauk, hvítlauk, engifer, karrí, túrmerik og graskeri og mýkið í 2
mínútur.
Bætið svo linsum, vatni, grænmetiskrafti og salti út í og sjóðið
í 15 - 20 mínútur, eða bara þar til
graskerið og linsurnar eru soðnar.
Bætið sítrónusafanum við og
kælið örlítið áður en þið skellið
öllu í matvinnsluvélina (eða
góðan blandara) og maukið
í silkimjúka súpu. Hakkið
kóríanderinn og hrærið út í.

Don’t Fear the Reaper
Blue Oyster Cult
Pyramid Song
Radiohead
Red Right Hand
Nick Cave & The Bad Seeds
Riders in the Sky
Johnny Cash

Kasjúrjómi

Pet Cemetary
Ramones

2 dl kasjúhnetur, leggið í bleyti í
2 klst.
2 dl vatn
1 tsk. sítrónusafi
½ - 1 msk. hlynsíróp
1 vorlaukur
Sjávarsalt á hnífsoddi

I Don’t Wanna Go
Down To The Basement
Ramones

Hellið vatninu af hnetunum.
Setjið 2 dl af nýju vatni í blandarann ásamt hnetunum, sítrónusafa, hlynsírópi, vorlauk og salti.
Blandið þar til silkimjúkt.
Hellið súpunni í skálar og setjið
nokkrar matskeiðar af kasjúrjóma út í hverja skál, skreytið
með kóríander og vorlauk.

Halloween theme
John Carpenter
Brúðarlagið
Todmobile
Bat Out of Hell
Meat Loaf
Halloween
Misfits Meet The Nutley Brass

Um helgina
Kóresk áhrif

Sálumessa

Kerling inn við beinið

Bráðsmellnir þættir

Brönsseðillinn
á Prikinu er um
þessar mundir
markaður af sambræðingi kóreska
götueldhússins KORE við hið
ameríska diner eldhús Priksins.
Fréttablaðið mælir sérstaklega
með að byrja daginn á amerískum
pönnukökum með kóreskum
áhrifum: egg, beikon, spæsí síróp
og djúpsteiktur kjúklingur.

Óhætt er að mæla með Sálumessu, ljóðabók Gerðar
Kristnýjar. Sálumessa flytur bæn
þeirra sem lifa um að sál hins
látna megi
bjargast og í
ljóðabálk Gerðar Kristnýjar er sungin messa
yfir konu sem féll
fyrir eigin hendi svo
þjáning hennar og líf
fái ekki að gleymast.

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir hefur
undanfarið tekið upp kennslumyndbönd
í einfaldri matargerð og sýnt á vef sínum
kvennabladid.is. Þættirnir kallast Kerling
inn við beinið eru einstaklega skemmtilegir og hlýlegir. Þeir eru teknir upp á heimili hennar
og heimilisfólki og ketti bregður fyrir.
Steinunn Ólína hefur nú þegar
birt kennslu í að laga ýsu í raspi
með kartöflum og grjónagraut
og jafnvel þeir reyndustu geta
lært eitthvað spánnýtt í matargerðinni.

Netflix hittir í mark
með nýjum og
smellnum matreiðsluþætti í anda hrekkjavöku. The
Curious Creations of
Christine McConnell.
Brúður taka þátt í
matargerðinni og útkoman er skemmtilegt áhorf fyrir alla
fjölskylduna.

VETRARFJÖR
BRIMBORGAR!

UR
AFSLÁTTEKK
O G

Komdu í Vetrarfjör Brimborgar í dag.
Brimborg býður upp á yﬁr 500 gerðir bíla,

OPIÐ 12-16 Í DAG

D
+ VETRAR

Ú R V A L

ill
GGiillddiirr ttbbieerr!!
3311..ookkttóó

Þ J Ó N U S T A

A L L T

frábært verð og framúrskarandi þjónustu.
– við eigum rétta bílinn fyrir þig!

Á

E I N U M

S T A Ð

FORD FIESTA TREND EDITION
1,1i bensín, 85 hö, 5 dyra og 5 gíra beinskiptur
Einkenni Forrd Fies
Fiesta
ta eru ríkulegur staðalbúnaður, frábærir
a tur
aks
tursei
s gin
i lei
eikar
kar, ﬁmm
mm stj
stjörn
örnu
u öryg
ö y gi
g og lágur re
rekstrarkost
stnaður.
Auka naður umfram ríkulegan stað
Aukabú
ðalbúnað: Málmlitur.

Verð
Ver
ð með aukabúnaði: 2.455.000 kr.

- 205.000 kr.
+ VETRARDEKK

Tilboð
Til
boðsve
sverð:
rð: 2.250
250.000
000 kr
kr.

CITROËN C4 CACTUS FEEL
1,2 bensín, 110 hö, beinskiptur
Citroën þægi
gindi
di,, meir
meira pláss, meiri mög
gule
uleika
ikar.

- 300.000 kr.

Ve ð: 2.890.000 kr.
Ver

+ VETRARDEKK

Tilboð
Til
boðsve
sverð:
rð: 2.590
590.000
000 kr
kr.

MAZDA2 NISEKO
- 250.000 kr.

1,5 bensín, 90 hö, sjálfskiptur
Eins k hönn
Einstö
nnun
un og aks
kstur
tu sup
uppli
plifun
fun,
vel bú
ve
búiinn bíll.
ll

+ VETRARDEKK

Ve ð með málmlit: 2.650.000 kr.
Ver
Tilboð
Til
boðsve
sverð:
rð: 2.400
400.000
000 kr
kr.

VOLVO V40CC

- 589.000 kr.
+ VETRARDEKK

D2 Momentum, 120 hö, sjálfskiptur
Volvo V40 Cross
oss Co
Count
un ry er hannaður fyr
fyrir
ævi
æ
vintý
nt ralegt lí
líff í bo
borg
g og bæ. Me
Með
ð notendavænn
ni
tækni
æk og nútímalegri hönnun er valið augljóst
ó t.

V ð með aukabúnaði: 4.779.000 kr.
Ver
Tilboð
Til
boðsve
sverð:
rð: 4.190
190.000
000 kr
kr.

PEUGEOT 308 ACTIVE STW
1,6 dísil, 120 hö, sjálfskiptur
Falleg hönnu
un og
og fram
framúrskarandi gæði.
S leg
Sér
lega stórt fara
angu
ngursr
rsrými
ými.

Verð
Ver
ð með málmlit: 3.640.000 kr.
Tilboð
Til
boðsve
sverð:
rð: 3.190
190.000
000 kr
kr.

- 450.000 kr.
+ VETRARDEKK

– Komdu í reynsluakstur í dag!
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5

brimborg.is
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Hefnist fyrir
heiðarleika
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir vill hjálpa börnum í vanda og stofnaði fyrirtæki til þess. Þar
hefur fólk aðgang að sérfræðingum í gegnum
netið. Sjálfstæðisflokkurinn var ekki klár í
byltinguna sem hún vildi gera í menntamálum. Hún sér ekki eftir að hafa hætt í pólitík.
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

M

ér finnst einfaldlega grundvallarmannréttindi að þessum
börnum, sem
eru í hættu á
brottfalli, eru kvíðin, eiga erfitt
uppdráttar innan skólakerfisins, sé
hjálpað og þeim sé mætt. Ef maður
nær þeim nógu snemma, með réttum verkfærum, þá er hægt að breyta
lífi þeirra og koma í veg fyrir að þau
heltist úr lestinni. Sjá til þess að þau
eigi gott líf. Ég sá það þegar ég starfaði í pólitíkinni að við höfðum ekki
þessi verkfæri til að fylgja þeim eftir
almennilega,“ segir Þorbjörg Helga
Vigfúsdóttir, fyrrverandi borgarfull-

ÉG FANN LÍKA ALVEG AÐ
ÉG VAR SETT TIL HLIÐAR
Í FLOKKNUM. ÉG HAFÐI
ALLS KYNS FRJÁLSLYNDARI HUGMYNDIR EN
FLOKKSLÍNAN HAFÐI ÞÁ.

SKARÐSHLÍÐ
Í HAFNARFIRÐI
LAUSAR LÓÐIR Í FJÖLSKYLDUVÆNU UMHVERFI

Þorbjörg Helga segist aldrei hafa verið almennilegur stjórnmálaður, heldur „fagidjót“. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LAUGARDAGUR
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trúi Sjálfstæðisflokksins og stofnandi Kara Connect. Þorbjörg hætti
í stjórnmálum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2014, eftir stormasöm
kjörtímabil, og ákvað að hella sér út
í menntamál sem eiga hug hennar
allan.

Tapaði fyrir strákunum
„Ég var aldrei almennilegur stjórnmálamaður. Ég var svona „fagidjót“
í stjórnmálum. Ég hafði langmestan
áhuga á menntamálum og var svo
spennt að bylta ákveðnum hlutum,
en komst ekkert áfram með það
pólitískt. Þegar maður tekur afdráttarlausar línur hugmyndafræðilega,
sem ég geri, er mjög líklegt að þú
verðir ekki kosinn áfram. Það er
gerð krafa í pólitík um að maður tali
vel um allt og hugi að öllum málum.
Svo má ekki styggja neinn. Ég upplifði að minnsta kosti Sjálfstæðisflokkinn þannig, þótt ég hafi sterka
taug þangað og mér hafi þótt gaman
að starfa innan hans. En ég var líka
með átta borgarstjóra á þremur
kjörtímabilum. Þetta var eiginlega
rosalegur tími, þegar maður lítur til
baka,“ útskýrir hún.
Þorbjörg sóttist eftir fyrsta sætinu í prófkjöri fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2014, en hafði þá setið
í átta ár sem borgarfulltrúi og fjögur
ár sem varaborgarfulltrúi og vakið
athygli fyrir störf sín í stjórnmálum.
„Það endaði þannig að ég tapaði
fyrir strákunum. Ég varð í fjórða
sæti á eftir Halldóri [Halldórssyni],
Júlíusi [Vífli] og Kjartani [Magnússyni]. Þá sagði ég mig frá sætinu. Ég
vissi að ég gæti ekki haldið áfram
nema að vera ég sjálf og ég sá ekki
að áherslur myndu breytast. Ég fann
líka alveg að ég var sett til hliðar í
flokknum. Ég hafði alls kyns frjálslyndari hugmyndir en flokkslínan
var þá. Það var ekkert sérstaklega
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mikil eftirspurn eftir því í flokknum að hafa stórar hugmyndir um
að bylta kerfinu,“ segir Þorbjörg
og hlær – og tekur fram að ákvörðunin um að hætta hafi verið gæfuspor. „Ég er að gera svo ógeðslega
skemmtilega hluti í dag.“
Ertu enn þá Sjálfstæðismaður?
„Ég er í eðli mínu pólitísk, en ég
er ekki lengur í pólitík. Nú er ég í
þeirri pólitík að bæta aðgengi að
hjálp, sem er í rauninni það sama
og ég var að gera í borginni. Þegar
ég var þar elti ég uppi þá peninga
sem börn fengu í sérkennslu og var
að reyna að sjá hvernig þeim væri
ráðstafað. Það var ekkert skráð. Við
settum alltaf meiri og meiri fjármuni í málaflokkinn, því þvert á
flokka vilja allir hjálpa krökkum í
vanda, en börnunum fækkaði ekki
sem þurftu hjálp, heldur fjölgaði,“
segir hún.
„Ég var dugleg að heimsækja
skólana og athugaði alltaf sérstaklega með börn sem þurftu stuðning. Ég sá að það voru allir að gera
sitt besta, styðja þau og fara með í
göngutúr og gera ýmislegt gott. En
maður sá líka að fjármunirnir fóru
ekki í rétta kanala. Við úthlutuðum
þessum börnum fjármunum fyrir
talþjálfun, sálfræðiþjónustu eða
iðjuþjálfun, en síðan var lítið sem
ekkert aðgengi að faglærðum til
að taka á vandamálinu með reglubundnum hætti.“

Ekki hægt að lýsa eftir einni tá
Undanfari Köru Connect, hugarfósturs Þorbjargar, sem er hugbúnaður á netinu fyrir sérfræðinga og
veitir þeim örugga rafræna skrifstofu með fjarþjónustutenginum,
heitir Trappa. Hugmyndin varð til
í heimsókn Þorbjargar hjá vinum í
San Francisco. „Eftir pólitíkina fór
ég í heimsókn til þessara vina minna

KRAKKARNIR SEM ERU
Í BROTTFALLSHÆTTU
ERU KVÍÐNIR. ÞEIR HAFA
ENGAN ÁHUGA Á AÐ
GANGA EINHVERN GANG
INNI Í SKÓLANUM, INN TIL
SÁLFRÆÐINGSINS ÞAR SEM
ALLIR SJÁ HVERT ÞEIR
ERU AÐ FARA.
og þau sýndu mér hraðal, sem þýddi
að ég gat skoðað alls konar sprotafyrirtæki innan menntageirans. Þar
sá ég fyrst svona fjarþjálfunarverkefni og fór að skoða það og prófa.
Ég kom svo heim, fékk frábæran talmeinafræðing í lið með mér, Tinnu
Sigurðardóttur, og við stofnuðum
Tröppu, sem var fyrsta „trappan“ í
Köru Connect.“
Trappa er nú í fullum rekstri þar
sem fimm talmeinafræðingar vinna
og aðstoða langt yfir 100 börn á 40
stöðum á landinu í hverri viku. Talmeinafræðingarnir sinna líka fullorðnum sem hafa til dæmis fengið
heilablóðfall. „Sveitarfélögin eru
alsæl með þessa þjónustu, sem er
öll í gegnum netið. Þetta fækkar
ferðalögum barna, foreldra og sérkennara. Skólar geta ekki auglýst
eftir einni tá af talmeinafræðingi
á haustin því þeir geta ekki haldið
uppi heilli stöðu allan ársins hring.

Þetta verður að vera heil manneskja.“
Trappa lifir góðu lífi, en Þorbjörg sá að það var vöntun á fleiri
tegundum sérfræðinga en talmeinafræðingum. „Ég hef gagnrýnt það
mikið í umræðu um geðheilbrigðismál að það er ekki hægt að segja
bara: Fáum sálfræðing í hvern skóla,
á hverja heilsugæslustöð. Þetta mun
ekki ganga upp. Bæði nýtast þessir
sérfræðingar illa og þeir vilja ekki
vera einangraðir heldur í sínum faghópum. Hvernig ætlum við að leysa
það?“ spyr hún og segir lausnina
felast í fáum öflugum miðstöðvum
sem þjónusti alla, með tækninni.
„Ekki bara í einhverju hagræðingarskyni heldur skilar þetta miklu
betri árangri en einstaka óreglulegar
heimsóknir. Ný kynslóð fílar þetta
líka. Krakkarnir sem eru í brottfallshættu eru kvíðnir. Þeir hafa engan
áhuga á að ganga einhvern gang inni
í skólanum, inn til sálfræðingsins
þar sem allir sjá hvert þeir eru að
fara. Þeim líður ekki vel með það að
allir sjái hvað þeir eru að gera. Það er
enn þá feimni hjá mörgum við að fá
hjálp við geðheilbrigðisvanda.“

Eins og Facebook en öruggt
Þorbjörg ákvað að hella sér út í
nýsköpun og byggja grunn til þess
að fleiri sérfræðingar gætu veitt sína
þjónustu. Þannig varð Kara Connect
til. Almennur hugbúnaður fyrir alls
konar sérfræðinga. Þar eru sérkennarar, einkaþjálfarar, sálfræðingar,
næringarfræðingar, móðurmálskennarar, talmeinafræðingar, markþjálfar og þar fram eftir götunum.
Hugbúnaðurinn er öruggur, tekið
er tillit til allra persónuverndarsjónarmiða í öruggri netgátt. „Þetta
er í sjálfu sér einfalt. Kara er bara
í vafra, eins og Facebook, með
aðgangsstýringu fyrir sérfræðing

og skjólstæðinga þeirra. Þannig að
hvaða sérfræðingur sem er getur
opnað á til dæmis einn dag í viku af
þjónustu og hitt skjólstæðinga sem
búa á Dalvík eða í Neskaupstað en
setið sjálfur í Reykjavík. Og öfugt.
Við erum bæði að reyna að hjálpa
sérfræðingnum að færa skrifstofuna
sína yfir í rafrænt umhverfi en líka
bjóða upp á þessa öruggu gátt þannig að það er hægt að eiga samtal á
netinu. Þetta er í raun einfaldara en
Skype og auðvitað miklu öruggara.“
Er þetta ekki bara rakið? Eru sveitarfélög og stofnanir ekki í biðröð að
komast að hjá þér?
Þorbjörg hlær. „Ég get ekki sagt
það. Ég hef auðvitað klukkað allt
þetta fólk og allir segja, já, þetta
er framtíðin. En það sem maður
rekur sig á er að ríkið ætlar að gera
allt sjálft. Ríkið á að hugsa: Það eru
þúsund lausnir til, prófum nokkrar,
notum það sem virkar og hendum
hinu út. Það er ódýrara og skilvirkara. Þá getum við hjálpað þessum
krökkum, bara á morgun.“
Hvað kemur í veg fyrir að þetta sé
tekið í gagnið af hinu opinbera? Þetta
er ódýrt, einfalt, byggðasjónarmið
hljóta að spila inn í?
„Ef ég gæti svarað því, þá væri ég
góð,“ segir Þorbjörg hlæjandi. „Það
sem ég hef komist að, er að ef þú ferð
réttu leiðina, þá ertu stoppaður. Það
hefur gerst ítrekað. Ég og sérfræðingar höfum fengið svör um að Kara
passi ekki inn í einhverjar reglugerðir í lagabálkum, en það er vegna
þess að reglugerðirnar eru úreltar.
Það vantar kannski sérkennara í
stærðfræði fyrir strák á Dalvík eða
næringarfræðing fyrir stelpu á Flateyri, sem Kara gæti auðveldlega séð
þeim fyrir, en vegna þess að ríkið og
sveitarfélögin og stofnanirnar eru
tregar, eða mega hreinlega ekki taka
inn nýja tækni vegna úreltra laga,

Einbýli | Tvíbýli | Parhús | Raðhús | Fjölbýlishús
Hafnarfjarðarbær auglýsir lóðir í fjölskylduvænu íbúðahverfi í Skarðshlíð. Í skipulagi og hönnun er rík áhersla lögð á
heildræna sýn, vistvænt skipulag, grænt yfirbragð og fjölbreytt útisvæði. Svæðið liggur sunnan og vestan Ásfjalls.

Helstu upplýsingar
Ítarefni á hafnarfjordur.is
Leitarorð: Lausar lóðir

Tilboðslóð - frestur
Til kl. 10 þann 19. nóv. n.k.

Fylgigögn
Upptalning á hafnarfjordur.is

Úthlutunarlóðir
Einbýlishúsa-, parhúsa-, raðhúsa-, tvíbýlishúsa- og fjölskylduhúsalóðir eru lausar til úthlutunar til einstaklinga
og lögaðila. Einstaklingar ganga fyrir við úthlutun einbýlis- og parhúsalóða. Tveir eða fleiri einstaklingar þurfa
að sækja sameiginlega um þær lóðir sem telja fleiri en eina íbúð. Hjón og sambúðarfólk teljast sem einn
einstaklingur. Sótt er um rafrænt á MÍNAR SÍÐUR

Tilboðslóð
Óskað er eftir tilboðum lögaðila í fjölbýlishúsalóð fyrir 32 íbúðir að Hraunskarði 2. Búið er að marka lágmarksverð í lóðina og teljast tilboð undir lágmarksverði ógild. Tilboðum ásamt viðeigandi fylgigögnum skal skilað til
Þjónustuvers, Strandgötu 6 fyrir kl. 10 þann 19. nóvember n.k. Tilboð verða opnuð kl. 10 sama dag á sama stað.
Sjá skipulagsuppdrátt, skilmála, gjaldskrá, yfirlit yfir lausar lóðir og fleira á hafnarfjordur.is

SANNKÖLLUÐ NÁTTÚRUPERLA Á FRÁBÆRUM STAÐ!
Vekjum athygli á að samkv. samkomulagi við Landsnet verður færslu háspennulína lokið fyrir mitt ár 2019.

Fyrirspurnir
hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

585 5500
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þá er það ekki inni í myndinni. Það
væri svo auðvelt að veita aðgengi að
stuðningi við flóttamennina okkar,
en ekkert hreyfist. Þannig líka
hefnist manni fyrir að vera heiðarlegur. Maður hefði kannski bara átt
að hlaupa hraðar áfram án þess að
spyrja nokkurn mann,“ segir Þorbjörg kímin. „En þetta er alveg ótrúlegt, því auðvitað nota sérfræðingar
til dæmis Skype, það vita það allir,
en með því uppfylla þeir ekki lágmarks öryggiskröfur. Það er enginn
að pæla í þeim.“

í að veita þjónustu, fjárfesta í þeim
og nota tæknina til þess að bæta
aðgengi að þeim.“

Klassísku, útlensku áhrifin
Þorbjörg selur nú þjónustu Köru
Connect til sveitarfélaga og skóla
á Norðurlöndum. „Um daginn
birti ég á Facebook smá texta því
bæjarstjórinn í Óðinsvéum flutti
opnunarræðu á ráðstefnu þar sem
hann lofsamaði Köru. Ég fékk ótrúlega mikil viðbrögð, meðal annars
frá íslenskum stjórnmálamönnum
sem fannst þetta geggjað. Ég gat ekki
annað en brosað og hugsað um klassísku útlensku áhrifin á Íslendinga. Ég
hef hvatt þau til þess að koma með
okkur í þetta ferðalag ansi oft,“ segir
Þorbjörg og hlær.
Hún segir að í ákveðnum málum
sé gott að líta til útlanda, en að við
verðum að gera okkur grein fyrir
styrkleikum Íslendinga hvað varðar
menntun. „Við erum að gera góða
hluti í okkar skólakerfi, til dæmis
hvað varðar sköpun og áherslu á
vináttu. Það sem kerfið okkar byggir
að mörgu leyti á. Mér finnst við alveg
mega klappa okkur á bakið, byggja
á því og hlúa að okkar litla fjöreggi
sem er flott skólastarf að mörgu leyti.
Við erum oft að líta til Finnlands
í menntamálum, en þeir eru allt
öðruvísi en við. Miklu agaðri, skipulagðari. Við erum algjörar vinnuvélar
miðað við þetta fólk og öðruvísi. Mér
finnst skorta að við tölum jákvætt
um það sem við erum góð í, eins og
með sköpunina. Það er sú atvinnugrein þar sem vélarnar og tæknin
geta ekki leyst okkur af hólmi. Sama
með tengsl og samkennd. Ég er ekki
að draga úr mikilvægi lesturs eða
stærðfræði, en að mínu mati á að
taka þetta áfram – sem við erum
best í.“

Það er allt í rugli
Þorbjörg er ástríðufull þegar hún
ræðir um hugarfóstur sitt. Hún
segir hugmyndina geta sprungið út,
allir geti notað Köru og haft gagn af.
„Þegar kemur að skólunum þá er
þetta stuðningur fyrir nemendur.
En það er hægt að nota þetta í allt.
Heilsugæslurnar, fangelsin okkar,
lítil sveitarfélög úti á landi. Það er
allt í rugli því það er ekki hægt að
finna sérfræðinga til að vinna þarna.
Staðan er líka sú að þessar stofnanir
á vegum hins opinbera eru ekki
skyldaðar eða fá ekki alvöru pening
til að taka inn nýsköpun. Það er
ekki nóg að kaupa bara áskrift að
hugbúnaðinum, það þarf að breyta
vinnulagi, hugarfari. Það er ekki
hægt að henda þessu framan í fólk
og segja: Nú skiptir þú um gír. Það
þarf alltaf að fjárfesta í breytingum.
Þú segir ekki á mánudegi: Jæja! Go
digital!“
Er ekki stundum betra að sérfræðingar setjist niður með skjólstæðingum sínum?
„Ég held að sérfræðingar muni
nýta sér báðar leiðir. Þess vegna
fannst okkur eðlilegt að hanna hugbúnað sem allir gætu notað. Ekki
setja alla á netið og fyrirtækið væri
eingöngu með þjónustu á netinu.
Ég held að sérfræðingar vilji vera
sérfræðingar í sínu, vinna í sínum
teymum, og nota svo tæknina til að
bæta aðgengið að fólki sem þarf á
þjónustu þeirra að halda. En sveigjanleikinn verður krafa skjólstæðinga í framtíðinni. Heilsuþjónusta
verður aðgengileg á netinu eins og
bíómyndir eru í dag.“
Verðum að brjóta þessi síló
Undanfarið hefur verið mikil
umræða um greiningar barna. Er
meira um greiningar hér en annars
staðar?
„Já, það hefur komið fram, en ég
held að það hljóti að vera skekkja
í því. Við gætum verið að sjá það
að við grípum ekki nógu snemma
inn í. Heilinn í okkur er þannig að
því yngri sem við erum, því móttækilegri erum við. Það er það sem
snemmtæk íhlutun þýðir. Þetta er
svona klassískt óskiljanlegt hugtak,
en sannarlega réttmætt fyrirbæri.
Það á að ganga strax í verkefnin,“
segir Þorbjörg og hrósar leikskólunum á Íslandi sérstaklega.
„Þeir passa þetta, bíða ekki bara
eftir greiningum. Sjá að það er eitthvað að og grípa inn í. En aftur, hafa
ekki endilega aðgang að réttum sérfræðingum. Ef við gætum bara boðið
þeim upp á það,“ útskýrir hún.
„Okkur er alveg sama hvort sérfræðingar eru á launum hjá ríkinu,
sveitarfélagi eða fá greitt frá einstaklingum. Forritið spyr ekkert
um það. Þetta er bara spurning
um að setja barnið niður og fara í
málið. Svo finna sérfræðingarnir út
úr því hver borgar. Af hverju erum
við alltaf að senda þetta fólk á mismunandi staði út um allt? Af hverju
er ekki bara skólinn, heilsugæslan
eða hvaða stofnun sem er, sem hefur
einhvern gagnagrunn þar sem þau
geta fundið sérfræðinga sem henta
hverju sinni og tengt viðkomandi
áfram? Við verðum að brjóta
niður þessi síló á milli kerfa – með
tækninni!“
Það er allt að fara að breytast
Enn sem komið er eru það mestmegnis einkaaðilar á Íslandi sem
nota forritið. Og Greiningarmiðstöð Íslands. „Fyrsta alvöru opinbera batteríið sem er að nota þetta,“
útskýrir hún.
Mega þeir taka ákvörðun um það?
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Þorbjörg Helga segir ekki lengur hægt að troða breytingum ofan í kokið á kennurum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÉG GET EKKI SAGT ÞÉR
HVERSU OFT ÉG HEF HEYRT
SÖGUR UM AÐ HANN SÉ NÚ
SVO RÍKUR OG ÞESS VEGNA
HAFI ÞAÐ EKKI VERIÐ
NEITT MÁL FYRIR MIG AÐ
STOFNA FYRIRTÆKI.
JAFNVEL DEKURVERKEFNI.
„Það er mjög góð spurning.
Ábyggilega ekki. En þau eru framsýn og voru að nota Skype en Kara
er miklu öruggari og stenst nýju
persónuverndarlögin. Aðrir eru
kannski stopp því þeir spurðu einhvern hvort þeir mættu nota forritið. Mér finnst bara frábært að þau
hafi tekið skrefið og ekki endilega
spurt,“ segir Þorbjörg og hlær.
„En án gríns, án þess að gera lítið
úr reglugerðum, þá verður þetta að
vera meira lifandi skjal. Það þarf
ekki að opna sérhæfðar skrifstofur
úti um allt og það er ekki hægt líkt
og dæmin sanna. Tæknibyltingin
er löngu hafin og þetta er ekki bara
einhver nýstárleg hugmynd, að setja
sérfræðiþjónustu á netið. Þetta er

óumflýjanlegt dæmi. Við þurfum
að tala um breytingarnar sem eru
fram undan. Tæknin er að fara að
breyta öllu. Það að plötubúðir séu
ekki lengur til er að fara að gerast
með alls konar aðra þjónustu. Af
því að skjólstæðingurinn vill það.
Hann mun stjórna ferðinni, ég og
þú og börnin okkar, ekki ráðuneyti
eða embættismenn.“

Laus við „pakkann“ og Hallbjörn
Þorbjörg eyðir miklum tíma um
þessar mundir í Stokkhólmi, þar
sem nýtt útibú Köru er. Hún kann
vel við sig. Þar segist hún laus við
„pakkann“ sem fylgir því að hafa
verið í stjórnmálum. „Það stimpla
mig allir sem brútal Sjálfstæðismann. Svo er ekki síður fínt að vera
laus við Hallbjörn [Karlsson],“ segir
Þorbjörg og hlær og vísar þar í eiginmann sinn.
„Þá meina ég laus við að fólk
viti hver hann er,“ en Hallbjörn er
þekktur fjárfestir. „Ég get ekki sagt
þér hversu oft ég hef heyrt sögur
um að hann sé nú svo ríkur og þess
vegna hafi það ekki verið neitt mál
fyrir mig að stofna fyrirtæki. Jafnvel
dekurverkefni. Við höfðum vissulega aðgang að þolinmóðu fjármagni en einnig mjög útsjónarsama
fjárfesta hjá Crowberry Capital og
fleirum, styrki frá Tækniþróunarsjóði og frábæra stjórn sem styrkir
okkur og hvetur. Án þeirra væri
þetta ekki hægt. Fyrst og fremst er
teymið okkar fáránlega klárt og
þrautseigt – og með góða og uppbyggilega vöru í höndunum. Það er

ÉG HLUSTAÐI OF OFT Á
RÖK EMBÆTTISMANNA
SEM HUGSA EINS OG
KERFIÐ. ÉG ER MEÐ STÓRT
HJARTA GAGNVART
ÞESSUM BÖRNUM SEM EIGA
ERFITT. ÉG VIL LOBBÍA
FYRIR ÞEIM.
alveg rétt að ég var í pólitík, og það
hamlar mér kannski og kannski
ekki með verkefnið á Íslandi. Ég
hefði hins vegar aldrei getað gert
þetta allt ef ég hefði ekki verið þar
þessi ár. Ég sá hvað var að, hvað væri
hægt að gera fyrir öll þessi sveitarfélög. Hugsaðu þér ef nokkur lítil
sveitarfélög fyrir norðan myndu
taka sig saman, samnýta fagfólkið
sitt í gegnum tæknina, til dæmis
náms- og starfsráðgjafa. Það er alltaf
verið að tala um að loka skólum eða
þjónustu á landsbyggðinni. Ég tala
fyrir því að við hættum að reikna í
fermetrum. Við erum ekkert að fara
að loka þessum byggingum hvort eð
er. Við eigum að reikna dæmið út frá
tímum sem dýrmætt starfsfólk nýtir

Troðum ekki breytingum í gegn
Yngstu börn Þorbjargar ganga í
Landakotsskóla.
Er ekki erfitt að vera skólastjóri með
mömmu eins og þig? Svona eins og
læknar eru verstu sjúklingarnir?
Þorbjörg hlær. „Ég held að þú verðir að spyrja Ingibjörgu skólastjóra að
því! En ég hugsa að sumir kennarar
hugsi mér stundum þegjandi þörfina.“ Hún segist meðvituð um stöðu
kennarans.
„Í hverjum bekk eru um fimm
börn sem þurfa aðstoð, 20 prósent af
krökkunum. Ég held að þetta rof sem
er orðið, traustið sem hefur rofnað
milli samfélagsins og kennara, sé
vegna þess að við höfum sturtað
verkefnum inn í menntakerfið sem
eru mjög kostnaðarsöm án þess
að fjármagn fylgi. Ég nefni skóla án
aðgreiningar, styttingu framhaldsskólanna, lesfimiprófin, hvað sem
helst. Þetta eru flott verkefni og það
gengur allt en ég skil stöðu kennarans
í öllu þessu, sem fær alltaf ný og ný
verkefni án þess að fá fjármuni, innleiðingarferli eða breytingastjórnun.
Ég held við séum ekki búin að sjá
fyrir endann á þessu og að umrædd
kulnun og rof á milli kennara og
samfélags hverfist að miklu leyti um
þessar breytingar. Við verðum að
fjárfesta í að breyta, ekki troða bara
ákvörðunum ofan í kokið á fólki.“
Hlustaði á embættismenn
Þorbjörg segist sjá eftir því úr sínum
pólitíska ferli að hafa ekki verið
ákveðnari við að leggja til stórar
breytingar. „Ég hlustaði of oft á rök
embættismanna sem hugsa eins og
kerfið. Ég er með stórt hjarta gagnvart þessum börnum sem eiga erfitt.
Ég vil lobbía fyrir þeim. Foreldrar
barna sem eru í vandræðum eða eru
veik eiga erfiðast með að gæta hagsmuna þeirra, einfaldlega vegna þess
að þau eru úrvinda. Foreldrar ADHDbarna eru til dæmis seint að fara að
skrifa ráðherra á kvöldin. Það þarf
einhver að tala fyrir þau og okkur
vantar þessar hendur, þessi börn,
í mikilvæg störf í framtíðinni. Við
getum ekki sleppt því að fjárfesta í
þessu núna og sagt svo eftir nokkur ár
að við skiljum ekkert í auknum fjölda
öryrkja. Við eigum og getum gripið
inn í miklu fyrr en við erum að gera
og við hreinlega verðum að gera það.
Það er skylda okkar.“

SÁ GLÆSILEGASTI!

NISSAN
NAVARA AT32
Aukabúnaður á mynd: Grillgrind svört, húddhlíf og gluggavindhlífar.

ENNEMM / SÍA / NM89847

NÝ ÖFLUG ÚTFÆRSLA FRÁ NISSAN
HÖNNUÐ AF ARCTIC TRUCKS

NISSAN NAVARA VISIA
VERÐ FRÁ 6.180.000 kr. MEÐ AT32 PAKKA.
Heildarverðmæti AT32 pakka 890.000 kr. TILBOÐSVERÐ 390.000 kr.
Í nýjum Navara AT32 er endurbætt fjöðrun með nýjum dempurum og gormum og 38 mm hækkun
undir lægsta punkt, nýjar BLACK EDITION 17" álfelgur og 32" dekk, ný stigbretti og brettakantar auk
AT32 merkinga frá Arctic Trucks.
Í grunninn er Nissan Navara einn öflugasti pallbíllinn á markaðnum með 190 hestafla vél, 7 gíra
sjálfskiptingu, 3.500 kg dráttargetu, gormafjöðrun að aftan og 100% driflæsingu sem staðalbúnað.

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

5

2016

160 000 KM
160

Öllum Nissan Navara fylgir 5 ára ábyrgð. Navara var valinn
pallbíll ársins af íslenskum blaðamönnum og International
pick-up of the year af erlendum sérfræðingum. Að auki vann
hann sparaksturskeppni FÍB í sínum flokki.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

Reynsluaktu nýjum Nissan Navara í dag.

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

PICK-UP
AWARD

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Veiga segir húmorinn oft koma sér vel í samskiptum. „Ef karlmaður segir „blessaður“ við mig segi ég bara: „Sæl og blessuð!“ á móti og þá er hláturinn skammt undan.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

V

eiga Grétarsdóttir er
transkona, hét áður
Veigar Grétarsson.
Mér fannst hún svo
dimmrödduð í símanum og get því ekki
orða bundist um hversu dömuleg
hún er, þegar hún mætir í viðtalið á
Kjarvalsstöðum. Hún hlær og dregur
upp tvær myndir, aðra frá því í fyrra,
hina fimm ára. Þær gætu eins verið
af Fríðu og dýrinu. „Ég var aldrei sátt
við myndir af mér, fólk segir að ég
hafi verið myndarleg sem karlmaður
en ég sá karlalega stelpu! Nú hefur
hálsinn mjókkað um svona þrjá
sentimetra og lærin eru orðin fimm,
sex sentimetrum sverari. Hormónarnir,“ útskýrir hún brosandi.
Leið þér eins og stelpu þó að líkaminn væri strákalegur?
„Kannski ekki eins og stelpu. Ég
hafði samt óstjórnlega þörf fyrir
að klæða mig í kvenmannsföt en
reyndi að bæla þær hvatir niður
eins og ég gat og lét engan vita um
þær. Ég eignaðist einhvern tíma
kvenmannsföt en feluleikurinn var
svo mikill að ég skrúfaði hátalarann
minn í sundur og húsgögnin líka til
að geyma þau þar inni. Ég held ég
hafi verið að nálgast 25 ára aldurinn
þegar ég heyrði orðið transgender í
fyrsta skipti.“
Hún kveðst hafa leikið sér eins
og týpískur strákur þegar hún var
lítil. „Jú, ég átti barbídúkku og mér
fannst mjög gaman að fá að vera
með í saumaklúbbnum hennar
mömmu, þá sat ég og prjónaði.
Reyndar var ég alltaf dugleg í handavinnu, hvort sem það var teikning,
saumar eða smíðar. Ég geri það sem
mér dettur í hug, legg parkett og
flísar, geri við bíla og sprauta. Strax
fjórtán, fimmtán ára var ég byrjuð
að gera við fyrir vini og kunningja í
skúrnum hjá pabba, eins að sprauta
bíla og mótorhjól. Held að ég hafi
alltaf verið pabbastelpa, var bara
fjögurra ára þegar ég var farin að
brasa í skúrnum með honum.“
Veiga hefur farið með túrista um

Oflék stundum
strákahlutverkið
Ísfirðingurinn Veiga Grétarsdóttir hefur breyst úr gæja í gellu eftir
kynleiðréttingaraðgerð og er sátt við lífið og tilveruna í dag. En hún
þekkir svartnætti og angist og hyggst róa kajak umhverfis landið
næsta sumar og halda erindi í þágu Píeta-samtakanna.
á kajökum á sumrin og var svo á
skútunni Artika á Grænlandi nú í lok
sumars við leiðsögn, bæði á kajak og
í gönguferðum. Segir það eina bestu
vinnu sem hún hafi komist í. „Þá var
er ég bara í útivistargallanum allan
tímann og ekkert að eyða tíma í
sjálfa mig en þegar ég kom hingað
heim var alveg kominn tími til að
fríska aðeins upp á útlitið.“
Ertu dálítið tvær manneskjur
ennþá?
„Veistu, ég hef pælt í þessu. Ég var
ekki sátt í eigin skinni og langaði
í kynleiðréttingarferli en á sama
tíma hugsaði ég: Nei, þú getur ekkert verið kona því þér finnst svo
gaman að skjóta og sigla og konur
gera ekkert svoleiðis – sem er bara
algjör þvæla. Þá var ég að reyna að
bæla konuna í mér niður og telja
mér trú um að ég væri eðlilegur
karlmaður. En ég er bara manneskja með ákveðin áhugamál, sama
hvað ég er með milli lappanna. Ég lít
á mig sem konu – sem ég er og hef
alltaf verið frá því ég fæddist en ég er
auðvitað alin upp sem karlmaður og
það markar líka hver ég er.“
Hún segir hormónana hafa breytt
ýmsu. „Ég er ekki eins sterk og ég var,
ég finn mikinn mun á því. Er líka
mun viðkvæmari, þarf minna til að
fara að gráta en er miklu rólegri og
afslappaðri. Þegar testósterónmagnið fór minnkandi fór ég að róast.“

Aldrei verið eins hamingjusöm
Veiga segir sína andlegu líðan mun
betri eftir leiðréttinguna. „Ég hef
aldrei átt eins lítið og þénað eins lítið
en aldrei verið eins hamingjusöm.
Ég hefði heldur aldrei getað gert það
sem ég er að gera í dag eins og ég var
áður, hafði ekki sjálfstraust í það. Ég
hefði aldrei getað farið í viðtal. Vildi
ekki gifta mig og halda brúðkaupsveislu því ég þoldi ekki athygli. En
næsta sumar er ég að fara að róa
kajak kringum Ísland og þá mun
Óskar Páll Sveinsson tæknimaður
fylgja mér eftir og gera heimildarmynd um það ferðalag en líka um
líf mitt og þær breytingar sem ég hef
gengið gegnum. Kajakleiðangurinn
mun taka mig um þrjá mánuði og ég
ætla að reyna að leggja af stað í byrjun maí, eða um leið og veður leyfir.“
Veiga kveðst verða fyrsta íslenska
konan, eftir því sem hún viti best, og
fyrsta transmanneskjan í heiminum
til að fara ein í svona stóran leiðangur á kajak. „Ég ætla að róa rangsælis,
það hefur heldur enginn gert áður.
Það er víst heldur erfiðara en að róa
réttsælis, á nokkrum stöðum við
landið þarf maður að tímasetja sig
upp á strauma, ég á eftir að kynna
mér það betur. Ég ákvað að kalla
verkefnið Against The Current sem
þýðist Á móti straumnum og heimildarmyndin mun heita það. Það er
táknrænt því á margan hátt hef ég

ÉG EIGNAÐIST EINHVERN
TÍMA KVENMANNSFÖT
EN FELULEIKURINN VAR
SVO MIKILL AÐ ÉG SKRÚFAÐI HÁTALARANN MINN
Í SUNDUR OG HÚSGÖGNIN
LÍKA TIL AÐ GEYMA ÞAU
ÞAR INNI.

Píeta-samtökin
Samtökin sinna forvarnarstarfi
og aðstoða við sjálfsvígs- og
sjálfsskaðavanda.
farið á móti straumnum alla ævi.“
Veiga bendir á að hún sé með
Instagram sem heitir Against the
current, þar sé hún byrjuð að setja
inn myndir. Eins ætli hún að opna
Facebook-síðu í kringum verkefnið
og pæling sé að búa til heimasíðu
líka.
Hún ætlar að láta gott af sér leiða í
ferðinni. „Ég er búin að halda þrjá fyrirlestra á Ísafirði um sjálfa mig og þá
baráttu sem ég háði. Þeir hafa lukkast
vel. Ég var bara manneskja sem leið
ofboðslega illa, sá ekkert bjart fram
undan og það getur hver sem er lent
í því. Að ég er trans skiptir engu máli
í því sambandi. Við erum manneskjur númer eitt, tvö og þrjú, sama
hvers kyns við erum. Nú er ég komin
í samstarf við Píeta-samtökin og ætla
að safna áheitum fyrir þau í ferðinni.
Þau berjast gegn sjálfsvígum. Það er
málstaður sem snertir mig mikið því
ég var nálægt því á tímabili að taka líf
mitt. Ég stefni að því að halda átta eða
níu fyrirlestra víðsvegar um landið.
Píeta-fólk verður með mér á fundunum og ég vonast til að safna sem
mestu fyrir samtök þess.“
Svona verkefni er bæði tímafrekt og dýrt og mun Veiga nota
næstu mánuði í undirbúning fyrir
næsta sumar. „Ég þarf að koma
mér í gott form, skipuleggja ferðalagið og eins að safna styrkjum. Er
nú þegar komin með nokkra góða
styrktaraðila, þar á meðal Cintamani, Garminbúðina, Íslensku Alpana og Vélasöluna, líka tvo erlenda
aðila sem eru Rockpool, þar fékk ég
nýjan kajak, og svo mun ég fá árar
frá fyrirtæki sem heitir Lendal. Það
er ótrúlegt hvað fólk tekur vel í þetta
hjá mér og ég er hrærð yfir þeim
stuðningi sem ég hef fengið.“

Erfiðast að missa konuna
Meðan Veiga hét Veigar átti hún
konu og saman eiga þær sjö ára
dóttur. Hún minnist þess hversu
afbrýðisöm hún hafi verið þegar
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NÝJAR VÖRUR - NÝJAR VÖRUR - NÝJAR VÖRUR - NÝJAR VÖRUR
SENSU veggklukka.
Ø40 cm. 9.995 kr.

HAUTE COUTURE mynd.
Ø70 cm. 19.995 kr.
DAHLI stóll. Rautt velúr.
12.900 kr.

SIGURD skemill. Ýmsir litir.
Ø35 x 42,5 cm. 9.995 kr.

BIRDS OF PARADISE rúmföt.
140x200/60x63 cm. 9.995 kr.
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BARTOS fíll. 51x19x33 cm. 6.995 kr.

YASMIN loftljós. Ø15x21 cm. 8995 kr.
Ø15x27 cm. 12.995 kr. Ø19x33 cm. 14.995 kr.

MARV
VIC
C vasi
v . H3
H30,5
0,5 cm.
c 3.9
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3.9
995 kr. H22,5 cm.
m. 3.49
95 kkr.
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ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

MALA lugt. Bambus.H36,5 cm. 8.995 kr.
H43,5 cm. 12.995 kr.

VALENTINO
VALENTIN
O vegg
veg hilla með leðurbandi.
60 cm.
cm. 5.995
5.995 kr. 90 cm. 6.995 kr.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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konan hennar var ófrísk og með
telpuna á brjósti. „Þetta voru hlutir
sem ég þráði að gera og þrái enn,“
segir hún.
Þú framleiddir sem sagt það sem
þurfti til að verða faðir hennar, segi
ég og leyni ekki fávisku minni um
undur náttúrunnar.
„Já, já, ég á líka sautján ára son.“
Veiga segir fáa hafa vitað hvað hún
var að glíma við. „Ég var reyndar
búin að eiga tímabil þar sem ég
skilgreindi mig sem klæðskipting,
fór mikið á djammið um helgar, ég
kynntist ákveðnum hópi af fólki í því
og var búin að segja vissum vinum
það.“ Hún kveðst hafa byrjað ferlið
í Noregi, þar sem hún bjó frá 2012 til

27. OKTÓBER 2018

LAUGARDAGUR

2016. „Sálfræðingur minn þar, sem
gerir ekkert annað en að sinna fólki
í minni stöðu, segir að flestar transkonur þar fari í herinn til að blekkja
sig og þykjast vera eitthvað annað
en þær eru. Ég fór ekki í herinn en
ég fór á skotvopnanámskeið til að
geta farið að veiða í Noregi. Hafði
stundað veiðar mikið hér heima og
það var mín leið. Það eru til myndir
af mér með blóðugar hendur, hreindýr á bakinu og étandi lifrina hráa.
Þar var ég að ofleika strákahlutverkið
og þykjast vera eitthvað annað en ég
var. Það fattaði þetta enginn, enda
var það auðvitað markmið hjá mér,“
segir Veiga.
Sálarástand Veigu var oft slæmt,

Líf Veigu snýst aðallega um að æfa sig á kajak þessa dagana og hún ætlar að nýta veturinn vel. MYND/PÉTUR HILMARSSON

vs
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KAUPTU STAKAN LEIK:

eins og hún lýsir. „Þetta tók allt
svakalega á. Ég get sagt að ég hafi
farið til helvítis og til baka. Ég var
tvívegis ansi nálægt því að stytta
mér aldur og hugsaði oft um það þar
fyrir utan. Veit ekki hversu marga
daga ég lá uppi í rúmi full angistar,
allt var ömurlegt og enginn skildi
mig. Konan var farin frá mér. Það
var erfiðast af öllu – að missa konuna. Ég lenti í svakalegri ástarsorg.“
Vissi hún að þú værir í röngum
líkama?
„Hún vissi að ég hafði verið að
klæða mig upp en ekki að ég væri
í röngum líkama enda var ég ekki
búin að átta mig á því sjálf. Ég eyddi
miklum tíma í að sannfæra mig um
að ég væri ekki trans. Það endaði
með því að konan mín sagði við
mig að ég yrði að sætta mig við hver
ég væri því ég yrði aldrei hamingjusöm annars. Þannig að ég fékk
ofboðslegan stuðning frá henni og
er henni ævinlega þakklát. Það var
ekkert auðvelt fyrir hana að horfa á
manninn sinn í svona miklu þunglyndi – og breytast í konu.“
En þú fórst að hennar ráðum.
„Já, sálfræðingur á norska ríkisspítalanum, þar sem ég byrjaði ferlið, var hræddur um að ég mundi sjá
eftir því að fara þessa leið og ég vissi
ekki hvernig ég ætti að segja honum
það nógu skýrt að ég væri ákveðin.
Svo ég sagði honum að ég hefði átt
konu sem ég hefði getað dáið fyrir,
nú væri hún farin.“
Enn kveðst Veiga bera sterkar tilfinningar til fyrrverandi konu sinnar. „Hún er besti vinur sem ég hef
nokkurn tíma eignast og í dag get
ég alltaf leitað til hennar – og öfugt.
Ég held að við eigum báðar heiður
skilinn fyrir hvað við eigum gott
samband í dag og hvað við erum
samstiga í uppeldi dóttur okkar.“

Ólík framkoma við kynin
Kynleiðréttingarferlið byrjaði í
janúar 2014, fyrst hjá sálfræðingi,
að sögn Veigu. „Ári síðar fór ég á
hormónalyf og í nóvember 2015 í
brjóstastækkun en í stóru aðgerðina í nóvember 2016. Síðan þá hef
ég farið í tvær aðgerðir, þá seinni í
desember í fyrra, þannig að það er
ekki komið ár síðan,“ lýsir hún og
segir aðgerðirnar gerðar hér á landi
af tveimur læknum, Hannesi Sigurjónssyni og Höllu Fróðadóttur.
En hvað fannst foreldrum hennar
um þetta allt saman?
„Þetta var auðvitað sjokk fyrir
þau, búin að ala upp og umgangast
strák í tæp 40 ár. Í dag finnst mér ég
eiga betra samband við þau en áður

og ég held að þau séu bara mjög
sátt. Ég held að þau finni að þau eigi
hamingjusamara barn.“
Það hlýtur að vera lærdómsríkt að
upplifa bæði karl- og kvenhlutverk,
er það ekki?
„Já, bara í samfélaginu. Áður var
mér aldrei boðin aðstoð á bensínstöð þegar ég var að athuga olíuna á
bílnum mínum í bænum, eða skipta
um ljósaperu, en það eru breyttir
tímar! En á Ísafirði get ég labbað
inn á verkstæði eins og ég er og farið
að tala um að plana hedd og slípa
ventla, þeir þekkja mig, gaurarnir
þar, og vita um minn bakgrunn.
Það eru bæði kostir og gallar við
að búa í litlu samfélagi. Mér finnst
samfélagið á Ísafirði ofboðslega gott.
Ég get ekki sagt að ég hafi upplifað
nokkra fordóma.“
Ertu ekki líka á góðum tíma? Það
er dálítið búið að ryðja brautina.
„Jú, jú, það vita margir af þessu en
flestir sem ég ræði við um ferlið eru
samt að tala við manneskju um slíkt
í fyrsta skipti. Þeir hafa ekki kynnst
því í nærumhverfinu.“
Tungumálið okkar er erfitt transfólki, eins og Veiga lýsir. „Það er allt
kyngreint í íslenskunni, blessuð –
blessaður – hann – hún, þreyttur
– þreytt, svangur – svöng. Fólk
sem er búið að þekkja mig alla ævi
segir stundum „blessaður“. Það er
bara vaninn. Ef karlmaður segir
„blessaður“ segi ég bara „sæl og
blessuð!“. Þá kveikir hann á perunni og við hlæjum. Það hjálpar
að hafa húmor. Ég læt ekkert svona
skemma fyrir mér daginn og geri
mikið grín að sjálfri mér. Svona
mánuði eftir aðgerðina þurfti ég
að pissa og fór á klósettið, var eitthvað utan við mig, lyfti upp setunni
og ætlaði að fara að pissa standandi
en greip í tómt! Var búinn að gera
þetta í tæp fjörutíu ár. Vaninn kikkaði inn en þetta gerist ekki lengur.
Það er kominn nýr vani. En maður
getur ekki búist við að aðrir venjist
öllu strax.“
Verður þú ástfangin af strákum
núna?
„Nei, konum. Það breytist ekkert hverjum þú hrífst af við svona
ferli. Kynvitund og kynhneigð er
ekki að það sama. Fólk fæðist gagnkynhneigt, samkynhneigt, tvíkynhneigt, alla vega og transfólk getur
verið hvort sem er samkynhneigt
eða gagnkynhneigt, nú eða tvíkynhneigt. Þetta er flókinn heimur.“
Finnst þér þú falla inn í kvennahópa eða leitar transfólk í félagsskap hvert annars?
„Ég á nokkrar transvinkonur hér

ÉG HEF ALDREI ÁTT EINS
LÍTIÐ OG ÞÉNAÐ EINS LÍTIÐ
EN ALDREI VERIÐ EINS
HAMINGJUSÖM.

í Reykjavík en umgengst alls konar
fólk af öllum kynjum og hef aldrei átt eins margar stelpuvinkonur
og núna. Ég lít á mig sem eina af
stelpunum, sem ég er. Ein vinkona
mín sem var í einhverju basli með
manninn sinn spurði mig: „Nú ert
þú búin að vera karl, hvernig hugsa
karlar?“ Setti upp eitthvert ákveðið
dæmi um aðstæður sem hún hafði
lent í gagnvart manni. Ég sagði
henni mína skoðun og þá kom til
baka: „Oh, þú ert svo mikil kerling,“
sem ég auðvitað er, þannig að hún
græddi ekkert á mér.“

Ein með selum og fuglum
Veiga er nýkomin frá Bretlandi þar
sem hún var á kajaknámskeiði til að
öðlast réttindi sem leiðsögumaður.
„Ég ætla að leggja það fyrir mig sem
framtíðarvinnu að vera leiðsögumaður á kajak en í vetur verð ég í
fyrirtækinu Skaginn 3X stál, það
framleiðir ýmiss konar búnað fyrir
fiskvinnslu og togara. Verð bara að
sjóða og smíða, það kann ég,“ segir
Veiga sem hefur unnið við rennismíði í 20 ár.
Um skeið kveðst Veiga hafa unnið
á elliheimili í Noregi og líkað vel. „Ég
prufaði líka, þegar ég lifði sem karlmaður, að læra förðun og vann við
það á tímabili í aukavinnu, í Make
Up Store, meðal annars. Eins prjóna
ég, hjóla og skíða á veturna og ræ
kajak allt árið, það jafnast á við góða
hugleiðslu þar sem ég er kannski
ein með selum, fuglum og stundum
hvölum.“ Hún sýnir mér myndir af
hvalavöðu sem hún reri innan um út
af Ströndunum í sumar. „Þetta voru
30 til 40 stykki. Sá sem kom næst
mér var svona hálfan metra frá mér
og einn fór undir bátinn.“
Ertu aldrei hrædd?
„Nei, ekki get ég sagt það, þó hefur
alveg farið um mig en þá þýðir ekkert annað en að halda áfram að æfa,
það er það sem líf mitt snýst um
þessa dagana.“

Sheer
Driving Pleasure

BMW X5 PLUG-IN HYBRID
MEÐ VEGLEGUM AUKAPAKKA
Á EINSTÖKU VERÐI.
ENNEMM / SÍA / NM90486

BMW X5 xDrive40e. Verð: 11.190.000 kr.
M-Sportpakki (19" álfelgur), vetrardekk, Adaptive LED aðalljós, Panorama glerþak, leðurklætt mælaborð, aðstoð
fyrir háageisla, LED inniljósapakki, LED þokuljós, þakbogar, rafdrifið dráttarbeisli, 600W Harman Kardon 16 hátalara
hljómkerfi, lykillaust aðgengi, Comfort framsæti, speglapakki, skyggðar afturrúður, sjálfvirk 4ja svæða loftkæling,
hitað stýrishjól, hirslupakki og skyggðar afturrúður.
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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ilja Hauksdóttir leikstjóri
tekur um þessar mundir
upp kvikmyndina Hey
hó Agnes Cho á Akranesi.
Kvikmyndin er grátbrosleg
þroskasaga mæðgna.
Handrit kvikmyndarinnar skrifar Silja ásamt Jóhönnu Friðriku
Sæmundsdóttur og Rannveigu Jónsdóttur sem alltaf er kölluð Gagga.
Tökur hafa farið fram víðs vegar
um Akranes frá því í síðustu viku og
munu standa yfir til 9. nóvember.
„Við stefnum á að frumsýna myndina næsta haust,“ segir Silja um gang
framleiðslunnar.
Með aðalhlutverk í kvikmyndinni
fara Katla Margrét Þorgeirsdóttir,
Þorsteinn Bachmann og Björn
Hlynur Haraldsson. Þá fara með
hlutverk í myndinni Donna Cruz og
Anna Kristín Arngrímsdóttir.
Jóhanna Friðrika útskrifaðist sem
leikari árið 2005 frá Listaháskóla
Íslands og hefur starfað við leikstjórn og leiklist, bæði á sviði og í
sjónvarpi. Hún bætti við sig meistaranámi í ritlist við Háskóla Íslands
árið 2016.
Silja er reynslumikill leikstjóri
og handritshöfundur, landsmenn
þekkja vel til verka hennar. Fyrsta
kvikmynd hennar, Dís, var í fullri
lengd. Þá stýrði hún sjónvarpsþáttaröðinni Ástríður, Stelpunum,
Áramótaskaupum og Ríkinu, svo
eitthvað sé nefnt.
Gagga er sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarkona og hefur starfað
við kvikmyndagerð í tvo áratugi,
sem framleiðandi kvikmynda,
sjónvarpsþátta og auglýsinga, en
nýverið einnig við handritaskrif og
leikstjórn.
Hvernig kviknaði þessi hugmynd?
Að skrifa þroskasögu mæðgna?
Gagga: Hugmyndin er upphaflega frá Mikael Torfasyni. Hann
sendi Silju uppkast að handriti að
kvikmynd þar sem aðalsöguhetjan
var ættleidd og bjó ásamt fjölskyldu sinni á Akranesi. Það sem
okkur fannst strax spennandi var
að þarna var ein aðalsöguhetjan
stúlka, útlitslega af erlendum uppruna. Við tók svo vinna við að finna
okkar eigin tón í sögunni, við rifum
allt í sundur og fórum að leita að
sögunni sem okkur langaði að segja.
Það tók töluverðan tíma, mikið röfl
og pælingar við hin ýmsu eldhúsborð. Við leigðum skrifstofur víðs
vegar um bæinn. Við Silja eignuðumst líka hvor sína dótturina á
meðan á ferlinu stóð, það er hálft
ár á milli þeirra. Jósa kom svo inn
í samstarfið eins og stormsveipur
og í meðförum okkar þriggja varð
okkar saga, handritið að myndinni,
til. Þroskasaga mæðgna á Akranesi.
Silja: Við kveiktum svo mikið á
mömmunni. Móðirin varð að vera
aðalpersónan. Og það gerðist einhvern veginn organískt. Við fundum

Rannveig Jónsdóttir, sem alltaf er kölluð Gagga, Jóhanna Friðrika og Silja við tökur á Akranesi í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mömmur þurfa oft
að vera leiðinlegar
Silja Hauksdóttir, Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir og Rannveig
Jónsdóttir ræða efni nýrrar kvikmyndar sem ber vinnutitilinn
Hey hó Agnes Cho og er í tökum þessa dagana á Akranesi.
fljótt að þar var mikill efniviður. Nú
erum við allar að færast á þennan
aldur sjálfar. Efnið stóð okkur nærri.
Við kveiktum svo mikið á mömmunni. Þegar við leituðum eftir tilvísunum komumst við að því að
það eru ekki til margar kvikmyndir
sem skarta fimmtugri konu í aðalhlutverki, sem okkur þykir miður,
því þetta er svo ótrúlega spennandi
aldur og þroskaskeið.
Hvernig þekkist þið? Hafið þið
allar unnið saman áður?
Silja: Ég og Gagga kynntumst við
tökur á Kvikmyndinni Draumadísir.
Og við höfum verið vinkonur síðan
þá.

KOMDU
Í
– dásamleg deild samfélagsins

KVIKA
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Gagga: Kvikmyndagerð er fjölskyldubransinn. Það var kennaraverkfall og ég var send á sett hjá
einni frænku til að hella upp á og
smyrja lokur. Amma stjórnaði því
af einskærri umhyggjusemi. Hún gat
ekki hugsað sér að ég væri aðgerðalaus, það myndi enda illa. Ég hellti
því upp á afar vont kaffi og bar fram
gamalt rækjusalat og sumir fengu
illt í magann.
Silja: Ég var nítján ára. Mér fannst
Gagga vera skemmtileg lítil stúlka
sem gaman væri að fylgjast með í
framtíðinni. Það voru heil tvö ár á
milli okkar.
Þarna varstu leikkona, vildir þú
þá verða leikstjóri?
Silja: Ég var þá ekki komin í
nokkrar pælingar um hvað ég
ætlaði að verða. Það var röð
af tilviljunum sem réð því að
ég fékk hlutverk í þessari kvikmynd. En þarna fékk ég skýra
innsýn í kvikmyndagerð. Beint í
æð og mjög óvænt.
Jóhanna: Ég kynnist þeim
báðum í kringum handritaskrifin.
Við höfum hins vegar lengi vitað
hver af annarri. Ég hef ekki mikið
verið í heimi kvikmyndagerðar. Ég
hef mest verið í hlutverki leikkonu
og að elda mat.
Og hvernig líkar þér?
Jóhanna: Ég kem inn í þennan
heim í gegnum skrifin. Það er ofsalega skemmtilegt. Mér líður svolítið
eins og ég hafi bankað upp á bakdyramegin. Það er góð leið inn í
þennan iðnað.
Tókuð þið ykkar eigin sambönd
við mæður ykkar í handritaskrifin?
Jóhanna: Ég held að það sé nánast ómögulegt að skrifa án þess að
nýta eitthvað af eigin reynsluheimi.
Að því sögðu er þessi mynd samt
alls ekki um samband okkar við

mæður okkar. Mæðgnasambönd
eru oft og tíðum tilfinningalega
flókin og þar af leiðandi agalega
spennandi viðfangsefni.
Gagga: Myndin fjallar mikið um
samskipti. Ekki bara mæðgna. Líka
hjóna og vina. Doðann í hversdeginum og vanann. Óheilbrigð samskipti sem erfast. Umhyggjusemi
sem verður að sjúklegri afskiptasemi. Stjórnlausa stjórnsemi sem
eyðileggjandi afl. Okkar kona á
erfitt með að sleppa tökunum. Hún
er svo hrædd við að missa stjórnina.
Og hvað gerist þá?
Við erum alltaf í einhverjum
stellingum út á við, Langar alltaf að
vera einhvers staðar annars staðar
og erum alltaf að hugsa um næsta
áfanga sem á að breyta öllu.
Silja: Stjórnsemi er svo flókin í
foreldrasamböndum, þegar rótin
er ást og umhyggja sem afvegaleiðist og verður jafnvel takmarkandi.
En hún er líka svo skiljanleg, þótt
hún geti sannarlega verið alveg
óþolandi.
Gagga: Mömmur þurfa svo oft
að vera leiðinlegar, maður heyrir í
sjálfri sér eins og ókunnugri rödd að
handan. Mig langar oft að segja við
eldri dóttur mína: Ég er ekki svona
hræðilega leiðinleg, ég er mjög
skemmtileg, í alvöru.
Silja: Sambönd stelpna við
mæður sínar hafa miklu oftar
verið rædd í mín eyru en sambönd
þeirra við feður sína og mögulega
fá mömmurnar minni afslátt frá
dætrum sínum en feðurnir. Það er
þessi sterka nánd og þessar kröfur.
Mæður óttast fyrir hönd dætra
sinna. Þær eyða mikilli orku í að
koma í veg fyrir að dætur þeirra
þurfi að reka sig á sömu veggi
og þær sjálfar eða lenda í sömu
ógnum og hafa orðið á vegi þeirra.
Og það er dáldið vanþakklátt verk
og ansi mikil vinna og kannski
alveg vonlaust bara.

+PLÚS
Ítarlegra viðtal og myndir frá
tökum á +Plús síðu Fréttablaðsins.

í aðalhlutverkum eru Katla Margrét
Þorgeirsdóttir og Þorsteinn Bachmann.

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

+PLÚS

Silja fylgist grannt með tökum.

SIlja, Jóhanna Friðrika og Gagga á setti á Akranesi.

Nánd í litlu
samfélagi
Fjölmennt tökulið starfar á Akranesi þessa
dagana í vinnslu kvikmyndarinnar sem ber
vinnutitilinn Hey hó Agnes Cho. Nálægðin
við Reykjavík þótti spennandi viðfangsefni.

S

ögusviðið er Akranes.
Hvers vegna varð bærinn
fyrir valinu?
Silja: Það hjálpar sögunni. Það er ákveðin nánd
sem þarf að teikna upp
sem er auðveldara að gera í litlum
bæ. Þó að hún sé vissulega alveg eins
í Reykjavík eða hvar sem er. Okkur
fannst spennandi að vinna með
þetta dæmigerða íslenska þorp í
sögu en það væri rétt hjá Reykjavík og það væri hægt að horfa yfir
sundið, væri eiginlega bara í úthverfi
Reykjavíkur og okkur fannst þessi
nálægð við Reykjavík mjög spennandi því hún endurspeglar eitthvað
sem er alveg innan seilingar en samt
svo óralangt í burtu.
Jóhanna: Þær eru langt í burtu en
samt svo nálægt.
Silja: Sem birtist kannski í því
hvernig þær líta á bæinn sinn. Svo
er kannski ferðalagið þeirra að þær
læra að þær taka sjálfar sig með,
hvert sem þær fara.
Silja: Smærra samfélag endurspeglar fyrr og skýrar fyrir okkar
söguhetjum hvað þær eru að ganga
í gegnum.
Jóhanna: Í litlu samfélagi er
nándin meiri, fólk er sýnilegra og
þegar persónurnar okkar misstíga
sig þá verður það flóknara fyrir
vikið.

„Svo er kannski ferðalagið þeirra að þær læra að taka sjálfar sig með, hvert sem þær fara,“ segir SIlja.

SMÆRRA SAMFÉLAG ENDURSPEGLAR FYRR OG SKÝRAR FYRIR SÖGUHETJUM OKKAR HVAÐ ÞÆR ERU AÐ GANGA Í GEGNUM.

Katla Margrét og Gagga.

Jóhanna Friðrika og Gagga.

Tökulið að störfum.
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Kynningar: Hótel Kea

Hótel Kea er eitt af elstu og þekktustu hótelum landsins og stendur á frábærum stað í miðbæ Akureyrar. Veturinn verður líflegur á hótelinu enda margt að gerast í bænum. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Hótel Kea –

í hjarta Akureyrar
Að koma til Akureyrar er nánast eins og skreppa til útlanda enda hefur bærinn upp á allt að bjóða
sem ferðalanga þyrstir í, menningu, skemmtun, útivist og frábæra matsölustaði. Hótel Kea er eitt
þekktasta kennileiti Akureyrar og býður upp á ýmis tilboð fyrir hópa og einstaklinga í vetur. ➛2

H

ótel Kea er eitt af elstu
og þekktustu hótelum
landsins,og partur af keðju
Keahótela sem reka 11 hótel á
fjórum stöðum á landinu. Hótelið
stendur á frábærum stað í miðbæ
Akureyrar. „Við erum á einu mest
myndaða horni Norðurlands,“
segir Hrafnhildur E. Karlsdóttir

hótelstjóri glaðlega. Hún hlakkar
til vetrarins sem hún spáir að verði
líflegur enda nóg um að vera í
bænum.

Helgarferð til útlanda á
Íslandi
„Oft er talað um að Akureyri sé
útlönd á Íslandi, enda er stemning-

in hér alveg sérstök. Margir kunna
jafn vel að meta að koma hingað
norður eins og að fara í helgarferð
til borga í Evrópu sem þeir þekkja
vel.“ Á Akureyri er enda allt til alls.
„Við erum hér í miðri hringiðunni
með mikið úrval af afþreyingu í
og við bæinn, hvort sem það er
að skíða í Hlíðarfjalli, hlaupa,

ganga eða hjóla í Kjarnaskógi eða
öðrum útivistarperlum í kringum
bæinn. Listaáhugafólk er alveg á
réttum stað enda erum við staðsett
í Listagilinu. Í Hofi er hægt að fara
á fjölbreyttar leiksýningar og tónleika auk þess sem veitingastaðir
og skemmtistaðir bæjarins eru
frábærir,“ telur Hrafnhildur upp.

Skíðaáhugafólk hefur löngum haft
dálæti á brekkunum í Hlíðarfjalli
en þær verða opnaðar einmitt í lok
nóvember.
Hrafnhildur bendir einnig á að
Akureyri sé frábærlega staðsett
með tilliti til helstu náttúruperla
landsins sem má finna í um 100
kílómetra radíus frá bænum. „Fólk
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Stemningin á
Akureyri yfir
vetrarmánuðina
er frábær og
gleðin ávallt í
fyrirrúmi.

Framhald af forsíðu ➛
hefur líka sýnt skemmtilegum
nýjungum mikinn áhuga á borð
við sjóböðin á Húsavík og bjórböðin á Árskógsströnd.“

Jólahlaðborðin sívinsæl
„Við leggjum mikla áherslu á
góðan mat og þjónustu hér á
hótelinu. Veitingastaðurinn okkar,
Múlaberg Bistro & Bar, er einn
mest spennandi veitingastaður á
Norðurlandi og er afar vel sóttur
bæði af gestum og heimamönnum.
Morgunverðarhlaðborðið okkar
er afskaplega gott og er innifalið í
okkar verðum.“
Jólahlaðborðin á Hótel Kea eru
mjög vinsæl enda löngu búin að
skapa sér sess meðal landsmanna
og þykja afar glæsileg. „Við höldum
í hefðir en bjóðum alltaf upp á
einhverjar spennandi nýjungar.
Pantanir streyma inn og fólk þarf
að huga að því að panta í tíma því
nú þegar eru nokkrar dagsetningar
uppseldar.“

104 herbergi eru á hótelinu og því gisting fyrir rúmlega 200 manns.

Beint flug lyftistöng
Undanfarin ár hafa Íslendingar
verið í miklum meirihluta gesta
á veturna. Þetta breyttist mikið
síðasta vetur þegar hófst beint flug
til Akureyrar frá Bretlandi og Skotlandi. „Það var gríðarleg lyftistöng
fyrir okkur og við eigum von á
talsvert mörgum Bretum í vetur, en
fyrsta flugið er 10. desember. Við
hlökkum mikið til að taka á móti
þeim og öllum þeim Íslendingum
sem leggja leið sína til okkar.“

Pakkar og tilboð fyrir hópa
Á hótelinu eru 104 herbergi og
því pláss fyrir rúmlega 200 gesti.
Enn fleiri komast fyrir í veitingasal
hótelsins. „Við getum því tekið á
móti stórum sem smáum hópum
og höfum mikla reynslu í því að
skipuleggja komur hópa í kringum
fundi, ráðstefnur og árshátíðir,“

segir Hrafnhildur. Hún bendir á að
Hótel Kea bjóði upp á sérhannaða
pakka fyrir hópa og einstaklinga,
en þá er tvinnuð saman ýmis
afþreying, gisting og morgunverður.

Hrafnhildur
hótelstjóri og
Jón Friðrik veitingastjóri.

Múlaberg Bistro & Bar er vinsæll veitingastaður.

Nánari upplýsingar á
www.keahotels.is og í netfanginu
kea@keahotels.is Sími: 460-2000

Gisting og jólahlaðborð
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Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 512 5483

Veffang: frettabladid.is

facebook: stigurskoverzlun
instagram: stigur_skoverzlun
snap: stigurskor

Stígur Glerártorgi Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17

4 KYNNINGARBLAÐ NORÐURLAND

2 7 . O K TÓ B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

Paradís útivistarfólksins
Norðurland er land vetrarævintýra. Þar má finna óteljandi tækifæri til útivistar og fjölskyldufjörs.
Hvort sem fólk hneigist til gönguferða eða jaðarsports, getur það fundið eitthvað við sitt hæfi.
Sólveig
Gísladóttir
Skagfirðingar,
Eyvirðingar
og Húnvetningar eru
þekktir hestamenn. Ekki er
úr vegi að nýta
sér þjónustu
þeirra fjölmörgu
hestaleiga sem
er að finna á
Norðurlandi og
skoða náttúruna
af hestbaki.

solveig@frettabladid.is

Á skíðum skemmti ég mér
Hvergi er betur hægt að treysta
á snjó en á Norðurlandi. Fjölmörg skíðasvæði er að finna á öllu
svæðinu og má þar helst nefna
Hlíðarfjall á Akureyri, Tindaöxl
á Ólafsfirði, Böggvisstaðafjall
við Dalvík, skíðasvæði Tindastóls á Sauðárkróki, skíðasvæðið
í Húsavíkurfjalli og skíðasvæðið í
Skarðsdal við Siglufjörð. Auk þess
bjóða ýmis ferðaþjónustufyrirtæki upp á ævintýralegar ferðir á
ótroðnar slóðir með þyrlum eða
snjótroðurum.

NORDICPHOTOS/
GETTY

Sundlaugar og baðstaðir
Eftir góða útivist er ekkert betra
en að slaka á í heitu vatni. Úrvalið
af baðstöðum er mikið á Norðurlandi. Sem dæmi má nefna Jarðböðin við Mývatn og Sjóböðin á
Húsavík sem er glæný aðstaða á
Húsavíkurhöfða þar sem böðin eru
fyllt með heitum sjó sem kemur úr
nærliggjandi borholum. Í Bjórböðunum á Árskógssandi liggur fólk
í baði sem er fyllt af bjór, vatni,
humlum og geri.
Sundlaugar eru fjölmargar á
Norðurlandi. Sundlaugin á Akur-

Óvíða er að
finna jafn góð
og fjölbreytt
skíðasvæði og á
Norðurlandi.

AÐ RAFBÍLL KÆMIST
HRINGVEGINN

92.000
SINNUM Á RAFMAGNINU
SEM NÝ GLERÁRVIRKJUN
FRAMLEIÐIR ÁRLEGA?

Jeppaferðir að vetrarlagi eru klassísk afþreying fyrir unnendur hálendisins.

www.eimur.is
facebook.com/eimurNA

eyri þykir einstaklega fjölskylduvæn enda nýbúið að taka allt í gegn
og bæta við rennibrautum. Sundlaugin á Hofsósi þykir einstök hvað
varðar hönnun og staðsetningu.

er frábært að upplifa náttúruna
og landið af hestbaki og því um að
gera að nýta sér einhverja af þeim
fjölmörgu hestaleigum sem er að
finna á bæjum á Norðurlandi.

Upp um fjöll og ofan í sjó

Fjölskyldufjör

Jeppaferðir eru klassískar um
vetrartímann. Ýmsir ferðaþjónustuaðilar sérhæfa sig í jeppaferðum af ýmsu tagi. Af annarri
skemmtilegri afþreyingu mætti
nefna hundasleðaferðir, kajakferðir, flúðasiglingar, ísklifur,
köfun, hvalaskoðun, vélsleða- og
snjóbílaferðir.

Ýmsir staðir heilla ungviðið.
Gaman er að ganga um Lystigarðinn á Akureyri, eða fara í Vogafjós
á austurströnd Mývatns þar sem
veitingastaðurinn er áfastur fjósinu
og gestir mega klappa kúnum. Húsdýragarðar eru sívinsælir en einn
slíkur er Daladýrð í Brúnagerði,
Fnjóskadal. Kaffi Kú er staðsett
fyrir ofan fjósið að bænum Garði
í Eyjafjarðarsveit, 10 km sunnan
Akureyrar. Fjósið er eitt það stærsta
og tæknivæddasta á landinu og
hægt að fylgjast með í gegnum glerskála við veitingastaðinn.

@ N4Grafík

Hott hott á hesti
instagram.com/eimur_iceland

Á Norðurlandi er gríðarlega sterk
hefð fyrir hrossarækt og hestamennsku, sér í lagi í Skagafirði,
Eyjafirði og Húnavatnssýslum. Það
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Helgi

BÓLGUEYÐANDI

OG VERKJASTILLANDI
Inniheldur MAGNESIUM,
ARNICA, MSM, EUCALYPTUS,
GINGER og fleiri náttúruleg efni
sem vinna á bólgum og verkjum
í vöðvum og liðum.

Rokkarinn á
rólegu nótunum
Dagur Sigurðsson söngvari hefur meira en nóg að gera í
tónlistinni. Hann syngur í nokkrum stórum sýningum og
vonast til að gefa út nýtt lag innan skamms. ➛2

Fæst í apótekum og www.heilsanheim.is

„Ég hef mest sungið rokk og ról og verið með læti í gegnum tíðina en það er alltaf gaman að taka áskorunum og prófa eitthvað nýtt,“ segir Dagur. MYNDIR/STEFÁN
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Framhald af forsíðu ➛

Við förum svo norður og sýnum á
Akureyri í byrjun nóvember. Eftir
þessa törn ætla ég að taka mér stutt
frí og heimsækja systur mína sem
býr rétt fyrir utan Manchester,“
segir Dagur en þegar hann kemur
heim hefst undirbúningur fyrir
næsta verkefni, sem er ekki af verri
endanum.
„Ég er svo heppinn að fá að koma
fram með Jólagestum Björgvins í
Eldborg í desember. Það leggst ótrúlega vel í mig og er mikill heiður.
Þetta verður í fyrsta sinn sem ég
syng með Björgvini Halldórssyni,“ segir Dagur og er augljóslega
spenntur fyrir þessu verkefni. Hann
segist þó ekki vera mikið jólabarn
og helsti undirbúningur fyrir jólin
sé að pakka inn jólagjöfum.

Sigríður Inga
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is

D

agur er þekktastur fyrir
kraftmikinn söng en hann
ákvað að fara út fyrir þægindarammann og syngja á rólegri
nótunum í laginu Aldrei eitt eftir
Júlí Heiðar Halldórsson. Lagið kom
út í ágúst og náði m.a. toppsætinu á
vinsældalista Bylgjunnar.
„Ég hef mest sungið rokk og ról
og verið með læti í gegnum tíðina
en það er alltaf gaman að taka
áskorunum og prófa eitthvað nýtt.
Við Júlí Heiðar unnum saman í
kringum Söngvakeppni Sjónvarpsins í byrjun þessa árs. Hann samdi
lagið Í stormi sem ég söng í keppninni. Það myndaðist gott samband
á milli okkar og við erum að búa til
músík saman, ásamt fleirum. Við
stefnum á að koma með nýtt lag
fljótlega,“ segir Dagur, sem vakti
fyrst athygli þegar hann stóð uppi
sem sigurvegari í Söngkeppni framhaldsskólanna árið 2011.
„Ég byrjaði í hljómsveit þegar ég

Stefnir á plötu

Dagur er Reykvíkingur í húð og hár, alinn upp í Laugardalnum en býr núna í Vesturbænum.

MYND/STEFÁN

var þrettán ára og hafði þar á undan
verið að glamra á gítar með bróður
mínum. Núna er ég orðinn tuttugu
og átta ára og hef sungið í mörg
ár. Þetta er bara það sem ég geri,“
segir Dagur, sem er borgarbarn í
húð og hár og bjó í Laugardalnum
í Reykjavík þar til hann fluttist í
Vesturbæinn þar sem hann bý nú.

Walidacja

Pakkar inn jólagjöfunum
Í gærkvöldi söng Dagur nokkur lög
í stórsýningunni Halloween Horror
Show í Háskólabíói, ásamt fleiri
listamönnum, og ætlar að endurtaka leikinn í kvöld. „Það er mikill
kraftur í þessari tónleikasýningu.

Spotkanie zapoznawcze na temat walidacji odbędzie się w czwartek 1 listopad
o godz. 18 w siedzibie IÐUNN, ośrodka dokształcania, przy ulicy Vatnagarðar
20, 104 Reykjavik.
Walidacja ma na celu ocenę doświadczenia w wykonywanym zawodzie. Do oceny będzie brany pod uwagę
również czas nauki oraz przedmioty nauczania w szkole zawodowej lub innej przyuczającej do zawodu.
Walidacja obejmie dwa zawody: cieśla i malarz.
Warunki przystąpienia do walidacji:
6 Ukończone 23 lata i 3 lata doświadczenia zawodowego w branży, w tym co najmniej 6 miesięcy na
islandzkim rynku pracy. Doświadczenie zawodowe musi być potwierdzone oﬁcjalnym dokumentami.
Szczegółowych informacji udzielają doradcy zawodowi w IÐAN, radgjof@idan.is
Bliższe informacje na powyższy temat na https://idan.is/um-okkur/throunarverkefni/viska/

Raunfærnimat fyrir pólska innflytjendur
Kynningarfundur um raunfærnimat fyrir pólska innﬂytjendur sem starfa í húsasmíði eða málariðn verður haldinn
ﬁmmtudaginn 1. nóvember kl.18 hjá IÐUNNI fræðslusetri Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík. Túlkur verður á fundinum.
Raunfærnimati er ætlað að meta þá færni og þekkingu sem þú hefur öðlast í starﬁ og er metið á móti námskrá í
iðngrein.
Þær iðngreinar sem verða til mats eru húsasmíði og málaraiðn.
Inntökuskilyrði í raunfærnimat eru:
6 23 ára aldur og 3 ára starfsreynsla í viðkomandi grein, þar af 6 mánaða starfsreynsla í greininni á Íslandi.
Starfsreynslu þarf að staðfesta með opinberum gögnum.

Þegar Dagur er spurður hvað
honum finnist skemmtilegast að
gera varðandi sönginn hugsar
hann sig vel um. „Í raun fer það
allt eftir stað og stund. Það getur
verið frábært að syngja á stórum
tónleikum eða sýningum en það er
líka skemmtilegt að sitja með kassagítarinn og syngja á bar. Mér finnst
einnig ótrúlega gaman að syngja í
brúðkaupum og hef gert nokkuð
af því.“
Eftir áramót syngur Dagur í
sýningu sem er tileinkuð söngvaranum ástsæla, Freddie Mercury.
„Mér finnst gott að hafa mikið að
gera. Svo er aldrei að vita nema við
Júlí Heiðar náum að gefa út plötu á
næsta ári. Það er að minnsta kosti á
stefnuskránni.“
Inntur eftir því hvort hann ætli
að taka þátt í Söngvakeppni Sjónvarpsins á næsta ári segir Dagur svo
ekki vera. „Nei, ég ætla ekki að vera
með. Maður á aldrei að segja aldrei,
en ég verð alla vega ekki með á
næsta ári. Það er aldrei að vita hvað
síðar verður,“ segir hann að lokum.

Hrekkjavaka hefur gengið í endurnýjun lífdaga víða um Evrópu síðustu árin.

Hrekkjavaka á Árbæjarsafni

H

aldið verður upp á hrekkjavöku á Árbæjarsafni miðvikudaginn 31. október frá
kl. 17-19. Safnið verður sveipað
dulúðugum blæ og í rökkrinu má
sjá bregða fyrir svipum fortíðar.
Gestir fá að kynnast fornum siðum
hátíðarinnar og hver veit nema
andar fortíðarinnar verði á vegi
þeirra. Þeir hugrökkustu geta
bankað upp á í draugalegum húsum
sem hafa logandi lukt og krafið
framliðna íbúana um grikk eða gott.
Hrekkjavaka hefur gengið í
endurnýjun lífdaga víða um Evrópu
og hafa mörg söfn tekið upp þann
sið að halda upp á hrekkjavöku.
Samkvæmt gamalli norrænni
hefð og keltneskri þjóðtrú markar
hrekkjavaka upphaf nýs árs en þá
er sumarið kvatt með von um góða
endurkomu og þakkir veittar fyrir
góða uppskeru.

Allraheilagramessa 1. nóvember
var ein af helgustu hátíðum kaþólsku kirkjunnar á Íslandi. Á ensku
heitir kvöldið fyrir Allraheilagramessu All Hallows’ Evening (allra
heilagra kvöld) sem hefur síðar
breyst í Halloween og er alþekkt
gleðskapar- og vættahátíð á Bretlandseyjum og víðar.
Samhain er keltnesk hátíð hinna
dauðu. Hún var haldin hátíðleg
frá 31. október til 1. nóvember og
markaði endann á uppskerutímabilinu og upphaf vetrar og hins
myrka hluta ársins. Fólk kveikti bál
og klæddist búningum til að vernda
sig og dyljast heiðnum guðum
og öndum. Hefð var að kveikja
á kertum og koma þeim fyrir
í útskornum næpum eða kartöflum.
Frítt verður á safnið fyrir grímuklædda gesti og börn 12 ára og
yngri koma í fylgd með fullorðnum.

Nánari upplýsingar veita náms-og starfsráðgjafar IÐUNNAR. Fyrirspurnum svarað á radgjof@idan.is
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Nánar um verkefnið á https://idan.is/um-okkur/throunarverkefni/viska/

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

www.idan.is

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,

FÓLK KYNNINGARBLAÐ

L AU G A R DAG U R 2 7 . O K TÓ B E R 2 0 1 8

3

Betri líðan og aukin orka
Lifrin sinnir yfir 100 mismunandi störfum í líkamanum og tengist hún allri líkamsstarfseminni beint eða óbeint. Active Liver reynist mörgum vel við að viðhalda heilbrigði lifrarinnar.

L

ifrin er stærsti kirtill líkamans,
hún gegnir fjölmörgum hlutverkum og er aðal efnaskiptalíffæri líkamans. Í raun er hún
efnaverksmiðja sem starfar allan
sólarhringinn því án hennar ætti
engin brennsla sér stað í líkamanum. Að auki væri blóðrásin ekki
eðlileg, hormónabúskapurinn færi
úr jafnvægi, óhreinindi myndu
safnast í blóðið og ótal margt fleira
færi úr skorðum.

Hreinsun eiturefna og
virkjun D-vítamíns
Í kínverskum lækningum til forna
var sagt: „Læknir sem getur stillt af
starfsemi lifrarinnar veit hvernig
á að lækna hundrað sjúkdóma.“
Það er gríðarlega mikið til í þessu
því hundruð mismunandi starfa
fara fram í lifrinni á hverjum degi
og tengist hún beint eða óbeint
allri líkamsstarfseminni. Lifrin er
því vægast sagt mikilvægt líffæri
og enginn getur verið án hennar.
Hún stjórnar m.a. efnaskiptum og
hreinsar eiturefni og óæskileg efni
úr líkamanum.

af skordýraeitri og illgresiseyði
● Dýr og afurðir þeirra sem eru
„fjöldaframleidd“ (ekki lífræn).
● Sykraðir drykkir og snakk
● Unnið korn (hvít hrísgrjón, hveiti
o.fl.)

Kólín er vatnsleysanlegt næringarefni, skylt öðrum vítamínum eins og fólínsýru
og þeim sem tilheyra
B-vítamínfjölskyldunni.
Kólín sinnir álíka hlutverkum og styður við
bæði orku og heilastarfsemi ásamt því að halda
efnaskiptunum virkum.

Active Liver
Active Liver frá New Nordic er
gríðarlega vinsæl vara og fjölmargir
finna fyrir almennt betri líðan og
aukinni orku. Eins og nafnið gefur
til kynna eflir þetta bætiefni lifrarstarfsemi og er aukin orka einmitt
eitt af einkennum heilbrigðrar
lifrar. Active Liver inniheldur
mjólkurþistil og ætiþistil sem taldir
eru stuðla að eðlilegri starfsemi
lifrar og galls. Í blöndunni er einnig
efnið kólín* sem stuðlar að:
● Eðlilegum fituefnaskiptum
● Eðlilegri starfsemi lifrar
● Eðlilegum efnaskiptum er varða
amínósýruna hómósystein

Auðveldara að halda mér í
réttri þyngd
Jóna Hjálmarsdóttir sjúkraliði
hefur notað Active Liver um nokkurt skeið og hefur þetta að segja:
„Ég er mjög meðvituð um líkamsstarfsemina og veit að fita getur
safnast á lifrina. Ég ákvað að prófa
Active Liver eftir að ég sá að það
er gert úr náttúrulegum efnum. Ég
fann fljótlega mun en orkan jókst
og mér finnst auðveldara að halda
mér í réttri þyngd. Ég finn líka mun
á húðinni en hún ljómar meira og
er mýkri. Ég er mjög ánægð með
árangurinn og mæli með Active
Liver fyrir fólk sem hugsar um
heilsuna og vill halda meltingunni
góðri.“

Að auki inniheldur Active Liver
túrmerik og svartan pipar.

Lífsstíll hefur áhrif
Það geta verið margar
ástæður fyrir því að
lifrin virkar ekki eins
og hún ætti að gera og
fjölmargt í lífsstíl okkar
sem getur haft áhrif þar
á og ýtt undir fitusöfnun
í lifur sem í daglegu tali
kallast fitulifur. Fitulifur
er hægt að laga og gott
er að hafa í huga að það
eru ákveðin matvæli
sem ráðlegt er að neyta
í hófi eða sleppa til að
viðhalda heilbrigðri
lifur. Það eru:

Jóna Hjálmarsdóttir sjúkraliði. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Active Liver frá
New Nordic
er gríðarlega
vinsæl vara.

● Áfengi og koffein
● Unnin matvara,
ódýrar olíur og auka/
gerviefni
● Ávextir og grænmeti
sem innihalda mikið

Ég fann fljótlega mun en orkan
jókst og mér finnst auðveldara að
halda mér í réttri þyngd. Ég finn líka
mun á húðinni en hún ljómar meira og
er mýkri.
Jóna Hjálmarsdóttir sjúkraliði

Vinnsla, geymsla og dreifing
Segja má að lifrin sé allt í senn
vinnslustöð, geymsla og miðstöð
dreifingar því allt sem við borðum,
drekkum, öndum að okkur eða
berum á húðina fer þar í gegn.
Það skiptir því máli, eins og ávallt,
að við hugum vel að því hvað við
setjum í okkur og á, því að öll
viljum við lifa lengi heilbrigð á
líkama og sál.

Færri salernisferðir
og betri nætursvefn
Brizo™ er fæðubótarefni sem
er sérhannað
fyrir karlmenn
sem þjást af einkennum góðkynja stækkunar
á blöðruhálskirtli
og getur það veitt
skjóta lausn við
óþægilegum einkennum við þvaglát.

Þ

egar karlmenn eldast breytist
hormónamagnið í líkamanum sem getur valdið því að
blöðruhálskirtillinn stækkar lítillega og fer að valda vandamálum
við þvaglát. Það getur verið:
● Lítil eða slöpp þvagbuna
● Tíð þvaglát
● Næturþvaglát
● Skyndileg þvaglátaþörf
● Erfitt að hefja þvaglát
● Þvagleki eða erfitt að stöðva
þvaglát
● Þörf fyrir þvaglát skömmu eftir
síðasta þvaglát
● Sviði eða sársauki við þvaglát

Brizo breytti allri líðan
Skúli Sigurðsson ber Brizo vel
söguna en hann segir jafnframt
að hann hafi mikla trú á náttúrulegum lausnum sem í mörgum
tilfellum geta komið í staðinn fyrir
lyf og þá án aukaverkana:
„Ég var farinn að finna fyrir því
að þurfa oft að kasta af mér þvagi
og náði ekki að tæma blöðruna í
hvert sinn. Ég vildi forðast að nota

Mér bauðst að
prófa Brizo og fann
fljótt að mér leið betur.
Áhrifin eru minni þrýstingur á blöðruna og
þvagrásina.
Skúli Sigurðsson

Brizo™ er sérhannað fyrir karlmenn með góðkynja stækkun á blöðruhálskirtli.

lyf og leist betur á að prófa eitthvað óhefðbundið og náttúrulegt.
Mér bauðst að prófa Brizo og fann
fljótt að mér leið betur. Áhrifin eru
minni þrýstingur á blöðruna og
þvagrásina. Ég er mjög ánægður
með árangurinn og það, hvernig
mér líður af notkun þess.“

þar sem virka efnið SC012 er unnið
úr gerjuðu soja. Rannsóknir hafa
sýnt að verulega dró úr þeim einkennum sem áður voru talin upp
við inntöku á Brizo í 3 mánuði.
Eitt hylki kvölds og morgna þarf til
Brizo beri tilætlaðan árangur.

Aukin vellíðan

Sölustaðir: apótek, heilsuhús og
heilsuhillur verslana.

Brizo er framleitt á einstakan hátt
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Metnaðarfullt Magnificat
skagfirska kammerkórsins
Skagfirski kammerkórinn ræðst í
stórverkefni í tilefni afmælis fullveldis á Íslandi en
kórastarf er mikilvægur hluti af
sögu fullveldisins
og á sér nokkurnveginn jafnlanga
sögu. Helga Rós
Indriðadóttir
sópransöngkona
er stjórnandi
kórsins.
Brynhildur
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Skagfirski kammerkórinn frumflutti efnisskrána Í takt við tímann í Miðgarði á sunnudaginn var við gríðargóðar undirtektir. MYND/GUÐNÝ AXELSDÓTTIR

Svanhildur Pálsdóttir, formaður
Kammerkórs
Skagafjarðar,
og Helga Rós
Ingólfsdóttir,
kórstjóri og einsöngvari.

M

20% afsláttur
af öllum vörum
í dag, laugardag

Við erum á Facebook

#KBSMJOEt4

itt fólk í skagfirska
kammerkórnum hafði
lengi dreymt um að takast
á við krefjandi verk og við fengum
ábendingu frá Guðmundi Óla
Gunnarssyni, hljómsveitarstjóra
Sinfóníettu Vesturlands, um verk
eftir John Rutter,“ segir Helga Rós.
„John Rutter er núlifandi tónskáld
sem útsetur kórverk sín bæði fyrir
litla og stóra hljómsveit sem þýðir
að það er auðveldara fyrir minni
kóra að flytja verkin hans. Ég fór
að hlusta á verk eftir hann og meta
hvað væri fallegt að taka og þetta
verk, Magnificat, varð fyrir valinu.“
Magnificat er marglaga verk sem
frumflutt var 1990. „Þetta er gleðióður til Maríu Guðsmóður og Rutter sækir innblástur til suðrænna
landa enda segir hann Magnificat
vera fullt af fögnuði, þar sem sólin
skíni frá upphafi til enda. Okkur
fannst verkið því eiga vel við á 100
ára afmæli fullveldis Íslands, í landi
þar sem sólin gengur aldrei undir
á sumrin og vetur eru oft langir
og dimmir en ekki síður þar sem
erlendir straumar hafa haft mikil
áhrif á mótun samfélagsins og á
tónlistarlífið síðustu hundrað árin,“
segir Helga og bætir við: „Við vildum sýna hvað áhugamannakórar
eru að fást við í dag á hundrað ára
afmæli fullveldisins. Fyrstu kórar
voru stofnaðir í kringum 1920 og
okkur langaði ekki bara að flytja
gamla tónlist heldur taka eitthvað
svolítið stórt og metnaðarfullt.
Við köllum tónleikana Í takt við
tímann sem okkur finnst réttnefni.“
Á tónleikunum verður íslenska einsöngslaginu einnig gert hátt undir
höfði. „Við förum vítt og breitt,
með aðeins skagfirska áherslu,

erum með lög eftir Eyþór Stefánsson og Pétur Sigurðsson í mjög
skemmtilegum útsetningum þar
sem píanóundirleikurinn er færður
út í hljóðfærin, forspil lengd og svo
framvegis og má segja að við séum
að setja þetta í hátíðarbúning með
útsetningum Guðmundar Óla sem
margar hverjar komu skemmtilega
á óvart.“ Skagfirski kammerkórinn
stendur fyrir viðburðinum en hefur
fengið til samstarfs við sig hljómsveitarstjórann Guðmund Óla
Gunnarsson, Sinfóníettu Vesturlands, Kammerkór Norðurlands og
Kalman listfélag á Akranesi.“
„Við erum í kringum sextíu í allt
og það er mjög gott hljóð í öllum
ef svo má að orði komast, mjög
gefandi og skemmtilegt samstarf,“
segir Helga Rós og nefnir sérstaklega hlut formanns Kammerkórs
Skagafjarðar, Svanhildar Pálsdóttur, sem hefur verið framkvæmdastjóri viðburðarins. „Allir hafa lagt
hönd á plóg og við erum loksins að
sjá árangur erfiðisins. Við héldum
eina tónleika á sunnudaginn
fyrir fullu húsi en svo erum við að
koma suður yfir, verðum í Bíóhöllinni á Akranesi klukkan fjögur
á laugardaginn og í Langholtskirkju í Reykjavík klukkan fjögur á
sunnudag.“
Hún segir tilfinninguna við frumflutninginn hafa verið magnaða.
„Við erum búin að vera að æfa allan
síðasta vetur, það starfsár fór meira
og minna í það. Það var dásamleg
upplifun fyrir mig að hugsa til
fyrstu æfingarinnar, sitja þarna og
hlusta á þetta verða að veruleika
þegar allt small saman.“
Miða á tónleikana er hægt að fá
á midi.is.

Atvinnuauglýsingar

Job.is

Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Framtíðin er snjöll
– mótaðu hana með okkur
Við leitum að hugmyndaríku og drífandi fólki sem
er tilbúið að taka þátt í nýsköpun og framþróun
Teymisstjóri verkáætlunar

Hönnuður rafdreifikerfa

Snjöll framtíð felur í sér stafræna umbyltingu og straumlínustjórnun. Við leitum að einhverjum sem elskar að skipuleggja,
brennur fyrir umbótum, þrífst á samvinnu og fílar Scrum og Lean.

Framtíð rafveitu felur í sér að hámarka nýtingu
rafdreifikerfanna og vera leiðandi í orkuskiptum
samgangna. Við leitum að hönnuði rafdreifikerfa
sem brennur fyrir tækniframfarir og vill hafa áhrif.

Teymisstjóri verkefnastjórnunar
Fullnýting auðlindastrauma, sporlaus starfsemi og stöðugar
umbætur felast í snjallri framtíð. Við leitum að öflugum leiðtoga
með brennandi áhuga og þekkingu á faglegri verkefnastjórnun.

Sérfræðingur/hönnuður vélbúnaðar veitukerfa
Nýsköpun og tækniþróun er áherslan í uppbyggingu veitukerfa.
Við leitum að snjöllum sérfræðingi/hönnuði til að takast á við
krefjandi verkefni er snúa að vélbúnaði vatns-, hita- og fráveitu.

Sérfræðingur í hitaveitu
Markmið okkar er ábyrg nýting auðlinda og að
vera fyrirmynd í rekstri og uppbyggingu hitaveitu
á alþjóðavísu. Við leitum að snjöllum sérfræðingi
til að takast á við krefjandi rekstrar- og
þróunarverkefni.

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg. Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að
hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Við leggjum áherslu jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi.
Okkur er annt um umhverfið, jafnrétti og að koma fram við hvert annað og viðskiptavini af virðingu.

Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.

Í góðu sambandi við framtíðina

Nánari upplýsingar á veitur.is/framtidin
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Financial controller
Ert þú fróðleiksfús einstaklingur sem er ófeiminn við að finna nýjar leiðir að lausnum, lætur þig málin varða og vinnur vel í
hóp? Hefur þú áhuga á að vinna á skemmtilegum vinnustað og fá tækifæri til að þróast í starfi?
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fjármála og innkaupa.

·
·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

5. nóvember

capacent.com/s/10468

Starfssvið
Mánaðar-, árs- og samstæðuuppgjör.
Greining fjárhagsupplýsinga.
Ráðgjöf og stuðningur við rekstrareiningar.
Sjálfvirknivæðing fjármála (digitalization).
Samskipti við endurskoðendur.
Þátttaka í umbótum.
Afstemmingar.
Önnur tilfallandi verkefni.

·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Haldgóð reynsla af bókhaldi og fjármálum.
Þekking á IFRS kostur.
Ánægja af mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Lausnamiðaður og útsjónarsamur.
Samviskusemi og nákvæmni í starfi.

Elkem Ísland kappkostar
að starfa í víðtækri sátt við
starfsfólk sitt, viðskiptavini,
íslenskt samfélag og lífríki
náttúrunnar. Með öryggi,
fagmennsku og heiðarleika að
leiðarljósi leggjum við okkar
af mörkum til framleiðslu á
hágæða kísilmálmi. Fyrirtækið
ber virðingu gagnvart því
jafnvægi sem ávallt þarf
að ríkja á milli nýtingar og
verndunar náttúruauðlinda.
Elkem Ísland er hluti af Elkem
A/S samsteypunni sem hefur
í meira en hundrað ár verið
frumkvöðull í tækniþróun í
kísiliðnaði og haft frumkvæði
að þróun margvíslegra lausna
á sviði umhverfismála.
Elkem Ísland starfar
samkvæmt vottaðri gæða- og
umhverfisstjórnun.

Capacent — leiðir til árangurs

Kynningarstjóri
Efling-stéttarfélag óskar eftir að ráða drífandi ritsnilling með reynslu af stjórnun kynningarmála.
Um er að ræða nýtt starf í spennandi starfsumhverfi þar sem viðkomandi fær að snerta á og stjórna fjölbreyttum
verkefnum og nota til þess ólíka miðla. Kynningarstjóri fær tækifæri til að þróa samskiptastefnu stéttarfélagsins og er
ábyrgur fyrir framkvæmd hennar.
Starfshlutfallið er 100%.

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

11. nóvember

capacent.com/s/10410

Starfssvið
Þróun og framkvæmd samskiptastefnu Eflingar.
Yfirumsjón með daglegum rekstri miðla Eflingar.
Verkstýring og umsjón með verkaskiptingu milli
starfsmanna Eflingar sem starfa að kynningarmálum.
Ráðgjöf um almannatengsl og kynningarmál í tengslum
við hagsmunabaráttu félagsins.
Umsjón með samskiptum við samstarfsaðila sem koma
að kynningarmálum Eflingar.
Samskipti við aðra stjórnendur varðandi kynningar- og
samskiptamál.

·
·
·
·
·
·

Efling-stéttarfélag er annað
stærsta stéttarfélagið hér á
landi. Í félaginu eru um 27.000
félagsmenn sem starfa á
ólíkum sviðum atvinnulífsins
við margvísleg störf.
Sjá nánari upplýsingar
á heimasíðu Eflingarstéttarfélags www.efling.is

Menntunar- og hæfniskröfur
Reynsla af stjórnun kynningarmála fyrir fyrirtæki eða
stofnanir.
Reynsla af ritun fréttatilkynninga og texta fyrir miðla.
Frumkvæði, drifkraftur og geta til að vinna undir miklu
álagi.
Færni í mannlegum samskiptum.
Áhugi og þekking á verkalýðsmálum er kostur.
Góð tök á íslensku og ensku í ræðu og riti.
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Við mönnum stöðuna

Ráðgjafar okkar búa
yﬁr víðtækri þekkingu
á atvinnulíﬁnu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is

Vilt þú taka þátt í uppbyggingu
íslensks samfélags?
Framkvæmdasýsla ríkisins leitar að öflugum liðsmönnum til að taka þátt í spennandi og krefjandi verkefnum
á sviði opinberra framkvæmda, húsnæðisöflunar og tengdrar stefnumörkunar. Í boði eru fjölbreytt verkefni,
sveigjanleiki í starfi og tækifæri til starfsþróunar hjá þekkingarstofnun í vexti.

·
·
·
·

TEYMISSTJÓRI GREININGA OG
STEFNUMÓTUNAR

SÉRFRÆÐINGUR Í GERÐ
KOSTNAÐARÁÆTLANA

Teymisstjóri greiningar og stefnumótunar mun leiða
uppbyggingu teymis greininga og stefnumótunar
innan FSR vegna fjárfestinga-, framkvæmda- og
húsnæðisöflunarverkefna á vegum hins opinbera. Teymi
greininga og stefnumótunar heyrir beint undir forstjóra og
vinnur í samstarfi með fjármála- og efnahagsráðuneytinu.

Sérfræðingur í gerð kostnaðaráætlana mun leiða
framþróun kostnaðaráætlana og auknar greiningar á
reynslutölum úr verkefnum innan sem utan FSR. Starfið
heyrir undir fagsvið verklegra framkvæmda en viðkomandi
starfsmaður mun jafnframt vinna þvert á önnur svið FSR.

Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

capacent.com/s/10453

capacent.com/s/10455

Starfssvið teymisstjóra:
Þróun og innleiðing langtímaáætlana vegna framkvæmda
og fjárfestinga
Þróun og vinnsla valkosta-, áhættu- og
hagkvæmnigreininga í framkvæmda- og
fjárfestingaverkefnum
Þátttaka í vinnslu frumathugana og valkostagreininga
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR og ýmsum tilfallandi
verkefnum

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Starfssvið sérfræðings:
Þróun kostnaðaráætlanalíkana og tengdra viðmiða
Þróun og viðhald kostnaðarbanka FSR
Gerð og rýni kostnaðaráætlana í verkefnum á stigi
frumathugana, áætlunargerðar og verklegrar framkvæmda
Leiðbeining og kennsla í notkun kostnaðaráætlana innan
FSR
Greining reynslutalna úr framkvæmdaverkefnum og
þátttaka í gerð skilamata
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

VERKEFNASTJÓRI - FAGSVIÐ
FRUMATHUGANA OG ÁÆTLUNARGERÐAR

VERKEFNASTJÓRAR - FAGSVIÐ VERKLEGRA
FRAMKVÆMDA OG SKILAMATA

Fagsvið frumathugana og áætlunargerðar sinnir
fjölbreyttum verkefnum á stigi þarfagreininga,
húsnæðissöflunar og hönnunar. Þá sinnir sviðið mótun,
miðlun og innleiðingu nýjunga tengt vinnuumhverfi á
vegum hins opinbera, skilgreiningu stærðarviðmiða í
opinberu húsnæði og innleiðingu vistvænna áherslna í
opinberum framkvæmdum.

Fagsviðið verklegra framkvæmda og skilamata sinnir
fjölbreyttum verkefnum á stigi verklegra framkvæmda
og eftirfylgni þeirra. Þá sinnir það einnig eftirfylgni
leigusamninga og hefur frumkvæði að þróun og
innleiðingu viðmiða er stuðlað geta að heilbrigðri þróun
verktakamarkaðar og aukinni samkeppni.

Upplýsingar og umsókn

Upplýsingar og umsókn

capacent.com/s/10456

capacent.com/s/10457

Starfssvið verkefnastjóra:
Almenn verkefnastjórn á stigi frumathugana,
áætlunargerðar og hönnunar
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál
Gerð þarfagreininga og húsrýmisáætlana
Gerð frumathugana og umsagna um frumathuganir
Umsjón með hönnunarsamkeppnum
Umsjón með áætlunargerð í hönnunarferli
Gerð hönnunar- og verksamninga
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

Starfssvið verkefnastjóra
Almenn verkefnastjórn í verklegum
framkvæmdaverkefnum
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og
verklegar framkvæmdir
Þátttaka í undirbúningi verkefna og rýni verkefna á
hönnunarstigi
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
Gerð samninga og kostnaðaráætlana og eftirfylgni þeirra
Aðkoma að eftirfylgni húsaleigusamninga
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur

Notið beina hlekki fyrir hvert starf til að sjá menntunar- og hæfnikröfur hvers starfs fyrir sig.
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Framkvæmdasýsla ríkisins
(FSR) er leiðandi afl á sviði
opinberra framkvæmda
og húsnæðisöflunar.
Markmið okkar er auka
skilvirkni, hagkvæmni,
gæði og samfélagslegan
ávinning við framkvæmdir
og húsnæðisöflun á
vegum ríkisins. FSR er í
fararbroddi við að innleiða
vistvænar vinnuaðferðir og
upplýsingalíkön mannvirkja
(BIM) í byggingariðnaði á
Íslandi. FSR vinnur samkvæmt
vottuðu gæðastjórnunarkerfi
ISO 9001 og er stöðugt unnið
að því að auka gæði í starfsemi
stofnunarinnar.
Meðal verkefna sem FSR
vinnur að um þessar
mundir eru Hús íslenskra
fræða, nýr Landspítali,
ný skrifstofubygging
Alþingis, gestastofur í
þjóðgörðum, viðbygging
við stjórnarráðshúsið,
þróun stjórnarráðsreits
og ofanflóðaverkefni víða
um land, auk fjölbreyttra
húsnæðisöflunarverkefna.
Lögð er áhersla á að starfsfólk
sýni frumkvæði, fagmennsku
og þjónustulund, njóti sín í
starfi og hafi möguleika á að
auka þekkingu sína og reynslu
með markvissum hætti.
Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi fjármálaog efnahagsráðherra og
viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá
því að umsóknarfrestur rennur
út.

Umsóknarfrestur

12. nóvember
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Munck Íslandi er verktakafyrirtæki með öflugu og þrautreyndu starfsmannateymi. Hjá fyrirtækinu starfa um 200 manns í
fjölbreyttum verkefnum eins og brimvarnargarðagerð, byggingu á atvinnu- og íbúðarhúsnæði, jarðgangagerð, vegagerð
og byggingu virkjana. Markmið Munck Íslandi er að vera framúrskarandi verktakafyrirtæki í mannvirkjagerð á Íslandi og veita
verkkaupum og viðskiptavinum sínum bestu fáanlega þjónustu þar sem verkefnum verði skilað á réttum tíma og með
réttum gæðum.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Munck á Íslandi óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Leitað er að árangursdrifnum og metnaðarfullum leiðtoga til að
leiða kraftmikinn hóp starfsmanna hjá ungu verktakafyrirtæki
með mikla vaxtarmöguleika

Hæfniskröfur
3 Árangursrík reynsla af stjórnun í sambærilegum rekstri
3 Reynsla af breytingastjórnun
3 Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
3 Brennandi áhugi á þróun mannauðs
3 Yﬁrsýn og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Við bjóðum uppá spennandi starf í öflugri vinnustaðamenningu sem leggur
áherslu á einfaldleika, virðingu og stöðuga umhyggju.
Upplýsingar veita:

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2018.

Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

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

GÆÐASTJÓRI
Mannvirkjastofnun leitar að öflugum gæðastjóra til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu stofnunarinnar.
Í boði er krefjandi starf hjá stofnun sem veitir starfsmönnum tækifæri til að sinna faglegri uppbyggingu í starfi
með virkri endurmenntun og þjálfun. Góð vinnuaðstaða er í boði. Lögð er áhersla á frumkvæði við framfylgd
og þróun verkefna stofnunarinnar. Stofnunin stefnir á vottun gæðakerfis skv. ISO 9001 gæðastaðlinum.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfnikröfur:

4 Mótar og þróar útfærslu gæðakerﬁs, ritstýrir gæðahandbók og veitir
ráðgjöf um hvaða gæðaskjöl skuli rituð

4 Reynsla á sviði gæðastjórnunar er nauðsynleg

4 Ber ábyrgð á og hefur umboð til að tryggja að ferlar sem nauðsynlegir eru
til þess að gæðakerﬁ sé komið upp, séu innleiddir og þeim viðhaldið

4 Framhaldsmenntun eða námskeið á sviði gæðamála er kostur

4 Annast miðlun þekkingar milli fagsviða á sviði gæðamála og er ábyrgur
fyrir innleiðingu gæðakerﬁs og áframhaldandi þróun þess

4 Reynsla á sviði verkefnastjórnunar er kostur

4 Leiðir mótun og framsetningu gæðamælinga til að fylgjast með árangri
stofnunarinnar

4 Háskólamenntun á sviði viðskipta eða á öðru sviði sem nýtist í starﬁ
4 Reynsla af ISO 9001 er kostur
4 Sjálfstæði í vinnubrögðum
4 Frumkvæði og drifkraftur

4 Vinnur ýmis verkefni með skrifstofustjóra, s.s. skjalavistun og er
prókúruhaﬁ.
4 Hefur umsjón með vefsíðum stofnunarinnar

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018.
Sækja skal um starfið rafrænt í gegnum tengil sem má finna á hagvangur.is,
mannvirkjastofnun.is og í auglýsingu stofnunarinnar á Starfatorgi.

Upplýsingar veita:
Ólafur Jón Ingólfsson, skrifstofustjóri, olafur@mvs.is
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is
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Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi
stéttarfélags. Starfshlutfall er 100% og eru konur jafnt sem karlar hvattar til að
sækja um starfið.

Sveitarfélagið Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi. Það varð til við sameiningu Eyrarbakkahrepps, Sandvíkurhrepps,
Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps árið 1998 og er því 20 ára á þessu ári. Gríðarleg íbúafjölgun hefur orðið á skömmum tíma í sveitarfélaginu
og eru íbúar nú orðnir rúmlega 9000. Einn af helstu kostum sveitarfélagsins eru fjölbreyttir búsetukostir í dreifbýli, búgarðabyggð,
sjávarþorpum við ströndina og stóru þéttbýli. Í Svf. Árborg er gott mannlíf. Þar er miðstöð þjónustu á Suðurlandi, góðir skólar ásamt öflugu
íþrótta-, félags- og menningarlífi. Mikil uppbygging hefur átt sér stað í sveitarfélaginu á undanförnum misserum sem hefur ýmis spennandi
tækifæri og áskoranir í för með sér.

MANNAUÐSSTJÓRI
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri leiðir þróun mannauðsmála og heyrir beint undir
bæjarstjóra. Um nýtt starf er að ræða og verður því í verkahring nýs starfsmanns að móta starfið í samráði við bæjarstjóra.
Um er að ræða fullt starf og ráðið verður í starfið frá og með áramótum.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

: Ábyrgð á þróun og eftirfylgni með mannauðsstefnu Árborgar

: Háskólapróf á sviði mannauðsmála, vinnusálfræði eða
sambærileg menntun sem nýtist í starﬁ

: Ábyrgð á þróun og innleiðingu á mannauðsferlum
: Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur varðandi ráðningar, þjálfun,
fræðslu og þróun starfsmanna

: Yﬁrgripsmikil reynsla af mannauðsmálum

: Aðkoma að launasetningu og starfsmati

: Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun þeirra

: Þátttaka í stefnumótun fyrir sveitarfélagið í heild

: Framúrskarandi samskiptahæfni

: Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg

: Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starﬁ
: Skipulagshæfni og færni til að vinna í hóp

TÆKNIMAÐUR
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða tæknimann til starfa á skipulags- og byggingardeild sveitarfélagsins.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

: Yﬁrferð aðaluppdrátta, sérteikninga og annarra hönnunargagna
: Annast áfanga- og stöðuúttektir

: BS-gráða í verk- eða tæknifræði á byggingarsviði eða nám í
byggingafræði

: Annast öryggis- og lokaúttektir

: Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum

: Skráning fasteignaupplýsinga og viðhald fasteignagjaldagrunns

: Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg

: Skráningar í gagnagrunna

: Góð þekking og færni í Word og Excel

: Annast almenna upplýsingagjöf varðandi byggingarmál

: Þekking á AutoCAD æskileg

: Vinna við áætlunargerð og eftirfylgni áætlana

: Kunnátta í skjalavistunarkerﬁ ONE æskileg

: Aðkoma að skipulagsmálum

: Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni

: Almenn störf á skipulags- og byggingardeild

: Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Störfin hæfa jafnt konum sem körlum. Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar veita:

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember nk.

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
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Verkefnastjóri á Þjónustusviði
Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra á Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi
og krefjandi og felst m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa.
Ríkiskaup er ráðgjafar- og þjónustustofnun sem
veitir opinberum stofnunum og fyrirtækjum
almenna þjónustu og ráðgjöf á sviði innkaupa.
Ríkiskaup annast framkvæmd útboða,
innkaupa, rammasamninga og eignasölu fyrir
opinbera aðila.
Ríkiskaup leggja metnað sinn í að ætíð séu
við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn
sem sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð og
ánægju. Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður
fyrir metnaðarfulla einstaklinga með menntun,
reynslu og hæfni til að takast á við áhugaverð
og krefjandi verkefni.
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á
www.rikiskaup.is

Helstu verkefni:

Hæfnis- og menntunarkröfur:

tSala á fasteignum og öðrum eignum
í eigu ríkisins
tSamninga- og skjalagerð í tengslum
við sölu eigna
tVerðmat fasteigna
tÚtboðs- og áætlanagerð
tFræðsla og miðlun upplýsinga

tReynsla af starfi við sölu fasteigna og notkun fasteignakerfa
tLöggilding í fasteigna- og skipasölu er nauðsynleg
tReynsla af gerð verðmata er kostur
tReynsla af Homed fasteignasölukerfinu er kostur
tÞekking á opinberum innkaupum og gerð útboða er kostur
tHáskólamenntun (180 ECTS einingar eða sambærilegt) sem
nýtist í starfi
tLögfræðimenntun er kostur
tSjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
tHæfni í samskiptum og færni til að tjá sig í ræðu og riti
tTungumálakunnátta auk íslensku er að lágmarki enska og eitt
Norðurlandatungumál

Æskilegt er viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru skv. samningum fjármálaráðuneytisins og
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Ragnar Davíðsson, forstöðumaður Þjónustusviðs Ríkiskaupa
(ragnar.davidssonl@rikiskaup.is) í síma 530-1419. Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018. Umsókn óskast fyllt út á
www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér stefnu Ríkiskaupa um meðferð persónuupplýsinga á heimasíðu stofnunarinnar. Þar kemur
m.a. fram hvernig öryggi þeirra gagna, er umsækjendur kunna að senda inn, verður tryggt.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

5dv1,1*$5
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6ìÚXPěODš5H\NMDYìNššLQWHOOHFWDLV

Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Hjá sjóðnum starfar samheldinn hópur
starfsmanna sem leggur metnað sinn í að vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu.
Í boði er vinnustaður sem hlúir að starfsfólki með góðri vinnuaðstöðu og áhugaverðum og
fjölbreyttum verkefnum.

ÁHÆTTUSTJÓRI
Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir að ráða áhættustjóra til að hafa umsjón með áhættustýringu
og innra eftirliti hjá sjóðnum í samræmi við áhættustefnu og áhættustýringarstefnu sjóðsins.
Næsti yfirmaður áhættustjóra er framkvæmdastjóri.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

5 Umsjón með eigin áhættumati, mótun áhættustefnu og
áhættustýringarstefnu

5 Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð
vinnubrögð

5 Umsjón með eftirlitsaðgerðum í takt við áhættu- og áhættustýringarstefnu

5 Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ

5 Framkvæmd greininga og eftirlits. Önnur verkefni tengd áhættueftirliti

5 Hæfni í að greina tölulegar upplýsingar og setja þær fram með
skipulögðum hætti

5 Heildaryﬁrsýn yﬁr verkferla, áhættumöt, skýrslur innri endurskoðanda,
innri úttektir, o.ﬂ.

5 Reynsla af notkun fyrirspurnartóla fyrir gagnagrunna

5 Ritari endurskoðunarnefndar

5 Gott vald á íslensku og ensku

5 Samskipti, skýrslugerð og miðlun upplýsinga til eftirlitsaðila og stjórnenda

5 Reynsla af áhættustýringu er kostur

Upplýsingar veitir:

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018.

Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.
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Sölumaður í verslun
Vegna aukinna verkefna í verslun okkar á Akureyri vantar okkur aðila
í góðan og samstilltan hóp með mikinn metnað fyrir vönduðum
vinnubrögðum og árangri í starfi. Við hvetjum konur jafnt sem karla
að sækja um starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Helstu verkefni:
t Sala og ráðgjöf til viðskiptavina.
t Öﬂun nýrra viðskiptasambanda.
t Samskipti við birgja
t Öll almenn verslunarstörf
Hæfniskröfur:
t Reynsla af sambærilegu starﬁ
t Ríkir söluhæﬁleikar
t Góð almenn tölvukunnátta
t Hæfni í mannlegum samskiptum
t Metnaður og frumkvæði í starﬁ

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið ao@jotunn.is
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Ólafsson verslunarstjóri
í síma 4 800 400

Austurvegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakki - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Jötunn sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði og jarðvinnuverktökum.
Fyrirtækið leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu og hefur það markmið
að vera leiðandi í þjónustu og sölu. Jötunn er með starfsstöðvar á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum.
Hjá fyrirtækinu starfa um 45 manns.

Forstöðumaður innri
endurskoðunar Arion banka
Arion banki leitar að stefnumiðuðum stjórnanda með framúrskarandi leiðtogahæfni til að leiða
öflugan hóp reynslumikilla sérfræðinga í innri endurskoðun. Viðkomandi þarf að vera
skipulagður og umbótadrifinn og hafa metnað til að ná árangri í starfi með það að leiðarljósi
að gera betur í dag en í gær. Í innri endurskoðun starfar hópur sérfræðinga sem sjá um innri
endurskoðun bankans, dótturfélaga og lífeyrissjóða í rekstri bankans.
Helstu ábyrgðarsvið

Starfssvið

• Að veita óháða og hlutlæga staðfestingu
og ráðgjöf sem ætlað er að bæta reksturinn
• Að þróa og viðhalda virku gæðaeftirliti
sem tekur til allra þátta í starfsemi innri
endurskoðunar
• Greina og leggja mat á hvort eftirlitsferli/
kerfi eru til staðar og séu viðeigandi
og skilvirk
• Bera kennsl á og meta mögulega áhættuþætti í starfseminni og fara fram á úrbætur

• Mótar framtíðarsýn og leiðir þróun hópsins
• Setur markmið og tryggir að verkefni séu
unnin í samræmi við áherslur á hverjum tíma
• Ber ábyrgð á að skapa sterka liðsheild og
tryggja að deildin hafi á að skipa starfsfólki
sem býr yfir hæfni og þekkingu sem þarf til að
styðja við sett markmið
• Hefur yfirumsjón með verkefnum hópsins,
drífur hann áfram og ryður hindrunum úr vegi
• Dagleg stjórnun

Hæfniskröfur
• Leiðtogahæfni, drifkraftur og samskiptafærni
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og
gagnrýnin hugsun
• Stjórnunarreynsla
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Sérþekking á sviði innri endurskoðunar
• Þekking á starfsemi fjármálafyrirtækja
er kostur
• Löggilding í endurskoðun er kostur
• Faggilding í innri endurskoðun er kostur
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
ásamt færni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veita
Þórður S. Óskarsson hjá Intellecta, sími 511 1225,
netfang thordur@intellecta.is og Jökull H. Úlfsson,
forstöðumaður mannauðs, sími 444 7457,
netfang jokull.ulfsson@arionbanki.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni
þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. Farið er
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Arion banki er skráður á aðallista Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm. Jafn réttur kvenna
og karla til starfa er okkur hjartans mál. Arion banki er jafnlaunavottaður en það felur í sér
formlega staðfestingu á því að fagleg vinnubrögð séu til staðar við ákvörðun launa og að
starfsfólki í jafnverðmætum störfum sé ekki mismunað.

arionbanki.is

Arion banki atvinna

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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LEITUM AÐ STARFSKRÖFTUM
Í LAGERSTÖRF OG AKSTUR
Olís óskar eftir að ráða ábyrgðarfulla og kraftmikla einstaklinga til
framtíðarstarfa, annarsvegar í tilfallandi störf á lager okkar í Reykjavík
og hinsvegar bílstjóra í útakstur og dreiﬁngu á vörum.

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur bílstjóra

• Lyftarapróf kostur

• Gilt meirapróf

• Snyrtimennska og reglusemi

• ADR-réttindi kostur

• Hæfni í mannlegum samskiptum,
jákvæðni og þjónustulund
Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi, snyrtimennsku
og hæfni í mannlegum samskiptum.
Störﬁn henta jafnt körlum sem konum.
Skilyrði er að umsækjendur haﬁ hreint sakavottorð og séu reyklausir.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið frida@olis.is.
Umsóknarfrestur er til 4. nóvember.

BÍLSTJÓRI OG
LAGERSTARFSMAÐUR

ÍSLENSK A SI A.IS ICE 89857 10/18

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

FLJÚGANDI FÆR
í samskiptum?

Upplýsingafulltrúi Icelandair
Icelandair óskar eftir því að ráða upplýsingafulltrúa til starfa. Upplýsingafulltrúi vinnur náið með forstjóra og framkvæmdastjórn
félagsins við að koma stefnu þess og starfsemi á framfæri með vandaðri upplýsingagjöf til helstu haghafa, s.s. starfsmanna,
viðskiptavina og fjölmiðla.
Starfssvið:

Hæfnikröfur:

I Þátttaka í mótun ímyndarstefnu félagsins

I Reynsla af sambærilegu starfi eða störfum í fjölmiðlum er skilyrði

I Miðlun upplýsinga um starfsemi fyrirtækisins, í hefðbundnum fjölmiðlum

I Háskólamenntun sem nýtist í starfi

og á samfélagsmiðlum

I Gerð fréttatilkynninga, svörun fyrirspurna og vöktun fjölmiðlaumfjöllunar
I Greinaskrif og gerð annars upplýsingaefnis
I Umsjón með fyrirtækjasíðum á vefmiðlum Icelandair
I Ráðgjöf til stjórnenda og systurfyrirtækja vegna fjölmiðlasamskipta

Icelandair er leiðandi flugfélag sem býður ferðir til og frá Íslandi og er
hagstæður kostur fyrir flug yfir Atlantshafið. Félagið einbeitir sér að veita
viðskiptavinum sínum öruggar og traustar flugferðir sem og einstaka þjónustu.
Icelandair flýgur til margra stórborga í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.
+ Umsóknir óskast eigi síðar en 4. nóvember nk.
á www.icelandair.com/is/um-okkur/storf-i-bodi

I Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
I Mikil færni í notkun samfélagsmiðla
I Geta til að vinna hratt og undir álagi
I Frumkvæði, ábyrgð, samskiptalipurð og góð framkoma
I Viðkomandi þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma

Nánari upplýsingar veitir:
Kristján Pétur Sæmundsson I ráðningastjóri I kristjanpetur@icelandair.is

Al-Verk er framsækið stjórnunarfyrirtæki í mannvirkjagerð með megináherslu á
framkvæmdir og ráðgjöf. Fyrirtækið vinnur í dag að nokkrum spennandi og krefjandi
verkefnum á höfuðbogarsvæðinu og hefur innan sinna raða kraftmikið, vel menntað
og metnaðarfullt starfsfólk með langa reynslu.

FRAMKVÆMDIR OG RÁÐGJÖF

Al-verk hefur yﬁrumsjón með framkvæmdum í verktöku og sinnir verkefnis- og
byggingastjórn. Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við undirbúning framkvæmda,
virðisgreiningu og hönnun.

Tæknimaður/Verkefnastjóri

Vélvirki/rafvirki/vélamaður
Kjörís í Hveragerði óskar eftir að ráða vélvirkja/rafvirkja/
vélamann til að starfa við viðgerðir og viðhald í verksmiðju
fyrirtækisins í Hveragerði.
Viðkomandi einstaklingur þarf að vera traustur, með ríka
þjónustulund og getað tekist á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Okkur vantar góðan liðsauka. Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambærilegum störfum, liprir í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkþáttastýring og verkefnastjórn
• Framkvæmdaeftirlit

• Prófgráða í byggingaverkfræði,
byggingafræði eða byggingatæknifræði

• Þátttaka í verkfundum

• Iðnmenntun á byggingasviði

• Þátttaka í gerð verkáætlana

• Meistararéttindi eru kostur

• Þátttaka í rýnifundum tengdum
verkefna- og gæðastjórnun

• Reynsla af sambærilegum störfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta, gott vald á íslensku
í rituðu og töluðu máli, ásamt góðri
enskukunnáttu

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2018. Umsóknum um starﬁð þarf að
fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og hæfni viðkomandi í starﬁð. Umsóknir sendist á gummi@alverk.is.
Nánari upplýsingar veita: Guðmundur Ingi Hinriksson (gummi@alverk.is) og
Þorleifur Kristinn Árnason (thorleifur@alverk.is).

Nánari upplýsingar í síma 660-1615 netfang hafsteinnd@kjoris.is

Stólpi smiðja óskar eftir
véla- og viðgerðarmanni
Stólpi Smiðja er öflugt viðgerðarverkstæði sem þjónar m.a
skipafélögum og flutningsaðilum.
Boðið er upp á fyrirtaks vinnuaðstöðu og gott starfsumhverfi.
Starfslýsing
* Starfið felur í sér viðgerðir og viðhald fyrir viðskiptavini
ásamt viðhaldi á tækjakosti félagsins og öðru tilfallandi.
* Leitað er eftir lausnarmiðuðum og útsjónarsömum
starfsmanni sem getur unnið sjálfstætt.
Hæfniskröfur
* Reynsla af viðgerðum, á vélum og tækjum skilyrði.
* Þarf að koma vel fyrir og vera með ríka þjónustulund
* Góð íslensku kunnátta
* Almenn Ökuréttindi og meirapróf skilyrði og vinnuvélapróf
er kostur.

Starf yfirmanns
knattspyrnumála

Frekari upplýsingar fást í tölvupósti Snorri@stolpigamar.is
eða í síma 422 1221 (á milli 09:00-17:00)

Knattspyrnusamband Íslands, KSÍ, auglýsir laust
til umsóknar starf yfirmanns knattspyrnumála.

Byggingar- og
skipulagsfulltrúi

Helstu verkefni yfirmanns knattspyrnumála/knattspyrnusviðs:

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.

Yfirmanni knattspyrnumála ber að efla
faglegt starf KSÍ á knattspyrnusviði
sambandsins og heyrir undir
framkvæmdastjóra.

Yfirumsjón með samskiptum við
aðildarfélög sambandsins og yfirþjálfara
þeirra þegar kemur að eflingu og
stuðningi við þeirra faglega starf.

Ábyrgur fyrir samræmingu og framþróun á
vinnubrögðum við þjálfun landsliða og ber
að sjá til þess að sú þekking sem er innan
KSÍ nýtist íslenskri knattspyrnu sem best.

Starfar með landsliðsnefndum,
fræðslunefnd og mótanefnd KSÍ ásamt
öðrum fastanefndum eftir atvikum.

Vinnur að því að efla faglega þekkingu og
framþróun á knattspyrnusviði
sambandsins þannig að sviðið standist
alþjóðlegan samanburð. Umsjón og
eftirfylgni með markmiðasetningu því
tengdu og vinnur að nýrri afreksstefnu
sambandsins.

Tengiliður við erlend knattspyrnufélög og
önnur knattspyrnusambönd ásamt UEFA
og FIFA.
Fræðsludeild innanhandar við
skipulagningu viðburða og útgáfu
fræðsluefnis í nafni KSÍ.
Aðkoma að áætlanagerð og
skipulagningu við rekstur landsliðanna
ásamt ráðningu þjálfara KSÍ.

Hæfiskröfur og menntun
UEFA A gráða skilyrði, UEFA Pro æskileg.

Umsóknir sendist á netfangið klara@ksi.is.

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með
15. nóvember 2018.

Reynsla af þjálfun og/eða stjórnun.
Leiðtogahæfileikar.
Góð þekking á íslenskri knattspyrnu.

Nánari upplýsingar veitir Klara Bjartmarz,
framkvæmdastjóri KSÍ, í síma 510 2900.

Góð tölvukunnátta nauðsynleg.
Góð tungumálakunnátta.

Knattspyrnusamband Íslands | Laugardalur | 104 Reykjavík | 510 2900 | ksi@ksi.is | www.ksi.is

Starfsmaðurinn fer með framkvæmd byggingar- og
skipulagsskipulagsmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi við skipulags- og byggingarnefnd sveitarfélagsins 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.
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Leiðbeinandi - Ræstingar
Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.
Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna
ásamt vinnu með þeim.
Um er að ræða 75-80% starf á dagvinnutíma, virka daga.
Góður vinnustaður í gefandi umhverfi.

Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar
á Íslandi. Hlutverk hennar
er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um
samhæﬁngu hagtalna,
stunda rannsóknir og stuðla
þannig að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum.

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

Hagstofa Íslands
Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða

óskar
eftir að
ráða metnaðarfullan
metnaðarfullan
og áhugasaman
starfsmann til starfa.
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur á efnahagssviði
Sérfræðingur í gagnasöfnun
Deildin sér um útreikning verðvísitalna, úrvinnslu útgjaldarannsóknar og alþjóðlegan verð-

samanburð.
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild.
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir
Starﬁð felur í sér vinnu við mælingu og útreikning verðvísitalna og annarrar verðtölfræði.
á vegum Hagstofunnar. Starﬁð felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við
Starfsmaðurinn mun auk þess vinna að þróun á aðferðafræði og styrkingu innviða við úrvinnslu
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna
verðvísitalna. Starﬁð felur einnig í sér samskipti við gagnaveitendur, straumlínulögun úrvinnslusem
og innsöfnun
gagna
fyrirtækjum
og stofnunum.
Jafnframt
kallar
og
mælingaferla,
þjónustu
viðfrá
notendur
og kynningu
á aðferðafræði.
Viðfangsefnin
eru fjölbreytt
starﬁð
á teymisvinnu
innleiðingu
og spurningalistagerð vegna
og
fela í sér
mikil samskiptivið
viðhönnun,
innlenda og
erlenda aðila.
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í
hagskýrslugerð.
HÆFNISKRÖFUR

Píanókennari / meðleikari

t)ÈTLØMBNFOOUVOÈNFJTUBSBTUJHJÓIBHGS§J

t(Ø§JSTBNTUBSGTPHTBNTLJQUBImMFJLBS
t(Ø§JSHSFJOJOHBSImMFJLBSPHSÚLIVHTVO
3tFLLJOHÈWJOOTMVHBHOBHSVOOB
Háskólapróf sem nýtist í starﬁ,
framhaldsmenntun
er kostur
UE42t/ÈLWNOJPHFJOCFJUJOH
t'SVNLW§JPHBHJ
3t3FZOTMBBGUÚMGS§JMFHSJÞSWJOOTMVPHBMNFOO
Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum
(svo sem SQL) er nauðsynleg
3FZOTMBBGB§TLSJGBPHHFGBÞUGS§JHSFJOBS
3 tölvukunnátta
Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svotsem
R, SPSS, STATA) er æskileg
TLJQVMFHBPHVOEJS
er kostur
3t(FUBUJMB§WJOOBTKÈMGTUUU
Reynsla af gagnasöfnun
er kostur
tFLLJOHÈWÚSVN WFS§MBHOJOHBSIFH§VOPH
3 álagi
Góð ritfærni á íslensku og ensku
rekstri netverslana er kostur.
3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni

Hæfniskröfur
tFLLJOHÈWÓTJUÚMVGS§VN

Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa
píanókennara / meðleikara í 75% afleysingastarf frá 1.
janúar – 31. maí 2019.
Menntun og eiginleikar:
- Tónlistarkennari III (samkv. kjarasam. FT/FÍH) - með
píanókennarapróf og reynslu og færni í píanómeðleik.
- Eigi gott með mannleg samskipti.
- Samviskusamur, skapandi og skipulagður.

3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
6NFSB§S§BGVMMUTUBSGPHTLJMFHUFSB§WJ§LPNBOEJHFUJIBm§TUÚSGTFNGZSTU
-BVOFSVTBNLWNULKBSBTBNOJOHJGKÈSNÈMBSÈ§VOFZUJTJOTPHIMVUB§FJHBOEJTUÏUUBSGÏMBHT
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.
Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: StarfsUm er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Laun
VNTØLO #PSHBSUÞOJB 3FZLKBWÓLF§BSBGSOUÈOFUGBOHJ§TUBSGTVNTPLO!IBHTUPGBJT

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla.
Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-9687 eða
aðstoðarskólastjóra í síma 864-1235.

eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar
sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
ÈLWÚS§VOIFGVSWFSJ§UFLJO6NTØLOJSHJMEBÓTFYNÈOV§JGSÈ¢WÓB§VNTØLOBSGSFTUVSSFOOVSÞU

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember 2018.
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til
helga@tonar.is eða joi@tonar.is.
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Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099
www.hagstofa.is

Nánari Netfang
upplýsingarstarfsumsokn@hagstofa.is
um starﬁð veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum
landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum í Árnessýslu.
Fjöldi nemenda er um 600 og starfa um 30 kennarar við skólann.

Þjónustumiðstöð atvinnulífsins

Ráðningarstjóri
Elja óskar eftir ráðningarstjóra fyrir innlenda ráðningarþjónustu
Elja mun auka þjónustu við viðskiptavini sína með því að bjóða upp á innlenda ráðningarþjónustu
og launavinnslu, þess vegna leitum við nú að öflugum liðsauka.
Starfssvið
.-%% %30!6%+)*+($&1 #!+* #%9((&%8,(% 
, 1)" '*, %
. #&1)(1&* (-#% * #&1
.*+$)/"!%7#+%+$)%&)$)" '* , 1
+$)/"!%+(
.$)" '* &(31!7* #, 1)" '*, %3(31% %((#
.31% %()*!6( -( ( %*+% (($",/$)*!6(
&$+%, %%%3 1$1*-$ , 1)" '*)*!6(
Um Elju
2)"( )*&+#!+)*(+$$%%)&(-( (*/" 1* #8)
5"8*+,& 5-"!,5"

Hæfniskröfur
.%%*+%5)3#(/1 1$%%+1))*!6(%+%
. 1$ %%)*"&)* 0( !3((-%)#(31% %+$
.&***%)#%*55)#%)"+*, %%+#5
. &**$11, %%5*-$ %* %% +%% 1)!3#)*/**
.*%1+(&(+$",/1 5)*(
.61 ()$)" '*&)7#+/ # "(

$)6"%(()*+((* #&$1%6,$($)6"%3)$*
"-%% %((4 )"#)%5*7#,+'6)* 3(*+( #! )
3%( +''#9) %(+$)*( 1, * ( (*8(6%%))&%
($",/$)*!6( #!+)5$    %*% (*+( #! )

    elja.is #! #! )

12 ATVINNUAUGLÝSINGAR

2 7 . O K TÓ B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

Lyfjafræðingur
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf
lyfjafræðings á skrifstofu gæða og forvarna.

ILVA Vefumsjón og samfélagsmiðlar
ILVA óskar eftir að ráða jákvæðan og öﬂugan einstakling til að sjá um heimasíðu ILVA,
samfélagsmiðla ásamt öðrum skemmtilegum verkefnum í markaðsdeild.
Um fullt starf er að ræða.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

+ Ábyrgð á vef og vefverslun www.ilva.is

+ Jákvæðni, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í vinnubrögðum

+ Umsjón með samfélagsmiðlum, viðburðum og ﬂeira
+ Textaskrif og uppfærsla efnis á vefsíðu

+ Reynsla af vefumsjón

+ Umsjón með fréttabréfum.
+ Uppsetning á skýrslum og samantekt á lykiltölum
fyrir stjórnendur

+ Góð þekking og reynsla af Google Analytics, Facebook,
Instagram og Snapchat
+ Þekking á leitarvélabestun
+ Þekking á InDesign, Photoshop og Navision kostur

Umsóknir óskast fylltar út á https://capacent.com/s/10454
Upplýsingar veitir Sigurlaug Jónsdóttir, sigurlaug.jonsdottir@capacent.is
Umsóknarfrestur til og með 4. nóvember

Meginhlutverk skrifstofunnar er að taka þátt í mótun
stefnu stjórnvalda á málasviði skrifstofunnar. Enn fremXUHUVNULIVWRIXQQL WODèDèKDID\¿UVêQ\¿UIUDPNY PG
stefnu stjórnvalda og fylgja henni eftir m.a. með gerð
lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna og reglugerða
ásamt þátttöku í nefndarstörfum innanlands og erlendis.
Lögð er áhersla á gott samráð og samstarf við stofnanir
og samtök á málasviðum skrifstofunnar.
Skrifstofan annast verkefni er varða gæði, öryggi og
eftirlit í heilbrigðisþjónustu, lýðheilsu og forvarnir,
þar með talið sóttvarnir og geislavarnir. Einnig eru á
hennar sviði lífvísindi, sjúkraskrár og gagnasöfn í heilbrigðisþjónustu, lækningatæki, lyf, ávana- og fíkniefni,
starfsréttindi heilbrigðisstétta, þekkingarþróun og vísindarannsóknir. Helstu verkefni lyfjafræðings snúa að
lyfjamálum og öðrum málefnum tengdum lyfjamálum,
þátttöku í samningu lagafrumvarpa og reglugerða á
sviði lyfjamála, ráðgjöf og þátttöku í stefnumótun og
HUOHQGXVDPVWDU¿
8PHUDèU èDIXOOWVWDUItNUHIMDQGLVWDUIVXPKYHU¿ìDU
sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Menntunar- og hæfniskröfur:
0HLVWDUDJUièDtO\IMDIU èL
6WDUIVUH\QVODVHPQêWLVWtVWDU¿
-iNY èQLOLSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJK IQL
til að vinna með öðrum.
ëHNNLQJRJiKXJLiKHLOEULJèLVPiOXP
)UXPNY èL VMiOIVW èL t YLQQXEU|JèXP VNLSXODJVhæfni og hæfni til að vinna í teymi.
*RWWYDOGitVOHQVNXRJI UQLWLODèWMiVLJtU èXRJ
riti.
*yèNXQQiWWDtHQVNXVNLO\UèLRJYDOGiHLQX1RUèXUlandamáli er kostur.

Sérnámsstöður í heimilislækningum

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir lausar til umsóknar sérnámsstöður í
heimilsilækningum frá 1. janúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018.
+HLOVXJ VODK|IXèERUJDUVY èLVLQVVDPDQVWHQGXUDIKHLOVXJ VOXVW|èYXPt5H\NMDYtN6HOWMDUQDUQHVL0RVIHOOVXPG PL
.ySDYRJL*DUèDE RJ+DIQDU¿UèL+HLPDKM~NUXQëURVNDRJKHJèXQDUVW|è*|QJXGHLOGVyWWYDUQDRJK OLVOHLWHQGD
*HèKHLOVXWH\PXPëUyXQDUPLèVW|èKHLOVXJ VOXiODQGVYtVXDXNVWRèìMyQXVWXiVNULIVWRIX
Sérnám í heimilislækningum hefur verið starfrækt í fjölda ára og hefur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins verið leiðandi
tVpUIU èLQiPLI\ULUKHLPLOLVO NQDiËVODQGL1iPLèHUDOOViURJE\JJLUiPDUNOêVLQJX)pODJVtVOHQVNUDKHLPLOLVO NQDRJ
virkri handleiðslu mentors sem fylgir sérnámslækni eftir allan námstímann. Sérnámslæknir skipuleggur nám sitt í samráði
við mentor og kennslustjóra sérnáms. Námið fer fram á heilsugæslustöð og sjúkrahúsi. Starfshlutfall er 100%.

Kostir sérnáms

Hæfnikröfur

Starfsnám undir virkri handleiðslu reyndra
sérfræðinga
Einstaklingsmiðuð námsáætlun
Hópkennsla annan hvern þriðjudag
Þátttaka í vísindavinnu
Blokkasamningur við Landspítala varðandi
sjúkrahúshluta sérnámsins
Sameiginlegar námsferðir innanlands sem utan

Helstu verkefni og ábyrgð
Almennar lækningar og heilsuvernd
Vaktþjónusta
 1iPVDPKOLèDVWDU¿
Vísindavinna

 ËVOHQVNWO NQLQJDOH\¿
 0M|JJyèLUVDPVNLSWDK ¿OHLNDUIDJPHQQVNDRJ
jákvæðni
Hæfni og vilji til að vinna náið með
skjólstæðingum og samstarfsfólki
 )UXPNY èLIDJOHJXUPHWQDèXURJJHWDWLODè
starfa sjálfstætt
Vandvirkni og samviskusemi
Lausnamiðuð hugsun og vinnubrögð
Vilji til þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu
Áhugi á vísindavinnu æskilegur
Íslenskukunnátta nauðsynleg

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjárPiODRJHIQDKDJVUièKHUUDRJ)pODJKiVNyODPHQQWDèUD
starfsmanna stjórnarráðs hafa gert. Ráðuneytið hvetur
áhugasama einstaklinga, án tillits til kyns, að sækja um.
VNLOHJWHUDèXPV NMDQGLJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2018.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
RJ K IQL YLèNRPDQGL WLO Dè JHJQD VWDU¿QX 8PVyNQLU
skulu fylltar út á Starfatorgi. 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.
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU 0DUJUpW %M|UQVGyWWLU VNULIstofustjóri margret.bjornsdottir@vel.is og Einar
Magnússon, lyfjamálastjóri einar.magnusson@vel.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið
ákvörðun um ráðningu.
Velferðarráðuneytinu, 27. október 2018

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU(OtQERUJ%iUèDUGyWWLUNHQQVOXVWMyULelinborg.bardardottir@heilsugaeslan.is.
Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus
störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Flokksstjóri
5H\éDUÀUéL

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

6WDUIÀRNNVVWMyUDKMiìMyQXVWXVW|è9HJDJHUèDULQQDUi5H\èDU¿UèLHUXODXVWWLOXPVyNQDU8PVWDUIHUDèU èD

Hofsstaðaskóli
• Stuðningsfulltrúi
Sjálandsskóli
• Þroskaþjálfi
Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari eða annar
uppeldismenntaður starfsmaður
• Starfsmaður til stuðnings við barn

Starfssvið
 $OPHQQGDJOHJìMyQXVWDiYHJDNHU¿QX
 iVWDUIVVY èL9HJDJHUèDULQQDU
 i5H\èDU¿UèL
 9LèKDOGiWGYHJVWLNXPXPIHUèDU
 PHUNMXPRJ|èUXPYHJE~QDèL
 éPLVYLQQDtVWDUIVVW|è

Menntunar- og hæfniskröfur
 $OPHQQWJUXQQQiP
 $OPHQQ|NXUpWWLQGLRJPHLUDSUyIELIUHLèDVWMyUD
 9LQQXYpODUpWWLQGL
 *yèUH\QVODDIiPyWDVW|UIXP
 )UXPNY èLRJK IQLWLODèYLQQDVMiOIVW WWVHPRJtKyS
 *yèLUVDPVWDUIVK ¿OHLNDU
 *RWWYDOGitVOHQVNULWXQJX
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
/DXQHUXJUHLGGVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLUtNLVLQVRJ6WDUIVJUHLQDVDPEDQGVËVODQGV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèQyYHPEHU8PVyNQLUEHULVW9HJDJHUèLQQLQHWIDQJ
VWDUI#YHJDJHUGLQLVËXPVyNQLQQLNRPLIUDPSHUVyQXOHJDUXSSOêVLQJDUiVDPWXSSOêVLQJXP
XPìiPHQQWXQRJK IQLVHPyVNDèHUHIWLU
7HNLèVNDOIUDPDèXPVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W
VNLOHJWHUDèVWDUIVPDèXUJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU$UL%*XèPXQGVVRQYHUNVWMyULiìMyQXVWXVW|èLQQLi
5H\èDU¿UèLtVtPDRJtJHJQXPQHWIDQJLèDULEJXGPXQGVVVRQ#YHJDJHUGLQLV
HèD'DYtèëyU6LJI~VVRQE\JJLQJDIU èLQJXUtVtPDRJtJHJQXPQHWIDQJLè
GDYLGWKVLJIXVVRQ#YHJDJHUGLQLV
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf
laus til umsóknar:
Stjórnsýslusvið:
Deildarstjóri launadeildar Kópavogs
Leikskólar:
Leikskólastjóri á leikskólann Lækur
Deildarstjóri óskast í leikskólann Kópahvol
Leikskólasérkennari eða þroskaþjálﬁ á
leikskólann Sólhvörf

Leikskólakennari í Austurkór

Vilt þú breyta heiminum?

Leikskólakennari í Grænatún

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar hjá Tækniskólanum

Leikskólasérkennari í Austurkór
Leikskólasérkennari í Kópahvol

Leikskólakennari í Kóphvol
Starfsmaður á leikskólann Austurkór eftir
hádegi
Grunnskólar:

– Sérkennari á starfsbraut

– Kennari í raﬁðngreinum

Kennari, sérkennari eða þroskaþjálﬁ í
Álfhólsskóla

– Kennari í stærðfræði

– Kennari í skipstjórn

– Kennari í íslensku

– Kennari í eðlisfræði, tímabundin staða

Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Forfallakennsla á yngsta stig Snælandsskóla

– Kennari í ljósmyndun

Sérkennari í leikskólann Fífusali
Velferðarsvið:
Starfsmaður í Roðasali -hlutastarf

Nánari upplýsingar um störﬁn ﬁnnur þú á vefsíðu Tækniskólans www.tskoli.is/laus-storf

Starfsmaður í dagþjálfun Roðasala
Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk
Stuðningsaðilar í liðveislu
Umsóknir ásamt upplýsingum um störﬁn
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

kopavogur.is

Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi kennslugreinum, sbr. lög nr. 87/2008.
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Fræðslustjóri

Airport Associates óskar eftir drífandi einstaklingi með brennandi áhuga á fræðslu- og
þjálfunarmálum. Hlutverk fræðslustjóra er að hafa heildaryfirsýn yfir þjálfunar- og
fræðslumálXP hjá fyrirtækinu, leiða þau og móta. Fræðslustjóri vinnur náið með
deildarstjórum sem og sérfræðingum þjálfunarmála innan deilda.

Helstu verkefni:

ñ<ILUXPVM´QRJHIWLUI\OJQLPH±¿M¢OIXQDURJIU§±VOXP¢OXPI\ULUW§NLVLQV
ñE\UJ±¢XWDQXPKDOGL¿M¢OIXQDURJIU§±VOXVVVNU¢QLQJXP
ñ7U\JJMDD±¿M¢OIXQDUNU·IXPVªP§WW
ñ)UDPVHWQLQJRJ¿U´XQ¢IU§±VOXHIQLRJ¿M¢OIXQDUD±IHU±XP
ñ8PVM´Q¢NHUIXPRJKXJE»QD±LVHPQRWD±XUHUWLO¿M¢OIXQDURJIU§±VOX
ñ6NLSXODJQLQJRJXWDQXPKDOG¿M¢OIXQDURJIU§±VOX®VDPVWDUILYL±IOXJIªO·JRJPLVPXQDQGLGHLOGLUI\ULUW§NLVLQV
ñ6DPVNLSWLYL±IOXJIªO·JYHJQD¿M¢OIXQDURJIU§±VOX¿DUID
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Starfsmaður í gestamóttöku
Íbúðarhótel í miðbæ Reykjavíkur óskar
eftir starfsmanni í gestamóttöku.
Um er að ræða vaktavinnu. Æskilegt er að viðkomandi búi í eða
nálægt 101 Reykjavík. Skilyrði er að viðkomandi reyki ekki.

Starfssvið
Gestamóttaka
Svara tölvupóstum
og símtölum
Eftirfylgni með þrifum
Þjónusta við gesti
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Samskiptahæfni og rík þjónustulund
Jákvæðni og sveigjanleiki
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

6NTØLOJSVNTUBSGJ§ ÈTBNUVQQMâTJOHVNVN
OÈNPHGZSSJTUÚSG TLVMVCFSBTUÈOFUGBOHJ§
BUWJOOB!GSFUUBCMBEJEJTNFSLU (FTUBNØUUBLBi

Hæfniskröfur:

ñ+¢VN´ODSU´IVHPQ¾WLVW®VWDUIL
ñHNNLQJ¢Q¢PVRJNHQQVOXIU§±XP
ñ5H\QVODDIVDPE§ULOHJXVWDUIL
ñ0M·JJ´±W·OYXRJW§NQL¿HNNLQJ
ñ0M·JJRWWYDOG¢®VOHQVNXRJHQVNX®W·OX±XRJULWX±XP¢OL
ñ)UXPNY§±LVNLSXODJVK§IQLRJ·JX±YLQQXEU·J±
ñ-¢NY§WWYL±KRUI¿M´QXVWXOLSXU±RJPLNLOVDPYLQQXK§IQL

Airport Associates er sjálfstætt starfandi flugafgreiðslufyrirtæki með höfuðstöðvar á
Keflavíkurflugvelli. Starfsemin felur í sér alla alhliða þjónustu við flugfélög, allt frá hleðslu /
afhleðslu farms, innritun farþega, hleðslu eftirlit, fraktafgreiðslu og ræstingu.
Umsóknafrestur er til og með . Q´YHPEHU 2018.
Áhugasamir sækið um á heimasíðu fyrirtækisins, www.airportassociates.com
Nánari upplýsingar veitir Þórey Jónsdóttir, mannauðsstjóri,
thorey@airportassociates.com
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Rafræn þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar leitar að samstarfsaðila við uppbyggingu á viðmótsog hönnunarkerfi fyrir stafrænar lausnir (e. Design System). Við leitum að vefhönnuði / vefstofu
sem hefur reynslu og þekkingu á þessu sviði.
Hönnunartungumálið (e. Design Language) er kjarninn í verkefninu. Hanna þarf fjölda eininga sem
má raða saman til að smíða stafrænar lausnir hjá borginni.
Markmiðið með viðmóts- og hönnunarkerfi er að staðla vinnubrögð, hraða framleiðsluferli, fækka
villum og auka gæði stafrænna verkefna borgarinnar til lengri tíma.
Í kerfinu þarf að huga að hönnun, notendaupplifun, forritun, nytsemi, aðgengi og efnisvinnu. Borgin
er með á sínum snærum teymi sérfræðinga sem mun vinna í náinni samvinnu við þann
samstarfsaðila á sviði hönnunar, sem við leitum nú að.
Samstarfsaðili þarf að:
 Setja sig vel inn í þjónustu, þjónustustefnu og vörumerki Reykjavíkurborgar
 Vinna í nánu samstarfi við viðmótssérfræðinga, forritara og aðra sérfræðinga
 Vera tilbúinn til þess að þróa verkefnið áfram eftir að kerfið er tekið í notkun.
Hæfniskröfur:
 Reynslu af sambærilegu verkefni / verkefnum.
 Þekkingu á smíði og innleiðingu á viðmóts- og hönnunarkerfum eða sambærilegum verkefnum.
 Viðamikla reynslu af hönnun fyrir vefi og aðrar stafrænar lausnir.
Ef þú telur þig vera rétta samstarfsaðilann þá viljum við heyra í þér. Sendu okkur stutta lýsingu á
þinni reynslu og stutta greinargerð um hvernig nálgast má verkefnið. Í framhaldinu fundum við með
þeim sem uppfylla kröfur í þessari auglýsingu. Tilboða verður svo leitað í verkefnið á grundvelli
kröfulýsingar sem verður afhent öllum sem Rafræn þjónustumiðstöð telur koma til greina sem
samstarfsaðilar.
Öllum erindum verður svarað.
Áhugasamir sendi tölvupóst á vefur@reykjavik.is fyrir 3. nóvember 2018.

Deildarstjóri og
leikskólakennari óskast
Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir deildarstjóra í 100%
stöðu, í tímabundna ráðningu, frá 1. desember 2018 með
möguleika á fastráðningu vegna stækkunar leikskólans.
Einnig óskast leikskólakennari í 100% stöðu í ótímabundna ráðningu, sá þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Einnig kemur til greina að ráða í hlutastarf. Í leikskólanum starfar samstillt, glaðlynt og metnaðarfullt starfsfólk
og mikil áhersla er lögð á góðan starfsanda og vellíðan
barna.
Auk þess er mikil og góð samvinna á milli leikskólans
og grunnskólans Bláskógaskóla í Reykholti. Álfaborg
er 2ja deilda leikskóli og er staðsettur til bráðabirgða í
tveimur húsum í Reykholti, Biskupstungum, þ. á m. með
aðalaðsetur í Bláskógaskóla. Nýtt húsnæði leikskóla er í
smíðum og er áætlað að taka það í notkun haustið 2019.
1 Vakin er athygli á að álagsgreiðslur eru í boði.
1 Möguleiki er á að útvega leiguhúsnæði í nágrenninu.

Deildarstjóri
Helstu verkefni:
1 Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd
og mati á starfi deildarinnar
1 Vinnur að uppeldi og menntun barna
1 Foreldrasamstarf
Menntunar- og hæfniskröfur:
1 Leikskólakennaramenntun
1 Góð íslensku kunnátta
1 Sjálfstæði frumkvæði og góð samskiptahæfni
1 Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í starfi
1 Ánægja af því að starfa með börnum
1 Reynsla er æskileg

Leikskólakennari
Helstu verkefni:
1 Vinnur að uppeldi og menntun barna
1 Vinnur að faglegu starfi og samvinnu innan skólans
1 Foreldrasamstarf
Menntunar- og hæfniskröfur:
1 Leikskólakennaramenntun
1 Góð íslensku kunnátta
1 Sjálfstæði, frumkvæði og góð samskiptahæfni
1 Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í starfi
1 Ánægja af því að starfa með börnum
Fáist ekki leikskólakennari til starfsins er heimilt að ráða
annan í stöðuna. Starfið hentar jafnt körlum sem konum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lieselot Simoen,
leikskólastjóri í síma 480 3045. Umsóknir sendast á
netfangið lieselot@blaskogabyggd.is
Umsóknarfrestur er til 4. nóvember 2018.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
al.
skor tir hönn unar stað
* Þess a augl ýsin gu

Job.is

Starfatorg.is

Leiðbeinandi - Ræstingar
Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.
Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna
ásamt vinnu með þeim.
Um er að ræða 75-80% starf á dagvinnutíma, virka daga.
Góður vinnustaður í gefandi umhverfi.
Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf.
óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja
Starfssvið:
&GUJSMJU WJ§HFS§JSPHVQQTFUOJOHVÈMZGUVNPHSFOOJTUJHVN
Einnig önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf
sendist á schindler@schindler.is.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Lyfjafræðingur
Hjúkrunarfræðingur/teymisstjóri
Starfsmaður í umönnun
Hjúkrunarfræðingur
Sérnámsstöður í heimilislækn.
Þjónustuliði í mötuneyti
Eftirlitsmaður í lyfjaöryggisdeild
Kennari í skapandi greinum
Verkefnastjóri á Þjónustusviði
Fulltrúi á Tryggingasviði
Verkefnastjórar
Verkefnastjóri
Sérfræðingur
Teymisstjóri
Flokkstjóri
Bifvélavirki/vélvirki
Flokkstjóri
Gæðastjóri
Sérfræðingur á efnahagssviði
Skrifstofustjóri
Kennari, málmiðngreinar
Ræstingar
Lögfræðingur
Lektor í félagslyfjafræði
Lektor í svæfingahjúkrun
Skurðhjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraþjálfari
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri
Lyfjaframleiðsla f. jáeindaskanna
Starfsmaður
Sjúkraþjálfarar
Deildarstj. reikningsskil-fjárstýring
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari
Skrifstofustjóri/verkefnastjóri
Aðstoðardeildarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Rannsóknarlögreglumenn
Störf safnkennara
Uppl.- og bókasafnsfræðingur
Gagnasérfræðingur
Fangaverðir, Hólmsheiði
Flutningastarfsmaður
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Bústjóri á Hesti

201810/1951
Velferðarráðuneytið
Reykjavík
201810/1950
Landspítali, lyflækningar
Reykjavík
201810/1949
Landspítali, öldrunarlækningadeild
Reykjavík
201810/1948
Landspítali, göngud. skurðlækninga Reykjavík
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Höfuðborgarsv. 201810/1947
201810/1946
Kvennaskólinn í Reykjavík
Reykjavík
201810/1945
Lyfjastofnun
Reykjavík
201810/1944
Menntaskólinn á Ísafirði
Ísafjörður
201810/1943
Ríkiskaup
Reykjavík
201810/1942
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
201810/1941
Framkvæmdasýsla ríkisins
Reykjavík
201810/1940
Framkvæmdasýsla ríkisins
Reykjavík
201810/1939
Framkvæmdasýsla ríkisins
Reykjavík
201810/1938
Framkvæmdasýsla ríkisins
Reykjavík
201810/1937
Vegagerðin
Egilsstaðir
Vegagerðin
Reyðarfjörður 201810/1936
Vegagerðin
Reyðarfjörður 201810/1935
201810/1934
Mannvirkjastofnun
Reykjavík
201810/1933
Hagstofa Íslands
Reykjavík
201810/1932
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
201810/1931
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
201810/1930
Þjóðleikhúsið
Reykjavík
201810/1929
Háskóli Íslands, skrifstofa rektors
Reykjavík
201810/1928
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík
201810/1927
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupstaður 201810/1926
201810/1925
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland
201810/1924
Landspítali, hjartad. og hjartagöngud. Reykjavík
201810/1923
Landspítali, göngudeildir
Reykjavík
201810/1922
Landspítali
Reykjavík
201810/1921
Landspítali, sjúkrahúsapótek
Reykjavík
201810/1920
Landspítali, smitsjúkd.-/lyflækningad. Reykjavík
201810/1919
Landspítali, fjármálasvið
Reykjavík
201810/1918
Landspítali, göngudeild lyflækninga
Reykjavík
201810/1917
Landspítali, lungnalækningar
Reykjavík
201810/1916
Landspítali, skurðstofur
Reykjavík
201810/1915
Landspítali, vöknun
Reykjavík
201810/1914
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Reykjavík
201810/1913
Náttúruminjasafn Íslands
Reykjavík
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Sauðárkrókur 201810/1912
201810/1911
Skógræktin
Reykjavík
201810/1910
Fangelsismálastofnun
Reykjavík
201810/1909
Landspítali
Reykjavík
201810/1908
Landspítali, bráðateymi geðsviðs
Reykjavík
201810/1907
Heilsugæslan Hamraborg
Kópavogur
Landbúnaðarháskóli Íslands
Borgarfjörður 201810/1906
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Flokksstjóri
Fellabæ

Til sölu er lítið handverksfyrirtæki
Eitt sinnar tegundar í Reykjavík.
Hentar vel fyrir hugmyndaríka og handlagna einstaklinga.
Nánari upplýsingar í síma 695 3612

6WDUIÀRNNVVWMyUDKMiìMyQXVWXVW|è9HJDJHUèDULQQDUt)HOODE HUXODXVWWLOXPVyNQDU8PVWDUIHUDèU èD
Starfssvið
 $OPHQQGDJOHJìMyQXVWDiYHJDNHU¿QX
 iVWDUIVVY èL9HJDJHUèDULQQDU
 t)HOODE 
 9LèKDOGiWGYHJVWLNXPXPIHUèDU
 PHUNMXPRJ|èUXPYHJE~QDèL
 éPLVYLQQDtVWDUIVVW|è

Menntunar- og hæfniskröfur
 $OPHQQWJUXQQQiP
 $OPHQQ|NXUpWWLQGLRJPHLUDSUyIELIUHLèDVWMyUD
 9LQQXYpODUpWWLQGL
 *yèUH\QVODDIiPyWDVW|UIXP
 5H\QVODDIYHJKHÀXQHU VNLOHJ
 )UXPNY èLRJK IQLWLODèYLQQDVMiOIVW WWVHPRJtKyS
 *yèLUVDPVWDUIVK ¿OHLNDU
 *RWWYDOGitVOHQVNULWXQJX
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
/DXQHUXJUHLGGVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLUtNLVLQVRJ6WDUIVJUHLQDVDPEDQGVËVODQGV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèQyYHPEHU8PVyNQLUEHULVW9HJDJHUèLQQLQHWIDQJ
VWDUI#YHJDJHUGLQLVËXPVyNQLQQLNRPLIUDPSHUVyQXOHJDUXSSOêVLQJDUiVDPWXSSOêVLQJXP
XPìiPHQQWXQRJK IQLVHPyVNDèHUHIWLU
7HNLèVNDOIUDPDèXPVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W
VNLOHJWHUDèVWDUIVPDèXUJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU0DJQ~V-yKDQQVVRQ\¿UYHUNVWMyULìMyQXVWXVW|èLQQL
t)HOODE tVtPDRJtJHJQXPQHWIDQJLèPDJQXVMRKDQQVVRQ#YHJDJHUGLQLV
HèD'DYtèëyU6LJI~VVRQE\JJLQJDIU èLQJXUtVtPDRJtJHJQXPQHWIDQJLè
GDYLGWKVLJIXVVRQ#YHJDJHUGLQLV
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

Málþing með notendum
Faxaflóahafna
Þriðjudaginn 30. október 2018, kl. 16:00 í HÖRPU
Til þess að kynna það sem efst er á baugi hjá Faxaflóahöfnum sf. og fræðast um starfsemina á hafnarsvæðum
fyrirtækisins boða Faxaflóahafnir sf. til málþings þriðjudaginn 30. október kl. 16:00, Björtuloft, 5. hæð, Hörpu.
Dagskrá málþingsins á að snerta málefni sem flestra á
hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. og verður sem hér segir:

Bifvélavirki /vélvirki
Reyðarfjörður

16:00 Setning

%LIYpODYLUNLHèDYpOYLUNLyVNDVWiYHUNVW èL9HJDJHUèDULQQDUi5H\èDU¿UèL8PVWDUIHUDèU èD

16:35 Hátíð hafsins

Starfssvið
 9LèKDOGRJODJI ULQJDUiYLQQXYpOXP
 9HJDJHUèDULQQDU
 Viðhald og lagfæringar á vegbúnaði,
 PDYHèXUVW|èYXPRJP\QGDYpOXP
 éPLVYLQQDtVWDUIVVW|è

Kristín Soffía Jónsdóttir, stjórnarformaður

16.05 Áætlun um rekstur og framkvæmdir árið 2019
Gísli Gíslason, hafnarstjóri

16:20 Skýrsla um atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni
Erna Kristjánsdóttir, markaðs og gæðastjóri
Dagmar Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri
Concept Events

Menntunar- og hæfniskröfur
 6YHLQVSUyItELIYpODYLUNMXQHèDYpOYLUNMXQ VNLOHJW
 5H\QVODDIYLèJHUèXPiYLQQXYpOXP
 0HLUDSUyI
 9LQQXYpODUpWWLQGL VNLOHJ
 ëHNNLQJiYLQQXPHèUDIPDJQ VNLOHJ
 )UXPNY èLRJK IQLWLODèYLQQDVMiOIVW WWVHPRJtKyS
 *yèLUVDPVWDUIVK ¿OHLNDU
 *RWWYDOGitVOHQVNULWXQJX

16:50 Þjónustuhúsin við Ægisgarð
Halldóra Hrólfsdóttir, skipulagsfulltrúi

17:05 Skýrsla um atvinnustarfsemi í Sundahöfn
Helgi Laxdal, forstöðumaður rekstardeildar

17:20 Næstu verkefni Sjávarklasans
Þór Sigfússon, eigandi og stjórnarformaður

17:35 Skýrsla um atvinnustarfsemi á Grundartanga
Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar

17.50 Umræður og fyrirspurnir

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
/DXQHUXJUHLGGVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLUtNLVLQVRJ6WDUIVJUHLQDVDPEDQGVËVODQGV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèQyYHPEHU8PVyNQLUEHULVW9HJDJHUèLQQLQHWIDQJ
VWDUI#YHJDJHUGLQLVËXPVyNQLQQLNRPLIUDPSHUVyQXOHJDUXSSOêVLQJDUiVDPWXSSOêVLQJXP
XPìiPHQQWXQRJK IQLVHPyVNDèHUHIWLU
7HNLèVNDOIUDPDèXPVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~W
VNLOHJWHUDèVWDUIVPDèXUJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLUÈVPXQGXU36YDYDUVVRQYHUNVW èLVIRUPDèXU
i5H\èDU¿UèLtVtPDHèDtJHJQXPQHWIDQJLèDVPXQGXUSVYDYDUVVRQ#YHJDJHUGLQLV
HèD'DYtèëyU6LJI~VVRQE\JJLQJDIU èLQJXUtVtPDRJtJHJQXPQHWIDQJLè
GDYLGWKVLJIXVVRQ#YHJDJHUGLQLV
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

Fundarstjóri:
Erna Kristjánsdóttir, markaðs og gæðastjóri
Fundurinn er opinn öllum, en þeir sem eru með starfsemi á
hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. eru sérstaklega hvattir til
að mæta. Á fundinum gefst tækifæri til þess að koma með
fyrirspurnir og ábendingar um það sem varðar hafnarrekstur, þjónustu og aðstöðu fyrir viðskiptavini.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

GLÆNÝ OG FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Gísli Gíslason,
hafnarstjóri

Job.is
Veitingastaðir

Job.is
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Matvælastofnun auglýsir eftir vottunar- og
eftirlitsaðila fyrir lífræna ræktun og framleiðslu

 Vogabyggð 1. Sjóvarnargarður Gelgjutanga,
útboð nr. 14361
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

Matvælastofnun fer með stjórnsýslu og opinbert eftirlit með lífrænni landbúnaðarframleiðslu skv. breytingu á 3
gr. laga nr. 162/1994 (sbr. 6. gr. laga nr. 33/2018). Matvælastofnun hefur samkvæmt 3. gr. laganna heimild til að
framselja tiltekin verkefni á sviði eftirlits með lífrænni landbúnaðarframleiðslu. Framsal er nánar útlistað í 27. gr.
reglugerðar ESB nr. 834/2007 sem innleidd var hér á landi með reglugerð nr. 477/2017.
Matvælastofnun auglýsir nú eftir faggildum aðila til að sinna vottun og reglubundnu eftirliti með þeim
VHPV NMDXPHèDKORWLèKDIDVWDUIVOH\¿WLODèIUDPOHLèDGUHLIDRJPDUNDèVVHWMDOtIU QWYRWWDèDUDIXUèLU
Kröfur sem vottunar- og eftirlitsaðili þarf að uppfylla eru m.a.:

ÓSKAST TIL LEIGU
VEGAGERÐIN - LEIGUHÚSNÆÐI
20857 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á
leigu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir skrifstofur og
geymslur ásamt útisvæði fyrir Vegagerðina. Umsjónaraðili
er Framkvæmdasýsla ríkisins.
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til
20 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa
um staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu í nálægð við helstu
stofnbrautir. Það skal vera gott aðgengi að húsnæðinu
þ.m.t. fyrir hreyﬁhamlaða, hjólandi og gangandi og næg
bílastæði. Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð alls
5.963 fermetrar. Húsrýmisþörf skrifstofuhúsnæðis er
3.541 fermetrar og geymsluþörf (þjónustu- og grófrými) er
2.428 fermetrar. Þá þarf að fylgja 9.000 fermetra útisvæði.







Faggilding frá faggildingarsviði Einkaleyfastofu skv. ISO/IEC 17065
Hafa haldbæra þekkingu á regluverki ESB um lífræna framleiðslu og reynslu af eftirliti
+D¿iDèVNLSDQ JXVWDUIVIyONLPHèYLèHLJDQGLPHQQWXQRJK IQL
Næga aðstöðu og búnað til að annast verkefnin
Óhlutdrægni og að ekki sé hætta á hagsmunaárekstrum að því er varðar framkvæmd þeirra verkefna
sem honum yrðu falin.

Verkefnið verður nánar skilgreint í samningi á milli aðila þar sem nákvæm lýsing á fyrirkomulagi mun koma fram.
8PVyNQLUVNXOXVHQGDUiPDVW#PDVWLVHLJLVtèDUHQQyYHPEHUQN Umsókninni skal fylgja:



Staðfesting á faggildingu frá Einkaleyfastofu
Greinargerð um hæfni umsækjanda

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Jónsdóttir í síma 530 4800 eða netfangið lifraent@mast.is

Heimilt er að bjóða fram staðsetningu á húsnæði,
geymslum og útisvæði með eftirfarandi hætti:
t 4LSJGTUPGVIÞTO§J HFZNTMVSPHÞUJTW§JÈTBNBTUB§
t 4LSJGTUPGVIÞTO§JTÏSPHHFZNTMVSPHÞUJTW§JÈTBNB
stað.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is þriðjudaginn, 30. október 2018.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu
og bílastæðum.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 20857 skulu sendar á
netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef
Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn
14. nóvember en svarfrestur er til og með 19. nóvember
2018.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105
Reykjavík, eigi síðar en kl. 13:00 ﬁmmtudaginn 22. nóvember 2018. Merkja skal tilboðin; nr. 20857 – Vegagerðin Leiguhúsnæði.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin
lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr.
11. gr.
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar:
t"GIFOEJOHBSUÓNBIÞTO§JT
t4UB§TFUOJOHV TUS§PHBMEVSIÞTO§JTPHUJMMÚHVUFJkningar
t'KÚMEBCÓMBTU§B B§LPNVB§MØ§PHCZHHJOHV
t-FJHVWFS§QFSNPHIFJMEBSMFJHVWFS§
t)ÞTHKÚME
t(JMEBOEJEFJMJTLJQVMBHTW§JT¢FMØ§BSPHB§MHSBMØ§B
t5JMWÓTVOÓHJMEBOEJB§BMTLJQVMBH
t«TLJMJOOFSSÏUUVSUJMB§ØTLBFGUJS¢WÓWJ§MFJHVTBMBB§
hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um
B§IÞTO§J§TÏMBVTUWJ§NZHMVB§TLBMHFSUÈ§VSFO
skrifað er undir leigusamning.
"VHMâTJOH¢FTTJWBSÈ§VSCJSU¢BOOKÞMÓPHÈHÞTU
sl. en er nú birt á ný þar sem þær svæðistakmarkanir sem
fram komu í fyrri auglýsingum voru taldar of þröngt skilgreindar m.a. í ljósi þeirra breytinga á almenningssamgöngum
TFNWOUBNÈÈLPNBOEJÈSVN"§JMBSTFNTFOEVJOOHÚHO
í kjölfar fyrri auglýsingar geta tilkynnt Ríkiskaupum um að
fyrra leigutilboð gildi. Eins geta þeir lagt fram breytingar á
tilboði, lagt fram ný gögn eða nýtt tilboð innan tímamarka
auglýsingarinnar.
Öll samskipti skulu merkt nr. 20857 – Vegagerðin Leiguhúsnæði

BIFVÉLAVIRKI Á glæsilegasta
verkstæði landsins
Brimborg hefur opnað glæsilegasta vörubifreiða- og rútuverkstæði landsins undir
nafninu Veltir að Hádegismóum 8 í Árbæ. Um er að ræða glænýja og vel tækjum búna
þjónustumiðstöð fyrir Volvo atvinnutæki en rík áhersla er lögð á fagmennsku og góða
umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu og framúrskarandi vinnuumhverfi.
Komdu í fjölbreyttan hóp 40 frábærra fagmanna hjá Velti.

STUTT STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

Vinna við bilanagreiningu og
viðgerðir á vörubílum og rútum

Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða mikil reynsla
í faginu

Þátttaka í þjálfun og símenntun

Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af
góðri liðsheild

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 30.11. 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, þjónustustjóra, í síma 515 7072. Hringdu núna!

Til sölu er lítið handverksfyrirtæki

ÞROSKAÞJÁLFI ÓSKAST
Á YNGSTA STIG

Eitt sinnar tegundar í Reykjavík.
Hentar vel fyrir hugmyndaríka og handlagna einstaklinga.
Nánari upplýsingar í síma 695 3612

SJÁLANDSSKÓLI AUGLÝSIR EFTIR ÞROSKAÞJÁLFA Í 80-100%
STARFSHLUTFALL
Auglýst er eftir þroskaþjálfa sem mun halda utan um málefni nemenda á yngsta stigi. Þroskaþjálfi er hluti af sérkennsluteymi skólans. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að starfa
að sveigjanlegu skólastarfi í teymisvinnu samkvæmt skólastefnu Sjálandsskóla. Þroskaþjálfi
hefur m.a. það hlutverk að halda utan um og framfylgja ráðgjöf fagaðila, aðlaga námsumhverfi
og námsefni að nemendum og aðstoða við utanumhald á námsefni einstaklinga í samráði við
umsjónarkennara.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að starfa sem þroskaþjálfi
• Reynsla af vinnu með börnum og unglingum á grunnskólaaldri er kostur
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni, sveigjanleiki, ábyrgðarkennd og skipulagshæfileikar
• Kostur er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af vinnu með börnum á einhverfurófi
Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember 2018.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningavef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Áskorun
frá óbyggðanefnd
Fjármála- og efnahagsráðherra hefur fyrir hönd íslenska
ríkisins afhent óbyggðanefnd kröfu um þjóðlendu á svonefndu
svæði 10A, Strandasýslu ásamt fyrrum Bæjarhreppi. Krafan
nær til þess hluta Drangajökuls sem er innan svæðisins.
Tilkynning um kröfuna var birt í Lögbirtingablaðinu 16. október
sl. og er útdráttur úr efni hennar nú birtur hér í samræmi við
2. mgr. 10. gr. laga nr. 58/1998. Kröfulýsingu íslenska ríkisins og
gögn sem henni fylgja er hægt að nálgast á vefsíðu óbyggðanefndar: obyggdanefnd.is, og á skrifstofu nefndarinnar, auk
þess sem gögnin eru aðgengileg hjá viðkomandi sveitarfélagi,
þ.e. Árneshreppi, og í Hólmavíkurútibúi sýslumannsins á Vestfjörðum. Upplýsingar um málsmeðferð óbyggðanefndar fást
einnig á skrifstofu nefndarinnar og á vefsíðu hennar.
Skorað er á þá sem telja til eignarréttinda á því landsvæði
sem fellur innan þjóðlendukröfusvæðis íslenska ríkisins að
lýsa kröfum sínum skriflega fyrir óbyggðanefnd,
Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, í síðasta lagi 1. febrúar 2019.
Með kröfunum þurfa að fylgja þær heimildir og gögn sem
aðilar byggja rétt sinn á.

Borgarlögmaður

Lögmaður
Starf lögmanns hjá embætti borgarlögmanns er laust til umsóknar.
Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræðinnar. Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsmanna. Embætti borgarlögmanns er í Ráðhúsi Reykjavíkur
og þar eru stöðugildi átta lögmanna auk skrifstofustjóra.
Helstu verkefni:
- Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,
borgarráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja
Reykjavíkurborgar
- Undirbúningur dómsmála og málflutningur
- Meðferð stjórnsýslukæra
- Samningagerð
- Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn
Reykjavíkurborg
- Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
- Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi
- Reynsla af málflutningi æskileg
- Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
- Skipuleg og fagleg vinnubrögð
- Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
- Lipurð og færni í samskiptum
Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ebba Schram, borgarlögmaður, í síma 411 4100 eða í gegnum tölvupóstfangið
ebba.schram@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til 12. nóvember n.k.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til
að gegna starfinu. Umsóknum skal skilað rafrænt á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is. Athygli er vakin á því að
umsóknir munu gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rann út.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga, þar á meðal korta,
fást á skrifstofu óbyggðanefndar. Að lokinni gagnaöflun og
rannsókn á eignarréttarlegri stöðu svæðisins mun óbyggðanefnd úrskurða um fram komnar kröfur.
Í samræmi við ákvæði laga nr. 58/1998 kann yfirlýsingu um
framangreinda kröfugerð að verða þinglýst á fasteignir á
svæðinu sem tengjast því svæði sem krafan lýtur að.
Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi.
Hlutverk hennar er skv. 7. gr. laga nr. 58/1998 að: a) kanna og
skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk
þeirra og eignarlanda, b) skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur og c) úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Óbyggðanefnd

ÚTBOÐ
F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er
óskað eftir tilboðum í eftirfarandi verk:

Smáhýsi fyrir Velferðasvið
– EES útboð nr. 14349.
Verkið felst í hönnun, smíði, flutningi á verkstað,
niðursetningu, tengingum og frágangi á nærumhverfi á
20 smáhýsum í Reykjavík.
Stærð húsanna skal vera sem næst 25 m2 og ytra og
innra byrði húsanna þarf að vera sterkbyggt.
Húsin verða staðsett í þyrpingum og skulu bjóðendur
miða við fjarlægðir milli byggingahluta við hönnun og
staðsetningu húsanna.
Gerð er rík krafa um að húsin verði hlýleg að utan
sem innan.
Húsin skulu uppfylla kröfur byggingarreglugerðar,
einangrunarkröfur byggingahluta, brunakröfur
byggingahluta og kröfur um hljóðvist.
Útboðsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef
Reykjavíkurborgar á vefslóðinni:
http://utbod.reykjavik.is
– frá miðvikudeginum 31. október 2018.
Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar
eigi síðar en: Kl. 14:00 þann 3. desember 2018.
Reykjavíkurborg
Innkaupadeild
Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík
Sími 411 1042 / 411 1043
Netfang: utbod@reykjavik.is
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Skaftárhreppur

ÚTBOÐ

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér
auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlun:

Deiliskipulag að Ásum.
Garðabær óskar eftir tilboðum í framkvæmdir vegna fullnaðarfrágangs húss að innan í
1. áfanga nýs grunnskóla í Urriðaholti að Vinarstræti 1-3. Byggingin er á tveimur hæðum
auk tæknikjallara og sem þegar er risinn og fullfrágenginn að utan.
Helstu verkþættir eru uppsetning og frágangur allra innanhússkerfa s.s. lagna og
loftræsingar, málun, frágangur gólfefna, loftaklæðninga, smíði, uppsetning og frágangur
allra innihurða og -glugga og fastra innréttinga.
Heildarstærð þessa 1. áfanga skólans er alls brúttó um 5300 m². Hluti skólans, um 1000
m² leikskóli á jarðhæð, hefur verið fullkláraður að innan og tekinn í notkun. Hér er því alls
brúttó um u.þ.b. 4300 gólffermetra að ræða.
Útboðið hefur verið auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu, merkt: Urriðaholtsskóli - 1st
Phase - Tender 05 - Interior fit-out.
Tilboðum skal skila ekki seinna en 21. nóvember 2018 kl. 14:00 og verða opnuð þá líka.
Verkinu skal skilað fullbúnu 1. júlí 2019.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt á vef Garðabæjar, gardabaer.is. og verða aðgengileg
á vefnum miðvikudaginn 31. október kl. 16.

Nýtt deiliskipulag í landi Ása sem nær til 10.000 m2 landspildu
úr landi Ása. Deiliskipulagið tekur til byggingarreits fyrir
gestahús.

Deiliskipulag Laufskálavörðu
Nýtt deiliskipulag fyrir Laufskálavörðu sem nær yfir um 5,1
ha svæði. Innan svæðisins á að byggja upp áningarstað með
ómönnuðu þjónustuhúsi og bílastæðum í landi Skálmabæjar.
Markmið deiliskipulagsins er að styrkja og auka þolmörk
svæðisins og aðstöðu svo það geti betur tekið á móti þeimi
fjölda sem sækir og mun sækja svæðið í framtíðinni.
Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Skaftárhrepps, frá og
með mánudeginum 29. október til 13. desember 2018.
Tillögurnar er einnig til sýnis á heimasíðu Skaftárhrepps,
www.klaustur.is.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Skaftárhrepps,
Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri.
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.
Skipulagsfulltrúi Skaftárhrepps

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Sundahöfn - Stækkun hafnarsvæðis (H4)
Landfyllingar við Klettagarða og Skarfabakka-Kleppsbakka

Skipulags- og samgönguráð Reykjavíkur samþykkti þann 3. október 2018 að kynna drög að breytingu
á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, varðandi stækkun Sundahafnar (H4), sjá adalskipulag.is. Drög
að breytingartillögu ásamt umhverfisskýrslu sbr. lög nr. 105/2006, voru í framhaldinu send til skilgreindra
hagsmunaaðila.
Faxaflóahafnir áforma að stækka hafnarsvæði sitt í Reykjavík með landfyllingum á tveimur stöðum
í Sundahöfn. Annars vegar er um að ræða lítilsháttar stækkun á áður ráðgerðum landfyllingum við
Skarfabakka-Kleppsbakka, sem nemur um 2 ha. Hinsvegar er ráðgert að stækka hafnarsvæðið á nýrri
landfyllingu við Klettagarða um 2,5-3 ha. Í báðum tilvikum er um að ræða stækkun hafnarsvæðis útfrá
áður gerðum landfyllingum og því verður náttúrlegri strandlengju ekki raskað né gengið á skilgreind
verndarsvæði. Í umhverfisskýrslu er gerð grein fyrir mögulegum áhrifum landfyllinganna.
Drög að breytingartillögu, ásamt umhverfisskýrslu, hafa verið aðgengileg á adalskipulag.is undanfarnar
vikur. Þriðjudaginn 30. október verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, milli kl. 15.00-16.00 í
þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.
Áformað er að samþykkja tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti á næstunni.
Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Úthlutun byggingalóða
í Sveitarfélaginu Vogum
Sveitarfélagið Vogar auglýsir lóðir til úthlutunar fyrir
íbúðabyggingar á nýju miðbæjarsvæði í Vogum. Framkvæmdir hófust á síðasta ári, og hefur nokkrum fjölda lóða
þegar verið úthlutað. Nú er framkvæmdum við alla gatnagerð á svæðinu lokið, og komið að því að úthluta þeim
lóðum sem enn er óráðstafað. Alls eru 4 einbýlishúsalóðir
lausar til úthlutunar, og 4 parhúsalóðir. Gatnagerðagjöldin
eru hagstæð. Gjald fyrir einbýlishúsalóð er á bilinu 4,8 –
6,0 m.kr., og fyrir parhús á bilinu 7,3 – 8,4 m.kr. (pr. lóð).
Auk gatnagerðargjaldsins er stofngjald vatnsveitu, stofngjald fráveitu og byggingaleyfisgjöld innifalin í gjöldunum.
Stofngjald hitaveitu og rafmagns eru ekki innifalin, og
bætast því við framangreind gjöld.
Umsóknareyðublöð ásamt úthlutunarskilmálum og
gjaldskrá er að finna á heimasíðu sveitarfélagsins, www.
vogar.is Umsóknum á þar til gerðum eyðublöðum, ásamt
fylgigögnum skilað til skrifstofu sveitarfélagsins, hvort
heldur er með rafrænum hætti (tölvupóstur, umsókn á
heimasíðu) eða með því að póstsenda gögnin á Sveitarfélagið Voga, Iðndal 2, 190 Vogar. Lóðunum er úthlutað
eftir því sem umsóknir berast samkvæmt reglunni
„fyrstur kemur – fyrstur fær“.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
Skila skal greiðslumati með umsókn. Lágmarksupphæð
fyrir einbýlishús og parhús er kr.40.280.000,- / lóð.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Sveitarfélagið Vogar er ört vaxandi sveitarfélag á
Suðurnesjum. Þéttbýlið í Vogum er staðsett nokkurn
veginn mitt á milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar, og því stutt til beggja átta. Stutt er í ósnortna
náttúruna, þar sem hraunbreiður og strandlengja leika
aðalhlutverkið. Í Vogum er lögð áhersla á fjölskylduvænt
samfélag, þar sem m.a. hámarkshraðinn í öllu þéttbýlinu
er takmarkaður við 30 km/klst. Í sveitarfélaginu búa nú um
1.280 íbúar. Megin áherslur atvinnulífsins eru á vettvangi
matvælaframleiðslu og tengdum greinum. Grunnskóli sveitarfélagsins, Stóru-Vogaskóli, er heildstæður grunnskóli
(1. – 10. bekkur). Skólinn er einn fárra á landinu sem
býður nemendum sínum upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir.
Sveitarfélagið starfrækir einnig Heilsuleikskólann Suðurvelli, þar sem börnum býðst alla jafna leikskólavist við 12
mánaða aldur. Sundlaug, íþróttahús og íþróttamannvirki
eru einnig til staðar. Öflugt íþróttastarf er á vegum Ungmennafélagsins Þróttar, sveitarfélagið starfrækir einnig
félagsstarf fyrir unglinga og eldri borgara. Fjölbreytt
starfsemi frjálsra félagasamtaka er í sveitarfélaginu, þar
sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.
Vogum, 22. október 2017,
Ásgeir Eiríksson
bæjarstjóri

Bryndís

OPIÐ HÚS

28. okt 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS

29. okt 17:30 – 18:00

Arnarás 1

Skógarás 15

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 90 fm

110 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB: 2-3

STÆRÐ: 213,5 fm

Rúmgóð 2-3ja herb. íbúð með sér inngangi á jarðhæð og
sólarverönd í þessu góða 4býli. Skólar í næsta nágrenni
og öll helsta þjónusta. Sér þvottahús. Auðvelt að bæta
YLßKHUEHUJL*RWWVNiSDSOiVV*HWXUORVQDßµMyWOHJD

Heyrumst

Halldór 618 9999

46.700.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sandakur 2

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 162 fm

210 GARÐABÆR

HÆÐ

HERB:

6

STÆRÐ: 243 fm

Falleg og mjög vel skipulögð hæð með sérinngangi,
bílskúr og fallegu útsýni. Mjög vel staðsett hús innan
KYHU´VLQVIPEtOVN~URJEtODVWßLVpUÜYRWWDK~V
Stór stofa og eldhús.

HERB:

6

Heyrumst

Hannes 699 5008

69.900.000

Löggiltur fasteignasali

105.000.000

Löggiltur fasteignasali

Mosagata 18

Brekkugata 4-6

210 GARÐABÆR

210 GARÐABÆR
PARHÚS

HERB:

7

STÆRÐ: 278,2 fm

Vel hannað og reisulegt parhús. Húsið er alls 227 fm
á 2 hæðum, þar af er 40 fm innbyggður bílskúr. Eignin
afhendist fullbúin að utan, rúmlega tilbúin til innrréttinga
að innan. Hús nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 eru seld!

EINBÝLI

HERB:

7

Glæsileg og vel skipulögð einbýlishús í
byggingu í Urriðaholti í Garðabæ. Húsin eru
staðsteypt á 2 hæðum. Húsin afhendast á bstigi
4 skv. skilalýsingu. Afhending feb 2019.

Heyrumst

Heyrumst

Bryndís 616 8985

Bryndís 616 8985

82.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS

Lækjasmári 15

28. okt 16:00 – 16:30

Hæðargarður 8

201 KÓPAVOGUR

108 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á
jarðhæð með hellulagðri verönd í suður og
stæði í bílgeymslu. Stutt í alla helst þjónustu.
Heyrumst

Sveinn 859 5559

79.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

28. okt 12:30 – 13:00

Hdl, löggiltur fasteignasali

RAÐHÚS

LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Mjög fallegt og vel
skipulagt endaraðhús við Sandakur 2. Rúmgóð
herbergi. Falleg og björt eign sem vert er að
skoða.

Heyrumst

Hannes 699 5008

STÆRÐ: 94,4 fm

59.900.000

27. okt 14:00 – 14:30

Sólarsalir 11

OPIÐ HÚS

5

Löggiltur fasteignasali

28. okt 14:00 – 14:30

STÆRÐ: 227 fm

HERB:

Heyrumst

Albert 821 0626

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, rúmgóða stofu, borðstofu, eldhús með borðkrók, tvö baðherbergi, þvottahús,
24,5fm bílskúr með sjálfvirkum hurðaopnara og geymslu í
kjallara. Góð eign á frábærum stað.

STÆRÐ: 130,7 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Falleg 5. herbergja íbúð á tveimur hæðum. Öll
tekin í gegn fyrir nokkrum árum á smekklegan
hátt. Eignin er miðsvæðis á vinsælum stað þar
sem stutt er í alla þjónustu.
Heyrumst

44.900.000

Sveinn 859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

65.900.000

HAFNARBRAUT 9, 200 KÓPAVOGUR

GLÆSILEGT
SJÁVARÚTSÝNI
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 27. OKT 14:00 – 15:00
Um er að ræða 24 íbúða fjölbýli með tveimur stigagöngum á 4 hæðum í fallegu lyftuhúsi.
Kársnesið er ný byggð í uppbyggingu við sjávarsíðuna yst á Kársnesi í Kópavogi. Gott
aðgengi er að helstu þjónustu og verslunum og er fallegt umhverﬁ, opin leiksvæði og
útivistarsvæði þar í kring.

2-4 herbergja íbúðir
Stærðir 59,3 – 172,4
Verð frá 38.900.000

Stæði í lokuðu
bílastæðahúsi
fylgir öllum eignum.

Blönduð byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis, vistvænar samgöngur, verslun og þjónusta verða
áhersluatriði í uppbyggingu vestasta hluta Kársness. Samhliða uppbyggingu verður reist
brú fyrir gangandi, hjólandi og almenningsvagna yﬁr Fossvog sem tengja mun svæðið við
háskólasvæði Háskólans í Reykjavík, Háskóla Íslands og miðbæ Reykjavíkur.

www.nyjaribudir.is

www.karsnes.is/hafnarbraut9

Frekari
upplýsingar
veita:
Magnús Már
Lúðvíksson,
löggiltur
fasteignasali.

Þorsteinn
Yngvason,
löggiltur
fasteignasali.

Hannes
Steindórsson,
löggiltur
fasteignasali.

699-2010

696-0226

699-5008

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

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

Dyngjugata 1-3
210 Garðabær

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.
s. 783 1494
halli@fasteignasalan.is

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi
OP
I
HÚ Ð
S

OPIÐ HÚS

Einstakar
þakíbúðir
með mikilli
lofthæð

ERTU Í
LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

sunnudaginn 28.okt. kl. 16:00 – 17:00

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum
hæðum við Dyngjugötu Garðabæ
Íbúðirnar eru 4ra herb. á bilinu 120 - 180 fm
og fylgir þeim stæði í bílageymslu.
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr
góðri nýtingu fermetra og er skipulag
íbúða einkar gott.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

60,3 millj.

0QJ§IÞTNÈOVEBHJOOPLULMo
Falleg 3. herb. neðri hæð í þríbýli með bílskúr og sérinngangi. Í íbúðinni eru 2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús, borðstofa og stofa. Góðar suðursvalir.
Bílskúr upphitaður. Heitt og kalt vatn. Frábær staðsetning. V. 4.9 m.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Finndu þitt starf á

Job.is

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

- með þér alla leið -

200 þúsund krónur fermetrinn!

studlaberg.is

ÁSBRÚ - REYKJANESBÆR
Við kynnum til sölu um 147 fm, 4ra herbergja íbúðir,
með tveimur baðherbergjum á góðum verðum á
Ásbrúarsvæðinu í Reykjanesbæ.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 29. okt og
þriðjudaginn 31. okt
milli klukkan 17.15 - 17.45

Verð
29,9 millj.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Brynjar Guðlaugsson

Haraldur Guðmundsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

brynjar@studlaberg.is

halli@studlaberg.is

896 5464

661 9391

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Sölustjóri. Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Einar P. Pálsson

Sólveig Regína Biard

Styrmir Þór Sævarsson

Bára Daníelsdóttir

Gylﬁ Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

Gunnar Þórisson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

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

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226
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Einar Örn
Guðmundsson

OP

IÐ

HÚ

S

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969
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Háaleitisbraut 121
108 Reykjavík

Furugrund 44
200 Kópavogur

Sóltún 14a
311 Borgarbyggð

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30.
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Eignin er skráð
130,1 fm., þar af er 24,2 fm. bílskúr. 3 rúmgóð svefnherbergi og vönduð eldhúsinnrétting. Tengi fyrir þvottavél
á baðherbergi. Góðar flísalagðar suðursvalir og stór sameiginlegur bakgarður. Glæsilegt útsýni er yfir Esjuna og
til suðvesturs að Perlunni. Húsið var múrviðgert og málað
í sumar. Eignin er laus 1. febrúar 2019. Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30.
Björt og falleg 108,8 fm. 3ja herbergja endaíbúð á 1. hæð
í nýlegu húsi ásamt einkastæði í bílskýli. Stórar 17 fm.
vestursvalir tilvaldar til yfirbyggingar. Gæludýr eru leyfð í
húsinu. Stutt ganga í Fossvogsdalinn. Öll þjónusta, skólar
og stofnleiðir á höfuðborgarsvæðinu á næsta leiti.
Eignin er laus 15. desember 2018
Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 18:00
Vel skipulagt 100,4 fm. parhús á Hvanneyri. Stór viðarpallur með heitum potti. Gólfhiti í öllum rýmum eignar. Gert er
ráð fyrir bílskúr á teikningum en sækja þarf um sérstakt
leyfi. Hleðslustöð fyrir rafmagnsbíl. Húsgögn geta fylgt.
Verð: 29,5 millj.
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Ástu-Sólliljugata 5
270 Mosfellsbær

Jökulgrunn 11
104 Reykjavík

Rauðás 12
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Glæsilegt 6 herb. raðhús á tveimur hæðum með frábæru
útsýni. Eignin er einstaklega skemmtileg og skiptist í 4
svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, fallegt opið eldhús,
þvottahús, pall, svalir á efri hæð og bílskúr. Eignin er skráð
209,8 fm., þar af er 25,6 fm. innbyggður bílskúr.
Verð: 79,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 16:45 – 17:15
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.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð 91 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með fallegu
útsýni yfir Rauðavatn. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi,
rúmgóða stofu, eldhús og eldhúskrók, rúmgott þvottahús,
stórt baðherbergi, steyptan pall/svalir og sérgeymslu í
kjallara. Nýtt leiksvæði fyrir utan. Tilvalin fyrir fjölskyldufólk. Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Falleg eign á skemmtilegum stað sem vert er að skoða. Verð: 39,9 millj.
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Birkiás 9
210 Garðabæ

Norðurbraut 23b
220 Hafnarfjörður

Uglugata 6
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17:45 - 18:15
Fallegt 4ra herbergja raðhús á þremur hæðum á
frábærum stað í Garðabæ. Eignin er alls skráð 141,4 fm.
og þar af er 25,3 fm. innbyggður bílskúr. Eignin hefur að
geyma 3 svefnherbergi, rúmgóða stofu, 2 baðherbergi,
fallegt eldhús, þvottahús, bílskúr og pall.
Verð: 74,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 1. NÓVEMBER KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og björt 144,4 fm. 4ra herbergja hæð í tvíbýlishúsi
með fallegu útsýni og einstökum garði. Baðherbergi hefur
nýlega verið tekið í gegn, 3 rúmgóð herbergi, rúmgott
eldhús með nýju gólfefni. Bílskúrsréttur fylgir eigninni.
Rólegt og gróið hverfi.
Verð: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 31. OKTÓBER KL. 17:00-17:30
Glæsilegt 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum á
frábærum stað í Mosfellsbæ. Eignin er skráð 206,1 fm. og
er einstaklega vel skipulögð og stórir gluggar á efri hæð
eignarinnar hleypa góðri birtu inn. Stórar svalir sem bjóða
upp á einstakt útsýni. Eignin skilast tilbúin til innréttinga
skv. skilalýsingu. Bókið skoðun. Verð: 64,9 millj.

Ársæll Steinmóðsson
Löggiltur fasteignasali
as@domus.is
sími: 896-6076

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Löggiltur fasteignasali
elsa@domus.is
sími: 664-6013

Domus fasteignasala | &JARÈARGATA   |  (AFNARFJÎRÈUR | Sími 440 6000 | Domus@domus.is

OPIÐ
HÚS

SÆVANGUR 51

OPIÐ HÚS miðvikud. 31. október milli kl. 17:30 – 18:00
Glæsilegt og vel skipulagt 300,5 fm. einbýlishús, þar af 42,2 fm.
bílskúr. Húsið er teiknað af Sverri Norðfjörð, innréttingar af Finni
Fróðasyni og eru síðari breytingar hannaðar af Valgerði Á. Sveinsdóttur arkitekt. Húsið er staðsett við Sævang 51 við eina af vinsælustu götum Hafnarfjarðar. Stór og falleg lóð, friðaður hraunstapi við
lóðarmörk. Hiti í bílaplani. Eign sem vert er að skoða. Uppl. veitir
Elsa lögg. fast. s: 664-6013 eða elsa@domus.is Verð: 109,5 millj.

OPIÐ
HÚS

BÆJARGIL 15

Opið hús sunnud. 28. okt. frá kl. 14:00-14:30
Glæsilegt og vel skipulagt 188,6 fm 6 herbergja einbýli á 2 hæðum
á skjólsælum og fjölskylduvænum stað í Bæjargili í Garðabæ með
sólríkum sólpalli. Heitur pottur. 4 Svefnherbergi, 2 stofur. 35 fm
bílskúr með millilofti. Upphitað plan. Sömu eigendur frá upphaﬁ. Gott
viðhald. 85,9 millj.
Nánari uppl. veitir Ársæll lgfs as@domus.is og í 896-6076. Verð:

HRINGBRAUT 25

OPIÐ
HÚS

OPIÐ HÚS mánud. 29. október milli kl. 17:30 – 18:00
Falleg 3ja herbergja 96,5 fm. íbúð á 2 hæð í litlu fjólbýlishúsi með
fallegu útsýni við Hringbraut 25 í Hafnarﬁrði. Auðvelt að bæta við
einu litlu herbergi. Stórt geymsluherbergi í sameign með glugga. Góð
eign miðsvæðis í Hafnarﬁrði.
Uppl. veitir Elsa lögg. fast. s: 664-6013 eða elsa@domus.is
Verð: 36,9 millj.,

LAUGALÆKUR 17

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnud. 28. okt. frá kl. 17:00-17:30
Fallegt og fjölskylduvænt 6 herbergja 174,4 fm raðhús á 3 hæðum á
vinsælum stað í nágrenni við Laugardalinn. Í húsinu eru 5 svefnherbergi og 2 baðherbergi á neðstu og efstu hæð. Sólpallur að
aftanverðu og hellulagt að framanverðu. Fjölbreytt verslun og
þjónusta eru örstutt frá ásam fallegum gönguleiðum í Laugardalnu
og meðfram sjónum. Verð: 69,9 millj
Nánari uppl. veitir Ársæll lgfs as@domus.is og í 896-6076.

VIÐARRIMI 36
Virkilega fallegt og vel skipulagt 202,5 fm. einbýlishús á einni hæð
þar af 41 fm. tvöfaldur bílskúr. Húsið er vel byggt og vandað og staðsett við rólega botnlangagötu. Fallegur og skjólgóður garður og ca 55
fm. pallur með heitum potti. Eign sem vert er að skoða.
Uppl. veitir Elsa lögg. fast. s: 664-6013 eða elsa@domus.is
Verð: 87,9 millj.

OPIÐ
HÚS

HRAUNGATA 13

Opið hús sunnud. 28. okt. frá kl. 15:00-15:30
Glæsileg 92,8 fm 3 herbergja íbúð á 3 hæð með suðaustursvölum
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í nýbyggingu að Hraungötu 13 í
Urriðaholtinu. Íbúðin er afhent fullbúin með gólfefnum. Tengill fyrir
rafbíla er við hvert stæði. Stutt í Heiðmörk og fallegar gönguleiðir við
Urriðakotsvatn. Ítarlegar upplýsingar í skilalýsingu.Verð: 54,5 millj.
Nánari uppl. veitir Ársæll lgfs as@domus.is og í 896-6076.

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Freyjubrunnur 31

Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á
góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja og
fjögurra herbergja íbúðir. Íbúðirnar
verða afhentar fullbúnar án gólfefna,
YRWU¿PLˊ¯VDO¸J²VDPNY¨PW
VNLODO¿VLQJX9DQGD²DU+7+LQQU«WWLQJDU
RJIDWDVN£SDU
%¯OVN¼UDUI\OJMDVW¨UUL¯E¼²XQXP
+¼VL²HUHLQDQJUD²D²XWDQRJNO¨WW
PH²£ONO¨²QLQJX

Afhending des.2018/jan.2019.
Stærðir frá 67 – 170 fm.
Verð frá 35.9 millj.

Bókið skoðun
Íbúð 0201
verð 35.9 millj.

Guðbjörg Guðmundsdóttir
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is
sími: 899 5533
Thelma Víglundsdóttir,
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is
sími: 860 4700

Íbúð 0202
verð 35.9 millj.

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi
sigurdur@landmark.is
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi
thorey@landmark.is
sími 663 2300

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi
andri@landmark.is
sími 690 3111

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is
Sími. 512.4900

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.
nadia@landmark.is
sími 692 5002

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.
inga@landmark.is
sími 897 6717

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.
eggert@landmark.is
sími 690 1472

Jóhanna Gustavsdóttir
Löggiltur fast.
johanna@landmark.is
sími 698 9470

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla
landmark@landmark.is
sími 512 4900

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.
gudrun@landmark.is
sími 512 4900

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.
asdis@landmark.is
sími 895 7784

Landmark leiðir þig heim!

4ÓNJtlandmark.is
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BOÐAÞING 18-20, 203 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 28. OKT KL.15:00 – 15:30
t6NFSB§S§BKBKBIFSCÓCÞ§JSoGN
t4U§JÓCÓMBHFZNTMVNF§GMFTUVNÓCÞ§VN
t¶CÞ§JSTLJQUBTUÓ'PSTUPGV NJ§SâNJ TUPGV CPS§TUPGV FMEIÞT TWFGOIFSC CB§IFSCPH¢WPUUBIÞT
t3ÞNHØ§BSTWBMJS GSÈCSUÞUTâOJZGJS&MMJ§BWBUO
t)BS§QBSLFUÈHØMGVNPHWPUSâNJFSVGMÓTBMÚH§
t¶CÞ§JSBGIFOEBTUGVMMCÞOBS ÈTBNUVQQ¢WPUUBWÏMPHÓTTLÈQ
t¶CÞ§JSFSVMBVTBSUJMBGIFOEJOHBSWJ§LBVQTBNOJOH
t7BOEB§BSJOOSÏUUJOHBSGSÈ(,4*OOJIVS§JSPHHØMGFGOJGSÈ#JSHJTTPO

Verð kr. 45 – 65 millj. | Upplýsingar um íbúðir veita: Þórarinn Thorarensen sölustjóri s. 7700.309 og Sveinn Eyland lögg.fasteignasali s. 6900.820

BRIMDALUR 10-12 & 14-16 PARHÚS
Ú - 260 REYKJANESBÆ
tUmFSB§S§BOâGNQBSIÞTÈFJOOJI§Ó¢FTTVOâKBIWFSGJÓ3FZLKBOFTC
t¶CÞ§BSSâNJFS GNPHJOOCZHH§VSCÓMTLÞS GN
t&JHOJSWFS§BBGIFOUBSGVMMCÞOBSB§JOOBOB§ÚMMVMFJUJNF§HØMGFGOVNPHGVMMCÞJ§B§VUBO IFMMVMBHUQMBO UZSG§MØ§PHBGHJSUVQQTFUUWFSÚOE
t6NFSB§S§BUWFHHKB¢ÈUUBIÞTTTUJNCVSIÞT¢BSTFNB§ÞUWFHHKBLM§OJOHIFGVSÓHJMEJTUFJOIÞTT LMUUNF§GMÓTVNB§VUBO
t4UFZQUQMBUB IJUBMBHOJSÓHØMGVN
t7BOEB§BSJOOSÏUUJOHBS HØMGFGOJ CMÚOEVOBSULJPHFMEIÞTULJ JOOCZHH§VQQ¢WPUUBWÏMNF§FJHOVN
Áætluð afhending MAÍ 2019 - traustur verktaki/söluaðili. | Verð kr. 64.9 millj. | Nánari upplýsingar veitir Sveinn í síma 6900 820

SÖLKUGATA 2 - 270 MOS.

GERPLUSTRÆTI 8 – 270 MOS
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OPIÐ HÚS SUNNUDAG 28.OKT KL.14.00 – 14.30

BÓKIÐ SKOÐUN

tNýtt parhús á einni hæð 202 fm
tMikil lofthæð og stórir gluggar í alrými.
tÞrjú rúmgóð svefnherbergi / tvö baðherb.
tOpin stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa
tInnbyggður bílskúr.
tVerð m.v afhent tilbúið til innréttingar með grófjafnaðri lóð
MÖGULEGT AÐ FÁ FULLBÚIÐ
V. 65 millj.
Þórarinn s. 7700.309

tNý og rúmgóð 5.herb. endaíbúð
tÍbúð er 134 fm auk stæðis í bílgeymslu
tÍbúð er fullbúin án gólfefna
tHTH innréttingar
tRúmgóðar svalir með íbúð
tLyfta í húsi, nánast viðhaldsfrítt hús
ÍBÚÐ LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 53.5 millj.

tEinstaklega fallegt og afar fjölskylduvænt 244,4 fm. endaraðhús
á tveimur hæðum með innbyggðum 35,3 fm. bílskúr.
tEignin hefur mikið verið endurnýjuð á síðustu árum, eldhús
nýlega endurnýjað á glæsilegan hátt. 4 rúmgóð svefnherbergi
og 2 rúmgóðar stofur. Frábært útsýni úr stofu og eldhúsi.
Baðherbergi á báðum hæðum.
V. 96,8 millj.
Sveinn s. 6900.820

Þórarinn s. 770-0309

Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
Sjón er sögu ríkari – Laxatunga 36 til 54 - Tilbúin til afhendingar

OPIÐ
HÚS

6 hús seld - 4 eftir

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
Lækkað verð 54,9 mkr.
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi
hefðbundnu þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður. Húsin eru tilbúin til afhendingar.
Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:
Landmark leiðir þig heim!

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 28. október
kl. 13.00-14.00

Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Elín Urður s: 690 2602

Þórarinn S: 7 700 309

Sími 512 4900 - landmark.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

28. OKTÓBER
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN
MILLI 12.00 OG 13.00

Frakkastígur
FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar
íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði.
Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði
í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna.

SÍMI 588 9090

28. OKTÓBER
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN
MILLI 13:00 OG 13:30

Gerplustræti
· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.
· 2ja herb. verð frá 41,9 m.
· 3ja herb. verð frá 55,9 m.

TIL SÖLU Í HELGAFELLSLANDI
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var
kappkostað við að láta húsin falla vel að umhverfinu og að
skapa aðlaðandi og heildstæða byggð.

· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)
Íbúðirnar eru 4ra-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum
án gólfefna. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum.

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

4ra herb. verð frá 51,9 m.
5 herb. verð frá 53,9 m.

Einungis fjórar
íbúðir eftir

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

Opið hús Mán. 29. okt. frá kl. 17:15-17:45

LINDARGATA 35
ÍBÚÐ

101 REYKJAVÍK

2 HERB.

FALLEG ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

VERÐ:

49.5M

73m2

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

GVENDARGEISLI 160
RAÐHÚS

VERÐ:

79.9M

660 4777

113 REYKJAVÍK

4 HERBERGI

168m2

GLÆSILEGT RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ
ÚLFAR 897 9030 | BÖRKUR 832 8844

HÆÐ

VERÐ:

32.9M

ÍBÚÐ

VERÐ:

37.9M

112 REYKJAVÍK
3 HERB.

82.5m2

STUTT Í SKÓLA, SUND OG VERSLUN
VILBORG G. HANSEN

RITUHÓLAR 7
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

89.9M

MIÐSVÆÐIS
895 0303

111 REYKJAVÍK
7 HERBERGI

305.9m2

FJÖLSKYLDU EINBÝLISHÚS
GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

109 REYKJAVÍK

2 HERBERGI

68.3m2

GÓÐ 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ
GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

844 6447

VESTURGATA 50A, ÍB. 301
ÍBÚÐ

VERÐ:

46.5M

4 HERBERGI

101 REYKJAVÍK
85.9m2

4JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í MIÐBORGINNI
GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

ÍBÚÐ

VERÐ

125.9M

JÖRÐ

371 BÚÐARDALUR
RÆKTAÐ LAND 45 HEKT, HEILDARSTÆRÐ
SÖGÐ VERA UM 300 HEKT

VERÐ:

75M

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON

SOGAVEGUR 220
HÆÐ

VERÐ:

72.5M

848 4806

108 REYKJAVÍK
6 HERBERGI

183.4m2

GLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR
GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

101 REYKJAVÍK

3 HERBERGI

173.3m2

VERÐ:

ÍBÚÐ Á FIMMTU HÆÐ
BRANDUR GUNNARSSON

RÁNARGATA 46, ÍB. 301
ÍBÚÐ

897 1401

97M

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 4
ATVINNUHÚS

TIL

LEIGU

130m2

101 REYKJAVÍK
LAUS STRAX

FRÁBÆR STAÐSETNING
BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

Opið hús Mán. 29. okt. frá kl. 17:00-17:30

BÓKIÐ SKOÐUN

VATNSSTÍGUR 20-22

KVERNGRJÓT

Opið hús Sun. 28. okt. frá kl. 14:00-14:30

Opið hús Mán. 29. okt. frá kl. 17:30-18:00

ROFABÆR 23, ÍB. 102

FLÉTTURIMI 1

6 HERBERGI

101 REYKJAVÍK
168.3m2

SÉRLEGA GLÆSILEGT PENTHOUSE
GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

MÁNATÚN 6
ÍBÚÐ

VERÐ:

59.9M

105 REYKJAVÍK
3-4 HERBERGI

127m2 LAUS STRAX

ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI - STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

KISTUMELAR | REYKJAVÍK

TIL LEIGU
FRÁ KR. 990 FM
165 - 280 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir, góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

facebook.com/esjufasteignir

ESJA
FASTEIGNIR

Sími 661 7000

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

IÐNAÐARHÚSNÆÐI Í MOSFELLSBÆ

Völuteigur 31 og 31a
Um er ræða tvö sjálfstæð iðnaðarhúsnæði
á sameiginlegri 15.048 fm afgirtri lóð. Húsin
eru samtals 4.701 fm.

VÖLUTEIGUR 31

VÖLUTEIGUR 31A

VÖLUTEIGUR 31

VÖLUTEIGUR 31A

Völuteigur 31 er 1.964,9 fm hús byggt árið 1985 og er límtréshús. Góð
lofthæð er húsinu. Innkeyrsluhurðar eru á suðurgafli inní port. Húsið er
nánast eitt opið rými með tengibyggingu sem möguleiki er að vera með
skrifstofur í.

Völuteigur 31a er 2.736,5 fm hús byggt árið 2007 og er byggt úr
forsteyptum einingum. Húsið er góðu ástandi. Góð aðkoma er að
húsinu þar sem gengið er inní sýningarsal/söluskrifstofur. Milliloft er
að hluta í húsinu með skrifstofum, mötuneyti og starfsmannaaðstöðu.
Aftan við þessi rými er svo stór vinnslusalur með mikilli lofthæð.

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093
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NO

Hafnarbraut
Kársnesi
Eign.

Herb.

Stærð

Verð

9

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.

Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð
RJPL²E¨5H\NMDY¯NXU

0208

3

93,5

50.900.000 kr.

0LNLORJPHWQD²DUIXOOXSSE\JJLQJ£.£UVQHVLQX

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

SELD

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.

Fallegar gönguleiðir með sjávarsíðunni
Stutt í stofnæðar

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu
)\UVWX¯E¼²LU¯Q¿MXEU\JJMXKYHUˋPH²IDOOHJXP¼WLYLVWDURJ
göngusvæðum við sjávarsíðuna

/\IWXK¼VPH²E¯ODNMDOODUD










9HU²IU£NU38,9 milljónir

Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason
O¸JJIDVWHLJQDVDOL
Sími: 822 2307
RODIXU#PLNODERUJLV

Jórunn Skúladóttir
O¸JJIDVWHLJQDVDOL
Sími: 845 8958
MRUXQQ#PLNODERUJLV

Svan G. Guðlaugsson
O¸JJIDVWHLJQDVDOL
Sími: 697 9300
VYDQ#PLNODERUJLV

Með þér alla leið

www.karsnes.is

Nútímaleg hönnun
Höfðatorg / Bríetartún 9- 11

105 Reykjavík

*O¨VLOHJDU¯E¼²LU¯KMDUWD5H\NMDY¯NXU
E¼²DUE\JJLQJPH²YHUVOXQRJ
ÀMµQXVWX£MDU²K¨²
Tilbúið til afhendingar í lok febrúar 2019
50 íbúðir seldar af 90
Verð frá 43,9 millj.
6W¨U²LUIPXSS¯IP

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS

Jason Ólafsson
O¸JJIDVWHLJQDVDOL
Sími: 
MNR#PLNODERUJLV

Svan G. Guðlaugsson
O¸JJIDVWHLJQDVDOL
Sími:697 9300
VYDQ#PLNODERUJLV

ODXJDUGDJLQQRNWNO

Ólafur Finnbogason
O¸JJIDVWHLJQDVDOL
Sími: 822 2307
RODIXU#PLNODERUJLV

.. .
Við leitum að
400 fm einbýlishús ¯.ULNDKYHUˋ0RVIHOOVE¨MDU
Einbýlishúsi eða raðhúsi helst miðsvæðis
¯5H\NMDY¯N
H²D¯*DU²DE¨

4ra herbergja íbúð/hæð¯YHVWXUE¨

9HU²D²PLOOMVYHIQKIP
helst með bílskúr
RJVX²XUH²DVX²YHVWXUJDU²L

Einbýli eða raðhúsi
í vesturbæ eða Seltjarnarnesi

Rað/parhús á einni hæð
¯.µSDYRJLH²D*DU²DE¨

Raðhúsi eða einbýli ¯YHVWXUE¨.µSDYRJV

600 fm atvinnuhúsnæði á Höfðanum
Góð hæð Y LQJKµOVEUDXW¯.µSDYRJL
3ja herb. þjónustuíbúð IDOGUD²DKHOVW¯.µS
Einbýli neðarlega í Fossvogsdal,
má þarfnast endurbóta

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWLU

1£QDULXSSO¿VLQJDU

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWLU

Þórunn Pálsdóttir,O¸JJIDVWHLJQDVDOL
WKRUXQQ#PLNODERUJLVsími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson, O¸JJIDVWHLJQDVDOL
JXQQDU#PLNODERUJLVsími: 899 5856

Jón Rafn Valdimarsson,O¸JJIDVWHLJQDVDOL
MRQ#PLNODERUJLV sími: 695 5520

Sumarhúsi¯Q£JUHQQLYL²JROIYHOOL¯
QGYHU²DUQHVLH²D.L²MDEHUJL
Eign í Kópavogi eða í Garðabæ
I\ULUPLOOMVYHIQKHUEHUJL
Eign í Garðabæ, KHUEHUJMD£PLOOM
Eign í vesturbænum, KHUEHUJMD£PLOOM

Rað, par eða einbýlishúsi¯.µSDYRJLPH²
P¸JXOHLND£DXND¯E¼²
3-4ra herbergja íbúð¯.µSDYRJL£I\UVWXK¨²
með góðu aðgengi eða í lyftuhúsi
(LJHQGXUDIKHUEHUJMD¯E¼²¯/LQGDKYHUˋ
vilja stækka við sig í rað / parhús í nágrenninu
Rað eða parhús£K¸IX²ERUJDUVY¨²LQX
með góðum bílskúrYHU²D²PLOOMµQXP
UDKHUEHUJMD¯E¼²K¨²PH²E¯OVN¼U

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWLU

Jason Ólafsson,O¸JJIDVWHLJQDVDOL
MNR#PLNODERUJLVsími: 

1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWD

Atli S. SigvarðssonO¸JJIDVWHLJQDVDOL
DWOL#PLNODERUJLVsími: 

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Rað, par eða einbýlishúsi¯UE¨H²D6HO£V
Einbýlishús með aukaíbúð
£+¸IX²ERUJDUVY¨²LQX
2ja til 3ja herbergja ¯E¼²XPI\ULUHOGULERUJDUD
3DUH²DUD²K¼VL¯+DIQDUˋU²L
NYH²LQQNDXSDQGL
Íbúðum með sérinngangi
ÀDUVHPJ¨OXG¿UDKDOGHUOH\ˋOHJW
1£QDULXSSO¿VLQJDUYHLWD

Axel Axelsson, O¸JJIDVWHLJQDVDOL
D[HO#PLNODERUJLVsími: 778 7272

SÝNYM SAMDÆGURS

Gerplustræti 37
270 MOSFELLSBÆ
STÆRÐ: 63,1 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

Sala fasteigna frá

2

6&.!-10%$/8%

LIND fasteignasala kynnir nýja
fullbúna 2ja herbergja íbúð á 3.
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í
lyftuhúsi við Gerplustræti 37. Falleg
innrétting frá Axis með innbyggðum
ísskáp og uppþvottavél.

O PI Ð
HÚS

36.900.000
Heyrumst

Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is

tle

ljó

f
us

Helga Pálsdóttir
Löggiltur fasteignasali

822 2123
helga@fastlind.is

ga

Opið hús sunnudaginn 28. okt. milli 13:30 og 14:00.

Þorláksgeisli 1

La

113 Reykjavík

#+8%,!-10%$/8%

Njörvasund 1

O PI Ð
HÚS

104 Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 28. okt. kl. 13:00 – 13:30

sunnudaginn 28. okt. kl. 14:00 – 14:30

115 fm íbúð á efstu hæð ásamt
stæði í bílgeymslu
Mjög rúmgóð með tveimur
svefnherbergjum
Hægt að bæta við þriðja herberginu
Þvottahús innan íbúðar
Vandaðar innréttingar

Falleg hæð
Samtals 97 fm að stærð
Geymsluloft fyrir ofan íbúð
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Tvískipt stofa
Tvennar svalir
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

44,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

49,9 millj.

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

- með þér alla leið -

Innri-Njarðvík

Vorum að fá í sölu 174,2 fm hæð og ris í 2-býlishúsi við Öldugötu.
Um er að ræða glæsilegt hús sem stendur á horni Öldugötu og
Ægisgötu í Reykjavík. Svalir eru útaf hæðinni til suðausturs. Á
hæðinni eru m.a. stofa, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi.
Risið er eitt stórt opið rými sem auðvelt væri að stúka niður í
herbergi. Bílastæði á lóð.
V. 98,0 m. Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@eignamidlun.is

studlaberg.is

Opið hús sunnudaginn 28. okt. milli 13:30 og 14:00.
Góð 88,7 fm fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli við
Eiríksgötu 13. Virkilega góð staðsetning þar sem stutt er í miðbæ
Reykjavíkur, sundlaug, skóla, verslanir og þjónustu. V. 45,9 m.
Nánari uppl.: Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168,
brynjar@eignamidlun.is

.!&#( 19*/)!.+
O PI Ð
HÚS

Opið hús þriðjudaginn 30. okt. milli 17:00 og 17:30.

Verð
79,9 millj.

EIGN Í SÉRFLOKKI
Um er að ræða 260 fm einbýlishús á góðum
stað í Innri-Njarðvík þar sem grunnskóli og
leikskóli er í göngufæri. Nýlegt hús þar sem
ekkert hefur verið til sparað

Hér færðu allan pakkann, 150 fm harðviðarpallur með baðhúsi og geymsluhúsi.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Brynjar Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
brynjar@studlaberg.is
896 5464

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is

Björt og vel skipulögð 5 herbergja íbúð með sér inngangi við
Laugalind í Kópavogi. Húsið stendur nálægt opnu svæði við
Lindaskóla og leikskólann Núp. Góð timburverönd til suð-vesturs. Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni en þrjú samkvæmt
teikningu. Auðvelt væri að breyta aftur og stækka stofu.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

&**+,-8!.+1 0%$(,2+
O PI Ð
HÚS

Opið hús þriðjudaginn 30. okt. milli 17:15 og 17:45.
Vorum að fá í sölu 101,3 fm 5 herb. íbúð á neðri hæð í mjög vel
staðsettu þríbýli við Klapparstíg í Njarðvík ásamt bílskúr sem
er 51 fm. Sérinngangur, gott skipulag, talsvert upprunaleg íbúð
og gler þarfnast endurnýjunar. Örstutt í grunnskóla, matvöruverslun, bakarí og fl. Stór gróinn garður. Laus strax.
V. 31,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Smáauglýsingar
6 SMÁAUGLÝSINGAR

512 5800

2 7 . O K TÓ B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

Bílaþjónusta

Þjónusta

Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.
Til sölu Toyota HI Lux VX árg. 2017.
ek: 32 þús. Perlu hvítur, 33 t breiting,
aukah, lok ,beisl ,heitklæð. V 7,2 m
uppl. 8942460.

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

M.BENZ E 350 E PLUG IN HYBRID
AVANTGARDE nýskr. 06/2017,
ekinn 5 Þ.km, bensín/rafmagn,
sjálfskiptur (9 gíra). MJÖG MIKIÐ AF
AUKAHLUTUM! TILBOÐ 6.790.000 kr.
Raðnúmer 258551

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Mótorhjól
HYUNDAI I10 COMFORT nýskr.
05/2016, ekinn 63 Þ.km, bensín, 5
gíra. Verð 1.150.000 kr. Raðnúmer
258628

Til sölu

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

M.BENZ C 180 CDI AVANTGARDE
nýskr. 02/2011, ekinn 199 Þ.km,
dísel, sjálfskiptur. TILBOÐ 2.190.000
kr. Raðnúmer 258355

Glæsilegur rafmagnsbíll.

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

CITROEN C3 AIRCROSS SHINE nýskr.
04/2018, ekinn 26 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.950.000 kr.
Raðnúmer 380160

HYUNDAI I30 CLASSIC nýskr.
05/2017, ekinn 57 Þ.km, bensín, 6
gíra. TILBOÐ 1.790.000 kr. Raðnúmer
258552

NISSAN LEAF ACENTA 24 KW
t«SHFS§
t&LJOO¢LN
t/TUBTLP§VO
t(MOâIFJMTÈSTEFLL
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E
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j ÈWPE
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RHMM

Verð kr: 1.590.000.Upplýsingar veitir Garðar hjá Netbílum í síma 588-5300

Ný sending af mjög vel útbúnum

Range Rover Evoque
á samkeppnishæfu verði!

Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð.
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík s.562-1717 bilalif.is

SMÁAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 2 7 . O K TÓ B E R 2 0 1 8

Bókhald

7

Til sölu

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

Búslóðaflutningar
Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

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

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

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

Nudd
NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Glæsilegur ferðaþjónustubíll
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Spádómar

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Langur Ford Excursion 2005
46” breyttur 2008
Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

t1PXFSTUSPLF MGBS¢FHB
t7FMWJ§IBMEJOGFS§B¢KØOVTUVCÓMM
7FS§LS 

SPÁSÍMINN 908 5666

6QQMâTJOHBSÓTFJOGP!*$JDFMBOEJT

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

Þjónusta

Keypt
Selt

GEFÐU
VATN

Óskast keypt

gjofsemgefur.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Góð
kaup!
KOMDU OG
PRÓFAÐU!

Malarhöfða 2
Sími 5773777
www.bill.is

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-18 og á
laugardögum í desember 10-16.

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl.

9O7 2OO3

Grunnar, malarkeyrsla, ﬂatvagnar o.ﬂ.
Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.
Silfri ehf - S. 894 9690

NÝR
BÍLL

HYUNDAI
HYUN
UN
NDAI I10 comfort navi

MERCEDES BENZ C 350 e plugin

SKODA Octavia

Árgerð 2018, ekinn -1 Þ.KM,
bensín, 5 gírar.

Árgerð 2017, ekinn 8 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur 7 gírar.

Árgerð 2016, ekinn 60 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur 7 gírar.

Verð 1.850.000.

Verð 6.490.000.

Verð 2.680.000.

Rnr.261477.

Rnr.271225.

Rnr.251214.

MMC Outlander

MAZDA 6 vision

MAZDA Cx-3

Árgerð 2017, ekinn 35 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.

Árgerð 2018, ekinn 21 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur 6 gírar.

Árgerð 2018, ekinn 25 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur 6 gírar.

Verð 4.090.000.

Verð 3.690.000.

Verð 3.190.000.

Rnr.120007.

Rnr.120064.

Rnr.120065.
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Atvinnuhúsnæði

Þjónusta

Atvinna

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:

Námskeið

Nýbýlavegur 6, 2. hæð, 690 fm.
Frábært húsnæði sem er
innréttað sem líkamsrækt.
Stórir gluggar, innkeyrsluhurð og
glæsilegt útsýni. Afar áberandi
húsnæði.
Nánar uppl. gretar@
lundurfasteignir.is

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:

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

Auðbrekka 21, 330 fm
Mjög gott lager/atvinnuhúsnæði
á 1. hæð. Stórt plan og góð
innkeyrsluhurð.
Nánar uppl. gretar@
lundurfasteignir.is

Atvinna í boði
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
Vantar stýrimann á 24 metra bát.
Gert út frá Suðurnesjum. Uppl. í S.
868 2853

Til sölu

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

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

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

s.780-1222

Vírushreinsun og
stýrikerﬁshreinsun

Skemmtanir

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

Húsnæði

Fljót og góð þjónusta

tölvuvinir.is

Best geymda leyndarmál Kópavogs

tölvuverkstæði

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

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

SKER Hönnun & Gjafavara

LEIKIR HELGARINNAR
LAUGARDAGUR
14:00 Liverpool - Cardiff City
16:30 Leicester - West Ham
SUNNUDAGUR
13:30 Burnley - Chelsea
16:00 Man.Utd. - Everton
MÁNUDAGUR
20:00 Tottenham - Man.City

SÍMI 554 2166

Spilar fyrir dansi

boð

Boltatil

FÖSTUDAG & LAUGARDAG

@9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

WWW.CATALINA.IS

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17
Laugardaga frá 12-15

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU
o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA
.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Sími 512 5407

LOK Á HEITA POTTA
Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is
&JARÈARBËLSTRUN 3   o   o FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,
húsfélög og fyrirtækjaþrif.

B

ílvogur eh/f

Bifreiðaverkstæði
Auðbrekka 17
200 Kópavogi

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum
og smurþjónustu.

BX\X$%# '~QX[e^Vda\^c/bX\]TcXb~fffQX[e^VdaXb

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Hægt að panta tíma á hofdabon.is
Höfðabón ehf
HÖFÐABÓN
Dugguvogi 10 (bakvið húsið)
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Alla fimmtudaga og laugardaga

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík
www.sker.is

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is
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Perlan er falleg yfir veturinn
Hrísey er skemmtileg heim að sækja yfir veturinn. Eyjan býður upp á fallegar gönguleiðir, vinsæla
sundlaug og söfnin eru opin sé þess óskað. Veitingahúsin bjóða upp á fjölbreytta dagskrá.
Starri Freyr
Jónsson
starri@frettabladid.is

H

rísey, sem oft er kölluð
perla Eyjafjarðar, er önnur
stærsta eyja landsins á eftir
Heimaey og vinsæll viðkomustaður ferðamanna yfir sumartímann.
Eyjan er þó ekki síður skemmtileg
yfir vetrartímann þegar snjórinn
hylur hana og notalegt myrkrið
tekur við af miðnætursólinni segir
Linda María Ásgeirsdóttir, formaður Ferðamálafélags Hríseyjar.
„Yfir vetrartímann tekur við annars
konar afþreying hér í Hrísey sem er
vel sótt af íbúum og ferðamönnum.
Ferðamálafélag Hríseyjar hefur t.d.
frá árinu 2008 boðið upp á grjónagraut og slátur fyrsta laugardag í
mánuði yfir veturinn. Þetta er mjög
vinsæll viðburður og fjölsóttur.“

Margt í boði
Sundlaug eyjunnar er alltaf jafn
vinsæl enda frábær sundlaug segir
Linda María og er opin allt árið.
„Síðan má nefna að gamli skólinn
í Hrísey hýsir nú vinnustofur listamanna og þar dvelja listamenn
hvaðanæva úr heiminum allt árið.
Sú hefð hefur myndast að listamenn halda sýningu á afrakstri
dvalarinnar áður en þeir fara
héðan þannig að við erum með
skemmtilegar sýningar allt árið um
kring. Fyrr í vikunni hélt t.d. listamaður októbermánaðar, Amanda
Maciel Antunes frá Brasilíu,
sýningu og gjörning í Sæborg sem

Linda María Ásgeirsdóttir, formaður
Ferðamálafélags Hríseyjar.

er gamla félagsheimilið í Hrísey.“
Þessa helgi verður rithöfundurinn
Hallgrímur Helgason með upplestur úr nýju bókinni sinni í Verbúðinni 66 en hann á hús í Hrísey
og dvelur þar í fríum og í vinnutörnum að sögn Lindu Maríu.
„Fram undan í eyjunni eru síðan
jólahlaðborð, konukvöld, karlakvöld, kótelettukvöld og árleg og
ómissandi Þorláksmessuskata en
þessir viðburðir verða haldnir í
Verbúðinni 66 sem er veitingahús
í eyjunni sem var opnað snemma
árs 2016 og er opið um helgar yfir
veturinn. Það má því sannarlega
segja að við njótum lífsins fjarri
stressi og umferð.“

Náttúran breytist
Eðlilega fer allt í vetrargírinn
í svona fámennu samfélagi
yfir háveturinn og opnunartíminn styttist víða. „Hús Hákarla

Hrísey skartar sínu fegursta yfir vetrartímann og þá er dásamlegt að heimsækja eyjuna. MYND/FERÐAMÁLAFÉLAG HRÍSEYJAR

Jörundar og Holt – hús Öldu Halldórsdóttur eru opin þegar þess er
óskað, verslunin í Hrísey er opin
alla daga nema sunnudaga og
veitingastaðir eru opnir um helgar.
Opnunartíminn styttist líka víða,
eins og t.d. í sundlauginni.“
Náttúran breytir líka um svip yfir
veturinn og verður dásamleg með
sínum norðurljósum, kyrrð og
orku segir Linda María. „Ýmsar

gönguleiðir eru í boði um eyjuna
og er frábært að ganga á meðan
fært er. Mikið er um rjúpu hér
en hún er mjög gæf og hópast í
garðana þar sem hún fær að éta.
Einnig er gott að ganga á gönguskíðum um eyjuna og frábært að
fara að vitanum og sjá yfir allan
fjörðinn. Síðastliðinn mánuð hefur
líka verið hægt að sjá fullt af hval
austan megin á eyjunni. Þá hefur

hreinlega verið hægt að setjast
á næsta stein og upplifa ókeypis
hvalaskoðun. Því er óhætt að segja
að Hrísey bjóði upp á fjölbreytta
skemmtun við allra hæfi.“
Hægt er að kynna sér Hrísey og
hvað er í boði þar á vef Ferðamálafélags Hríseyjar (hrisey.is) og á
Facebook-síðu Ferðamálafélagsins.
Hríseyjarferjan Sævar gengur eins
allt árið eða 7-9 ferðir á dag.

Haukur á Græna hattinum í kvöld
Það eru tónleikar á Græna hattinum í kvöld. Haukur Tryggvason, veitingamaður og tónleikahaldari, verður á staðnum eins og undanfarin sextán ár, að undanskildum tveimur helgum í sumar.
Brynhildur
Björnsdóttir
Haukur Tryggvason hefur staðið
vaktina á Græna
hattinum í sextán ár og verður
að sjálfsögðu að
störfum í kvöld.

brynhildur@frettabladid.is

É

g er búinn að segja þessa
sögu svo rosalega oft,“ segir
Haukur og kímir þegar hann
er spurður um hvernig Græni
hatturinn varð til. „Í stuttu máli
sagt þá byrjaði Græni hatturinn
sem ballstaður en samkeppnin á
þeim tíma var nokkuð mikil svo
ég fékk þá fáránlegu hugmynd að
einbeita mér að því að vera bara
með tónleika. Svo í staðinn fyrir að
vera að fá fólk inn eftir miðnætti á
dansleik ákveð ég að prófa að hafa
tónleika sem byrja klukka átta eða
tíu á kvöldin og gekk náttúrlega
alveg fáránlega til að byrja með.“
Fyrstu tónleikarnir voru með
Jóni Ólafssyni einum árið 2005
og síðan hefur Græni hatturinn
blómstrað og þar er alls konar
tónlist flutt, allt frá sönglögum yfir
í þyngsta rokk. Græni hatturinn er
að flestra sögn einn besti tónleikastaður landsins í dag. „Það var til
dæmis hljómsveit frá New York að
spila hér á fimmtudagskvöldið,“
segir Haukur. „Þegar ég spurði
hvernig þeim hefði dottið í hug að
koma hingað sögðu þeir að þeir
hefðu flett upp á TripAdvisor og
fleiri stöðum og þar hefði Græni
hatturinn alls staðar skorað hæst
sem besti tónleikastaður á Íslandi.“
Og sá vinsælasti líka en nú þegar
er búið að bóka allar helgar fram í
mars og maí er þéttbókaður líka.
Meðal þeirra sem koma fram á
Græna hattinum á næstunni eru

Nú þegar er búið að
bóka allar helgar
fram í mars og maí er
þéttbókaður líka.

MYND/SKAPTI
HALLGRÍMSSON

Stjórnin, Jólagrautur Baggalúts
sem er skemmtun Hjálma, Baggalúts og Memfismafíunnar, Jónas
Sig, Moses Hightower, Dúkkulísurnar, Lay Low, Ljótu hálfvitarnir
og svo mætti lengi telja. Haukur
segir að viðskiptavinahópurinn sé

mjög fjölbreyttur. „Þetta er allt frá
fólki sem rétt sleppur inn vegna
aldurs og yfir í ellilífeyrisþega. Og
fólk er ekkert alltaf að velta fyrir
sér hvað er á dagskránni, langar
bara á tónleika á Græna hattinum.
Eitt fyrirtæki keypti til dæmis 25

miða á tónleikana í gær án þess að
hafa nokkra hugmynd um hverjir
væru að spila. Og þau spurðu ekki
einu sinni.“
Haukur hefur staðið vaktina í
sextán ár. „Ég er alltaf að vinna
þegar opið er,“ segir hann og

bætir við: „Ég tók mér sumarfrí í
fyrsta sinn á þessum sextán árum í
sumar, var frá í tvær helgar. Það var
dálítið skrýtið, en líka bara fínt.“
Aðspurður hvaða hljómsveitir
honum finnst skemmtilegast að
fá svarar hann: „Ég er kominn í þá
stöðu að geta valið úr og allt sem
ég bóka núna er eitthvað sem mér
finnst skemmtilegt.“
Græni hatturinn hefur staðið
óbreyttur öll þessi ár. „Ég hef eiginlega ekki breytt staðnum neitt
nema að sviðið hefur stækkað og
græjunum fjölgað. Ég á allar græjur
sem notaðar eru svo það er auðvelt
fyrir stórar hljómsveitir að koma,
þurfa bara að mæta með gítarinn
undir hendinni.“
Fjöldi tónleika á Græna hattinum nálgast sextán hundruð og í
kvöld bætist í þann hóp. „Í kvöld
verða það Meistarar dauðans sem
stíga á svið, mjög ung hljómsveit
sem spilar rokk og þungarokk.
Trommarinn er bara fjórtán ára
svo þeir koma í fylgd með fullorðnum.“
Og þá vitum við það: Meistarar
dauðans eru á Græna hattinum í
kvöld og Haukur auðvitað líka.

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI
FAGMENN Í TRÉVERKI SÍÐAN 1947

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI / SÍMI: 452 4123 / WWW.STIGANDIHF.IS
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Í töfraveröld jóla
Jólagleðin er
alltumlykjandi
í Jólagarðinum
og heimsókn
þangað eykur
enn á indælt
jólaskapið þegar
aðeins átta vikur
eru til jóla.

Á

ferðalagi um Norðurland er ómissandi að
koma við í Jólagarðinum í Eyjafirði, ekki
síst nú þegar átta vikur eru til jóla. Þar óma
jólalögin árið um kring, angan af norðlensku
jólahangikjöti er allt um kring og notalegt snark í
arni innan um dásamlegan jólavarning frá ýmsum
heimshornum í bland við jólapunt íslensks handverksfólks og jólalegt sælgæti. Þar er líka dýrindis
eplakofi og jólahúsið sjálft er eins og eldrautt
piparkökuhús með stórum stafasleikjóum og
lakkrískonfektmolum á þakinu. Í spennandi turni
leynist stærsta jóladagatal heims og óskabrunnur
ófæddra barna í norðlenskri náttúrudýrð og
undurfagurri kyrrð.

Hvalasafnið er einstaklega skemmtilegt safn fyrir alla fjölskylduna.

Fróðleikur og
skemmtun

Á

Norðurlandi er ótrúlega
margt að sjá og skoða. Þar
eru fjölmörg söfn og fræðasetur sem eru óþrjótandi uppspretta fróðleiks og skemmtunar.
Eitt þeirra er Hvalasafnið á Húsavík. Eins og nafnið bendir til er um
að ræða sérhæft safn um hvali og
tilgangur þess er að safna munum
og sögnum tengdum hvölum og
hvalveiðum, skráningu þeirra og
varðveislu. Safnið var stofnað árið
1997 og var upphaflega lítil sýning
í sal félagsheimilisins á efri hæð
Hótels Húsavíkur. Í dag er safnið
í gamla sláturhúsi Kaupfélags
Þingeyinga niðri við höfnina. Í
húsinu er 1.600 fermetra sýningarrými þar sem skoða má beinagrindur af mörgum tegundum
hvala og m.a. fá upplýsingar um
þessi stærstu dýr jarðar. Safnið er
þannig uppbyggt að börn jafnt sem
fullorðnir ættu að hafa gaman af
því að heimsækja það.

AKUREYRI
KEFLAVÍK
Anchorage

Vancouver
V
Seattle
Portland
San Francisco

Edmonton

Denver

Ilulissat

Minneapolis / St. Paul

Nerlerit Inaat

Kansas City
Dallas

Helsinki

Nuuk
Chicago

Kulusuk

Akureyri
Stockholm

Cleveland
Toronto
T
ronto
Montreal

Narsarsuaq

Baltimore
re
Washington D.C.
DC
New York
Philadelphia
hia
Boston
Tampa
Halifax
Orlando

Kaffihúsið „Gísli, Eiríkur, Helgi –
kaffihús Bakkabræðra“ á Dalvík er
vinsælt á TripAdvisor.

Vinsælast á
TripAdvisor

K

affihúsið „Gísli, Eiríkur, Helgi
– kaffihús Bakkabræðra“ á
Dalvík fær hæstu einkunn í
flokki veitingahúsi á Norðurlandi
á erlendu vefsíðunni TripAdvisor,
þar sem ferðamenn gefa alls kyns
þjónustu einkunn. Kaffihúsið fær
fullt hús stiga, fimm stjörnur, byggt
á 334 umsögnum og er vottað
sem afburðagott af vefsíðunni,
þar sem það fær stöðugt jákvæðar
umsagnir.
Á kaffihúsinu er boðið upp á
einfaldan kost, það eru bara þrír
hlutir á matseðlinum; fiskisúpa,
heimabakað brauð og salat. Viðskiptavinir segja að maturinn sé
sérlega bragðgóður og fagna því að
vera boðið upp á ábót. Það er líka
boðið upp á kökur, kaffi, kakó og
fleiri drykki.
Kaffihúsið er sagt notalegt, þægilegt og heillandi og starfsfólkið
vingjarnlegt. Það er vinsælt að
koma við á kaffihúsinu meðfram
heimsókn í hvalaskoðun og einn
viðskiptavinur sagði að það væri
jafnvel þess virði að gera sér ferð
frá Akureyri bara til að koma í
heimsókn.
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F ljúgandi sta r t
út í heim
Air Iceland Connect verður á rúntinum milli Akureyrar og Keflavíkur fjórum
sinnum í viku. Flogið verður alla mánudaga, miðvikudaga, fimmtudaga og
föstudaga.
Náðu fljúgandi starti í rómantíska borgarferð með stuttri viðkomu í Keflavík.
Eða skelltu þér með vinahópnum á völlinn. Hvað um að halda árshátíð í
evrópskri heimsborg? Upplagt fyrir vinnufélaga sem vilja halda hópinn alla
leið út í heim og aftur heim.
Bókaðu núna á airicelandconnect.is
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LÁGALEITI 5,7,9
LÁGALEITI 1-3

NÝJAR ÍBÚÐIR
TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-9
Íbúðir frá 35fm studíó-íbúðir upp í 5 herb. 120fm
Stúdíóíbúð verð frá 28,5m
3. herb. verð frá 58.9m

2. herb. verð frá 33.9m
4. herb. verð frá 64.9m

5. herb. verð frá 79.8m

Verð frá kr. 28.400.000
4

Nýtt og nútímalegt miðborgarhverﬁ með skjólsælum görðum,
útivistar og leiksvæði.

4

Áætluð afhending fyrstu íbúða í apríl 2019.

4

Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða ﬂísalögð.

4

Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.

4

Innréttingar hannaðar af G.K.S.

4

Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á
innréttingum.

4

Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

4

Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

4

Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en

KYNNING

án gólfefna.

verður á skrifstofu Fasteignasölunnar TORG
GARÐATORGI 5, Garðabæ
SUNNUDAGINN 28. OKT
FRÁ KL. 13:00-14:00

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG
HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Haﬂiði
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

698 7695

893 4416

694 4000

848 7099

699 4610

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

780 2700
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Kom af
fjöllum en
gat ekki
sagt nei
Jón Þór Hauksson var ráðinn þjálfari
kvennalandsliðsins í vikunni. Leikmannsferill
Skagamannsins náði litlu flugi en þjálfun
hefur átt hug hans allan síðasta áratuginn.
Hann dreymir um að koma Íslandi á HM.
Ingvi Þór
Sæmundsson
ingvithor@frettabladid.is

J

ón Þór Hauksson viðurkennir að það hafi komið
sér í opna skjöldu þegar KSÍ
hafði samband við hann
og bauð honum að þjálfa
kvennalandslið Íslands.
„Ég get ekki annað sagt en
að ég hafi komið af fjöllum
þegar þetta kom upp. Ég var búinn
að ákveða að taka annað ár sem
aðstoðarþjálfari hjá Stjörnunni.
Mér leið mjög vel þar og hlakkaði
til að vinna fleiri titla með liðinu. Ég
var ekkert að leita fyrir mér annars
staðar,“ segir Jón Þór þegar blaðamaður Fréttablaðsins settist niður
með honum á nýja vinnustaðnum,
Laugardalsvelli, í vikunni.
Þótt hann hafi verið ánægður í
starfi hjá Stjörnunni var ekki hægt
að segja nei þegar kallið frá KSÍ
kom.
„Þetta er áhugavert og spennandi starf og ég var ekki lengi að
svara játandi þegar það bauðst,“
segir Jón Þór sem er fjórði Skagamaðurinn sem þjálfar A-landslið
Íslands í fótbolta. Ríkharður Jónsson var sá fyrsti en hann stýrði
karlalandsliðinu á 7. og 8. áratug
síðustu aldar. Ríkharður, sem lést í
fyrra, var stjúpafi Jóns Þórs og hjá
honum lærði hann málaraiðn. Jón
Þór starfaði sem málari áður en
hann hellti sér alfarið út í þjálfun.
Steinn Helgason var annar Skagamaðurinn sem þjálfaði íslenskt
A-landslið en hann stýrði kvennalandsliðinu árið 1992 ásamt Sigurði
Hannessyni. Þá þjálfaði Guðjón
Þórðarson karlalandsliðið með
frábærum árangri á árunum 199799. Guðjón er einmitt maðurinn
sem gaf Jóni Þór fyrsta tækifærið í
þjálfun.

Vantaði bringuhár í klefann
„Þegar Gaui tók við ÍA 2007 var
mikið um meiðsli um veturinn.
Bjarni, sonur hans, heyrði í mér
og þeir fengu mig til að byrja að
æfa aftur. Gaui tók mig ungan inn
í meistaraflokk á sínum tíma og
mundi eftir mér. Árið 2007 var
Skagaliðið mjög ungt og ég var
fenginn á æfingar því það vantaði
aðeins upp á bringuhárin í klefanum. Ég samþykkti það með því
skilyrði að ég fengi að læra af Gaua
og þetta var hálfgert þjálfaranámskeið fyrir mig,“ sagði Jón Þór um
hvernig fyrstu skrefin í þjálfun voru.
Hann segir að leikmannsferillinn
hafi ekki farið eins og hann átti að
fara. Jón Þór, sem er fæddur 1978,
þótti lofa góðu sem leikmaður, lék
átta leiki fyrir U-17 ára landsliðið
og kom ungur inn í ógnarsterkt lið
ÍA á 10. áratugnum. En meiðsli settu
strik í reikninginn.

Sárkvalinn eftir mislukkaða
axlaraðgerð
„Ég þótt ágætlega efnilegur leikmaður en varð svo fyrir meiðslum
í 2. og 3. flokki. Ég fór hér og þar úr
lið og endaði eins og biluð strengjabrúða. Þegar ég var tvítugur fór ég
í aðgerð á öxl sem mistókst og var
alltaf að drepast eftir það. Ég var
alltaf sárkvalinn eftir aðgerðina.
Maður er alinn upp við það að vera
ekki að kveinka sér og berjast áfram.
Sjö árum síðar kom í ljós að mistök höfðu verið gerð í aðgerðinni.
Stykki var skilið eftir og það sargaði
bæði bein og brjósk,“ segir Jón Þór
og bætir við að þetta hafi haft áhrif
á daglegt líf. Hann hafi til að mynda
átt það til að missa kaffibolla úr
hendinni upp úr þurru.
„Svo var stykkið fjarlægt og ég hef
ekki fundið til síðan. En þetta hafði
veruleg áhrif á fótboltaferilinn og
þess vegna byrjaði ég að undirbúa
þjálfaraferilinn fyrr en flestir.“
Jón Þór þjálfaði hjá ÍA í áratug,
var meðal annars yfirþjálfari yngri
flokka og á stóran þátt í þeim uppgangi sem hefur orðið í fótboltanum
á Akranesi á undanförnum árum.
Frá 2014-17 var Jón Þór aðstoðarmaður Gunnlaugs Jónssonar með
karlalið ÍA. Skagamenn unnu sér
sæti í Pepsi-deildinni á fyrsta tímabili þeirra við stjórnvölinn og héldu
sér þægilega uppi 2015 og 2016.
Tímabilið 2017 gekk Skagamönnum
hins vegar flest í mót og þegar sex
umferðir voru eftir hætti Gunnlaugur með liðið sem var komið
með annan fótinn niður í Inkassodeildina. Jón Þór tók við og stýrði
Skagamönnum út tímabilið. Leikur
liðsins batnaði og ÍA tapaði aðeins
einum af þessum sex leikjum. Það
dugði þó ekki til að halda sætinu í
Pepsi-deildinni.
Vildi þjálfa ÍA
Þrátt fyrir fína spilamennsku ÍA í
leikjunum undir stjórn Jóns Þórs
var hann ekki ráðinn þjálfari liðsins
til frambúðar. Hann vonaðist eftir
því að fá starfið.
„Klárt mál. Ég hafði þjálfað lengi
uppi á Skaga og það kom aldrei
neitt annað til greina en að taka við
liðinu ef mér hefði boðist það. Ég
taldi mig vera búinn að vinna gott
starf og vissi á hverju liðið þurfti
að halda,“ segir Jón Þór. ÍA vann
Inkasso-deildina í sumar undir
stjórn Jóhannesar Karls Guðjónssonar og Jón Þór er viss um að góður
endir á tímabilinu 2017 hafi hjálpað
Skagaliðinu í sumar.
„Ég held að árangurinn í þessum
síðustu leikjum hafi komið liðinu
til góða í ár. Við kláruðum tímabilið af krafti og héldum hreinu í
þremur af síðustu fimm leikjunum
sem er fáheyrt hjá botnliði. Við
fundum ágætis holningu á liðinu
sem ég er ekki í nokkrum vafa um

Jón Þór Hauksson er kominn í sitt stærsta starf á þjálfaraferlinum og kveðst klár í verkefnið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÉG HELD AÐ FLESTIR SÉU
SAMMÁLA UM AÐ
MÓTLÆTIÐ STYRKI OG
MAÐUR LÆRI MEST Í ÞVÍ.

að hafi komið því til góða á undirbúningstímabilinu og í sumar. Það
var mikilvægt að klára tímabilið af
krafti.“
Jón Þór segir að haustið 2017 hafi
ekki verið margir möguleikar í stöðunni fyrir sig, fyrr en Stjarnan kom
inn í myndina og bauð honum starf
sem aðstoðarmaður Rúnars Páls Sigmundssonar.
„Það tók langan tíma að klára
þjálfararáðninguna hjá ÍA og þar
af leiðandi voru nánast öll lið á
Íslandi búin að ráða þjálfara. Það
voru einhverjar þreifingar en svo
kom Stjarnan upp og það var ekki
nokkur spurning að stökkva á það.
Og það reyndist mikið heillaskref.
Það var mikið hungur og mikill vilji
í leikmannahópnum,“ segir Jón Þór.
Stjarnan var í baráttu um Íslandsmeistaratitilinn í sumar og varð
bikarmeistari.

Mótlætið styrkir
Þótt Jón Þór hafi ekki mikla reynslu
sem aðalþjálfari meistaraflokks óttast hann ekki að það hái honum í
starfi landsliðsþjálfara.
„Ég hef engar áhyggjur af því. Ég
er með mikla reynslu af meistaraflokksþjálfun og hef komið að henni
með alls konar hætti í um tíu ár. Ég
hef verið svo lánsamur að starfa
með toppþjálfurum og fengið stórt
hlutverk hjá þeim. Auk þess hef ég
komið að þjálfun í karla- og kvennaboltanum og upplifað bæði velgengni og mótlæti. Ég held að flestir
séu sammála um að mótlætið styrki
og maður læri mest í því,“ segir Jón
Þór sem hljómar þarna dálítið eins
og einn af lærifeðrum hans, Guðjón
Þórðarson.
Íslenska kvennalandsliðið hefur
náð góðum árangri síðustu ár og
Jón Þór segir að Ísland eigi að halda
áfram að berjast um að komast á
stærsta sviðið með bestu liðunum.
„Íslenskur fótbolti er á þeim stað
að við eigum að koma okkur í stöðu
til að komast inn á stórmót. Fyrsta
markmiðið er að berjast um það,
ekki nokkur spurning. En núna
ætla ég að kynnast hópnum og leikmönnunum. Ég vil ná því besta fram
hjá þeim og hjálpa þeim að gera
liðið betra,“ segir Jón Þór.
„Leikmennirnir eru ekkert að fara
að slaka á. Þær setja markið hátt og
það er mikill metnaður til staðar.
Maður hefur fundið fyrir því sem
stuðningsmaður liðsins.“
Íslenska liðið hefur komist á þrjú
Evrópumót í röð en á enn eftir að
komast á heimsmeistaramót. „Við

viljum verða fyrsta liðið til að spila
í lokakeppni HM og til að það sé
möguleiki þarf að bæta í alls staðar,“
segir Jón Þór.

Vantar fleiri verkefni
Yngri landslið Íslands kvennamegin,
U-17 og U-19 ára, hafa náð góðum
árangri á undanförnum misserum.
Efniviðurinn er til staðar en stökkið
upp í A-landsliðið er oft stórt. Ekkert U-21 árs landslið er starfrækt og
því vantar oft verkefni fyrir leikmenn sem eru að banka á dyrnar í
A-landsliðinu.
„Það var mikill vilji hjá okkur
til að vinna áfram í þeim málum,“
segir Jón Þór og á þá við U-23 ára
eða B-landslið þar sem efnilegir
leikmenn geta öðlast reynslu. „Það
er þörf á því og við þurfum að fjölga
verkefnum fyrir þessar stelpur.
Stökkið úr yngri landsliðunum og
upp í A-landsliðið er stórt.“
Síðustu ár hafa fjölmargir ungir
leikmenn fengið tækifæri með
meistaraflokki ÍA og Jón Þór telur
að sú reynsla geti komið að góðum
notum í starfi landsliðsþjálfara; að
hjálpa ungum leikmönnum að taka
skrefið úr því að vera efnilegir í að
vera góðir, eins og í tilfelli Arnórs
Sigurðssonar sem fór ungur frá ÍA
til Norrköping í fyrra og er núna
byrjaður að spila með rússneska
stórliðinu CSKA Moskvu.
„Við þurfum að hjálpa þessum
ungu leikmönnum að taka þetta
skref. Við getum ekki beðið í 3-4
ár eftir að þær verði tilbúnar. Við
þurfum að flýta fyrir því ferli,“ segir
Jón Þór að lokum.

MIKIÐ ÚRVAL LÁGT VERÐ

Handklæðaofn S-laga
Pólerað ryðfrítt stál. Handklæðaofn sem er S-laga. Ofninn er
settur í samband með rafmagnssnúru. 50 x 52,5 cm.

Handklæðastöng

Star handklæðaofn
St
h

Ryðfrítt stál. Handklæðastöngin úr Dry-baðseríunni,
25W. Ofninn er settur í samband með rafmagnssnúru.
H: 170 x B:10,7 x
D: 8 cm.

Krómað stál. Með sporöskjulaga rörum. Lóðréttu
rörir eru bogin. Ofninn er settur í samband með
rafmagnssnúru.
B:45 x D: 5-7 x
H: 80 cm.
SÉRPÖNTUN.

35.795.-

64.995.-

59.995.-

Cannes baðsett

House baðsett

Logo baðsett

Interio baðsett

Krómað, aukahlutasett
Klósettpappírshaldari .............................. 2.895.Handklæðakrókur .................................... 1.495.Salernisbursti ........................................... 5.295.Sápuskammtari ........................................ 5.895.-

Gljáandi ryðfrítt stál. 10 ára ábyrgð.
Handklæðakrókur 2 stk ............................ 1.485.Sápuskammtari. ........................................ 4.395.Klósettpappírshaldari. .............................. 2.395.-

Klassísk og stílhrein hönnun fyrir nýtísku
baðherbergi. Ryðfrítt stál.
Handklæðakrókur. ................................... 2.995.Sápuskammtari. ....................................... 7.495.Salernisbursti. .........................................12.495.Handklæðaslá. ......................................... 6.495.-

Pólerað ryðfrítt stál.
Handklæðakrókur. .................................... 1.595.Salernisbursti. ........................................... 6.995.Klósettpappírshaldari ............................... 2.695.-

VIÐ ERUM EINNIG MEÐ MIKIÐ ÚRVAL HITAVEITUOFNA Á FRÁBÆRU VERÐI.

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is
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Uppljómun um helvíti
Einar Thoroddsen læknir var nær áratug í ígripum að vinna að þýðingu sinni á Víti eftir Dante Alighieri. Það var
bróðir hans Jón sem kallaði hann til verksins. Nú er vegleg og falleg bók komin út með teikningum Ragnars Kjartanssonar sem dregur þar upp sínar eigin myndir af helvíti. Jón er ritstjóri verksins og skrifar jafnframt inngang.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

V

ið skulum byrja á forsögunni, af hverju að
þýða Dante?
Einar: „ No n n i
hringdi í mig óforvarandis þegar ég hafði
lokið við þýðingu á Vetrarævintýri
eftir Heinrich Heine sem kom síðan
út árið 2011. Hann var með svakalega hugmynd sem hann nefndi svo
seint og um síðir.“
Jón: „Ég var dálítið eins og í áfalli
þegar ég var búinn að lesa Heineþýðinguna. Ég var svo gagntekinn
af því hvað hún var lipur, andrík
og ótrúlega skemmtileg. Ég hugsaði með mér: Svona þýðingarstarf
verður að halda áfram. Það var ekki
bara út af skemmtuninni heldur
fannst mér íslensk tunga og íslenskt
brageyra þurfa eitthvað verulega gott
til að hressa upp á sig. Þannig að ég
hugsaði: Hvaða krassandi efni get
ég látið Einar fá sem hristir verulega
upp í brageyra íslensku þjóðarinnar?
Þá fékk ég hugljómun, svo sterka að
ég get ennþá kallað hana fram, að
það ætti að vera Dante. Það hentaði
líka af því Einar kann ítölsku.“
Einar: „Það er skemmtilegt í þessu
sambandi að hafa í huga að Heine
endar Vetrarævintýri á áskorun
til kóngsins um að vera ekki að
ritskoða skáldin og spyr hann í
lokaerindinu: Kannastu við helvíti
Dantes, passaðu þig svo þú verðir
ekki sendur niður. Mig grunar að
þessi orð hafi sest að í undirmeðvitund Nonna.“
Jón: „Það hlýtur eiginlega að vera
því hugljómunin var raunveruleg.“

Frumleiki Dantes
Hvað var erfiðast í sambandi við
þýðinguna?
Einar: „Þessi þýðing er í réttum
bragarhætti, þeim sama og Gunnarshólmi, rímið sækir yfir í næsta erindi.
Rímið var það erfiðasta. Ég
skrifaði niður öll rímorð sem
ég kunni og svo var að negla
þau inn og stundum að búa
þau til.
Ég tók mér ákveðið frelsi
varðandi rímorðin. Ég nota til
dæmis jöfnum höndum ljáði
og léði. Þannig að ég negli inn
orðum sem passa ekki alveg
varðandi ströngustu reglur
í stafsetningu eða málfræði
Björns Guðfinnssonar. Í gömlum þjóðsögum er þó talað um
hellira og læknira, þannig að ég
hafði nokkuð frjálsar hendur
þrátt fyrir allt.“
Jón: „Ég var svo hissa á því
hvað hann gat sótt í þjóðvísur,

Jón og Einar, en það var fyrir hvatningu hins fyrrnefnda sem þýðingin á Víti Dantes varð að raunveruleika. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

gömlu Edduna og Íslendingasögurnar. Ég skil ekki hvaðan maðurinn hefur þetta minni. Ég hef ekki
svona minni. Samt hef ég kvalist út
af minni mínu. Maður tekur út smá
þjáningar með því að hafa frekar
gott minni, það er ekkert auðvelt.

Bó
Bókina
prýða
te
teikningar
þar sem
R
Ragnar
Kjartansson
s
sýnir
sínar hugm
myndir
um helvíti.

En þetta er ofurminni!“
Hvað er svo skemmtilegt og áhugavert við helvíti Dantes?
Einar: „Það er hugmyndaflugið og
svo líka hvað Dante er í rauninni.
nútímalegur.“
Jón: „Ég vil nefna nokkuð sem ég
undrast í sambandi
við listbrögð Dantes.
Ö n n u r vi ð a m i k i l
skáld sem ég hef borið
saman við hann, til
dæmis Walt Whitman
og William Blake, eru
oft með langar upptalningar og maður
nennir ekki að lesa
þær af því að þeim
er bara hrúgað upp.
Þetta sér maður aldrei
hjá Dante. Það er alltaf spennandi að lesa
upptalningar hans og
ætíð er listfengi í þeim.
Annað sem hann stillir
afskaplega vel af eru
viðræður hans við
leiðsögumann sinn
Virgil. Dante er með
alls konar útskýringar
og efasemdir og þeir
skiptast á skoðunum.
Svo koma á hárréttum
stöðum landslagslýsingar, himinhvolfslýsingar, stjörnumerkjalýsingar og fleira til
að skapa tilbreytingu.
Frumleikinn er alltaf
til staðar hjá Dante,
þar er ekkert vélrænt.“

Mórölsk veruleikatenging
Verkið er um helvíti. Þótt ég þykist
vita svarið verð ég að spyrja hvort þið
trúið á helvíti.
Einar: „Nei, en í bókinni eru teikningar þar sem Ragnar Kjartansson

NONNI ER EINS OG HUNDUR
SEM REKUR Á EFTIR MÉR
EN DINGLAR ÞÓ RÓFUNNI.
Einar

ÞÁ FÉKK ÉG HUGLJÓMUN,
SVO STERKA AÐ ÉG GET
ENNÞÁ KALLAÐ HANA
FRAM, AÐ ÞAÐ ÆTTI AÐ
VERA DANTE.
Jón

sýnir sínar hugmynd um helvíti, eins
og til dæmis deGaulle-flugvöllinn.“
Jón: „Nei, ég get ekki trúað á helvíti. Það er svo skrýtið með víti
Dantes að þar fá skáldlegar myndir
líkamningu. Maður veltir fyrir sér
refsingunni sem er veitt fyrir hverja
synd og Dante finnur alltaf þá réttu.
Hann gefur skáldskapnum nánast
óheft hugmyndaflug án þess að
missa veruleikatengingu. Það er
þessi móralska veruleikatenging
sem gerir helvíti hans svo raunverulegt.“
Þið trúið ekki á helvíti, eins og
skiljanlegt er, en hvað með trú á æðri
mátt?
Jón: „Ég geri það nú.“
Einar: „Maður getur ekki neitað,
maður veit aldrei.“

Jón: „Ég hallast að jáinu, annars
hefði ég ekki fengið þessa hugljómun.“
Eruð þið samrýndir?
Jón: „Já.“
Einar: „Nonni er eins og hundur
sem rekur á eftir mér en dinglar þó
rófunni.“

Ágætis hálmstrá
Það er ekkert sjálfgefið að fá þýðingu
eins og þessa gefna út. Var það mikil
píslarganga?
Einar: „Nei, þetta var það ekki
vegna þess að ég átti aldrei von á því
að nokkur maður vildi gefa þetta út.
Svo barst þessi þýðing í tal og Sigurður Gísli Pálmason sagði við mig
að láta sig vita ef hann gæti verið
mér innan handar og mér þótti það
ágætis hálmstrá. Hann er fjárhagslegur bakhjarl.“
Jón: „Svo var hóað í Bjössa, Björn
Jónasson, sem á sínum tíma gaf út
Nafn rósarinnar og hann er útgefandinn. Þessar tvær bækur kallast
ágætlega á. Það er ágætt að lesa
Umberto Eco með Dante.“
Þetta er einn þriðji af Hinum guðdómlega gleðileik, hvað með framhaldið?
Einar: „Ég er kominn nokkuð á
veg með þýðingu á Skírnarfjallinu‚ þýddi tvö erindi í gær. Ég er
í stöðugri leit að rímorðum, það
getur tekið tvo til þrjá daga að
finna þau.“
Eruð þið báðir miklir bókamenn?
Einar: „Nonni veit allt um bókmenntir. Hann byrjaði að lesa
Thomas Mann á þýsku með orðabók 22 ára gamall og kunni þá ekkert í þýsku. Síðan hefur hann lesið
allan litteratúrinn og man það sem
hann les. Ég veit ekkert um litteratúr
en er sennilega góð hermikráka. Ef
maður veit hvað skáld er að segja þá
getur maður hermt eftir því. Það er
mitt hlutverk.“

ARNALDUR FORSALA
ÞITT EINTAK TIL REIÐU STRAX 1. NÓVEMBER

AÐEINS Á VEFNUM OKKAR!
WWW.PENNINN.IS/IS/ARNALDUR

VILDARVERÐ:

4.499.Verð:

99.
6.999.+500.HEIMSENDING

Stúlkan hjá brúnni

HÆGT AÐ SÆKJA Í:
SMÁRALIND, HAFNARFJÖRÐ & AKUREYRI
(1. NÓVEMBER)

WWW.PENNINN.IS/IS/ARNALDUR
540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildartilboð gildir til og með 31. október. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Okkar kæra

Arndís Markúsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli
laugardaginn 20. október.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju,
miðvikudaginn 31. október klukkan 13.00.
Kristjana E. Kristjánsdóttir
Ingi Gunnar Ingason
Sesselja H. Kristjánsdóttir
Reynir Markússon
Steinunn B. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Örn Ingimundarson
lést þann 21. október
á hjúkrunarheimilinu Hömrum,
Mosfellsbæ.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 30. október kl. 15.00.
Lóa Ólafsdóttir
Sigurður Rúnar Magnússon
Karólína Ólafsdóttir
Guðbrandur Einarsson
og barnabörn.

Það er hefð fyrir almennum söng í Mývatnssveit og frá þeirri hefð verður ekki vikið í dag, að sögn Böðvars. MYND/HREFNA

ÚT
ÚTF
Ú
T ARARÞJÓNUSTA

Fagna uppskeru af öllu tagi

Vönduð og persónuleg þjónusta

Inge
g r Steinsson

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919
athofn@athofn.is - www.athofn.is

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda
Lára Árnadóttir,
umsjón útfara

Slægjufundur hefur verið árlegur viðburður í Mývatnssveit fyrsta vetrardag um margra
áratuga skeið. Þeirri hefð verður viðhaldið í dag. Böðvar Pétusson er prímus mótor.

V

ið erum á lokametrunum að
gera og græja,“ segir Böðvar
Pétursson, bóndi í Baldursheimi í Mývatnssveit og
starfsmaður Landsvirkjunar, þegar forvitnast er um undirbúning
Slægjufundarins 2018. Það er samkoma
sem haldin er í Skjólgarði í dag, hefst
14.30 og stendur í tvo til þrjá tíma. Svo
er ball í kvöld.
Um árlega samkomu Mývetninga er að
ræða sem á sér langa sögu. Fyrstu áratugina eftir að Skjólbrekka var tekin í notkun
og jeppaöldin var gengin í garð voru
gullár þessara skemmtana, samkvæmt
heimildum. „Slægjuræðan“ – aðalræða
dagsins var lengi nokkurs konar annáll
árferðis og uppskeru og viðburðum samfélagsins var fléttað inn í hana.
En þýðir það að bændur hafi staðið
við slátt fram í október að hátíðin skuli
kennd við heyskap en ekki réttir og önnur
haustverk?
„Nei, ég held það tengist því nú ekki
beint. Fólk var bara að gera sér dagamun
á skilum sumars og veturs, fagna uppskeru af öllu tagi og hressa sig fyrir veturinn,“ svarar Böðvar sem segir aðeins
misjafnt milli ára hversu margir mæti.
„Það er opið hús og þeir sveitungar

Skjólbrekka er staðurinn þar sem
Slægjufundurinn er ávallt haldinn.
MYND/ÞORSTEINN GUNNARSSON

koma sem hafa lausa stund og áhuga.
Þarna er fólk á öllum aldri, frá eins árs
og yfir nírætt. Reyndar verður að viðurkennast að karlpeningurinn hefur ekki
verið eins duglegur að mæta og kvenþjóðin. Karlarnir þykjast sumir hverjir
þurfa að nota daginn til að skjóta rjúpu
eða fara í eftirleitir,“ segir Böðvar. „Það
hallar á þá varðandi mætingu, þar gætu
þeir staðið sig betur.“
Síðan Böðvar man eftir sér hefur verið
kaffihlaðborð á samkomunni og svo hin
ýmsu skemmtiatriði.

En hver verður með slægjuræðuna í
dag?
„Það verður Ásta Kristín Benediktsdóttir bókmenntafræðingur, hún er
búsett í Reykjavík en er frá Arnarvatni.
Ólst þar upp.“
Böðvar segir að ýmist íbúar í sveitinni
eða brottfluttir haldi hina árlegu ræðu,
brottfluttir komi oft með aðeins annan
vinkil.
Skyldu þeir þá rifja upp eitthvað gamalt?
„Ekkert endilega. Við gáfum Ástu Kristínu algerlega frjálsar hendur með það um
hvað ræðan snerist, það skiptir meira
máli að hún sé skemmtileg og góð!“
Mývetningar eru þekktir fyrir að vera
söngelskir og Böðvar segir þá alveg pottþétt taka lagið í dag. „Það er löng hefð
fyrir því að allir standi upp og syngi
saman á slægjufundinum. Við tökum
örugglega nokkrar tarnir í því.“
Svo er það hljómsveitin Lúxus frá
Húsavík sem leikur fyrir dansi á ballinu
í kvöld, að sögn Böðvars. „Lúxus er sveit
sem var ráðin í fyrra en mætti ekki öll
því einn spilari datt úr skaftinu og annar
flúði til útlanda. Nú ákváðum við að gefa
henni annan séns og eigum von á góðu
stuði.“ gun@frettabladid.is

Útfararþjónusta
& lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og umhyggju að
leiðarljósi og af faglegum metnaði.
Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna

Vesturhlíð 2 Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Eiríkur Briem
hagfræðingur,
lést á krabbameinsdeild Landspítalans
föstudaginn 12. október síðastliðinn.
Útför hans verður gerð frá Áskirkju
þann 29. október nk. klukkan 13.
Guðrún Ragnarsdóttir Briem
Maj-Britt Hjördís Briem Einar Þorvaldur Eyjólfsson
Eiríkur Briem
Hanna Kristín Briem Pétursdóttir
Katrín Briem
Þorvaldur Ólafsson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ásgeir Ásgeirsson
lést á hjartadeild Landspítalans við
Hringbraut 23. október. Útför hans fer
fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn
1. nóvember kl. 13.00. Blóm og kransar
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Hjartavernd.
Hjördís Bergþórsdóttir
Ásdís Ásgeirsdóttir
Ásgeir Viðar Ásgeirsson
Úlfhildur Hilmarsdóttir
Andri Viðar Haraldsson, Erna Sólrún Haraldsdóttir
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Elskuleg sambýliskona mín,
móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Birna Ósk Björnsdóttir
Efstahjalla 7,
Kópavogi,
lést á Landspítalanum þann 23. október
síðastliðinn. Útförin fer fram frá Hjallakirkju í Kópavogi
fimmtudaginn 8. nóvember kl. 13.00.
Ingvar Óskarsson
Helena Valtýsdóttir
Vala Valtýsdóttir
Gísli Óskarsson
Valtýr Björn Valtýsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ingvar Ástmarsson
lést sunnudaginn 14. október.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 31. október kl. 13.00.
Jóna Guðfinnsdóttir
Ástmar Ingvarsson
Íris Wigelund Pétursdóttir
Ragnar Ingvarsson
Agnes Björnsdóttir
Arnar Ingvarsson
Salbjörg Ólafsdóttir
og barnabörn.

„Það er ótrúleg tilviljun að við Snæbjörn skyldum fá þetta rými undir listina,“ segir Ragnheiður sem eitt sinn vann þar í sjoppu.

Hamraborgin miðpunktur

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og samúð
vegna andláts og jarðarfarar elskulegs
eiginmanns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

Haraldar Sigurðssonar
fyrrv. bankafulltrúa á Akureyri.

Nýr listasalur, Midpunkt, verður opnaður í Hamraborg 22 í Kópavogi í dag. Því er fagnað
með sýningunni Efahljómur/Sounds of doubts og verða léttar veitingar á boðstólum.

V

ið Snæbjörn setjum markið
á að flytja inn list hvaðanæva og gera Hamraborgina
að nýjum miðpunkti í listalífi Íslendinga,“ segir Ragnheiður Sigurðardóttir Bjarnason sem
ætlar að reka listasalinn Midpunkt að
Hamraborg 22 í Kópavogi, ásamt Snæbirni Brynjarssyni. Hún kveðst þakklát
Kópavogsbæ fyrir að gera þeim það
kleift.
Húsið verður opnað fyrir gesti og
gangandi klukkan fjögur í dag. Þar verð-

ur boðið upp á drykki og aðrar veitingar
og gestum gefst tækifæri til að virða fyrir
sér sameiginlegt verk tónskáldsins Þuríðar Sigurðardóttur og myndlistarkonunnar Jeannette Castioni á sýningunni
Efahljómur/Sounds of doubts.
„Verkið hennar Castioni er skúlptúr,
fallegur neðansjávarfjallgarður og svo
er Þuríður með hljóðverk, sem tónar
algerlega við það djúpsjávarþema,“ segir
Ragnheiður.
Snæbjörn starfar sem rithöfundur.
Ragnheiður lærði dans við listaháskóla

Ástkær sambýliskona mín,
móðir okkar og amma,

Guðmunda Ágústsdóttir
frá Sólbergi, Garði,
lést á Landspítalanum í Fossvogi
þann 18. október sl.
Útförin fer fram þriðjudaginn
30. október frá Fossvogskapellu kl. 11.00.
Einar Guðmundsson
Marteinn Jakobsson
Dagbjört A. Guðmundsdóttir
Guðrún Magný Jakobsdóttir Einar Bragi Gunnarsson
Ágúst Arnar Jakobsson
Jakob Ævar Þórðarson
Eva Magný Einarsdóttir
Ágústa Rún Ágústsdóttir
Guðrún Laufey Ágústsdóttir

Íslands og er með meistaragráðu í listsköpun innan almenningsrýmis. Þegar
hún var unglingur afgreiddi hún bland
í poka fyrir innan glerborðið í sjoppunni Rebbinn og listasalurinn er einmitt í sama húsnæði. „Ég fékk aldrei að
fara í unglingavinnuna því ég var alltaf
að vinna hjá foreldrum mínum í sjoppunni. Það er frekar fyndið og alveg ótrúleg tilviljun að við Snæbjörn skyldum fá
akkúrat þetta rými undir listina,“ segir
Ragnheiður og kveðst alsæl með það.
gun@frettabladid.is

Ástkær eiginkona mín og besti vinur,
móðir, dóttir, systir og tengdadóttir,

f.h. fjölskyldunnar,
Elísabet Kemp Guðmundsdóttir

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir, stjúpfaðir og afi,

Kristján Runólfsson
Arnarheiði 16, Hveragerði,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
miðvikudaginn 17. október.
Útför fer fram frá Hveragerðiskirkju
miðvikudaginn 31. október kl. 14.00.
Ragnhildur Guðmundsdóttir
Jóhann Þór Kristjánsson
Olga Hinriksdóttir
Gunnar Páll Kristjánsson
Laufey Andersen
Sigurður Örn Kristjánsson
Guðmundur Óli Ómarsson Hrefna Grímsdóttir
Hugrún Ómarsdóttir
Sigfús Þór Sigurjónsson
Eiríkur Einar Egilsson
Guðrún Vilborg Sigmundsd.
og barnabörn.

Birgitta Rós Björgvinsdóttir
lést á líknardeild LSH þann 17. október.
Útförin fer fram frá Víðistaðakirkju í
Hafnarfirði mánudaginn 29. október
klukkan 15.00. Þeim sem vildu minnast
hennar er bent á framtíðarreikning fyrir dóttur hennar,
Camillu Mist, reikn. 322-13-303027, kt. 090502-2040.
Andri Þór Ólafsson
Camilla Mist S. Andradóttir
Björgvin Th. Kristjánsson
Sigríður Ingólfsdóttir
Karitas Ósk Björgvinsdóttir Aron Björn Kristinsson
Björgvin Pétur Björgvinsson
Hildur Aðalsteinsdóttir
Ólafur Ágúst Baldursson

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Anna Hildur Árnadóttir
Hörgslandskoti á Síðu,
lést mánudaginn 15. október á
hjúkrunarheimilinu Mörk.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
föstudaginn 2. nóvember kl. 13.00.
Lilja Sigríður Steingrímsdóttir
Jóhanna Kr. Steingrímsdóttir
Logi Ragnarsson
Halla Hrund, Kristján, Hildur Kristín, Haukur Steinn,
Alexander Jón, Aaron Tómas, Melanie

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
dóttir, systir og mágkona,

Ástkær eiginmaður minn og
besti vinur, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Hafsteinn Pétur Alfreðsson
Sólvallagötu 20, Keflavík,
lést á Hrafnistu, Hlévangi, fimmtudaginn
11. október. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna. Þeim sem vildu minnast hans
er bent á Alzheimersamtökin.
Guðrún Þórlaug Jóhannesdóttir,
börn, tengdabörn, barnabörn
og barnabarnabörn.

Elín Helga Hannesdóttir
Tjarnalundi 11c, Akureyri,
lést sunnudaginn 21. október sl.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
miðvikudaginn 7. nóvember kl. 13.30.
Eðvarð Þór Eðvarðsson
Anton Gauti og Guðrún Edda
Hannes Haraldsson
Guðrún Guðmundsdóttir
Haraldur Örn Hannesson
Björk Birkisdóttir
Guðmundur Hannesson
Herdís Arnórsdóttir
Gauti Már Hannesson
Brynja Eysteinsdóttir
Sverrir Hannesson
Hannes Rúnar Hannesson Vilborg Einarsdóttir

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,

Ólafur Arnórsson
pípulagningameistari,
Skarðsbraut 15, Akranesi,
er látinn. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna.
Gunnar Ágúst Arnórsson
Guðbjörg Ólafsdóttir
Sigríður Arnórsdóttir
Sigurður B. Sólbergsson
Arna Arnórsdóttir
Helgi Magnússon
Jóhanna Baldursdóttir
og systkinabörn.

VIÐ ERUM EKKI PLAST!
Einnota diskar og mál úr lífniðurbrjótanlegu efni

Lífniðurbrjótanlegar vörur
Þú þekkir þær á Seedling merkinu
Vara sem ber Seedling merkið er lífniðurbrjótanleg
og skal helst enda í söfnunarstöð fyrir lífrænan úrgang.
® skrásett vörumerki European Bioplastics e.V. www.european-bioplastics.org

7P0620

Umhverfisvænt
og orkusparandi
kælikerfi í Bónus

Green & Cool er nýtt kerfi sem er fremst á sviði umhverfisvænna
kælikerfa og notar eingöngu íslenskan koltvísýring sem kæliefni
í stað freons. Auk þess að vera umhverfisvænt er það sjálfbært og
öruggt. Green & Cool notar vélbúnað sem nýtir orkuna mun betur og
allir kælar og frystar eru lokaðir með gegnsæum lokum og því helst hitastig jafnar og heldur
varan gæðum sínum og útliti mun lengur en ella.

Bónus kveður
plastburðarpokann!
Bónus hættir sölu á
plastburðarpokum
og hefur tekið inn
lífniðurbrjótanlega
burðarpoka sem leys
plastpokana af hólmi.

Af því tilefni bjóðum við
viðskiptavinum okkar

100.000

fjölnota burðarpoka
án endurgjalds.

Opnunartími í Bónus:                
Bónus Smáratorgi:             
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Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og
fær vinningshafinn í þetta
skipti eintak af bókinni Sænsk
gúmmístígvél eftir Henning Mankell frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu viku var
Hjördís H. Hjartardóttir, 104
Reykjavík.
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LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum
er raðað rétt saman birtist nokkuð sem eykur öryggi í
umferðinni en dregur ekki endilega úr mengun. Sendið
lausnarorðið í síðasta lagi 2. nóvember næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „27. október“.
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LÁRÉTT
1 Kúbein innbrotsþjófs er

en leikfangið (12)

slíka eyðileggingu? (8)

22 Þetta er voluð vinna, enda

37 Hér mun hold hamast (5)
39 Hrælog lokkar oss í fúafen

utan við miðju hringiðunnar
(7)
26 Æða í skjól undan eldi og
hitta þar gesti Biedermanns
(13)
31 Held þú dragir ekki beint
að þér fólk sem þú drakkst
með, en óbeint þó (8)
32 Þegar þessi Kani er búinn
tek ég létt útgöngulag (9)
33 Gleyptir þú góðan vin? (8)
34 Hér mætast Wertmüller
og stelpan á Sjónarhóli (5)
35 Læt slóðana endurstilla
trýni (9)
36 Ætli varnarlið fúnkeri eftir

ónýtt (9)
10 Hefur steikurnar á herðum
sér og í þeim líka (12)
11 Breytir orðfæri Egils sögu
með boðorð að vopni (9)
13 Er aðferð kenningarinnar
kennd innan veggja stofnunarinnar? (12)
15 Kemur gauði í koju, það
kemst ekki sjálft sökum fjörleysis (10)
16 Hann fixar þetta, þótt
hálfur sé og fljótandi (12)
18 Kallinn er ekki fyrr dauður
en laxinn er mættur (9)
21 Víst er Brúðubíllinn stærri

LÉTT

LÓÐRÉTT
1 Ósúrir halda sig utan við

þegar fólk er að kafna? (7)

12 Fróð um slóða með umferðarljós (8)
14 Trylla þá sem trylltir eru
(3)
17 Svona fer nú góðmennskan með mann, vinkona (6)
19 Hví að kynda á móti þar
sem heitt er í kolunum? (9)
20 Þar munu magisterar eyða
ellinni, ráfandi um þarfaganga (9)
23 Vogrek þjóðarinnar er
opinber bisness (11)
24 Æðir gegnum grimmdarþel og gjörningabyl (11)
25 Endimörk álma og sérviskusviða (11)

markaðstorgið (8)
2 Skjótum umtöluðum
frösum inn í ræðu (10)
3 Kollsteypan á eyrunum
kallar á fall krónunnar (10)
4 Tuddalegir prófastar njóta
besta bitans (11)
5 Laus við stress þótt ekki
séu kjörin góð (4)
6 Flekklaus færðu uppkast
endanlega til bókar (11)
7 Er skuggavera sá Örn varð
allt enn skuggalegra (11)
8 Með tvær skoðanir á öllu
og hvikul eftir því (7)
9 Er það lausn frekar en vandi

og vísan dauða (9)
40 Sakna regluverks til að
koma skikki á kóngsins fólk
(8)
41 Ýjar að því að þeir séu á
ystu nöf (5)
42 Leita brókar sem stagað
var í en hef rass fyrir hinar (9)
43 Þessi spölur mun hafa
áhrif á fólk (6)
44 Saga af indjánum og rugluðum munki (5)
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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MÓTLÆTI
mótinu í ár. Þeir hafa aldrei verið
færri í þessu móti. Halldór þurfti að
glíma við mótlæti í mótinu þó að
hann hafi náð að landa sigrinum. Í
þessu mikla skiptingarspili í mótinu
(í þriðju lotu, spil 6, austur gjafari og
AV á hættu) vildi svo sérkennilega
til að slemma stóð í rauðu litunum
á NS-hendurnar. Halldór var svo
„óheppinn“ að sitja AV. Halldór fékk
hreinan botn í þessu spili:

Hector átti leik gegn Nielsen í Danmörku 1991.

8

Norður
4
Á5
ÁD732
109863
Vestur
ÁK952
G6
G
ÁKD72

Austur
DG10863
102
65
G54
Suður
7
KD98743
K10984
-

Gunnar Björnsson

Hvítur á leik

1

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

26 Svíð meistara Knopfler,
sem mun bera þess merki til
æviloka (10)
27 Fyrirfinnst engin sella í
kirtli? (10)
28 Urður, Verðandi og Skuld –
við höfum trú á þeim (10)
29 Vígbúa vík nokkra eystra
(10)
30 Svall undir stýri á aldrei
við, og alls ekki í keppni (10)
38 Með hnút í maganum út
af boðuðu ljóði (5)

Skák

ÞUNG

3

Íslandsmótið í Einmenningi fór
fram um síðustu helgi og náði
Halldór Þorvaldsson að hampa
titlinum með 56,1% skor. Í öðru
sæti var Ágúst V. Sigurðsson sem
fékk 56,2% skor. Hann spilaði í
B-riðli í síðustu lotu og var því ekki
gjaldgengur í efsta sætið. Hjálmar
S. Pálsson hafnaði í þriðja sæti með
54,5% skor. Þátttakan var dræm
og tóku aðeins 24 spilarar þátt í

LAUGARDAGUR

ÞRAUTIR

10
11

27. OKTÓBER 2018

1. Re6! De5 2. Rxf8! 1-0. Svartur
er mát eftir 2. … Dxe7 3. Dxh7+
Kxf8 4. Dh8#.
Æskan og ellin fer fram á morgun
en ekki í dag eins og ranghermt
var í skákdálki gærdagsins. Opið
öllum öldungum 60+ og börnum og
unglingum 16 ára og yngri.
www.skak.is: Skákmótið á Mön.

Skipting suðurs er mikil og það er aðeins einn gjafaslagur
á spaða fyrir NS þó að vestur sé með sterka hönd og 18
punkta, þ.e.a.s. ef NS spila á rauðan lit. Sex tígla samningurinn er traustari í NS þar sem þar er mikil samlega. 4-0 lega í
hjartanu hefði getað hnekkt hjartaslemmu. Hjartað lá hins
vegar „þægilega“ 2-2 hjá andstöðunni og hjartaslemman
því ekki vandamál. En það var hins vegar bara eitt par í NS
sem var í hjartaslemmu sem var „eðlilega“ dobluð. Tólf
slagir voru hins vegar í boði í rauðu litunum og 1.210 stig.
Halldór fékk hins vegar 20 stig af 40 mögulegum í setunni
og 50% skor. 6 „fórnin“ í AV hefði sannarlega borgað sig
því 2 pör fengu að spila 4 í friði (og fengu 620 stig). Eitt
par spilaði reyndar 5 redoblaða í AV og NS skráðu 1000
stig í sinn dálk þegar þeir tóku stunguna í laufi. Það dugði
hins vegar einungis í 4 stig af 10 mögulegum fyrir NS.

99 c
má

hæð

RUIT gólfvasar,
stærri 49.900,- minni 29.900,-

80c
má

hæð

TALISA velúr sófi
165x88xH95
99.900,-

REGINA velúr sófi
L130xW92xH107
99.900,-

Ilmkerti 3.490,-

TAX FREE
AF
A
F ÖLLUM
ÖLLUM VÖRUM
VÖRUM

AUBREY bekkur 113x35xH46cm
19.990,-

CILLA velúr kollar Þ35xH42cm
12.990,-

BUSBY velúr kollar Þ35xH42cm
12.990,Ver

Ný sending af glösum!
1.290,-

SANPAOLO velúr sófi
L225xW90xH83cm
149.900,-

Þeir
Þ
i eru komnir!

ð fr

á 1.9

90,-

Jólavörurnar streyma inn til okkar

www.pier.is
SMÁRATORG - KORPUTORG - SELFOSS
Gildir 25. okt.óber - 31. október. Gildir ekki með öðrum tilboðum.
Afslátturinn nemur 19,36% sem verslunin sjálf veitir og er greiddur fullur virðisaukaskattur af sölunni
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LAUGARDAGUR

KRAKKAR

Konráð
og

324

félagar

Kamillu finnst grjónagrautur með kanil bestur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

?

á ferð og flugi
„Þar fór í verra,“ sagði
Konráð. „Okkur liggur
á en þurfum að
komast í gegnum þetta
völundarhús fyrst.“
Hann dæsti og bætti við
vonsvikinn: „Við verðum

of sein.“ „Of sein, of sein,“
sagði Kata pirruð. „Hvað
gerir til að vera aðeins of
sein?“ bætti hún við. En
Lísaloppa og Konráð voru
ekki sammála. Þau vildu
mæta á réttum tíma.

Leikurinn

Brandarar

?

Getu
hjálpað r þú
komast þeim að
í
völunda gegnum
rhúsið?

?

Fagur fiskur í sjó

þá get ég leikið við
allar vinkonur mínar
Kamilla Garpsdóttir er nýlega byrjuð í
grunnskóla. Hún er ekki byrjuð að læra að
baka í skólanum en hún er í smíði.

Í þessum leik eru tveir þátttakendur. Annar þeirra heldur hendi
hins í lófa sér og strýkur lófa hans
um leið og hann fer með þessa litlu
þulu. Um leið og hann segir síðasta
orðið – detta – slær hann á hönd
hins – en sá reynir að vera snöggur
og kippa henni að sér áður.
Fagur, fagur fiskur í sjó,
röndóttur á halanum,
með rauða kúlu á maganum.
Vanda, banda, gættu þinna
handa.
Vingur, slingur, vara þína fingur.
Fetta, bretta,
og svo skal högg á hendi þína
detta.
(Höfundur ókunnur)

Ég elska að
vera úti

Kamilla Garpsdóttir er fimm ára en
verður sex ára núna á mánudaginn.
Hún er í skóla í Kópavogi sem heitir
Hörðuvallaskóli.

Tókstu eftir því hvort ég kom
gangandi niður brekkuna eða upp?
spurði prófessorinn nágranna sinn.
Þú komst niður brekkuna.
Gott, þá er ég búinn að borða
hádegismat.
Mamman: Erlendur minn, ertu
búinn að gefa fiskunum í fiskabúrinu nýtt vatn?
Erlendur: Nei, það er alger óþarfi.
Þeir eru ekki enn búnir að drekka
gamla vatnið.
Amma, veistu að ég er að fara að
eignast lítinn bróður í dag?
Ha, hvernig dettur þér það í hug?
Jú, sjáðu til. Í síðustu viku var

mamma veik og þá eignaðist ég litla
systur. Nú er pabbi orðinn veikur.
Lögregluþjónn stöðvaði ökumann
sem ók einstefnugötu í öfuga átt.
Veistu ekki að þetta er einstefnugata? spurði lögreglumaðurinn
ákveðinn?
Jú, svaraði ökumaðurinn. – Ég er
bara að fara í eina átt.
Sigga: Hvers vegna ertu að verða gráhærð, mamma?
Mamma: Vegna þess að í hvert
sinn sem þú ert óþæg þá gránar eitt
hár
Sigga: Mikið hefur þú þá verið
óþæg. Sjáðu aumingja ömmu.

Hvað er skemmtilegast að gera í
skólanum? Mér finnst skemmtilegast að vera úti. Maður fær að gera
allt í útivist. Fær að vera frjáls. En
það eru samt kennarar úti og passa
að allt gangi vel.

PABBA NÚÐLUR ERU
LÍKA GÓÐAR EN MÉR
FINNST TVENNT Í ÞEIM VONT,
ÞAÐ ER SOÐIN PAPRIKA OG
EITTHVAÐ GRÆNT.

Hvað er uppáhaldsmaturinn
þinn? Grjónagrautur með kanil.
Mér finnst hann bestur. Pabbanúðlur eru líka góðar en mér finnst
tvennt í þeim vont, það er soðin
paprika og eitthvað grænt.

Áttu þér uppáhaldsbók? Já, það er
einhver svona ævintýrabók. Ævintýralandið heitir hún.

Kanntu að baka? Ég er ekki byrjuð
að læra að baka í skólanum en ég er
í smíði.

Hvað langar þig að verða þegar þú
ert orðin stór? Mig langar mest að
verða leikskólakennari.

Hver eru helstu áhugamálin þín?
Ég elska að vera úti. Þá get ég leikið
við allar vinkonur mínar.

Hvað er skemmtilegast að gera
með vinum þínum? Mér finnst
skemmtilegast að róla.

Við bætum
við bætum

+

= 10 ×GB

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

Framtíðin er spennandi.

Ertu til?
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MYNDASÖGUR

Reykjavík

Ísafjörður

Norðlæg átt, 5-10 en 13-20 suðaustan til og víða vindstrengir við fjöll. Snýst
í sunnanátt um landið vestanvert seinnipartinn, þykknar upp og hlýnar,
13-23 vestan til seint í kvöld og rigning eða slydda. Hiti um frostmark
sunnan- og vestanlands, en annars frost 0 til 5 stig.

Akureyri

Heimurinn

Egilsstaðir

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

Kirkjubæjarklaustur

FYRIR
AÐSTOÐ

696 5600

INNANLANDS

rafsol@rafsol.is

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Pondus

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

Eftir Frode Øverli

Hugsaðu þér bara, eftir
þúsund ár mun einhver finna
allt draslið okkar og hugsa
hvað í fjáranum þetta sé nú
eiginlega.

ALÞJÓÐADAGUR
PSORIASIS

Ég held að við
þurfum ekki að bíða
alveg það lengi, Jói.

29. október 2018

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hæ, Palli!

Nýtt skegg.

Orðlaus, ha?

DAGSKRÁ

Hvað á maður
svo sem að segja
þegar meinhæðinn
hlátur er ekki nógu
gagnrýninn?

HVAÐ ER PSORIASIS
RANNSÓKNARSTOFA Í GIGTARSJÚKDÓMUM SÓRAGIGTARRANNSÓKNIR

Barnalán
MIKILVÆGI HREYFINGAR FÓLKS
MEÐ PSORIASISGIGT

Er maturinn
til?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ekki strax.

Er maturinn
til?

Ekki strax.

Er maturinn
til?

Ekki strax.

Maturinn
er til!

EKKI
STRAX!

Miklu meira en bara ódýrt
Irá
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Óður til málverksins

og náttúrunnar
Sýning á verkum Georgs Guðna í Hverfisgalleríi og Gallery Gamma. Tókst á við
landslagsmálverkið og náttúruna. Gjörþekkti landslagið sem hann málaði.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

S

ýning á verkum Georgs
Guðna verður opnuð í dag,
laugardaginn 27. október, á tveimur stöðum, í
Hverfisgalleríi við Hverfisgötu og Gallery Gamma í
Garðastræti. Georg Guðni var í hópi
dáðustu myndlistarmanna samtímans þegar hann lést árið 2011,
einungis fimmtugur.
„Georg Guðni er einn af listamönnum Hverfisgallerís en við
höfum ekki sýnt verk hans á sýningu
í galleríinu frá 2013,“ segir Sigríður
L. Gunnarsdóttir, eigandi Hverfis-

gallerís. „Það er gríðarlega mikill
áhugi á verkum Georgs Guðna, líka
erlendis, og mikilvægt að fólk geti
komið, séð og upplifað einstök verk
hans. Þá langaði mig til að sýna verk
sem hafa ekki sést lengi hér á landi.“
Sigríður segist afar þakklát þeim
sem hafa aðstoðað hana við að gera
þessa sýningu að veruleika. Á meðal
verka á sýningunni er fjögurra fleka
verk, afskaplega stórt, sem nefnist
Án titils og er frá 1989. Segja má
að það verk sé eins konar útgangspunktur sýningarinnar.

Tær einlægni
Spurð um þróun verka listamannsins segir Sigríður: „Þegar Georg
Guðni var ungur maður að mála á
níunda áratugnum var hann að tak-

Sigríður fyrir framan Án titils frá árinu 1989 en það er eins konar útgangspunktur sýningarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ast á við landslagsmálverkið og náttúruna, sem ekki margir voru að gera.
Hann fann sig þar, helgaði sig því og
var trúr því alla sína tíð. Til einföldunar má segja að Georg Guðni hafi
byrjað að mála þekkt fjöll og síðan
urðu þau óræðari. Þegar fjöllin í
myndum hans fóru að verða óræð-

Sjóðfélagafundur
Sjóðfélagafundur Hlutfallsdeildar Lífeyrissjóðs bankamanna
verður haldinn miðvikudaginn 28. nóvember kl. 17:00
á Icelandair Hótel Reykjavík Natura, þingsal 2.
Fundurinn er aðeins opinn sjóðfélögum Hlutfallsdeildar.

Dagskrá:
1. Kynning á málarekstri gegn aðildarfyrirtækjum
sjóðsins og íslenska ríkinu.
2. Tryggingafræðileg staða Hlutfallsdeildar.
3. Önnur mál.
Sjá nánar á vef sjóðsins www.lifbank.is

Stjórn Lífeyrissjóðs bankamanna

     
   

Georg Guðni sagðist búa til sjónrænar aðstæður.

ari staðhæfðu menn fyrir austan að
fjallið væri tiltekið fjall í því héraði
og menn fyrir sunnan staðhæfðu að
það væri eitthvert allt annað fjall.“
Að sögn Sigríðar var Georg Guðni
mjög áhugasamur um samruna himins og jarðar sem endurspeglast svo
fallega í verkunum. „Hann var mikið
náttúrubarn og gjörþekkti landslagið sem hann málaði en málaði alltaf
út frá minningunni. Hann sagði
að áhorfandinn væri í raun í sömu
sporum og hann sjálfur, munurinn
væri að hann héldi á penslinum.
Þegar við horfum á málverk hans
sjáum við þau út frá okkar þekkingu,
minningum og upplifun.
Náttúran var honum innblástur
en glíma hans var samt alltaf við
málverkið. Í mínum huga er þessi
sýning óður til málverksins og náttúrunnar og þessarar miklu nærgætni
og virðingar fyrir viðfangsefninu. Í
dag tölum við meira um náttúruna
en fyrir örfáum árum eða áratugum
síðan. Áhrifin af þessum verkum eru
því jafnvel enn meiri nú en þau voru
á þeim tíma sem þau voru sköpuð.
Þau hafa afar sterka tilvísun í samlíf
manns og náttúru á tímum þegar
áskoranirnar eru allt í kringum
okkur. Það var mikil einlægni í öllu
sem Georg Guðni gerði og verkin
á sýningunni sýna þessa tæru einlægni.“
Sigríður segir mikilvægt að verkin
fái að njóta sín í sýningarrýminu í
Hverfisgalleríi og hjá Gamma: „Þau
þurfa mikið rými og mikla ró. Á
þessari sýningu fá þau að anda. Málverkin segja sjálf það sem segja þarf,
þetta eru verk sem fólk biður ekki
um að séu útskýrð fyrir því. Fólk
staldrar við og horfir á þau í rólegheitum og þau soga það til sín inn í
sinn eigin hugarheim.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rödd listamannsins
Í tengslum við sýninguna kemur út
bæklingur og texti hans er unninn
upp úr viðtölum sem blaðamaðurinn og ljósmyndarinn Einar Falur
Ingólfsson tók við listamanninn
árin 2003 og 2005. Sigríður segir að
það hafi verið ákaflega mikilvægt að
rödd listamannsins sjálfs fái þannig
að hljóma og enduróma í gegnum
samtöl tvímenninganna. Þar segir
Georg Guðni á einum stað: „Ég set
skynjunina ekki fram heldur býr
fólk hana til eftir því hvað það hefur
upplifað, eða einfaldlega eftir því
sem það ímyndar sér. Augað leitar
að einhverju þekkjanlegu en ef það
festir ekki við neitt fyllir hugurinn í
eyðurnar. Það er ekki mitt að segja
fólki hvað það á að sjá í verkunum.“
Þegar Einar Falur spyr hvert hlutverk hans sé segir Georg Guðni:
„Áhorfandinn er í sömu sporum og
ég, nema hann málar ekki verkið.
Ég bý til sjónrænar aðstæður, þær
mynda ákveðinn tíma sem fólk
staldrar við. Þegar þú staldrar við
þessi verk geturðu lent í svipuðum
aðstæðum og þegar þú starir út um
glugga. Ert að horfa en samt hættur
að horfa á eitthvað ákveðið. Þá snýr
sjónin við, fer inn á við.“
Einar Falur dregur svo saman verk
listamannsins: „Hefð og persónuleg
nýsköpun mætast á hrífandi hátt í
málverkum, teikningum og vatnslitamyndum Georgs Guðna. Hann
mat og skildi náttúru landsins á
sinn hátt, mótaði hana og túlkaði
á sinn einstaka hátt, undir áhrifum
af verkum ólíkra myndlistarmanna,
rithöfunda og ljósmyndara frá
ýmsum tímum. Fólk hreifst af myndheimi Georgs Guðna, skynjun hans
og túlkun, á fegurðinni, dýptinni og
einlægninni.“

LAUGARDAGUR
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Leikrit um siðferði
Vigdís Hrefna Pálsdóttir leikur í Samþykki. Varð uppnumin þegar hún las
leikritið. Næst er leikrit eftir Jón Gnarr.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

V

igdís Hrefna Pálsdóttir er meðal leikara í sýningunni Samþykki eftir breska
leikritaskáldið Ninu
Raine í leikstjórn
Kristínar Jóhannesdóttur. Leikritið
var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu síðastliðið föstudagskvöld. Vigdís Hrefna
fer með hlutverk leikkonunnar Zöru.
Aðrir leikarar eru Stefán Hallur Stefánsson, Birgitta Birgisdóttir, Snorri
Engilbertsson, Hallgrímur Ólafsson,
Kristín Þóra Haraldsdóttir og Arndís
Hrönn Egilsdóttir.

Varð uppnumin
Vigdís Hrefna segir verkið verið
svarta kómedíu. „Það fjallar um hóp
af fólki, aðallega lögfræðinga. Fólk
sem starfar við rökflutning og leggur
upp úr því að vera málefnalegt og
hafa stjórn á tilfinningum sínum, en
þegar öllu er á botninn hvolft er það
sjálft jafnhamslaust í viðbrögðum
sínum og skjólstæðingarnir sem það
er að verja.
Þetta er að mínu mati leikrit um
siðferði. Siðferði í vináttu, siðferði í
hjónabandi og siðferði í starfi. Verk-

ið fjallar mikið um hjónabandið,
trúnað og traust sem og skilning sem
þarf að vera til staðar í hjónabandinu. Einnig fyrirgefninguna, hvað
hægt er að fyrirgefa og hvað ekki.
Þegar ég las leikritið varð ég uppnumin. Það er ekki oft sem maður
les verk og hugsar, ég þekki þetta
fólk. Ég held að áhorfendur eigi eftir
að eiga mjög auðvelt með að spegla
sig í persónum verksins.“

Næmur leikstjóri
Vigdís Hrefna segir æfingaferlið hafa
verið einstaklega skemmtilegt og
ber mikið lof á leikstjóra sýningarinnar, Kristínu Jóhannesdóttur. „Við
Kristín erum að vinna saman í fjórða
skiptið. Hún er einstakt ljúfmenni
og það hefur verið reglulega gaman
að fylgjast með henni leikstýra. Hún
er afar næmur leikstjóri sem veitir
manni mikið frelsi en veit um leið
hvað hún vill ekki. Hún skapar með
framkomu sinni traust og virðingu
í vinnu. Leikhópurinn er líka einstaklega góður og samrýmdur. Sum
okkar hafa unnið saman í mörg ár,
en svo eru nýjar konur í húsinu,
Kristín Þóra og Arndís Hrönn, sem
eru yndisleg viðbót.“
Engin málamiðlun
Samþykki er ekki eina verkið sem
Vigdís Hrefna leikur í um þessar

Leikhúsið er nánast eins og fjölskylda manns, segir Vigdís Hrefna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÉG HELD AÐ ÁHORFENDUR EIGI EFTIR AÐ
EIGA MJÖG AUÐVELT MEÐ AÐ
SPEGLA SIG Í PERSÓNUM
VERKSINS.

mundir í Þjóðleikhúsinu því hún
fer með hlutverk Lovísu mömmu í
Ronju ræningjadóttur sem gengur
fyrir fullu húsi. „Það er stórkostlegt
að leika fyrir fullum sal af börnum
og ótrúlega gefandi,“ segir Vigdís
Hrefna. „Það var farin ákveðin djörf
leið í þessari sýningu, þar er sterkur
fókus á alvöruna og dramatíkina í
verkinu og að þarna séu persónur af

holdi og blóði. Þarna er engin málamiðlun á ferðinni sem ég tel vera af
hinu góða. Börn elska dramatík og
óhugnað og mér finnst við stundum
svipta þau því að fá að vera hrædd.
Ég á tvær stelpur, önnur er 13 ára og
hin 5 ára, og þær höfðu báðar mjög
gaman af sýningunni sem mér finnst
góðs viti því þær eru með ólíkar
þarfir.“
Næsta verkefni Vigdísar Hrefnu
á fjölum Þjóðleikhússins verður í
Súper eftir Jón Gnarr sem frumsýnt
verður á næsta ári. „Þetta er mjög
sérstakt leikrit, afskaplega fyndið
og beitt. Undirtitillinn er: Þar sem
kjöt snýst um fólk, en verkið fjallar
um hóp fólks sem hittist í súpermarkaði.“

Sterk vináttubönd
Vigdís Hrefna segir aðspurð að sér
þyki afskaplega gaman að leika.
„Þetta er gefandi vinnustaður og
hér ríkir mikil samheldni, leikhúsið er nánast eins og fjölskylda
manns. Það gefur mikið og tekur
mikið. Í æfingaferlinu þarf maður
að vera opinn tilfinningalega því
æfingaferlið er í raun rannsóknarferli um tilfinningalíf persónunnar
og maður notar sínar eigin upplifanir og tilfinningar til að nálgast tilfinningar persónunnar. Eðli málsins
samkvæmt verða sambönd því oft
náin í leikhúsinu, vináttuböndin
sterk. Það verður að ríkja traust til
að hægt sé að taka djarfar ákvarðanir á sviðinu.“

25-28. OKT.
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13.956 kr. / 16.995 kr.

12.796 kr. / 15.995 kr.

14.396
14
396 / 17
17.995
995 kr
kr.

15.996 kr. / 19.995 kr.

15.996 kr. / 19.995 kr.

11.996 kr. / 14.995 kr.

15.996 kr. / 19.995 kr.

16.796 kr. / 20.995 kr.

15.996 kr. / 19.995 kr.

HÚSNÆÐI
FYRIR ALLA
Húsnæðisþing verður haldið þriðjudaginn
30. október nk. á Hilton Reykjavík Nordica
við Suðurlandsbraut frá kl. 10:00–16:30.
Skráning hafin á ils.is/hus2018
09:30

Morgunmatur

10:00

Fasteignamarkaðurinn — vandamál og lausnir

14:00

Landsbyggðin — vandamál og lausnir

∙

Elmar Erlendsson
Jöfn tækifæri til uppbyggingar, óháð búsetu

∙

Ólafur Heiðar Helgason
Fasteignamarkaður á krossgötum

∙

Steinunn Sigþórsdóttir
Að búa utan suðvesturhornsins

∙

Guðrún Ingvarsdóttir
Sjónarhorn framkvæmdaaðila

∙

Einar Sveinn Ólafsson
Vinna, húsnæði, fólk

∙

Umræður aðila á fasteignamarkaði

∙

Umræður um lausnir á landsbyggðinni

∙

Hvað svo? Fundarmenn forgangsraða

∙

Hvað svo? Fundarmenn forgangsraða

11:10
∙

Leigumarkaðurinn — vandamál og lausnir

14:45

Kaffi og meðlæti

Una Jónsdóttir
Ný könnun á viðhorfum leigjenda

15:15

Höfuðborgarsvæðið — vandamál og lausnir

∙

Svandís Nína Jónsdóttir
Hvernig býr fólk á leigumarkaði?

∙

Dagur B. Eggertsson
Fjölbreytni og sveigjanleiki í búsetuformum

∙

Vox POP: Fólkið á götunni

∙

∙

Umræður aðila leigumarkaðarins

Valgerður Jónsdóttir
Geðheilbrigði og húsnæði

∙

Hvað svo? Fundarmenn forgangsraða

∙

Elísabet Brynjarsdóttir
Húsnæði fyrir ungt fólk

∙

Johanna Van Schalkwyk
Welcome to Iceland

∙

Umræður um lausnir fyrir höfuðborgarsvæðið

∙

Hvað svo? Fundarmenn forgangsraða

12:10
∙

13:00
∙

Hádegishlé
Hægt að skrá sig í hádegisverð
Skráning nauðsynleg — greitt á staðnum
Stjórnvöld — vandamál og lausnir
Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Hvað eruð þið eiginlega að gera?

∙

Ásmundur Einar Daðason
Húsnæði fyrir alla

∙

Sigrún Ásta Magnúsdóttir
Húsnæðisuppbygging og áætlanagerð

∙

Hvað svo? Fundarmenn forgangsraða

16:20
∙

16:30

Samantekt og fundarlok
Fundarstjóri dregur saman helstu
niðurstöður þingsins
Húsnæðisþingi slitið

Fundarstjóri: Brynja Þorgeirsdóttir
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Freyja Eilíf sýnir eigin verk í Ekkisens í tilefni fjögurra ára afmælis rýmisins. FRÉTTABLAÐIÐ/GYÐA LÓA

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

27. OKTÓBER 2018
Tónlist
Hvað? Senjórítukórinn
Hvenær? 15.00

Hvar? Seltjarnarneskirkja
Senjórítukórinn, skipaður tugum
kvenna á besta aldri, heldur tónleika í Seltjarnarneskirkju í dag,
laugardaginn 27. október, kl. 15.
Stjórnandi er Agota Joó og undirleik annast Birgir Bragason, bassa,
Erik Róbert Qvick, trommur og
Vilberg Viggósson píanó.
Hvað? Ari Árelíus & Islanders – Tónleikar & frumsýning
Hvenær? 20.00
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg
Það verður gúmmelaði í Hannesarholti í kvöld þegar Ari Árelíus
frumsýnir nýtt tónlistarmyndband
við lagið sitt Plastic Pony, leikstýrt
af Bjarna Svani Friðsteinssyni og
Mariu-Magdalenu Lanchis. Kristbjörg Lára Gunnarsdóttir og Natalia
Björnsdóttir Bender fara einnig á

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Lof mér að falla (ENG SUB) ................15:00
Útey 22. júlí (ICE SUB) ......................... 16:00
Bráðum verður bylting! .............. 16:00
Dywizjon 303 (ENG SUB) 17:45 & 20:00
Mæri // Border (ENG SUB) ................... 17:50

kostum í myndbandinu. Eftir það
verða tónleikar! Sveitin Islanders,
skipuð þeim Mads Mouritz og Teiti
Magnússyni, ætlar að spila og svo
spilar Ari ásamt hljómsveit.
Hvað? Guitar Islancio
Hvenær? 20.30
Hvar? Bæjarbíó, Hafnarfirði
Tríóið Guitar Islancio fagnar 20 ára
samstarfi í kvöld, 27. október, með
tónleikum í Bæjarbíói í Hafnarfirði
kl. 20.30 Þeir fá aðstoð góðra gesta,
þeirra Richards Gillis, trompetleikara frá Kanada, Egils Ólafssonar,
Unnar Birnu Björnsdóttur og Sigfúsar Arnar Óttarssonar.

Viðburðir
Hvað? Slagdagurinn 2018

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Danska nýbylgjan - m/Laurits Flensted
Neon Heart + Q&A (ENG SUB)....... 18:00
Hinn seki//Den skyldige (ICE SUB) 20:00
Mæri // Border (ICE SUB) .................... 22:00
Hinn seki//Den skyldige (ICE SUB) 22:00

LAUGARDAGUR

27. OKTÓBER 2018

Hvenær? 14.00
Hvar? Glerártorg, Akureyri
Á Akureyri er haldið upp á laugardaginn 27. október á sérstökum
Fjölskyldudegi, er félagið býður
upp á blóðþrýstingsmælingu og
kynningu milli kl. 14.00 og 16.00.
Hvað? Kjötsúpudagurinn
Hvenær? 14.00
Hvar? Skólavörðustígur
Kjötsúpudagurinn er haldinn
hátíðlegur á Skólavörðustíg í dag,
laugardaginn 27. október, fyrsta
vetrardag. Eins og venjulega
verður boðið upp á rjúkandi heita
íslenska kjötsúpu á Skólavörðustígnum. Þetta er 16. árið í röð sem
vetri er fagnað á þennan hátt. Það
eru sauðfjárbændur, Íslenskt grænmeti og rekstraraðilar og íbúar
á Skólavörðustígnum sem bjóða
gestum og gangandi að bragða á
ilmandi, heitri og bragðgóðri súpu.
Alls munu 1.500 lítrar af súpu vera
á boðstólum en það er rík hefð
fyrir því að hún klárist.
Hvað? Dýr, furðuverur og spúandi
eldfjöll
Hvenær? 14.00
Hvar? Listasafn Íslands
Ritsmiðja í umsjá Arndísar Þórarinsdóttur rithöfundar í tengslum
við sýninguna Véfréttir – Karl
Einarsson Dunganon. Í töfrandi
umhverfi sýningarinnar veita listaverkin innblástur til sagnagerðar.

stórsveitatónlistar samtímans.
Gagnrýnendur hafa meðal annars
kallað tónlist hennar „tignarlega,
töfrandi, hjartastöðvandi, ægifagra
og óflokkanlega“.

Viðburður
Hvað? Útgáfuhóf – „Kláði“ & „Krossfiskar“
Hvenær? 17.30
Hvar? Listasafn Einars Jónssonar
„Kláði“ er fyrsta smásagnasafn
Fríðu Ísberg og „Krossfiskar“ er
önnur skáldsaga Jónasar Reynis
Gunnarssonar. Við fögnum útgáfu
þessara tveggja bóka sunnudaginn

28. október kl. 17.30 í Listasafni
Einars Jónssonar.

Sýningar
Hvað? Afmælissýning Ekkisens
Hvenær? 15.00
Hvar? Ekkisens, Bergstaðastræti
Í dag, sunnudag, opnar Ekkisens
sýningarrými á Bergstaðastræti
25b afmælissýningu í tilefni af
fjögurra ára starfsemi rýmisins. Til
sýnis verða verk eftir stofnanda og
stýru Ekkisens, Freyju Eilífu, frá
árunum 2013-2018, sem sjálf mun
fagna 32 ára afmæli sínu með opnunarhófinu.

Jónas Reynir Gunnarsson og Fríða Ísberg halda sameiginlegt útgáfuhóf í
Listasafni Einars Jónssonar á sunnudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Stórtónleikar í Grafarvogskirkju
8. nóvember 2018, kl. 20:00
Lionsklúbburinn Fjörgyn stendur fyrir tónleikum til styrktar
Barna- og unglingageðdeild LSH og Líknarsjóði Fjörgynjar
Eftirtaldir listamenn koma fram og styrkja verkefnið:
Karlakórinn Esja, stjórnandi Kári Allansson

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Sunnudagur

Geir Ólafsson
Gissur Páll Gissurarson
Guðrún Gunnarsdóttir
Guðrún Árný Karlsdóttir
Helgi Björnsson
Hrafnhildur Árnadóttir Hafstað
Kristinn Sigmundsson
Matthías Stefánsson, fiðluleikari
Páll Rósinkranz
Raggi Bjarna
Sverrir Bergmann

hvar@frettabladid.is

28. OKTÓBER 2018
Tónlist
Hvað? Fullvalda í 100 ár! Íslensk-tékknesk tónlistarhátíð
Hvenær? 13.00
Hvar? Harpa
Sekkjapípuleikari, tékkneski þjóðlagahópurinn Jaro, þjóðlagahópurinn Þula, Camerarctica, Caput
hópurinn og blásaraoktettinn
Hnúkaþeyr koma fram á tónlistarhátíð til að fagna 100 ára fullveldi
Íslands og Tékklands. Tónlistarhóparnir Camerarctica, Caput
og Hnúkaþeyr halda hver sína
tónleika í Norðurljósasal Hörpu
kl. 13, 15 og 17 með íslenskri og
tékkneskri tónlist þar sem m.a.
verða frumflutt verk eftir Hauk
Tómasson, Pétur Eggertsson og
Sigrúnu Kristbjörgu Jónsdóttur.
Kl. 14 og 16 verður svo boðið upp
á þjóðlagatónleika í Hörpuhorni.
Miðasala er á vef Hörpu; www.
harpa.is.
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Undirleikarar: Halldór Gunnar Pálsson, Hilmar Örn
Agnarsson, Þorgeir Ástvaldsson, Þórir Baldursson

Kynnir: Gísli Einarsson

Hvað? Mozartmaraþon
Hvenær? 12.15
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg
Flytjendur eru Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari og Richard Simm
píanóleikari. Þetta eru níundu og
næstsíðustu tónleikarnir í tónleikaröðinni Mozartmaraþoni.
Guðný Guðmundsdóttir, fyrrverandi konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands, stendur fyrir
röðinni.
Hvað? Stórsveit Reykjavíkur flytur
tónlist Mariu Schneider
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Stórsveit Reykjavíkur heldur tónleika í Silfurbergi í Hörpu sunnudaginn 28. október kl. 20. Flutt
verður tónlist eftir bandarísku
tónlistarkonuna Mariu Schneider,
nánar tiltekið öll tónlistin af
fyrstu plötu hennar, Evanescence
frá 1994. Maria Schneider er af
flestum talin fremsti höfundur

Miði á A svæði kr. 7.500

Miði á B svæði kr. 6.000

54

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

27. OKTÓBER 2018

LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ

Laugardagur

Nýtt
ÞRIÐJUDAG
Gæludýrin eru dýrmæt og oft bestu
vinir mannsins. Þau lífga upp á
tilveruna og gera hana skemmtilegri
en líf þeirra er þó ekki alltaf dans á
rósum. Í glænýrri þáttaröð í umsjón
Heimis Karlssonar fylgjumst við
með eldklárum dýralæknum leysa
hin ýmsu vandamál sem upp koma
hjá bestu fjölskylduvinum okkar.
Þáttur sem sannir
dýravinir mega ekki
láta framhjá sér fara.

stod2.is 1817

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Strumparnir
07.25 Kalli á þakinu
07.50 Blíða og Blær
08.15 Gulla og grænjaxlarnir
08.30 Lína Langsokkur
08.55 Gulla og grænjaxlarnir
09.10 Dóra og vinir
09.35 Billi Blikk
09.45 Dagur Diðrik
10.05 Nilli Hólmgeirsson
10.20 Ævintýri Tinna
10.45 Ninja-skjaldbökurnar
11.10 Ellen
11.55 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
14.45 Friends
15.10 Masterchef USA
15.55 The Truth About Carbs
16.55 Um land allt
17.35 Fósturbörn
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta úr
heimi íþróttanna.
19.05 Lottó
19.10 Stelpurnar
19.30 The X-Factor Einn vinsælasti skemmtiþáttur veraldar
þar sem efnilegir söngvarar fá
tækifæri til að slá í gegn. Simon
Cowell fer fyrir dómnefndinni en
með honum við dómaraborðið
situr söngvarinn Louis Tomlinson
úr One Direction, söngvarinn
góðkunni Robbie Williams og
leikkonan Ayda Field.
20.15 Batman and Harley Quinn
21.35 John Wick 2 Hörkuspennandi mynd frá 2017 með Keanu
Reeves í aðalhlutverki. Leigumorðinginn John Wick sem var
neyddur aftur í slaginn í fyrstu
myndinni um hann þarf nú í framhaldinu að sinna beiðni gamals
félaga og takast á við stórhættulega morðingja alþjóðlegs glæpaog njósnagengis sem hreiðrað
hefur um sig í Róm.
23.40 Maudie
01.35 Wonder Woman
03.55 The Face of an Angel

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
18.40 Landnemarnir
19.20 Masterchef USA
20.00 My Dream Home
20.45 Eastbound and Down
21.15 Vice Principals
21.45 Banshee
22.40 Game of Thrones
23.30 Rome
01.15 Masterchef USA
01.55 Tónlist

08.25 As Good as It Gets
10.40 Flying Home
12.15 Stuck On You
14.10 Enter The Warrior’s Gate
16.00 As Good as It Gets Jack Nicholson og Helen Hunt fengu Óskarsverðlaun fyrir leik sinn í þessari
frábæru gamanmynd. Aðalpersónan
er kuldalegur og með eindæmum
sérvitur náungi sem forðast náin
samskipti við annað fólk.
18.20 Flying Home
20.00 Stuck on You
22.00 127 Hours Þessi frábæra
grínmynd er úr smiðju Farrellybræðra og skartar Matt Damon,
Greg Kinnear og Evu Mendes í
aðalhlutverkum.
23.35 Salting the Battlefield
01.15 Behaving Badly
02.50 127 Hours

STÖÐ 2 SPORT
08.05 Valur - KR
09.45 Domino’s-körfuboltakvöld
11.25 Middlesbrough - Derby
13.25 Premier League Preview
13.50 Liverpool - Cardiff
16.00 Laugardagsmörkin
16.20 Leicester - West Ham
18.40 Atletico Madrid - Real
Sociedad
20.45 Athletic Bilbao - Valencia
22.25 Empoli - Juventus

STÖÐ 2 SPORT 2
07.25 Evrópudeildarmörkin
08.15 PL Match Pack
08.45 QPR - Aston Villa
10.25 La Liga Report
10.55 Girona - Rayo Vallecano
13.00 Real Valladolid - Espanyol
14.55 Formúla 1 2017 - Æfing Mexíkó
16.25 Leeds - Nottingham Forest
18.30 Watford - Huddersfield
20.10 Fulham - Bournemouth
21.50 Southampton - Newcastle
23.30 Brighton - Wolves

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.54 Pingu
08.00 Strumparnir
08.25 Ævintýraferðin
08.37 Gulla og grænjaxlarnir
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Stóri og litli
09.13 Tindur
09.23 Mæja býfluga
09.35 K3
09.46 Grettir
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.54 Pingu
12.00 Strumparnir
12.25 Ævintýraferðin
12.37 Gulla og grænjaxlarnir
12.48 Hvellur keppnisbíll
13.00 Stóri og litli
13.13 Tindur
13.23 Mæja býfluga
13.35 K3
13.46 Grettir
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.54 Pingu
16.00 Strumparnir
16.25 Ævintýraferðin
16.37 Gulla og grænjaxlarnir
16.48 Hvellur keppnisbíll
17.00 Stóri og litli
17.13 Tindur
17.23 Mæja býfluga
17.35 K3
17.46 Grettir
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Smáfólkið
Mörgæsirnar,
2, 14.24
10.12,
8.24
og 18.24

GOLFSTÖÐIN
08.50 Sanderson Farms Championship
11.50 Golfing World
12.40 World Golf Championship
17.40 Golfing World
18.30 Sanderson Farms Championship
21.40 Swinging Skirts LPGA
Taiwan Championship
01.40 Champions Tour Highlights
02.35 Inside the PGA Tour
03.00 World Golf Championship

RÚV
07.15 KrakkaRÚV
09.45 Bitið, brennt og stungið
10.00 Bitið, brennt og stungið
10.15 Víti í Vestmannaeyjum Sagan öll
10.40 Best í flestu
11.20 Mannleg hegðun
12.10 Útsvar
13.20 Vikan með Gísla Marteini
14.05 Saga Danmerkur
15.05 Kiljan
15.35 Sætt og gott
15.55 Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum
17.00 Maður sviðs og söngva Björgvin Halldórsson
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Sköpunargleði: Hannað
með Minecraft
18.15 Vísindahorn Ævars
18.20 Íþróttafólkið okkar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Fjörskyldan
20.30 Johnny English
22.00 Bíóást: The Adventures of
Priscilla, Queen of the Desert
23.45 Wish I Was Here
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
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 The Great Indoors
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
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 Hateship, Loveship
22.00 Tropic Thunder
23.50 August: Osage County
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

ÚTVARP
MARGFALT SKEMMTILEGRI

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

TÓNLIST

MARIU
SCHNEIDER
É025*81
KL. 20.00
6,/)85%(5*

Flutt verður tónlist eftir bandarísku tónlistarkonuna
Mariu Schneider, nánar tiltekið öll tónlistin af fyrstu
plötu hennar; Evanescence frá 1994. Maria Schneider
HUDIÁHVWXPWDOLQIUHPVWLK|IXQGXUVWyUVYHLWDWyQOLVWDU
VDPWtPDQV*DJQUçQHQGXUKDIDPHåDODQQDUVNDOODå
WyQOLVWKHQQDUÅWLJQDUOHJDW|IUDQGLKMDUWDVW|åYDQGL
JLIDJUDRJyÁRNNDQOHJD´
6WMyUQDQGL
6QRUUL6LJXUåDUVRQ
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Sunnudagur

FÓSTURBÖRN
KL. 20:00

Vönduð þáttaröð í umsjón Sindra Sindrasonar þar sem hann kynnir sér
ĲŬƙƥƭƑŒĚƑǛĔïUƙŕîŠēĿȦ×ĿĔĺĚǋƑƭŞƙŵĳƭƑĲūƑĚŕēƑîƙĚŞŞĿƙƙƥĺîĲîċŵƑŠ
ĿȦ×ĿĔĺĚǋƑƭŞƙŵĳƭƑĲūƑĚŕēƑîƙĚŞŞĿƙƙƥĺîĲîċŵƑŠ
ƙŁŠĲƑïƙěƑūĳĚƑƭîŕŕƥîŠŠîĔĚŠƙïƥƥĿƑ
ƥîŠŠîĔĚŠƙïƥƥĿƑ
ǄĿĔƙƥîƑĲƙĲŬŕŒċîƑŠîǄĚƑŠēîƑŠĚĲŠēîƑ
ǄĚƑŠēîƑŠĚĲŠēîƑ
ūĳĲŬŕŒĿŠƭƙĚŞƥĚŒƭƑǄĿĔċŵƑŠƭŠƭŞ
ƑǄĿĔċŵƑŠƭŠƭŞ
ĚĿƑîĚŠîĔ
ūĳĺƑĉĔĿƙƥĚŒŒĚƑƥŞĚĿƑîĚŠîĔ
ŞĿƙƙîƏîƭĲƑïƙěƑȦ

Spennandi
andi

Sunnudagskvöld
agskvöld
Fáðu þér áskrift
ft á stod2.is
stod2
2.is

LEGO MASTERS

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.40 Tindur
07.55 Heiða
08.20 Grettir
08.35 Mæja býfluga
08.50 Dagur Diðrik
09.15 K3
09.30 Víkingurinn Viggó
09.40 Tommi og Jenni
10.05 Lukku-Láki
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Ellen
11.35 Friends
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Suður-ameríski draumurinn
14.25 The X-Factor
15.20 The X-Factor
16.05 Great Halloween Fright Night
16.50 You, Me & Fertility
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lego Master
20.00 Fósturbörn Sindri Sindrason
heldur áfram að kynna sér fósturkerfið á Íslandi. Við heyrum sögur
foreldra sem hafa misst börn
sín frá sér og eru allt annað en
sáttir við starfsfólk barnaverndarnefnda og fólksins sem tekur
við börnunum og hræðist ekkert
meira en að þau fari til baka.
20.25 Keeping Faith
21.20 Mr. Mercedes Magnaðir
spennuþættir úr smiðju Davids
E. Kelley og Stephens King sem
byggðir eru á metsölubókum
þess síðarnefnda. Brendan
Gleeson leikur Bill Hodges, rannsóknarlögreglumann 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 og banað 16 manns.
22.15 Shameless
23.10 Queen Sugar
23.55 Manifest
00.40 Magnum P.I.
01.25 The Deuce
02.15 My Cousin Rachel
04.00 Broadchurch
04.50 Broadchurch

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 Bones
20.45 Code of a Killer
21.35 Ballers
22.10 Girls
22.40 Game of Thrones
23.45 Rome
01.25 The Great British Bake Off
02.25 Tónlist

07.15 Duplicity
09.20 Before We Go
10.55 My Old Lady
12.40 Patch Adams
14.35 Duplicity
16.40 Before We Go
18.15 My Old Lady Rómantísk
gamanmynd frá 2014 með Kevin
Kline, Kristin Scott Thomas og
Maggie Smith.
20.05 Patch Adams
22.00 King Arthur: Legend of the
Sword 3 Ævintýraleg spennumynd frá 2017 með Jude Law og
Charlie Hunnam um hinn unga
Arthur sem er á hlaupum eftir
götum Lundúnaborgar ásamt
félögum sínum, óafvitandi um
konunglega stöðu sína.
00.15 Alien Abduction
01.35 Morgan
03.10 King Arthur: Legend of the
Sword

STÖÐ 2 SPORT

KL. 19:10

¬ƥŬƑƙŒĚŞŞƥĿŕĚĳĿƑƏĉƥƥĿƑƏîƑƙĚŞǮŕĿĔŒĚƎƎîŁĺŵŠŠƭŠūĳċǋĳĳĿŠĳƭï
ƙîŠŠŒŵŕŕƭĔƭŞgĚĳŬŕĿƙƥîǄĚƑŒƭŞȦFrábærir þættir fyrir alla fjölskylduna.

07.30 Liverpool - Cardiff
09.15 Leicester - West Ham
10.55 Getafe - Real Betis
13.00 Girona - Rayo Vallecano
14.40 La Liga Report
15.00 Barcelona - Real Madrid
17.25 Shaqtin’ a Fool: Midseason
17.50 NFL Gameday
18.20 Burnley - Chelsea
20.00 Messan
21.00 AC Milan - Sampdoria
22.40 UFC Fight Night: Volkan Smith

STÖÐ 2 SPORT 2
KEEPING FAITH
KL. 20:25

OǄîĔĚƑƥĿŕƑïĔîƏĚĳîƑĺĚĿŞĿŕĿƙĲîĔĿƑĿŠŠĺǄĚƑĲƭƑƙƎūƑŕîƭƙƥūĳƭƎƎŒĚŞƙƥ
ƭŞƥǄŵĲîŕƥŕŁĲĚƑŠĿĺîŠƙȧOŵƑŒƭƙƎĚŠŠîŠēĿċƑĚƙŒĿƑƙîŒîŞïŕîƏĉƥƥĿƑîĲ
ċĚƙƥƭĳĚƑĔƭŞŕŵĳĲƑĉĔĿŠĳĿŠŠGîĿƥĺƙĚŞēĚǋƑĚŒŒĿƑïĔîŕîƭƙȦ

MR. MERCEDES
KL. 21:20

ƑĚŠēîŠHŕĚĚƙūŠĚƑŞîĳŠîĔƭƑŁ
ĺŕƭƥǄĚƑŒĿƑîŠŠƙŬŒŠîƑŕŵĳƑĚĳŕƭŞîŠŠƙ
ƙĚŞĚƑƙĚƙƥƭƑŁĺĚŕĳîŠƙƥĚĿŠƏîƑƥĿŕ
ĺîŠŠĲĉƑēƭŕîƑĲƭŕŕƙŒĿŕîċūĔĲƑï
ŬēĉĔĿƙŞîŠŠĿŠŠƭŞïƙƥūŕŠƭ
qĚƑČĚēĚƙĚŠǕċĿĲƑĚĿĔĿŠŠĿȣ

Allt þetta og meira til
á aðeins 9.990 kr.

Ste
p
Kin hen

g

06.40 Fulham - Bournemouth
08.20 Brighton - Wolves
10.00 Southampton - Newcastle
11.40 Watford - Huddersfield
13.20 Crystal Palace - Arsenal
15.30 NBA - Looking Back at Gary
Payton
15.50 Manchester United - Everton
18.00 Evrópudeildarmörkin
18.50 Formúla 1: Mexíkó - Kappakstur
21.30 Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles
23.50 Sevilla - Huesca

STÖÐ 2 KRAKKAR
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 Stubbur stjóri

GOLFSTÖÐIN
08.50 Sanderson Farms Championship
11.50 Golfing World
12.40 PGA Special: 2017 fedex
playoff
13.30 World Golf Championship
18.30 Sanderson Farms Championship
21.30 Swinging Skirts LPGA
Taiwan Championship

RÚV
07.15 KrakkaRÚV
09.45 Krakkafréttir vikunnar
10.05 Fjörskyldan
10.45 Reikningur
11.00 Silfrið
12.10 Íþróttaafrek
12.30 Tyrkland - Ísland
14.50 Menningin - samantekt
15.15 Fullveldisöldin
15.30 Nýja afríska eldhúsið
16.00 Stuðmenn - Koma naktir fram
17.05 Maður sviðs og söngva Björgvin Halldórsson
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 samfélagsmiðla
21.05 Poldark
22.05 Patrick Melrose
23.05 Paradís: Von
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
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 The Great Indoors
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

ÚTVARP

stod2.is

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Hrekkjavökupartýið
byrjar hjá okkur í Partýbúðinni Skeifunni

- Hrrrryyyyllilegar vörur á báðum hæðum. Þorir þú að kíkja ?
KVÖLDOPN
UN
fim, föst og la
ug
báðar hrekkjav
ökuhelgarn

ar

Opnunartímar:
Lau 27. okt. 10-21
Sun 28.okt. 11-15
Mán-mið 29.-31.okt. frá 10-18
Fim 1. nóv. 10-21
Föst 2. nóv. 10-21
Laug 3. nóv. 10-21
Sun 4. nóv. frá 11-15

ATH! Seljum þurrís
laug 27. okt, föst 2. nóv og laug 3. nóv!

Vöruúrvalið er á facebook

&ĂǆĂĨĞŶŝϭϭͻ^şŵŝϱϯϰϬϱϯϰ

Sendum á landsbyggðina
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Frá hæsta fjalli
niður í dýpstu djúp
Baltasar Kormákur er orðaður við leikstjórastól kvikmyndarinnar
Deeper. Myndin á að fjalla um fyrrverandi geimfara sem ráðinn er
til að sigla kafbát á dýpsta svæði hafsins þar sem yfirnáttúrulegir
hlutir gerast. Ef af myndinni verður mun Baltasar því hafa leikstýrt
Everest sem gerist á hæsta fjalli heims og farið niður í dýpstu djúp.

M

GM-kvikmyndaverið eignaðist
handritið árið
2016 en í myndinni á að segja
sögu geimfara
sem er ráðinn til að sigla kafbát á
dýpsta svæði úthafanna en þegar
hann nálgast ákvörðunarstaðinn
fara að gerast yfirnáttúrulegir hlutir. Baltasar er enginn nýgræðingur
þegar kemur að því að gera myndir
á sjó en hefur verið minna í því að
kvikmynda neðan sjávar. Hann
hefur gert Djúpið, Adrift og næsta
verkefni hans tengist einmitt sjó en
það er myndin Arctic 30 sem hann
greindi frá í Spjallþætti Loga Bergmanns.
Arctic 30 segir frá áhöfn skipsins
Arctic Sunrise, sem var í eigu náttúruverndarsamtakanna Greenpeace, og 30 manna áhöfn þess sem
mótmælti olíuvinnslu á norðurslóðum með því að klifra upp
eftir olíuborpalli rússneska fyrirtækisins
Gazprom. Rússnesk
yfirvöld sökuðu

áhöfnina um sjóræningjastarfsemi
en skipverjunum var svo sleppt í
Rússlandi í nóvember árið 2013.
Baltasar er á samningi hjá WME
sem var stofnað árið 1898. Skömmu
síðar skrifaði Charlie Chaplin undir
samning við WME en 1955 gengu
tvær ofurstjörnur í lið við skrifstofuna, Marilyn Monroe og
Elvis Presley. Síðan þá hefur
skrifstofan séð um mál Hollywood-stórstjarna.
benediktboas@frettabladid.is

BALTASAR
KORMÁKUR
Fæddur: 27. febrúar 1966

Leikstjórn
? The Good Spy
2015-2019 Ófærð
2018 Adrift
2016 The Oath
2015 Everest
2013 The Missionary (TV
Movie)
2013 2 Guns
2012 Djúpið
2012 Contraband
2010 Inhale
2008 Brúðguminn
2006 Mýrin
2005 Skroppið til himna
2002 Hafið
2000 101 Reykjavík
*heimild IMDb
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Breuer hitaði upp fyrir Metallica og áhorfendur komust í stuð
Grínistinn Jim Breuer hitaði upp
fyrir stórtónleika Metallica sem
fram fóru í Philadelphia á fimmtudag. Grínarinn hefur einstakt lag á
því að herma eftir söngvara stærstu
rokkhljómsveitar heims, James
Heatfield, og sló atriðið hans alveg
jafn mikið í gegn og árið 2013 þegar
hann frumsýndi það.
Breuer öskraði Yeah oft og lengi
og áhorfendur voru komnir í gríðarlegt stuð þegar stórsveitin steig á
svið. Sló fyrst í tvö ný lög áður en

gömlu slagararnir fengu að heyrast.
Master of Puppets var lokalagið en
eftir uppklapp hlóðu þeir í Spit Out
The Bone, Nothing Else Matters og
Enter Sandman var lokalagið.
Breuer kom ekki á svið eftir upphitunaratriðið sitt en flestöll rokkbönd hafa hljómsveitir til að hita
tónleikagesti upp en Metallica hefur
svo sem aldrei farið hefðbundnar
leiðir frá því sveitin birtist fyrst á
rokksviðinu fyrir ógurlega löngu
síðan. – bb

Rokkguðinn James Hetfield.

Grínistinn Jim Breuer.

NÝ PERSÓNUVERNDARLÖGGJÖF 2018
Fundaröð Persónuverndar um áhrif nýrrar
persónuverndarlöggjafar á almenning og fyrirtæki

Bradley Cooper valdi að gera sína eigin mynd í staðinn fyrir Deeper.

GERÐI FREKAR
A STAR IS BORN
Bradley Cooper var orðaður við
hlutverk í myndinni en tímasetningin hentaði ekki. Hann
var nefnilega með sína eigin
mynd í huga, A star is born, þar
sem hann og Lady Gaga fara á
kostum. Hann sagði sig því frá
verkefninu til að gera sína eigin
mynd, ákvörðun sem hann sér
væntanlega ekki eftir enda
hefur myndin og ekki síður tónlistin fengið stórkostlega dóma
of flestir spá Cooper sjálfum
Óskarnum fyrir hlutverk sitt.

Fjölmargir mótmæltu þegar skipverjar Arctic Sunrise voru handteknir
í Rússlandi. Næsta verkefni Baltasars
er um raunir skipverjanna 30.

MEÐ LEIKSTJÓRA FÓR OFURKONAN
Ungverski leikstjórinn Kornél
Mundruczó var fyrst sagður
ætla að leikstýra myndinni
sem er sögð vera blanda
af myndunum Birdman,
The Shining og 2001 meðal
annars. Hann vildi að Gal
Gadot sem lék Ofurkonuna
í samnefndri mynd myndi
leika aðalkvenhlutverkið. Nú
þegar Mundruczó er horfinn
á braut segja erlendir miðlar
að samningur við Gadot sé
einnig dottinn upp fyrir.
Lítið er vitað um myndina
annað en að handritshöfundur er Max Landis, sem
á að baki handrit að myndunum Bright, American Ultra
og Chronicle og þeir
David S. Goyer (Krypton)
og Kevin Turren (Assassination Nation) framleiða hana.
Hvort Hollywood-slúðrið
reynist svo rétt mun tíminn
Ísraelska ofurkonan Gal Gadot var hugsuð til
leiða í ljós.
að fara með aðalhlutverk í Deeper.

Á kynningarfundum Persónuverndar verður meðal annars farið yfir
grunnreglur persónuverndarlöggjafarinnar sem allir þurfa að kunna skil á.
Persónuvernd hvetur því atvinnurekendur til að gera starfsmönnum
sínum kleift að mæta.
Ný persónuverndarlöggjöf, byggð á reglugerð Evrópusambandsins, tók gildi hérlendis 15. júlí
síðastliðinn en löggjöfin markar tímamót í sögu persónuverndarlöggjafar í Evrópu.
Af því tilefni heldur Persónuvernd í kynningarherferð um landið þar sem áhugasömum verður
boðið að sækja kynningarfundi um nýju löggjöfina. Sérstaklega verður fjallað um það hvaða
þýðingu löggjöfin hefur fyrir einstaklinga og réttindi þeirra, og þær kröfur sem hún gerir
til fyrirtækja, stjórnvalda og annarra ábyrgðaraðila.
Fundaröðin hefst á Akureyri miðvikudaginn 31. október
og lýkur í Reykjavík mánudaginn 26. nóvember.
Allir eru velkomnir.

Erindi flytja:
Helga Þórisdóttir
forstjóri Persónuverndar
Vigdís Eva Líndal
skrifstofustjóri upplýsingaöryggis hjá Persónuvernd
Þórður Sveinsson
skrifstofustjóri lögfræðisviðs hjá Persónuvernd

Dagskrá:
Akureyri – Menningarhúsið Hof, Strandgötu 12, miðvikudaginn 31. október klukkan 13-15.
Ísafjörður – Edinborgarhúsið, Aðalstræti 7, fimmtudaginn 1. nóvember klukkan 13-15.
Egilsstaðir – Hótel Hérað, Miðvangi 1-7, mánudaginn 5. nóvember klukkan 10-12.*
Vestmannaeyjar – Akóges-salurinn, Hilmisgötu 15, miðvikudaginn 7. nóvember klukkan 10-12.
Höfn í Hornafirði – Hótel Höfn, Víkurbraut, mánudaginn 12. nóvember klukkan 12-14.
Selfoss – Hótel Selfoss, Eyrarvegi 2, miðvikudaginn 14. nóvember klukkan 13:30-15:30.
Reykjanesbær – Hljómahöll, Hjallavegi 2, mánudaginn 19. nóvember klukkan 13-15.
Borgarnes – Hjálmaklettur, Borgarbraut 54, fimmtudaginn 22. nóvember klukkan 12:30-14:30.
Reykjavík – Hótel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, mánudaginn 26. nóvember klukkan 13-15.*
Vinsamlegast skráið þátttöku á vefsíðu Persónuverndar, www.personuvernd.is.
Tilgangur skráningar er að áætla fjölda þátttakenda.
*Fundurinn verður tekinn upp og honum streymt á vefsíðu Persónuverndar.

Kynningarherferðin er styrkt af Evrópusambandinu
– The European Union‘s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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DAVID GILMOUR
HRÓSAR TODMOBILE

ÁSTANDIÐ MJÖG SLÆMT Á
ÍSLANDI Á STUTTUM TÍMA

ÝMISLEGT BRALLAÐ
Í HAVARÍI

Um síðustu helgi hófst sala á fatalínu Minningarsjóðs Einars Darra en
allur ágóðinn fer í minningarsjóðinn. Fjölmörg verkefni eru í vinnslu
og vilja aðstandendur komast með
forvarnir inn í grunnskólana.

Í menningarmiðstöðinni Havaríi í
Berufirði er ýmislegt brallað. Havarí
skellti sér í Startup Tourism hraðalinn. Um er að ræða viðskiptahraðal
á vegum Icelandic Startups sem er
sérsniðinn að þörfum fyrirtækja á
sviði ferðaþjónustu.

David Gilmour,
gítarleikari
Pink Floyd,
henti í hrós
við útgáfu
Todmobile
á stórvirkinu
Awaken á YouTube. Horft hefur
verið á útgáfu lagsins
um 600 þúsund sinnum á YouTube.
Hljómsveitin fagnar 30 ára afmæli
sínu með stórtónleikum í Eldborg í
næstu viku.

SKOLA BURT SUMRINU
MEÐ VETRARSMELLI
Sigurður Guðmundsson og Sigríður Thorlacius hita upp fyrir
jólatónleikana sína í desember
með glænýju suðrænu vetrarlagi
sem nefnist Vindar að hausti. Um
er að ræða brasilískt bossanóva
sem ætti að ylja Íslendingum nú í
haust og vetur.

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR, O.FL.

RÝMUM F YRIR
NÝJUM VÖRUM
RÝMINGARSAL A

25-50%

A F S L ÁT T U R

EKKI MISSA AF ÞESSU
Seljum í stuttan tíma eldri
gerðir af rúmum og öðrum
vörum með veglegum afslætti
í verslun okkar í Faxafeni
Við erum að taka inn mikið magn
g af nýjum
ýj
vörum og rýmum til með því
að selja eldri gerðirr og
sýningareintök
með veglegum
afslætti.
HEILSURÚM OG RÚMGAFLAR

S V E F N S Ó FA R

Katrín Jakobsdóttir setti saman lagalista til að hita upp fyrir Airwaves. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Forsætisráðherra
hitar upp fyrir Airwaves
Katrín Jakobsdóttir er mikill aðdáandi
Airwaves-hátíðarinnar og hlóð því í sérstakan lagalista til upphitunar fyrir hátíðina
sem fer fram dagana 7.–10. nóvember. Katrín
segir andrúmsloftið rafmagnað á Airwaves.

K

atrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra
hefur sett saman
sérstakan lagalista
í tilefni komandi
Airwaves-hátíðar.
Á listanum kennir ýmissa grasa,
bæði má þar finna nokkur af uppáhaldslögum Katrínar sem og slatta
af lögum frá listamönnum sem hafa
spilað á Airwaves-hátíðinni. Þarna
eru alþjóðlegar goðsagnir eins og
Kate Bush, Peter Gabriel og Primal
Scream í bland við íslenska listamenn eins og Young Karin, Auður,
GDRN og Milkywhale.
Katrín er mikill aðdáandi Airwaves hátíðarinnar og þá sérstaklega andrúmsloftsins sem skapast í kringum hana.
„ A i r w av e s - h á t í ð i n
h e f u r l e n g i ve r i ð
mikilvægt kennileiti
í landslagi íslenskrar
menningar og frábær stökkpallur fyrir
listafólk, þá sérstakKate Bush
lega listafólk á uppkemst á lista.
leið. Ég hef alltaf elskað
andrúmsloftið sem ríkir í
kringum hátíðina – það er gjörsamlega rafmagnað,“ segir Katrín.
Peakin’ með Young Karin og Loga
stefanthor@frettabladid.is

FA X AF E N I 5
Reykjavík
588 8477

DA L S B R AU T 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Hér er lagalisti Katrínar.
Á vef Fréttablaðsins má
finna hlekk á hann á Spotify:
This Woman’s Work, Kate Bush.
High Five, Sigrid. Barso Re,
A.R. Rahman, Shreya GhoshalIn. Your Eyes, Peter Gabriel
In My View, Young Fathers.
Back for Good, Take That. Play
Dead, Björk. Líð er lag, Model.
Some Velvet Morning, Primal
Scream Space Cowboy, Jamiroquai, David Morales. Stronger,
Sugababes. Computer Love,
Kraftwerk. The Greatest, Sia
and Kendrick Lamar. Bring It
On, Nick Cave & The Bad Seeds.
This Is Not America, David
Bowie. Zero, Yeah Yeah Yeahs.
The Words That Maketh Murder,
PJ Harvey. Þú komst við hjartað
í mér, Hjaltalín. I Need My Gil,
The National. Try Sleeping with
a Broken Heart, Alicia Keys.
Nasty Boy, Traband. Add This
Song(12” Edit), Gus Gus. Síðasta
ástin fyrir pólskiptin, Maus.
What Else is There?, Röyksopp.
Diamonds, Rihanna. I’m 9 Today,
múm. L’erreur est humaine,
Zebda. Rhubarb Girl, Milkywhale. Don’t You Worry Child,
Swedish House Mafia. Eldalagið, Todmobile. Pass This On,
The Knife. Unfinished Sympathy,
Massive Attack. Honey, Robyn.
Er of seint að fá sér kaffi núna,
Prins Póló. Peakin’, Young Karin,
Logi Pedro. Hvað ef, Auður,
GDRN.

Pedro má finna á listanum góða.

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
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Dorma á afmæli
og þá er veisla

Fyrir þínar
bestu stundir

www.dorma.is
VEF VER SLUN

ALLTAF
OPIN
Afm
mælis

20%
AFSLÁTTUR
AF

Stærð cm

STILLANLEGT HEILSURÚM
C&J silver með Infinity heilsudýnu
Q 2 x 450 kg lyfti-

C&J stillanleg rúm: Q Inndraganlegur
botn

mótorar

Q Mótor þarfnast
ekki viðhalds

Fullt verð

Afmælistilboð

90x200

208.900 kr.

167.120 kr.

90x210

222.900 kr.

178.320 kr.

100x200

222.900 kr.

178.320 kr.

Q Tvíhert stál í

Q Hliðar- og enda-

burðargrind

Q Hljóðlátur mótor

stopparar

307 cm

Grátt slitsterkt áklæði.
Hægri eða vinstri tunga

210 cm

u-sófi

158 cm

CORE
Afmælis

25%

Fullt verð: 239.900 kr.

AFSLÁTTUR

Aðeins 179.925 kr.
DORMA LUX

SATIN STRIPE

heit dúnsæng

koddi

Dásamleg, heit dúnsæng frá Quilts of Denmark.
Stærð: 140×200 cm. 800 g. 90% hreinn andadúnn. 10% smáfiður.
Má þvo á 60°c en það er hitastig sem rykmaurar þola ekki – því er
gott að nota sæng sem þolir þennan þvottahita ef um rykofnæmi
er að ræða.

Satin stripe dúnkoddi. Tvöfalt lag. 500 gr.
Moskus dúnn og smáfiður. Stærð: 50x70 cm.

Afmælis
Af

30%
AFSLÁTTUR

Fullt verð: 27.900 kr.

Aðeins 19.530 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 10–18 (Holtagarðar)
Mán. til fös. kl. 11–18.30 (Smáratorg)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Afmæ
æli
liss

20%
AFSLÁT
AFS
LÁTTU
TU
UR

Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins 7.920 kr.
DORMA KODDI

DORMA KODDI

mjúkur

stífur

Þægilegur Quilts of Denmark dúnkoddi.i.
Stærð: 50x70cm. 30% andadúnn.
Afm
mælis
70% smáfiður. 600g.

Þægilegur Quilts of Denmark dúnkoddi.
di.
Stærð: 50x70cm. 15% andadúnn.
Afmæli
Afm
Afmælis
æliss
85% smáfiður. 800g.

Fullt verð: 7.900
0 kr.

Fullt verð: 6.400
00 kr.

30%
AFSLÁTTU
AFSL
ÁTTU
ÁTT
TTUR

Aðeins 5.530 kr.
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í
auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur.
Tilboðin gilda til 31. okt. 2018
eða á meðan birgðir endast.

30%
AFSL
AFS
FSLÁTTU
ÁT R

Aðeins 4.480 kr.

Vetur kemur
Vetrardagurinn fyrsti 27. október

Vetrartilboð
Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndbrengl.

Tilboðsverð

Það er
kuldi í
kortunum
Tilboðsverð

Softshell jakki
Fox, S/M/L/XL/2XL.

7.865
93460140-4
Almennt verð: 10.495

25%
afsláttur

Kuldagalli
Microﬂex, S/M/L/XL/2XL/3XL.

18.745
93451719-24
Almennt verð: 24.995

af kuldagöllum
og regnfatnaði

Tilboðsverð

25%
afsláttur

Langermabolur
Merino ull, S/M/L/XL/2XL.

5.245
93598600-4
Almennt verð: 6.995

af merino
ullarnærfatnaði
frá Dovre

Mikið
úrval af
sköfum

Gott verð
Rúðuvökvi 3l.

595
42382328

Tilboðsverð

Gott verð

Buxur

Hálkusalt

Merino ull, S/M/L/XL/2XL.

10kg. fata.

5.245

1.395

93598610-4

54710127

Almennt verð: 6.995

Tilboðsverð
Space
handlaugartæki. krómað

7.046
15510821
Almennt verð: 9.395

25%
afsláttur
af öllu

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Thermixa

Space

Felida

baðtæki, krómað
baðtæki

eldhústæki, krómað

18.746

12.746

Sturtusett
með tæki

15557554

15510070

Almennt verð: 24.995

Almennt verð: 16.995

33.746
15557905
Almennt verð: 44.995

Lokað á Granda - Vörutalning um helgina, opið í BYKO Breidd

Tilboðsverð
Gólf og veggﬂís
Marmol Marquin,
spænsk ﬂís, 14x16,3cm

5.539

kr/m2

18087651

Almennt verð: 7.385kr/m2

25%
afsláttur
af öllum ljósum
gildir ekki af
jólaljósum

Tilboðsverð
Hjólsög
GKT55 GCE sagarblaði og landi.
LBOXX-taska.

59.995
74872021
Almennt verð: 79.995

25%
afsláttur
af öllu parketi
og ﬂísum

Gott verð
Þilofn
1500W, 7 þilja,
olíufylltur.

Tilboðsverð

8.995
65105784

Flaxen Eik
Harðparket, 8mm,
1285x192mm

Gott verð
Hitablásari
2000W, 220V með hitastilli.

1.995

Haltu
á þér
hita

1.873

kr/m2

0113483

Almennt verð: 2.497kr/m2

65105754

25%
afsláttur
af bökunarvörum*
gildir ekki af raftækjum

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800
Ritstjórn 512 5801 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

BAKÞANK AR
Óttars
Guðmundssonar

Afhöfðanir

Í

Bjarnar sögu Hítdælakappa
er sagt frá ástar- og afbrýðisemiþríhyrningi hans sjálfs,
Oddnýjar eykindils og eiginmanns hennar, Þórðar Kolbeinssonar. Eftir mikil átök drepur
hinn kokkálaði Þórður Björn
eljara sinn. Heiftin var svo mikil
að hann hjó af honum höfuðið.
Móðir Björns var kvenhetja
og sagði þegar hún sá afhoggið
höfuð sonar síns: Farðu og færðu
Oddnýju höfuðið og henni mun
þykja það betra en hið litla og
vesæla er lafir á þínum hálsi!
Þórður fór þá til konu sinnar og
sagði henni fall Bjarnar. Sagan
fékk hörmulegan endi. Oddný
missti vitið og lagðist í stjarfaþunglyndi. Þórður fékk mikið
ámæli og fjársektir. Sannaðist hið
fornkveðna: Dramb er falli næst.
Þessi saga rifjaðist upp þegar
krónprinsinn í Sádi-Arabíu
sendi flokk manna til að höggva
höfuðið af andstæðingi sínum.
Sádar neituðu allri ábyrgð en
viðurkenndu loks að maðurinn
hefði misst höfuðið í slagsmálum
á ræðismannsskrifstofu. (!!)
Sádar eru ríkasta þjóð í heimi.
Í skjóli olíuauðæva hafa þeir
getað haldið uppi fornfálegu
stjórnarfari, kvenfyrirlitningu,
feðraveldi og fullkominni
lítilsvirðingu á mannréttindum. Stórveldin hafa snobbað
fyrir ríkidæminu og selt þeim
vopn og lúxusvarning. Nýjasta
ofbeldisverk þeirra sýnir þó að
margur verður af aurum api, svo
heimskulegur er verknaðurinn.
Nú er að sjá hvort hið afhöggna
höfuð verður krónprinsinum
jafn dýrt og höfuð Hítdælakappans varð Þórði Kolbeinssyni.
Vonandi átta þjóðir heimsins sig
á því að hinir kuflklæddu prinsar
eru ekkert annað en ótíndir
götustrákar sem telja sig komast
upp með allt vegna ríkidæmis
föður síns.

Bátur
mánaðarins
Skinkubátur

499

kr.

2.990,-

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

