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Var skilað
Hasim Ægir var gefinn  
til Íslands til ættleiðingar 
tólf ára gamall. Tilvonandi 
foreldrar hans hér á landi 
nýttu sér glufu í lögum 
og fengu ættleiðingunni 
hnekkt. ➛ 26

„Það tók mig langan 
tíma að þora að sleppa 
og verða bara rithöf-
undur,“ segir Auður Ava 
Ólafsdóttir, handhafi 
bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs.  ➛ 24

Það er ekki 
til saklaus 
skáldskapur.

Skjöl um 
Hasim horf-
in úr vörslu 
hreppsins.  

  Ferð frá 
sársauka 
  til sáttar

Mmm ...
smmááááákökur 998kr.

pk.

17 sortir smákökudeig, 500 g

Öll dagskráin, viðtöl og margt fleira.
Geymdu blaðið og þú gætir unnið
VIP uppfærslu, varning og fleiri fríðindi.

icelandairwaves.is  #airwaves2018

SÉRBLAÐ

FYLGIR Í DAG!

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Veður

Norðaustanátt 15-23 m/s og snjó-
koma eða slydda A og NA til, en 
rigning syðst. Dregur úr vindi og 
úrkomu síðla dags, norðan 8-18 og 
stöku él í kvöld. við ströndina. 
SJÁ SÍÐU 48

Veður Hönnunarverðlaun afhent

FJÖLMIÐLAR „Alltaf er hætt við að 
umræðan verði mjög tilfinninga-
hlaðin og einkennist af upphróp-
unum og gífuryrðum,“ segir Magnús 
Haraldsson, geðlæknir á Landspítal-
anum, í leiðara Læknablaðsins þar 
sem hann fjallar um fréttir fjölmiðla 
af heilbrigðiskerfinu.

„Því miður er fjölmiðlaumræða 
um heilbrigðismál oft á afar nei-
kvæðum nótum og orð eins og 
úrræðaleysi, niðurskurður, mann-
ekla og fjársvelti eru algeng. Fréttir 
af sumarlokunum, kjaradeilum, 
biðlistum og miklu álagi á heil-
brigðisstarfsfólk eru nánast daglega 
á síðum fjölmiðla,“ rekur Magnús í 
leiðaranum.

Magnús segir mikilvægt að fjalla 
um málefni heilbrigðiskerfisins 
með gagnrýnum hætti í fjölmiðlum. 
„Það er afar mikilvægt að umfjöllun 
fjölmiðla um þennan málaflokk sé 
yfirveguð, byggð á staðreyndum og 
að reynt sé að forðast gífuryrði og 
upphrópanir,“ skrifar hann.

Þá segir Magnús að reglulega 
rati á síður fjölmiðla umfjallanir 
um erfið mál einstakra sjúklinga. 
„Stundum er um að ræða lýsingar 
sjúklinga eða aðstandenda þeirra á 
samskiptum sínum við heilbrigðis-
starfsfólk þar sem kvartað er yfir 
því að viðkomandi hafi ekki fengið 
viðhlítandi þjónustu eða verið 
neitað um þjónustu. Jafnframt eru 
oft dregnar þær ályktanir að slíkar 
lýsingar á högum einstaklinga lýsi 
kerfinu eða þjónustunni í heild,“ 
fullyrðir hann.

Að sögn Magnúsar er alltaf 
hætta á því að dregnar séu rangar 
ályktanir af því sem eigi að hafa 
gerst. „Hætt er við því að fréttir 

sem þessar ýti undir ótta og tor-
tryggni hjá fólki sem þarf að sækja 
þjónustu heilbrigðiskerfisins,“ segir 
hann. „Fréttaflutningur af þessu tagi 
er einnig líklegur til að valda heil-
brigðisstarfsfólki miklu hugarangri 
og vanlíðan, sérstaklega ef það þarf 
að sitja undir óvæginni gagnrýni 
í fjölmiðlum og getur ekki komið 
fram og tjáð sig um sína hlið á mál-
inu.“

Magnús segir síður fjölmiðla 
ekki rétta vettvanginn „til að ræða 
eða útkljá“ kvartanir undan heil-
brigðiskerfinu því aðeins önnur hlið 
málsins sé rædd. „Alltaf er hætt við 
að umræðan verði mjög tilfinninga-
hlaðin og einkennist af upphróp-
unum og gífuryrðum.“

Í leiðara Læknablaðsins er 
síðan sagt æskilegt að ritstjórar og 
ábyrgðarmenn helstu fjölmiðla 
landsins setjist niður með forsvars-
mönnum heilbrigðiskerfisins til að 
ræða „hreinskilnislega um hvernig 
best sé að fjalla með ábyrgum og 
yfirveguðum hætti um heilbrigðis-
mál, þjónustunni til framdráttar, 
og hvernig koma megi í veg fyrir 
að lýsingar sem oft eru settar fram 
í mikilli reiði og geðshræringu séu 
gerðar að fréttaefni í fjölmiðlum.“
gar@frettabladid.is

Geðlæknir vill koma 
böndum á fjölmiðla
Leiðarahöfundur Læknablaðsins vill að ritstjórar og ábyrgðarmenn fjölmiðla 
ræði við forsvarsmenn heilbrigðiskerfisins um hvernig fjalla eigi um heilbrigðis-
mál og hvernig megi koma í veg fyrir að lýsingar séu settar fram í geðshræringu.

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

á d fö d 7 30 17 30

FULLVELDISKAKAN
Fréttaflutningur af 

þessu tagi er einnig 

líklegur til að valda heil-

brigðisstarfsfólki miklu 

hugarangri og vanlíðan.

Magnús Haraldsson, leiðarahöfundur 
Læknablaðsins

Á bráðadeild Landspítalans í Fossvogi í verkfalli árið 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VIÐSKIPTI „Eldislax er notaður alls 
staðar um allan heim og er fyrsta 
flokks vara,“ segir í yfirlýsingu frá 
Klúbbi matreiðslumeistara sem nú 
hefur aftur tekið upp samstarf við 
Arnarlax.

Uppnám varð meðal liðsmanna 
kokkalandsliðsins fyrir tæpum 
tveimur mánuðum vegna samstarfs-
samnings sem Klúbbur matreiðslu-
manna gerði við Arnarlax.

Í yfirlýsingu frá fjórtán með-
limum kokkalandsliðsins sagði um 
sjókvíaeldi á laxi að það væri „ógn 
við villta lax- og silungastofna“ og 
hefði „margvísleg neikvæð um-
hverfis áhrif á lífríki Íslands“ og 
kvaðst hópurinn draga sig út úr 
landsliðinu að svo stöddu.

„Meðlimir kokkalandsliðsins hafa 
gefið það út að nota eingöngu afurð-
ir sem framleiddar eru á sjálfbæran 
hátt og í sátt við náttúruna og þar 
með vilja meðlimir ekki taka þátt 
í því að kynna, fyrir hönd Íslands, 
vörur sem framleiddar eru með 
þessum hætti,“ sögðu kokkarnir.

Klúbbur matreiðslumeistara hélt 
nýlega félagsfund þar sem þessi 
atburðarás var rædd. „Var það vilji 
fundarmanna að ná sáttum við 
Arnarlax og ganga báðir aðilar nú 
sáttir frá borði. Klúbbur matreiðslu-
meistara harmar að Arnarlax hafi 
orðið fyrir ósanngjarnri gagnrýni 
vegna málsins.“ – gar

Kokkar 
sættast við 
Arnarlax

Gengið frá samningi á sínum tíma.

VIÐSKIPTI Sjón-
varp Símans er 
nú í samninga-
viðræðum við 
forsvarsmenn ensku úrvalsdeildar-
innar í fótbolta um sjónvarpsréttinn 
á deildinni eftir að hafa yfirboðið 
Sýn með ofurtilboði, en þetta stað-
festi Magnús Ragnarsson, fram-
kvæmdastjóri afþreyingarmiðla 
og sölu hjá Símanum, í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Magnús tekur fram að hann megi 
ekki tjá sig efnislega um gang við-
ræðna. „Við erum skuldbundnir til 
að tjá okkur ekki efnislega um við-
ræðurnar en þær ganga vel.“

Enska úrvalsdeildin hefur undan-
farin ár verið sýnd á Stöð 2 sport, í 
eigu Sýnar. Í tilkynningu frá Sýn 
kemur fram að ofurtilboð hafi 
ráðið úrslitum en vitnað er í Björn 
Víglundsson, framkvæmdastjóra 
Sýnar. – oæg

Enski boltinn 
fer til Símans

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra afhenti í gær Hönnunarverðlaun Íslands fyrir árið 2018 á Kjarvalsstöðum. Verðlaunin féllu í hlut Basalt 
arkitekta þetta árið og voru sigurvegararnir ánægðir með gripinn og milljón króna styrkinn sem honum fylgdi. Þetta var í fimmta skipti sem 
verðlaunin eru afhent en Hönnunarmiðstöð Íslands, sem veitir verðlaunin, fagnar að auki tíu ára afmæli í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Aðventuljós
7 arma, 4 litir.
14500400-403
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4.990kr
LED útiseríur 50 ljósa
Samtengjanlegar LED 
útiseríur, 50 ljósa.
14500290-293

Led seríum, margir litir, 
gæðavara sem þolir vel íslenskar 
aðstæður.

Samtengjanlegar 
útiseríur, 50 ljósa

Húsasmiðjan og Blómaval ... gaman að gera fínt

1.199kr
1.990kr

Dagskrá
um helgina í Skútuvogi Latibær

verður í Skútuvogi

í dag, laugardag

kl. 14

JólalandiðJólalandið 
hefur glatt börn 

og fullorðna
í 30 ár

30 ára

Allir 
fá ís

á laugardaginn 

í Skútuvogi 

kl. 12-16

Raftækja
markaður 
og husa.is
Skútuvogi

Ljósahringur Curly
40 cm 64 LED hlýr hvítur.
14500951

3.990kr 3.990kr

Frostrós í glugga
Hvít, rauð eða marglit.
2703001/39-40

Ljósahringur
26 cm, 100 LED, marglit.
2703522

1.990kr
2.490 kr

26 cm
Einnig til 43 cm:  5.990

Verð frá

Stjarna 
40 Led, 40x40 cm, hlýr hvítur, silfur.
10611035

4.790kr

Ný�  blað komið út 25
afsláttur

%%%
Blöndunartæki

25
afsláttur

%
Parket

25
afsláttur

%%%%
LADY málning

Gaman að gera fínt

í vefverslun husa.isSjáðu allt úrvalið

Útsölumarkaður 
í grafarholti
Opið í dag kl. 10-15

29%
afsláttur

Smart sjónvarp 49"
Super UHD Smart LG sjónvarp.
1801150

99.990kr
139.995kr

49"

ogo husa.is
SSkútuvogi

h i

SmSm
SSSupeSupe
18011

9999
1391313939139



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

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

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

TÖLUR VIKUNNAR  28.10.2018 -  03.11.2018

23 milljónir, eða hálfa 
milljón á dag, hefur 

Landsbankinn þurft að greiða 
Fjármálaeftirlitinu í sekt frá því í 
september. Sektin er til að knýja 
á um að bankinn selji 
hlut sinn í Eyri 
Invest, stærsta 
einstaka 
hluthafa 
Marels.

61% 
Íslendinga er 
hlynnt banni á 
einnota plast-
pokum í verslunum 
samkvæmt könnun 
MMR.  21 prósent er á 
móti banni.

600 
umsækjendur 
eru nú á biðlista 
eftir leiguíbúð-
um hjá Hússjóði 
Öryrkjabanda-
lags Íslands. 
Lokað hefur 
verið fyrir nýjar 
umsóknir.

80 þúsund lítrar 
af dísilolíu áætlar Strætó bs. að sparist í ár með 
notkun þeirra 9 rafmagnsstrætisvagna sem 
byrjað var að aka á árinu. Áætlað er að 14 raf-
vagnar verði komnir í fulla notkun í ársbyrjun 
2019 og að þeir 
spari Strætó allt 
að 500 þúsund 
dísilolíulítra á ári.

610
eru prentaðir 
titlar í Bókatíð-
indum ársins.

11 bækur að meðaltali las hver 
Íslendingur á síðasta ári. 59 

prósent Íslendinga 18 ára og eldri 
fengu að minnsta kosti eina bók í 
jólagjöf í fyrra.

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

JEEP COMPASS LIMITED®

jeep.is

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

JEEP COMPASS L®PP

jeep.is

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

®

EINI JEPPINN Í ÞESSUM STÆRÐARFLOKKI SEM BÝÐUR UPP Á LÁGT DRIF. 
Jeep

®
 Compass er útbúinn með alvöru fjórhjóladrifi: Jeep

®
 Active Drive, sem gerir ökumanni kleift að velja um fjórar drifstillingar sem taka mið af 

akstursundirlagi hverju sinni, Auto, Snow, Sand og Mud ásamt því að læsa milli fram- og afturdrifs í Limited og til viðbótar í Trailhawk er fimmta 
stillingin Rock ásamt lágu drifi. 2.0 lítra dísel 140 hö. eða 170 hö. og 170 hö. bensínvél. 9 gíra sjálfskipting.

Litli bróðir Jeep
®
 Grand Cherokee.

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

Inga Sæland 
formaður Flokks 
fólksins 
kvaðst hissa á 
fyrirhuguðu 
frumvarpi um að 
leyfa þungunar-
rof fram að 22. viku 
meðgöngu þótt um heilbrigða 
móður og heilbrigt barn væri að 
ræða.

Vilhelm Gunnarsson 
fréttaljósmyndari 
sagði ljósmyndara 
bara vera að 
reyna að skrásetja 
söguna. Lands-
réttur meinaði 
ljósmyndurum 
aðgang að öðrum 
stöðum í dómhúsinu en and-
dyrinu þegar aðalmeðferð í máli 
Thomasar Møller Olsen fór fram. 
Vilhelm kveðst aldrei hafa upp-
lifað viðlíka aðstæður.

Heiðveigu Maríu 
Einarsdóttur
frambjóðanda 
til formanns 
stjórnar Sjó-
mannafélags 
Íslands 
var vikið úr 
félaginu í vikunni. 
Verkalýðsforingjar hafa mótmælt 
aðförinni að henni.

Þrjú í fréttum 
Rof, bann og 
brottvikning

DÓMSMÁL „Það er ójafnræði í með-
höndlun ábyrgðarmanna námslána, 
segir Daníel Isebarn Ágústsson lög-
maður og vísar til dómafordæma 
Hæstaréttar. „Ef ekki var gert 
greiðslumat hjá aðalskuldara er 
ósanngjarnt af LÍN að halda ábyrgð 
upp á ábyrgðarmann, hafi hún verið 
veitt eftir 4. apríl 2009. Ef ábyrgðin 
var aftur á móti veitt fyrir 4. apríl 
2009 er sama vinnulag talið sann-
gjarnt af Hæstarétti,“ segir Daníel 
Isebarn.

Hann segir að ekki eigi að skipta 
máli þótt lög um ábyrgðarmenn 
hafi tekið gildi 4. apríl 2009 enda 
sé jafn ósanngjarnt fyrir og eftir þá 
dagsetningu að  halda ábyrgðinni 
uppi.  „Hæstiréttur hefur staðfest 
þetta í fjölda dómsmála,“ segir 
Daníel. Hæstiréttur hafi oft fjallað 
um ábyrgðir sem veittar voru áður 
en lög um ábyrgðarmenn tóku gildi. 
Í yfirgnæfandi fjölda þeirra mála 
hafi ábyrgðir sem veittar voru fyrir 
ýmiss konar lánum án greiðslumats 
á aðalskuldara talist ósanngjarnar 
og þær ógiltar. Þetta var þó ekki 
talið eiga við um ábyrgðarmenn 
námslána hjá LÍN.

„Sú einkennilega staða kom upp 
að LÍN var eini stóri lánveitandinn 
sem mátti haga sér með hætti sem 
Hæstiréttur var trekk í trekk búinn 

að lýsa yfir að væri ósanngjarn í til-
vikum allra annarra lánastofnana,“ 
segir Daníel. Dómarnir hafi vísað til 
samkomulags allra helstu lánastofn-
ana landsins árið 1988 um notkun 
sjálfskuldarábyrgða. Daníel furðar 

sig á því að samkomulag sem átti að 
auka réttarvernd ábyrgðarmanna 
og var undirritað af bæði viðskipta-
ráðherra og félagsmálaráðherra hafi 
átt við um allar lánastofnanir nema 
LÍN sem sé þó opinber stofnun með 
félagslegt hlutverk.

Daníel vísar sem dæmi til dóms 
Hæstaréttar frá 2015 sem varðaði 
námslán sem gengist var í ábyrgð 
fyrir áður en lög um ábyrgðarmenn 
tóku gildi. Ekki var framkvæmt 
greiðslumat á aðalskuldara áður en 
ábyrgðin var veitt. Ábyrgðarmaður-
inn í því máli, verkakona á miðjum 
aldri sem gengist hafði í ábyrgð fyrir 
son sinn, tapaði málinu því þetta 
taldist ekki ósanngjarnt að mati 
dómstóla. Sams konar ábyrgðir sem 
ábyrgðarmenn gengust undir á sama 
tíma höfðu aftur á móti talist ósann-
gjarnar og ógildar í tilvikum flestra 
annarra lánastofnana landsins.

Í síðasta mánuði féll svo dómur 
í Hæstarétti þar sem því var slegið 
föstu að ósanngjarnt væri af LÍN 
að ganga að ábyrgð fyrir námsláni 
eftir að framangreind skilyrði voru 
lögfest árið 2009. Í þessu felst ójafn-
ræðið segir Daníel. Það sem töldust 
ósanngjarnir viðskiptahættir hjá 
öllum lánastofnunum væru að 
sjálfsögðu einnig ósanngjarnir við-
skiptahættir hjá LÍN fyrir apríl 2009. 
Daníel segir þó aðalatriðið að dóm-
urinn sé mikið gleðiefni enda sé 
nú loks ljóst að LÍN beri að stunda 
sanngjarna viðskiptahætti eins og 
aðrar lánastofnanir. Hann telur að 
LÍN hljóti að skoða stöðu ábyrgðar-
manna sem gengust í sambærilegar 
ábyrgðir fyrir 4. apríl 2009 og íhuga 
að fella niður ábyrgðir þeirra.

Lánasjóðurinn er nú að meta for-
dæmisgildi dómsins sem féll í síð-
asta mánuði. adalheidur@frettabladid.is

Segir Lánasjóðinn komast upp 
með ósanngirni umfram aðra

Lánasjóður er nú að meta fordæmisgildi dómsins sem féll í Hæstarétti í síðasta mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lögmaður segir 
ábyrgðar menn náms-
lána ekki njóta jafn-
ræðis. Þeir hafi þurft að 
þola skilmála sem talist 
hafi ósanngjarnir hjá 
öllum helstu lánastofn-
unum landsins. Þeir 
sem gengust í ábyrgð 
lána fyrir 2009 njóti nú 
lakari réttar en þeir sem 
á eftir komu.

Helmingur lánasafns-
ins með ábyrgðum
Með lagabreytingum 2009 
var almennt hætt að krefjast 
ábyrgðarmanna á námslánum. 
Lánasjóðurinn krefst nú ein-
göngu ábyrgðarmanns ef lán-
takandi telst ekki lánshæfur, til 
dæmis vegna vanskila. 
Í nýjustu ársskýrslu sjóðsins fyrir 
árið 2016 kemur fram að í lok 
þess árs voru 40.492 lán tryggð 
með ábyrgðum og eru þau 53,2 
prósent af lánasafni sjóðsins. 
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Tenerife um jólin
22. desember í 13 nætur

Frá kr.
231.465 

BEINT FLUG MEÐ

Frá kr.
174.995

595 1000  .   heimsferdir.isBókaðu þína ferð á

IÐNAÐUR Verndarsjóður villtra 
laxastofna, North Atlantic Salmon 
Fund, hóf á fimmtudag kynn-
ingarátakið Á móti straumnum. 
Er  það  um kosti þess að stunda 
fiskeldi á landi eða í lokuðum 
sjókvíum.

„Markmið átaksins er að kynna 
kosti fiskeldis í lokuðum sjókvíum, 
sem er hvort tveggja í senn öruggt 
og umhverfisvænt,“ er haft eftir tals-
manni átaksins, Gísla Sigurðssyni 
íslenskufræðingi, í fréttatilkynn-
ingu,

„Fiskeldi er mikilvæg atvinnu-
grein og mun hafa veigamiklu 

hlutverk að gegna þegar fram líða 
stundir. Ísland er ákjósanlegur 
staður til að byggja upp öflugt fisk-
eldi en það er mikilvægt að stunda 
fiskeldi í sátt við náttúruna og án 
þess að það skaði ímynd og orðspor 
Íslands,“ er áfram haft eftir Gísla.

Í fréttatilkynningunni segir 
að talsverð umfjöllun hafi verið 
um fiskeldi í opnum sjókvíum við 
Ísland.  „Minna hefur farið fyrir 
umræðu um heilbrigt og um hverfis-
vænt fiskeldi í lokuðum sjókvíum 
eða um eldi á landi. Markmið kynn-
ingarátaksins er að upplýsa frekar 
um neikvæð umhverfisáhrif opinna 

eldiskvía í sjó og kosti fiskeldis á 
landi og í lokuðum sjókvíum, sem 
er hvort tveggja í senn öruggara og 
um hverfis vænna.“

Eins og fyrr segir hófst átak 
Verndarsjóðs villtra laxastofna 
á fimmtudaginn. Var þá haldinn 
fundur í Norræna húsinu þar sem 
Rögnvaldur Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri AkvaFuture, fjallaði 
um fiskeldi í lokuðum sjókvíum 
og Ragnar Jóhannsson, sviðsstjóri 
fiskeldis- og fiskiræktarsviðs hjá 
Hafrannsóknastofnun, ræddi um 
áhættu af erfðablöndun vegna fisk-
eldis í opnum sjókvíum. – gar

Verndarsjóður kynnir kosti fiskeldis á landi eða í lokuðum sjókvíum

Sjókvíaeldi á laxi er umdeilt. Myndin er frá Súgandafirði. NORDICPHOTOS/GETTY

STJÓRNSÝSLA Reglugerð um endur-
aðlögunarstyrk og ferðastyrk til 
umsækjenda um alþjóðlega vernd 
tók gildi í gær. Umsækjendur um 
alþjóðlega vernd geta fengið allt að 
þúsund evrur, andvirði tæpra 140 
þúsund króna, yfirgefi þeir landið.

Umsækjandi getur fengið frá 
hundrað að tvö hundruð evrum í 
ferðastyrk en upphæð aðlögunar-
styrksins er á bilinu tvö hundruð til 
átta hundruð evrur.

Hæsta upphæð fá þeir sem koma 
frá Afganistan, Íran, Írak, Nígeríu 
og Sómalíu. Einstaklingar frá Alsír, 
Egyptalandi og Marokkó fá næst-
mest. Aðrir umsækjendur eiga ein-
göngu rétt á ferðastyrknum. – jóe

Ríkið styrkir 
flóttamenn til 
brottfarar

SAMFÉLAG Stuðningur við sölu á 
bjór og léttvíni í matvöruverslun-
um eykst milli ára samkvæmt nýrri 
könnun Maskínu. Rúm 38 prósent 
vilja leyfa sölu bjórs í matvöru-
verslunum en rúm 33 prósent voru 
fylgjandi því á síðasta ári.

Viðhorfin eru svipuð þegar kemur 
að léttvíni en tæp 38 prósent eru 
fylgjandi sölu þess í verslunum. 
Nánast jafn margir eru andvígir sölu 
á léttvíni í matvöruverslunum eða 
rúm 46 prósent og lækkar það hlut-
fall um 12 prósentustig milli ára.

Enn er mikill meirihluti á móti 
sölu á sterku víni í matvöruversl-
unum en aðeins rúm 13 prósent eru 
því fylgjandi. – sar

38 prósent vilja 
léttvín í búðir

Aðeins eitt sveitarfélag uppfyllir lög 
um ráðningu kennara á leikskólum 
innan síns sveitarfélags. Að meðal-
tali er 31 prósent kennara á leik-
skólum landsins með menntun sem 
leikskólakennarar. Formaður Félags 
leikskólakennara segir mikilvægt að 
gera starfið aðlaðandi, bæta vinnuað-
stöðu og vinnutíma starfsmanna og 
hækka laun þeirra.

Samkvæmt gögnum frá Hagstofu 
Íslands frá árinu 2017 voru aðeins 
30,9 prósent starfsmanna við upp-
eldis- og menntunarstörf í leikskólum 
landsins  með próf sem leikskóla-
kennarar.

Oddviti Miðflokksins í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar, Sigurður Þ. Ragnars-
son, gerði skort á leikskólakennurum 
í Hafnarfirði að umtalsefni í vikunni 
og sagði það blekkingu að halda úti 
faglegu skólastarfi með svo fáa leik-
skólakennara innan vébanda bæjar-
ins. Bæjaryfirvöld sendu í kjölfarið 
frá sér yfirlýsingu þar sem þau töldu 
ummæli Sigurðar og umfjöllun hans 
ósanngjarna.

Haraldur Freyr Gíslason, formaður 
Félags leikskólakennara, segir mikil-
vægt að fjölga leikskólakennurum 

Sveitarfélög standast ekki lög 
um fjölda leikskólakennara

Fjögur sveitarfélög hafa enga menntaða starfsmenn í sínum leikskólum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hörgársveit 77,1%  
Hæsta hlutfall menntaðra  
leikskólakennara

30,9% Vegið landsmeðaltal

Hlutfall leikskólakennara  
nokkurra sveitarfélaga 2017. 

Akureyrarkaupstaður 56,9%
Kópavogsbær 35,0%
Seltjarnarneskaupstaður 34,6%
Mosfellsbær 31,9%
Reykjanesbær 31,3%
Garðabær 29,4%
Reykjavíkurborg 28,5%
Hafnarfjarðarkaupstaður 22,5%
HEIMILD: Hagstofa Íslands

um allt land. „Sveitarfélög hafa verið 
að taka yngri börn og við náum ekki 
nægilegri nýliðun til að fjölga leik-
skólakennurum,“ segir Haraldur. 
„Verkefnið er gífurlegt til að uppfylla 
lágmarkskröfur laganna. Við þurfum 
að hafa launin samkeppnishæf við 
aðra sérfræðinga. Við þurfum að bæta 
starfsskilyrði kennara með því að 
bæta við undirbúningstímum og stilla 
starfsumhverfið nær því sem þekkist 
á öðrum skólastigum varðandi starf 
og vinnutíma.“

Í lögum um menntun og ráðningu 
kennara og skólastjórnenda, sem 
eru frá árinu 2008, er kveðið á um 
að að minnsta kosti tvö af hverjum 
þremur stöðugildum við kennslu, 
umönnun og uppeldi séu mönnuð 
einstaklingum með m leikskólakenn-
arapróf. Sveitarfélagið sem uppfyllir 
þetta skilyrði laganna er Hörgársveit 

í Eyjafirði en 77 prósent starfsmanna 
á leikskólanum í sveitarfélaginu eru 
með próf í leikskólakennarafræðum.

Fjögur sveitarfélög hér á landi hafa 
enga menntaða starfsmenn í fræð-
unum á sínum leikskóla. Það eru 
Eyja- og Miklaholtshreppur, Borgar-
fjarðarhreppur, Breiðdalshreppur og 
Mýrdalshreppur.
sveinn@frettabladid.is

Aðeins eitt sveitarfélag 
uppfyllir lög um mennt-
un og ráðningu kennara 
við leikskóla sína. Fjögur 
sveitarfélög hafa engan 
leikskólakennara í sínum 
leikskólum. Formaður 
félags leikskólakennara 
segir verkefnið gífurlegt 
að fjölga kennurum. 

Við þurfum að hafa 

launin samkeppnis-

hæf við aðra sérfræðinga

Haraldur Freyr 
Gíslason, formaður 
Félags leikskóla-
kennara

Hæstu upphæð fá þeir 

sem koma frá Afganistan, 

Íran, Írak og fleiri löndum.
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

TAXFREE* AF ÖLLUM
LEIKFÖNGUM
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Bæjarlistamaður 
Seltjarnarness 2019

Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir eftir umsóknum 
frá listamönnum búsettum á Seltjarnarnesi eða rökstuddum 
ábendingum um hver hljóta skuli nafnbótina Bæjarlistamaður 
Seltjarnarness 2019. 

Nafnbótinni fylgir starfsstyrkur að upphæð einni milljón króna. 
Bæjarlistamaður Seltjarnarness skal vera reiðubúinn að vinna 
með menningarsviði bæjarins að því að efla áhuga á list og 
listsköpun á Seltjarnarnesi og taka þátt í viðburðum bæjarins 
með það að leiðarljósi. 

Umsækjendur og þeir sem senda inn ábendingar eru beðnir um 
að haga umsóknum í samræmi við reglur um Bæjarlistamann 
sem finna má á heimasíðu bæjarins www.seltjarnarnes.is. 
Umsóknir og tilnefningar þurfa að vera rökstuddar. Listamenn 
láti ítarlegar upplýsingar um náms- og starfsferil sinn fylgja sem 
og hugmyndir um á hvern hátt nýta eigi styrkinn við listsköpun. 

Umsóknum og/eða ábendingum skal skilað fyrir 25. nóvember 
n.k. í gegnum heimasíðu bæjarins (umsóknir/eyðublöð), með 
tölvupósti á netfangið maria.b.oskarsdottir@seltjarnarnes.is eða 
bréfleiðis á Bæjarskrifstofur Seltjarnarness, Austurströnd 2, 170 
Seltjarnarnesi merkt: „Bæjarlistamaður 2019“. 

Menningarnefnd Seltjarnarness 

www.seltjarnarnes.is

GRÆNLAND Iðnaðar- og orkumála-
ráðherra Grænlands, Aqqalu Jerimi-
assen, er um þessar mundir í Kína 
til að kenna Kínverjum að drekka 
bráðið jökulvatn. Vegna mikillar 
mengunar í Kína þamba Kínverjar 
drykkjarvatn sem tappað hefur 
verið á flöskur.

Grænlenska jökulvatnið er sagt 
laust við bakteríur þar sem það 
hefur verið frosið í innlandsísnum 
í allt að 50 þúsund ár. Það er þess 

vegna sterílt frá náttúrunnar hendi.
Grænlendingar vonast til að stór 

markaður geti verið fyrir vatnið í 
Kína. – ibs

Kenna Kínverjum að drekka bráðið vatn úr jöklinum

Ilulissat-fjörður á Grænlandi.
NORDICPHOTOS/AFP

FÉLAGSMÁL „Ég hef fundið fyrir gríðar-
legum stuðningi úr öllum áttum. 
Meðal annars frá félögum mínum, 
öðrum félögum og almenningi,“ 
segir Heiðveig María Einarsdóttir 
sem var nýlega rekin úr Sjómannafé-
lagi Íslands.

Ástæðan fyrir brottvísun Heið-
veigar er sú að trúnaðarmannaráð 
félagsins telur að hún hafi unnið 
gegn hagsmunum þess. Framferði 
hennar og árásir á forystuna hafi leitt 
til þess að sameiningarviðræður Sjó-
mannafélags Reykjavíkur við önnur 
sjómannafélög hafi farið út um þúfur.

„Það þarf að kæfa þetta í fæðingu 
svo þetta verði ekki fordæmisgef-
andi. Nú er ég að undirbúa mál fyrir 
Félagsdómi en ég vona að menn taki 
sönsum. Miðað við það sem á undan 
er gengið er ég samt ekki bjartsýn. Það 
er klárlega kominn tími til að hreinsa 
til í félaginu og ég er enn vissari um 
það en áður,“ segir Heiðveig.

Hópur félagsmanna í Sjómanna-
félagi Reykjavíkur hefur krafist þess 
að félagsfundur verði haldinn hið 
fyrsta þar sem þessi mál verði rædd. 

Má ekki verða fordæmisgefandi

Heiðveig María segir tíma til kominn að hreinsa til í Sjómannafélagi Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Heiðveig segist alls ekki af baki dottin. 
„Ég er sannfærð um að snemma næsta 
vor munu sjómenn standa sameinað-
ir allir sem einn tilbúnari en nokkru 
sinni fyrr í samningaviðræður. Ég 
ætla að beita mér áfram af öllu afli til 
að það verði að veruleika.“

Í gær sendu fjórir verkalýðsleið-
togar frá sér yfirlýsingu þar sem þeir 
fordæma vinnubrögð Sjómannafé-
lags Íslands. Aðalsteinn Baldursson, 

formaður Framsýnar á Húsavík, sem 
skrifar undir yfirlýsinguna ásamt Sól-
veigu Önnu Jónsdóttur, formanni Efl-
ingar, Vilhjálmi Birgissyni, formanni 
Verkalýðsfélags Akraness, og Ragnari 
Þór Ingólfssyni, formanni VR, segir 
málið fordæmalaust.

„Ég er búinn að vera lengi í þessu 
og kannast ekki við að þetta hafi 
gerst áður í íslenskri verkalýðshreyf-
ingu. Þarna er verið að reka hana úr 
félaginu vegna skoðana sem tengjast 
rekstri félagsins og bókhaldi,“ segir 
Aðalsteinn.

Þá bendir Aðalsteinn á að þar sem 
Sjómannafélag Íslands hafi klofið sig 
út úr ASÍ geti Heiðveig ekkert snúið 
sér með málið.

„Ef einhver hinna tæplega fjögur 
þúsund félagsmanna Framsýnar 

er ósáttur við okkur, þá getur hann 
leitað til ASÍ með sín mál. Svo skynja 
ég að konur séu ekki vinsælar í karla-
heimi sjómanna. Þetta er annað 
dæmið sem ég verð vitni að nýlega 
um það.“

Í gær barst einnig yfirlýsing frá Sjó-
mannafélaginu Jötni í Vestmanna-
eyjum en félagið dró sig út úr sam-
einingarviðræðum við Sjómannafélag 
Íslands um miðjan október. Þar segir 
að það geti ekki talist brottrekstrar-
sök að gagnrýna stjórnunarhætti 
yfirstjórnar stéttarfélags. Þá segir að 
ásakanir einar og sér hafi ekki leitt 
til frestunar sameiningarviðræðna 
heldur hafi fleiri ástæður komið til. 
Deilur innan Sjómannafélags Íslands 
séu eingöngu milli aðila þar. 
sighvatur@frettabladid.is

Heiðveig María Einars-
dóttir, sem nýlega var 
rekin úr Sjómannafélagi 
Íslands, segist enn vissari 
en áður um að það þurfi 
að hreinsa til í félaginu. 
Yfir 100 félagsmenn 
hafa farið fram á fund 
til að fara yfir málið. 
Aðalsteinn Baldursson, 
formaður Framsýnar á 
Húsavík, segir málið for-
dæmalaust.

Nú er ég að undir-

búa mál fyrir 

Félagsdómi en ég vona að 

menn taki sönsum

Heiðveig María Einarsdóttir

STJÓRNSÝSLA Samtök iðnaðarins 
(SI) mótmæla harðlega tillögum 
um breytta skipan ráðuneyta í 
Stjórnarráði Íslands. SI telja að með 
breytingunni verði málefni íbúða-
markaðar áfram munaðarlaus mála-
flokkur.

Fyrirhuguð breyting felur meðal 
annars í sér að ráðherra félagsmála 
verður einnig barnamálaráðherra 
og þá munu jafnréttismálin fær-
ast inn í forsætisráðuneytið. Það 
sem SI leggst gegn er hins vegar sú 
fyrirætlan að flytja málefni er varða 
mannvirki úr umhverfis- og auð-
lindaráðuneytinu til félagsmála-
ráðuneytisins. Er það gert með þeim 
rökum að undir það ráðuneyti heyri 
málefni er varða húsnæðislán, húsa-
leigu, fjöleignarhús o.s.frv.

„Samtökin hafa bent á að málefni 
íbúðamarkaðar, þ.m.t. uppbygging 
íbúðarhúsnæðis og skipulagsmál, 
séu munaðarlaus málaflokkur í 
stjórnarráðinu í ljósi þess að hús-
næðismál eru á verksviði vel-
ferðarráðuneytisins, skipulagsmál 
og málefni mannvirkja eru á for-
ræði umhverfis- og auðlindaráðu-
neytisins og málefni sveitarfélaga 
eru á forræði samgöngu- og sveitar-
stjórnar  ráðuneytisins,“ segir í 
umsögn SI.

Þá segja samtökin að brýn þörf 
sé á að auka skilvirkni og einfalda 
framkvæmd innan málaflokksins en 
fyrirhuguð breyting sé ekki til þess 
fallin. Þvert á móti muni hún flækja 
kerfið. Málefni mannvirkja muni í 
raun fara úr því að vera jaðarmála-
flokkur í einu ráðuneyti yfir í að 
vera jaðarmálaflokkur í öðru.

„Að mati samtakanna ætti að færa 
húsnæðismál úr velferðarráðuneyti 
og bygginga- og skipulagsmál úr 
umhverfis- og auðlindaráðuneyti 
yfir í samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneyti þannig að úr verði öflugt 
innviðaráðuneyti þar sem þessi 
mikilvægi málaflokkur yrði í heild 
sinni,“ segir í umsögninni. – jóe

Málefni mannvirkja verði áfram munaðarlaus

Málefni mannvirkja eru dreifð um stjórnarráðið.   FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

KÓPAVOGUR Öldungaráð Kópavogs-
bæjar samþykkti á fundi sínum í 
gær tillögu þess efnis að skora eldri 
borgara sveitarfélagsins á hólm í 
bocciaknattleik. Bæjarfulltrúi segir 
að það muni verða á brattann að 
sækja.

„Við búum við eitt blómlegasta 
íþrótta- og félagsstarf eldri borgara 
hér í Kópavogi. Í upphafi síðasta 
kjörtímabils öttum við kappi við 
bæjarfulltrúa og eldri borgara 
Garðabæjar í boccia og burstuðum 
þau. Því vildu þau ekki keppa við 
okkur aftur,“ segir Birkir Jón Jóns-
son, bæjarfulltrúi Framsóknar-
flokksins.

Því hafi verið ákveðið að koma 
á nokkurs konar Kópavogsleikum 
í boccia. Birkir segir að gott sam-
starf hafi verið milli bæjarfulltrúa 
og eldri borgara og markmiðið sé 
að efla tengsl og jákvæð samskipti. 
Birkir er sjálfur lunkinn bridsspil-
ari en ekki kom til greina að bæta 
bridsi á dagskrána.

„Það er ljóst að það verður við 
ramman reip að draga í boccia enda 
hafa eldri borgarar sveitarfélagsins 
unnið þar frækna sigra. Trúlega þarf 
bæjarstjórnin að fara í einhverjar 
æfingabúðir. Þau eru einnig gríðar-
lega öflug í brids og við lögðum ekki 
í þá keppni,“ segir Birkir.

Ekki liggur fyrir hvenær kapp-
leikurinn fer fram. – jóe

Bæjarfulltrúar 
skelkaðir fyrir 
bocciaviðureign

Frá viðureign Garðabæjar og Kópa-
vogs árið 2014.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vonast er til að stór 

markaður myndist fyrir 

jökulvatnið í Kína
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Bernhard - Honda á Íslandi 

Komdu og reynsluaktu
söluhæsta sportjeppa heims* 

*H
e

im
ild

: 
JA

T
O

 D
yn

a
m

ic
s 

(S
ö

lu
tí

m
a

b
il:

 J
a

n
ú

a
r 

2
0

15
 -

 d
e

se
m

b
e

r 
2

0
17

).
 M

a
rk

a
ð

ir
 e

ru
 E

U
 +

 E
F

TA
, 

N
A

F
TA

, 
K

ín
a

, 
Ja

p
a

n
, 

B
ra

si
lía

, 
R

ú
ss

la
n

d
, 

In
d

la
n

d
, 

In
d

ó
n

e
sí

a
, 

Á
st

ra
lía

, 
A

rg
e

n
tí

n
a

, 
S

u
ð

u
r-

A
fr

ík
a

, 
S

u
ð

u
r-

K
ó

re
a

, 
Ta

íla
n

d
 o

g
 V

íe
tn

a
m

.

Nýr



Við látum framtíðina rætast.

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

www.volkswagen.is

Touareg Offroad. 
3.0 TDI V6.
Verð 9.290.000 kr.

Fjórhjóladrifna 

Tiguan Offroad.  

Verð 5.790.000 kr.  5.790 000 kr

Í f lokki stærri jeppa Í f lokki jepplinga

SÁDI-ARABÍA Lík sádiarabíska blaða-
mannsins Jamals Khashoggi var 
leyst upp í sýru eftir að hann var 
kyrktur og svo sundurlimaður á 
ræðisskrifstofu Sádi-Arabíu í tyrk-
nesku borginni Istanbúl í upphafi 
síðasta mánaðar. 

Þetta höfðu tyrkneskir fjölmiðlar 
eftir Yasin Aktay, ráðgjafa tyrkneska 
forsetans Receps Tayyip Erdogan, í 
gær. Aktay sagði að þetta væri það 
eina hugsanlega í stöðunni þar sem 
lík Khashoggis hefur ekki enn fund-
ist.

„Ástæðan fyrir því að lík Khas-
hoggis var sundurlimað var sú að 
það auðveldaði þeim að leysa líkið 
upp. Nú höfum við sem sagt komist 
að því að þeir sundurlimuðu hann 

ekki bara heldur leystu líkið upp,“ 
sagði Aktay.

Tyrkneskir miðlar greindu sömu-
leiðis frá því í gær að Mohammed 
bin Salman krónprins hafi sagt í 
símtali við bandaríska embættis-
menn, áður en Sádi-Arabar játuðu 
að þeirra menn hefðu framið 
ódæðisverkið, að Khashoggi væri 
hættulegur íslamisti og meðlimur 
Bræðralags múslima, róttækra sam-

taka íslamista. Símtalið var á milli 
prinsins og þeirra Johns Bolton 
þjóðaröryggisráðgjafa og Jareds 
Kushner, ráðgjafa og tengdasonar 
forseta. Það á að hafa átt sér stað 
þann 9. október, viku eftir hvarf 
Khashoggis.

New York Times greindi frá því 
að vinir Khashoggis segðu að hann 
hefði gengið til liðs við Bræðralag 
múslima á sínum yngri árum. Hann 

hafi hins vegar ekki verið virkur 
meðlimur lengi. 

Þessu neitaði fjölskylda Khas-
hoggis í orðsendingu til Washington 
Post og sagði reyndar að blaðamað-
urinn hefði sjálfur ítrekað neitað 
þessum staðhæfingum á meðan 
hann lifði.

Mohammed bin Salman hefur 
áður verið sakaður um að annað-
hvort fyrirskipa morðið eða líta 

fram hjá því. Opinbera skýringin frá 
Sádi-Arabíu er sú að hópur manna 
hafi lagt á ráðin um að myrða Khas-
hoggi og svo framið verknaðinn í 
óþökk stjórnvalda. Khashoggi var 
þekktur stjórnarandstæðingur og 
hafði ítrekað beint spjótum sínum 
að Mohammed prins. Í síðasta pistli 
sínum fyrir Washington Post, sem 
birtist eftir andlát Khashoggis, sagði 
hann að rík þörf væri á auknu tján-
ingarfrelsi í Arabaheiminum, til að 
mynda í Sádi-Arabíu, og gagnrýndi 
harðar aðgerðir gegn stjórnarand-
stæðingum. 

Í viðtali við Fréttablaðið um síð-
ustu helgi sögðu tveir sádiarabískir 
stjórnarandstæðingar í útlegð að 
þeir óttuðust að prinsinn myndi 
grípa til frekari aðgerða gegn stjórn-
arandstæðingum og sögðu prinsinn 
jafnframt verri en einræðis herra 
á borð við Saddam Hussein og 
Muammar Gaddafi. 

Í blaðinu í dag er svo rætt við 
stofnanda sádiarabískrar hljóm-
sveitar sem segir Mohammed með 
gullmedalíu í harðstjórn en dauða-
refsing er við bæði tónlist og textum 
sveitarinnar.

Mike Pompeo, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, sagði frá því í fyrri-
nótt að enn væru nokkrar vikur í 
að viðskiptaþvinganir gegn Sádi-
Aröbum vegna máls Khashoggis 
myndu líta dagsins ljós. Morðið 
hefur komið illa niður á áratuga-
gömlu vinasambandi ríkjanna og er 
þrýstingur á Trump forseta að grípa 
til aðgerða gegn þessum banda-
mönnum sínum.

Sagður hættulegur íslamisti og líkið leyst 
Blaðamaðurinn Jamal 
Khashoggi var meðlim-
ur Bræðralags múslima 
og hættulegur íslamisti 
að því er krónprins 
Sádi-Arabíu sagði við 
bandaríska embættis-
menn. Ráðgjafi forseta 
Tyrklands sagði frá því 
að Khashoggi hefði verið 
leystur upp í sýru en lík 
hans hefur ekki fundist. 
Enn vikur í þvinganir 
af hálfu Bandaríkjanna 
gegn morðingjunum.
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T- Roc. 

Verð 4.590.00 kr.

 fjölskyldan.

Tiguan Allspace.  

Verð 7.635.000 kr.7.635.000 kr.

Í f lokki minni jeppa Í f lokki jepplinga

BANDARÍKIN  Alls voru 250.000 ný 
störf sköpuð í Bandaríkjunum  í 
síðasta mánuði, atvinnuleysi mæld-
ist 3,7 prósent og  er það lægsta í 
hálfa öld og laun hækkuðu um 3,1 
prósent á milli mánaða, hafa ekki 
hækkað meira í tæpan áratug. Þetta 
kom fram í skýrslu sem vinnumála-
stofnun Bandaríkjanna birti í gær.

Skýrslan kemur á besta tíma 
fyrir Repúblikana enda eru nú ekki 
nema þrír dagar þangað til Banda-
ríkjamenn kjósa til beggja deilda 
þingsins, til ríkisþinga, ríkisstjóra 
og ýmislegs annars. Á fjölmörgum 
stöðum er mjótt á munum á milli 
frambjóðenda Repúblikana og 

Demókrata og geta Repúblikanar 
því stært sig af efnahagsmálunum 
enda í meirihluta í báðum deildum 
og með Hvíta húsið sömuleiðis.

Samkvæmt könnun sem Pew 
Research birti fyrir um mánuði eru 
efnahagsmálin ofarlega í huga kjós-
enda. Alls sögðu 74 prósent kjós-
enda að þau skiptu þá afar miklu 
máli. Einungis tvö mál skoruðu 
hærra, heilbrigðismál með 75 pró-
sent og skipan dómara í hæstarétt 
með 76 prósent. Vert er að taka fram 
að tilnefning Bretts Kavanaugh var 
fyrir þinginu þegar könnunin var 
gerð og gæti það skýrt þann mikla 
fjölda sem nefndi skipan dómara.

En þótt staða efnahagsmála hafi 
verið með ágætum að undanförnu 
virðist það ekki enn hafa skilað sér 
í auknum stuðningi við Donald 
Trump forseta. 

Samkvæmt vegnu meðaltali skoð-
anakannana sem FiveThirtyEight 
birti mælist Trump með stuðning 
42,1 prósents en 52,9 prósent segj-
ast ekki styðja forsetann. 

Til samanburðar studdu 44,7 pró-
sent Barack Obama á sama tíma 
forsetatíðar hans og ekki nema 
42 prósent Ronald Reagan sem þó 
vann öll ríki nema eitt þegar hann 
sóttist eftir endurkjöri fyrir rúmlega 
þrjátíu árum. – þea

Góðar fréttir fyrir Repúblikana

 upp í sýru
Unnustan krefst réttlætis fyrir Khashoggi

„Ég hef varla tilfinningu fyrir því 
hvort það sé mánuður eða heil 
lífstíð liðin frá því ég missti Jamal. 
Biðin eftir því að hann kæmi út 
af ræðisskrifstofunni leið eins 
og hún hafi verið heilt ár. Ég var 
full angistar. Það var sama hversu 
lengi ég beið, hinn glaðlegi Jamal 
sneri ekki aftur. Allt sem beið mín 
voru fregnir af andláti hans,“ sagði 
Hatice Cengiz, unnusta Khas-
hoggis, í grein sem hún skrifaði í 
Washington Post í gær.

Í greininni sagði hún ekkert 
geta útskýrt það hatur sem mætti 
Khashoggi þegar hann gekk inn á 
ræðisskrifstofuna. Mikilvægt sé 
að minnast þess að Khashoggi 
var blíður og kærleiksríkur maður 
sem vildi sjá umbætur í heima-
landi sínu. Cengiz sagði að það 
væri nú undir alþjóðasamfélag-
inu komið að draga hina seku til 
ábyrgðar. Bandaríkin ættu að leiða 
það verkefni en gætu það tæpast 
þar sem stjórn Trumps forseta 
væri rúin öllu siðferði, að sögn 
Cengiz.

„Sumir í Washington virðast 

vona að málið gleymist ef þeir 
bara tefja nóg. En við munum 
halda áfram að þrýsta á stjórn 
Trumps að knýja fram réttlæti 
fyrir Jamal. Það má ekki hylma yfir 
þennan glæp,“ skrifaði Cengiz.

Þá sagði hún að tyrkneska 
stjórnin væri að standa sig eins 
vel og hægt er í málinu og bauð 
leiðtogum ríkja Evrópu og Banda-
ríkjanna að standa saman gegn 
Sádi-Aröbum. „Þeir sem fyrir-
skipuðu þetta morð, jafnvel þótt 
viðkomandi séu háttsettir í sádi-
arabísku stjórnsýslunni, ættu að 
vera dregnir fyrir dóm. Ég krefst 
réttlætis fyrir minn heittelskaða 
Jamal. Við verðum að senda skýr 
skilaboð til alræðisstjórna um að 
morð á blaðamönnum séu ekki 
liðin.“

„Við erum að skoða að innleiða 
þvinganir gegn þeim einstakling-
um sem við höfum nú þegar borið 
kennsl á og teljum að hafi verið 
viðriðnir morðið. Það mun trúlega 
taka okkur nokkrar vikur til við-
bótar að safna nægjanlegum sönn-

unargögnum svo við getum komið 
þvingununum á en ég held að við 
munum gera það að lokum,“ sagði 
Pompeo og bætti því við að Trump 
hefði svarið að draga morðingja 
Khashoggis til ábyrgðar. 
thorgnyr@frettabladid.is

Hatice Cengiz, 
unnusta Jamals 
Khashoggi
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Við höfum afhent fyrstu sendinguna af 2019 árgerð Mitsubishi Outlander PHEV og óskum nýjum eigendum til 
hamingju. Outlander PHEV er langvinsælasti bíllinn á Íslandi, enda sameinar hann flestar óskir bíleigenda í einum bíl. 
Umhverfisvænn rafbíll, rúmgóður jepplingur og öruggur fjórhjóladrifsbíll. Nýr Outlander PHEV er með enn skarpara 
útlit, lengri akstursdrægni og meira afl, en er þó sparneytnari og umhverfisvænni en nokkru sinni fyrr.

Það kemur ekki á óvart að fyrsta sendingin seldist upp. Nú er ný sending væntanleg og því kjörið tækifæri að 
stökkva á vagninn og panta nýjan Mitsubishi Outlander PHEV. Hlökkum til að sjá þig!

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

TIL HAMINGJU! NÝR

BlizzCon, ráðstefna og hátíð banda-
ríska tölvuleikjaframleiðandans 
Blizzard, hófst í gær og stendur 
yfir um helgina. Þótt margir muni 
fylgjast með kynningum nýrra leikja 
og uppfærslna meðan á hátíðinni 
stendur renna trúlega fleiri hýru 
auga til eiginlegrar tímavélar sem 
Blizzard kynnti á síðasta ári og 
býður áhugasömum loks að stíga 
inn í í prufuskyni um helgina.

Ráðstefnugestir og handhafar 
stafræns aðgöngumiða geta nefni-
lega prófað leikinn World of War-
craft Classic um helgina og á næstu 
dögum. Um er að ræða World of 
Warcraft í sinni upprunalegu, fjór-
tán ára gömlu mynd en leikurinn 
hefur tekið miklum breytingum 
með fjölmörgum aukapökkum frá 
útgáfu. Þannig má sjá fyrir sér að 
tölvuleikjaáhugafólk sem var á tán-

ingsaldri þegar leikurinn kom út, en 
er nú jafnvel komið með fjölskyldu 
og hús, geti upplifað ævintýri for-
tíðarinnar á ný.

Lengi hafði verið þrýst á Blizzard 
að bjóða upp á þennan möguleika 
þangað til verkefnið var loks kynnt 
á BlizzCon í fyrra. Fjölmargar ólög-
legar sjóræningjaútgáfur leiksins 
hafa sprottið upp á netinu og hefur 
Blizzard reglulega farið fram á lokun 
þeirra við litla hrifningu þeirra sem 
haldnir eru einna mestri fortíðar-
þrá.

Það vakti misjafna lukku í vik-
unni þegar tilkynnt var um að tak-
markanir væru á spilatíma núna 
þegar leikmenn fá að prófa World 
of War craft Classic. Ekki er hægt 
að spila í nema klukkutíma í senn 
en leikurinn í heild kemur út næsta 
sumar. – þea

Hverfa aftur til fortíðar

TÆKNI

Rússneskir tölvuþrjótar virðast hafa 
komist yfir og boðið til sölu einka-
skilaboð 81.000 Facebook-notenda. 
BBC greindi frá málinu í gær og 
sagði að Rússarnir héldu því fram að 
í heild hefðu skilaboð 120 milljóna 
notenda verið til sölu. Þá tölu dró 
miðillinn hins vegar í efa.

Flestir notendanna eru frá Rúss-
landi og Úkraínu en þó er einhverja 
að finna í gögnunum sem eru frá 
Bretlandi, Bandaríkjunum, Brasilíu 
og víðar. Skilaboð hvers notanda 
voru seld á um tíu krónur íslenskar 
en síðan var tekin niður eftir að 
BBC setti sig í samband við tölvu-
þrjótana.

Auglýsing um að hægt væri að 

kaupa þessi gögn birtist fyrst á 
enskumælandi spjallborði í sept-
ember þegar notandi sem kallaði 
sig FBSaler sagðist búa yfir skila-
boðum 120 milljóna Facebook-not-
enda. BBC fékk netöryggisfyrirtækið 
Digital Shadows til að skoða þessa 
staðhæfingu og komst fyrirtækið að 
því að skilaboðum 81.000 notenda 
hefði verið stolið og að einnig hefði 
verið hægt að stela skilaboðum 
176.000 notenda til viðbótar.

Að sögn BBC setti miðillinn sig í 
samband við seljandann og sagðist 
hafa áhuga á að kaupa skilaboð 
tveggja milljóna notenda, spurði 
hvort málið tengdist annaðhvort 
Cambridge Analytica hneykslinu 

eða öryggisbresti sem greint var 
frá í september þegar milljónir 
aðganga voru í raun opnar tölvu-
þrjótum. Sölumaður undir nafninu 
John Smith svaraði og sagði málin 
ótengd. Þá sagði hann einnig að 
salan tengdist ekki rússneskum yfir-
völdum eða nettröllabúum þeirra.

Guy Rosen, stjórnandi hjá 
Facebook, sagði í gær að ekki hefði 
verið brotist inn í tölvukerfi sam-
félagsmiðilsins. Hins vegar væri 
viðbótum við netvafra um að kenna. 
Fyrirtækið hefði því látið vafrafram-
leiðendur vita af málinu til þess að 
tryggja að viðbæturnar væru teknar 
úr viðbótaverslunum vafranna. 
thorgnyr@frettabladid.is

Enn eitt hneykslið hjá 
Facebook komið upp

Þótt þessi mynd sé sviðsett er vandamálið raunverulegt. NORDICPHOTOS/GETTY

Tölvuþrjótar selja einka-
skilaboð tugþúsunda 
notenda. Segjast reynd-
ar vera með skilaboð 
120 milljóna notenda 
miðilsins en BBC dregur 
þá tölu í efa. Málið ekki 
sagt tengjast Cambridge 
Analytica hneykslinu 
né öryggisbresti septem-
bermánaðar.

Þessi hefur kannski áhuga á því að spila gamla útgáfu WoW. NORDICPHOTOS/AFP
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KOMDU Í REYNSLUAKSTUR
Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

STUR

SUBARU FORESTERS
Verð frá: 5.190.000 kkr.rVVerð frá: 5.190.000 kr.V

SUBARU OUTBACK
Verð frá: 5.890.000 kr.

NAULRENAURREENNAURERE LT KADJARDJARAR
Verð frá: 3.79VVerð á: 3.79VeVe 90.000 kr.90 0

RENAULLT T ZOE
Verð frá: 3.750.000 kr.

yrir veeturturinn með keramik nn verður klár fyBíllin meðð eðe kerraerrammikerramikikk
ystta la lag lakksins, ver það úðuú n sem herðir ylakkhúú i ,,,, v,s, vvevvev
og og auauðveldar þrif bílsisinsns.s.fyrir rispum iii
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
SÖLUMENN ERU Í SÉRSTÖKU SAMNINGSSTUÐISÖLUMENN ERU Í SÉRSTÖKU SAMNINGSSTU

OOPPIIÐÐ Í DAG FRÁ 12–166

NISSAN QASHQQAI
Verð frá: 3.790.000 kr.

LLNISSAN X-TTRARARAIIIL
Verð frá: 5.1900.00.00.0000 kr.

NNNISSSSANAN JJJUKUKUKEEEISSSSAN JUKEISSS
VeVeerð frá: 3.3.590590.00.000 k0 kr.r.90 0000 k0 rVeeerð frá: 3.3.590590.0.000 kkr.r.e

MINI COUNTRYMAN PHEV
Verð frá: 5.690.000 kr.0 k

RERERENANANAULT CAPTPTURUR
Verð frá: 2.89090.000 k0 krr.

Fyrsta ábyrgðarskoðun fylgir með í kaupunum.lgir meir gir m ð í kí aupunkaupunum.kaupunum.kað í kkaakað í kí kaau mmumm
Hún viðheldur ekki bara ábyrgð, heldur tryggir hún virkniheldulld tryryggitryg

helstu öryggisþátta.elelshellslsssttssttlsls
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Fólk fyllist 

ónotum þegar 

fyrirtæki 

auglýsa 

innfluttan 

varning sinn 

úr nýkomn-

um vörugámi 

á „gamla 

genginu“. 

Slíkar til-

kynningar 

voru síbylja 

fyrir fáum 

áratugum.

Ég uppfærði stýrikerfið á símanum mínum í vik-
unni. Slíkt væri vart í frásögur færandi ef ekki hefði 
hrikt í stoðum sjálfsmyndar minnar í kjölfarið.

Um síðustu helgi var eiginmaðurinn sendur í útlegð 
út á róló með grislingana tvo á meðan móðirin var 
heima og kláraði að skrifa bók. Einbeitingin var rofin 
þegar vídjó barst frá róluvellinum. Ég teygði mig í sím-
ann. Eiginmaðurinn hafði fest á myndband augnablikið 
þegar tveggja ára sonur okkar fékk sig svo fullsaddan af 
því að pabbi hans héngi á internetinu alla rólóferðina 
að hann arkaði upp að pabbanum, sló í buxnavasa hans 
og orgaði: „Inn í hér, inn í hér.“ Hann vildi að pabbinn 
setti símann í vasann.

Þar sem ég sat í mjúkum skrifborðsstól, með heitt 
kaffi og hlustaði á regnið bylja á glugganum var auðvelt 
að halda uppeldis-kvarðanum í útópískum hæðum. 
„Hangir þú bara í símanum?“ skrifaði ég regnvotum 
karlinum til baka. „Ertu ekkert að tala við þau? Mynda 
tengsl? Eiga við þau uppbyggileg samtöl um margföld-
unartöfluna; útskýra fyrir þeim hvers vegna himinninn 
er blár; kenna þeim að lemja frá sér án þess að hinir full-
orðnu sjái til?“ Engin svör bárust en ég hef eiginmann-
inn grunaðan um að hafa eytt mér af WhatsApp.

Tæknilegar syndir
Ég hef löngum stært mig af því að vera ekki símakona. 
Þegar ég endurnýja farsímann felst það iðulega í því að 
ég tek við gamla síma eiginmannsins þegar hann fær 
sér nýjan. Símaáskrift mín inniheldur lítið gagnamagn, 
örfáar innifaldar mínútur – en ótakmarkaðan fjölda af 
SMS-skilaboðum sem símafyrirtæki virðast eiga jafn-
erfitt með að koma út og hamborgarhryggjum í janúar. 
Ástæða þess að ég er ekki með nefið ofan í símanum 
hverja stund er þó ekki sú að ég sé svo dyggðug heldur 
einfaldlega að ég sit við tölvu allan daginn þar sem ég 
drýgi mínar tæknilegu syndir. Missi ég einbeitinguna 
eitt andartak í vinnunni öðlast fingur mínir sjálfstæðan 
vilja og skyndilega blasir Facebook við mér á tölvu-

skjánum; strandi ég í verkefni leita ég lausna í myndum 
af flekklausum brosum og filteruðum veruleika á 
Instagram. Með nýja stýrikerfinu á símanum mínum 
fylgdi þjónusta sem mælir hvað ég nota símann minn 
mikið. Í ljós kom að þvert á sjálfsmynd mína er ég síma-
kona. Þrátt fyrir að sitja við tölvuskjá í átta til tíu tíma 
á dag tókst mér engu að síður að eyða einni og hálfri 
klukkustund að meðaltali í símanum á dag. Mælingar 
sýna að ég gríp símann á lofti að meðaltali 74 sinnum á 
dag; 524 sinnum í viku. Síminn minn pípir 522 sinnum 
á viku. Ég fæ 220 skilaboð á WhatsApp, 31 á Facebook, 
26 á Snapchat. Ég er með myndavélina á lofti í 37 
mínútur á viku. Ég skoða eigin ljósmyndir í 26 mínútur.

Tími í gíslingu
Á morgun stendur Barnaheill fyrir símalausum sunnu-
degi. Er átakinu ætlað að vekja fólk til umhugsunar um 
áhrif símanotkunar á samskipti innan fjölskyldunnar 
en rannsóknir gefa til kynna að snjallsímanotkun for-
eldra geti haft áhrif á tengslamyndun foreldra og barna 
þar sem foreldri er andlega fjarverandi sökum snjall-
símanotkunar.

Nútímafólk þjáist af krónískum tímaskorti. Það er 
svo ótalmargt sem okkur langar til að gera en komumst 
ekki yfir í annríki hversdagsins. Ég hef til dæmis ekki 
horft á heila bíómynd í sjónvarpinu síðan sonur minn 
fæddist fyrir tveimur árum. Ég hef einfaldlega ekki haft 
tíma. Eða það hélt ég.

Á morgun ætla ég að hafa slökkt á símanum mínum. 
Ég ætla að gera það fyrir grislingana tvo sem munu 
eiga athygli mína óskipta er þeir rífast um hvort fær að 
leika sér að tómri klósettrúllu á meðan barnaherbergi 
stútfullt af leikföngum stendur óhreyft. En ég ætla líka 
að gera það fyrir sjálfa mig. Því mælingar sýna að ég hef 
eina og hálfa klukkustund aflögu á degi hverjum. Ég 
ætla að endurheimta frítíma minn úr gíslingu farsímans 
og horfa á bíómynd. Hvað er miklu af tíma þínum 
haldið í gíslingu?

524 sinnum í viku

Ferðaþjónustan hjálpaði til við að hífa Ísland 
upp úr lægðum fjármálahrunsins. Nú er tími 
til að setja metnaðarfullar áætlanir á ís.“

Þetta eru lokaorð Lex-dálksins í Financial 
Times í liðinni viku. Fjallað var um Iceland-

air. Slík skrif um íslensk fyrirtæki eru ekki daglegt 
brauð. Lex er rótgróinn og einn þekktasti blaðadálk-
ur um viðskipti í heiminum. Umfjöllunin er ákveðin 
upphefð fyrir Icelandair.

Hinn nafnlausi höfundur Lex er ekki eingöngu nei-
kvæður í garð Icelandair. Segir félagið eiga eignir sem 
hjálpi því að greiða úr vanda sínum og tiltekur háar 
tölur. Bent er á að félagið eigi 52 vélar sem megi selja 
og leigja aftur til að laga lausafjárstöðuna.

Fram kemur að Icelandair hafi þegar gripið til 
aðgerða – breytt áætlunum, sett hótel í söluferli og 
skipt yfir í sparneytnari vélar. Fram kemur bjartsýni 
fyrir hönd flugfélagsins í umleitunum um breytingu á 
lánaskilmálum.

Icelandair er ekki eitt á báti. Rekstrarviðvörun 
kom frá Eimskip og Sýn, eignarhaldsfélagi Vodafone, 
í vikunni. Allt í samræmi við spár um að heldur fari 
að hægja á hagvexti og að verðbólga fari að láta á sér 
kræla. Krónudraugurinn er vaknaður til lífsins.

Svartsýnisrausið má þó ekki yfirtaka umræðuna. 
Forðast ber að teikna of dökka mynd. Líkt og Iceland-
air, er Ísland að flestu leyti vel búið til að taka til í 
hagkerfinu. Undirstöður eru traustar og ríkissjóður 
skuldar lítið. Engin teikn eru á lofti um að yfirvofandi 
sé áfall sem verði ríkissjóði ofviða.

Rétt eins og hjá fyrirtækjunum í Kauphöllinni sem 
fengið hafa áminningu frá markaðnum, þarf ríkis-
stjórnin að bregðast rétt við þeim verkefnum sem 
fram undan eru.

Blikur eru á lofti á vinnumarkaði. Samtök atvinnu-
lífsins hampa norrænu módeli, sem er fullkomlega 
óraunhæft meðan krónan sveiflast eins og lauf í 
vindi. Krónublindan og kæruleysi kjararáðs hefur 
skapað frjóan jarðveg fyrir uppþot í verkalýðshreyf-
ingunni. Frá henni heyrast hugmyndir aftan úr grárri 
forneskju.

Erfitt er að greina á milli hvor röddin er óábyrgari, 
sú sem hæst talar fyrir munn launþega, eða hin sem 
mest heyrist í frá hinni hliðinni. Hvorug sér uppvakn-
inginn, krónudrauginn sem við þó þekkjum út og inn 
af biturri reynslu. Hann kemur aftur og aftur aftan að 
okkur við svona aðstæður.

Fólk fyllist ónotum þegar fyrirtæki auglýsa inn-
fluttan varning sinn úr nýkomnum vörugámi á 
„gamla genginu“. Slíkar tilkynningar voru síbylja fyrir 
fáum áratugum.

Uppbyggilegustu hugmynd vikunnar reifaði 
Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson kaupmaður hér í 
blaðinu um að laun yrðu greidd í erlendri mynt. Þar 
kveður alla vega við nýjan tón.

Útflutningsfyrirtæki gera upp í evrum til að 
bæta áætlanagerð. Heimili þurfa líka festu við gerð 
áætlana.

Gamla gengið

í Fríkirkjunni í Reykjavíkí F ík k íí R k íkkFFF kkk

Helg eru jól
Jólatónleikar til styrktar Kvenlækningadeild 21A, 

fimmtudaginn 6. desember kl. 12

Flytjendur: 

Valgerður Guðnadóttir, sópran  |  Nathalía Druzin Halldórsdóttir, mezzosópran

Lilja Eggertsdóttir, píanóleikari og stjórnandi  |  Kvennakórinn Concordia

Hljómsveit:

Lilja Eggertsdóttir, píanó  |  Pamela De Sensi, þverflauta  |  Chrissie Guðmundsdóttir, fiðla

Íris Dögg Gísladóttir, fiðla  |  Vigdís Másdóttir, fiðla  |  Þórdís Gerður Jónsdóttir, selló 

Þorgrímur Jónsson, kontrabassi

Miðasala á tix.is og við innganginn   |   Miðaverð 2500.-  
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Komdu í Vetrarfjör Brimborgar í dag.

Brimborg býður upp á yfir 500 gerðir bíla, 

frábært verð og framúrskarandi þjónustu.

 – Við eigum rétta bílinn fyrir þig! 

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5 brimborg.is

 – Komdu í reynsluakstur í dag!

CITROËN C3 FEEL
1,2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur
Sannkölluð Citroën þægindi!

Aukabúnaður: Airbump, 

nálægðarskynjari og málmlitur.

FORD KA+ ULTIMATE SPORT
1,2i bensín, 85 hö, 5 dyra og 5 gíra
Stóri smábíllinn!

Aukabúnaður í tilboðsbílum: Málmlitur

Verð með aukabúnaði: 2.340.000 kr.

Tilboðsverð: 2.090.000 kr.

Verð með aukabúnaði: 2.850.000 kr.

Tilboðsverð: 2.550.000 kr.

Verð með málmlit: 1.995.000 kr.

Tilboðsverð: 1.790.000 kr.

PEUGEOT 208 ACTIVE
1,2 bensín,  82 hö, beinskiptur
Aukabúnaður: Nálægðarskynjari að aftan.

Gildir til

17. NÓVEMber!

- 300.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 165.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 250.000 kr.
+ VETRARDEKK

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

AFSLÁTTUR
+ VETRARDEKK Opið í dag 12-16

Gildir til

17. NÓVEMber!

Verð með aukabúnaði: 4.820.000 kr.

Tilboðsverð: 4.190.000 kr.

VOLVO V40CC
D2 Momentum, 120 hö, sjálfskiptur
Volvo V40 Cross Country er hannaður fyrir 

ævintýralegt líf í borg og bæ. Með notendavænni 

tækni og nútímalegri hönnun er valið augljóst.

- 630.000 kr.
+ VETRARDEKK

MAZDA2 NISEKO
1,5 bensín, 90 hö, sjálfskiptur
Einstök hönnun og akstursupplifun,

vel búinn bíll.

Verð með málmlit:  2.650.000 kr.

Tilboðsverð: 2.400.000 kr.

- 250.000 kr.
+ VETRARDEKK



FÓTBOLTI Heimir Guðjónsson er 
búinn að koma sér vel fyrir í Fær-
eyjum þar sem hann stýrði liði 
HB Tórshavn til sigurs í deildinni 
á fyrsta tímabili sínu í Færeyjum. 
Heimir söðlaði um og hélt til Fær-
eyja eftir að FH sagði upp samningi 
hans. Í dag er nákvæmlega eitt ár 
liðið frá því að hann skrifaði undir 
og gekk fyrsta tímabilið betur en 
hann hefði þorað að vona. Undir 
stjórn Heimis setti HB nýtt stigamet 
í deildinni með 73 stig úr 27 leikjum. 
„Ég held að það sé alveg hægt að 
segja að þessi árangur hafi verið 
vonum framar. Síðustu tvö árin 
hefur liðið lent í fimmta sæti og það 
var kominn þorsti í að ná árangri. 
Markmið liðsins var að komast í 
Evrópukeppni en það var frábært 
að ná titlinum strax í fyrstu tilraun, 
það er alltaf jafn góð tilfinning að 
vinna titla,“ segir Heimir og heldur 
áfram:

„Auðvitað stefnir maður alltaf á 
að vinna alla leiki og vinna alla titla 
en við ræddum um að þetta gæti 
tekið smá tíma. Leikmannahópur-
inn var tiltölulega ungur og það gæti 
tekið 2-3 ár að búa til lið sem gerði 
atlögu að titlinum en þetta small hjá 
okkur þó að ekki hafi margir búist 
við því að HB yrði meistari í ár.“

Tap strax í fyrsta leik
HB fékk skell í fyrsta leik tímabils-
ins, 0-3 tap gegn Klaksvík á heima-
velli sínum, en í næstu 26 leikjum 
unnust 24 sigrar og fékk HB 73 stig 
af 78 mögulegum.

„Það voru miklar væntingar fyrir 
fyrsta leikinn, heimaleikur gegn 
KÍ sem er með sterkan hóp og öfl-
ugan þjálfara. Við fengum á okkur 
þrjú mörk úr föstum leikatriðum, 
spennustigið var ef til vill of hátt en 
fall reyndist fararheill. Það sem tók 
við var magnað, ég man ekki eftir 
því að hafa átt svona gott tímabil 
áður.“

HB var í dauðafæri að vinna tvö-
falt heima fyrir en tapaði í víta-
spyrnukeppni gegn B36 í úrslitum 
bikarsins í eftirminnilegum leik. 
B36 jafnaði metin með síðustu 
spyrnu leiksins og náði að knýja 
fram framlengingu þrátt fyrir að 
vera aðeins með níu leikmenn inná.

„Við getum ekki kennt neinum 
öðrum en okkur sjálfum um þann 
leik, við misstum alveg hausinn 
þarna undir lokin þegar þeir vildu 
leysa leikinn upp og koma þessu í 
einhvern bardaga. Út frá því misst-
um við hausinn og fengum á okkur 
mark á lokasekúndum venjulegs 
leiktíma. Við fengum svo framleng-
ingu þar sem við sköpuðum einhver 
færi en ekki nóg. Þá þurfti að grípa 

til vítaspyrnukeppni og þar getur 
allt gerst,“

Talsvert var um stimpingar í 
leiknum.

„Færeyingar eru ekkert að æsa sig 
yfir því að menn lendi í minniháttar 
stimpingum úti á vellinum sem er 
jákvætt að mínu mati. Það er ekki 
verið að henda rauðu á menn þó að 
það sé aðeins verið að ýta eins og oft 
er annars staðar.“

Mikil ástríða í Færeyjum
Ástríðan fyrir knattspyrnu er mikil 
í Færeyjum sem var eitthvað sem 
heillaði Heimi þegar honum bauðst 
starfið hjá HB.

„Þeir hafa mikla ástríðu fyrir fót-
bolta í Færeyjum og áhuginn er 
mikill. Það er mikill uppgangur í 
fótboltanum hérna og landsliðin 
hafa verið að ná fínum úrslitum að 
undanförnu og það heillaði mig,“ 

segir Heimir og bætir við:
„Færeyingar eru klókir við að 

setja leiki á sama tíma og bæjar-
hátíðir fara fram og þá fjölmennir 
fólk á leikinn og það myndast góð 
stemming á föstudagskvöldum, eitt-
hvað sem var ekki hægt á Íslandi.“

Færeyska deildin er enn á eftir 
þeirri íslensku í gæðum að mati 
Heimis.

„Það er á hreinu að Pepsi-deildin 
er sterkari en sú færeyska. Ef ég tek 
HB sem dæmi sem ég þekki hvað 
best þá tel ég að HB geti spilað í 
Pepsi-deildinni en með núverandi 
leikmannahóp mundum við ekki 
berjast um titilinn heldur um miðja 
deild. Ungir færeyskir leikmenn eru 
ekkert langt á eftir þeim íslensku í 
tækni en það vantar aðeins upp á 
líkamlegan styrk.“

Mun skoða íslenska leikmenn
Heimir fékk tvo íslenska leikmenn 
til liðs við sig, Brynjar Hlöðversson 
og Grétar Snæ Gunnarsson. Brynjar 
var tilnefndur sem leikmaður ársins 
á fyrsta ári og er Heimir honum afar 
þakklátur.

„Ég talaði við þjálfara sem hafa 
unnið með Binna og aðra og það töl-
uðu allir vel um hann. Hann stóð sig 
feikilega vel á þessu tímabili, sterkur 
varnarlega og mikill leiðtogi í hópn-
um. Grétar kom aðeins seinna inn, 

ég þekkti hann vel og hann stóð sig 
vel þótt það hafi vantað örlítið upp 
á stöðugleika. Það er eðlilegt hjá 
ungum mönnum og ég er viss um 
að hann verður góður knattspyrnu-
maður.“

Heimir gerir ráð fyrir að kanna 
íslenska leikmannamarkaðinn fyrir 
næsta tímabil.

„Ég mun örugglega reyna að 
skoða íslenska markaðinn vel fyrir 
næsta tímabil. Það er alltaf erfiðara 
að verja titilinn og ég mun eflaust 
reyna að fá einhverja leikmenn yfir 
frá Íslandi,“ segir Heimir sem vonar 
að íslenskir leikmenn séu tilbúnir 
að taka skrefið yfir til Færeyja þar 
sem liðið keppir í undankeppni 
Meistaradeildar Evrópu.

„Það var ein af ástæðum þess að 
ég vildi vera áfram, ég vildi leiða 
liðið inn í undankeppni Meistara-
deildarinnar. Það eru ýmsir mögu-
leikar til staðar ef rétt er haldið á 
spilunum.“

Hann segist ekki vera kominn 
með færeyskuna á hreint en stefnir 
á að ná betri tökum á henni.

„Ég er að skána hægt og bítandi. 
Ég skil margt en það er erfiðara að 
tala. Flestir fundir fara fram á ensku 
en ég stefni að því að halda einn 
fund á næsta ári á færeysku,“ sagði 
hann léttur að lokum. 
kristinnpall@frettabladid.is

Titill á fyrsta ári vonum framar
Fyrsta ár Heimis Guðjónssonar í Færeyjum gekk eins og í sögu. Lið hans bætti stigametið í deildinni og komst 
í úrslit bikarsins. Heimir hreifst af ástríðu Færeyinga fyrir knattspyrnu og vonast til að fá fleiri Íslendinga yfir.

Heimir fylgist vandlega með á hliðarlínunni í leik með HB Tórshavn í haust. MYND/HB TÓRSHAVN

FÓTBOLTI Arsenal tekur á móti Liver-
pool í stórleik helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni. Leikurinn hefst 
klukkan 17.30 í dag. Liverpool er 
í 2. sæti deildarinnar með 26 stig, 
fjórum stigum á undan Arsenal sem 
er í 4. sætinu. Rauði herinn getur því 
skotist á toppinn í dag, allavega um 
stundarsakir. Topplið Manchester 
City mætir Southampton á morgun.

Bæði lið eru á góðum skriði. 
Arsenal hefur unnið tólf af síðustu 
13 leikjum sínum í öllum keppnum 
eftir að hafa tapað fyrstu tveimur 
leikjum sínum á tímabilinu. Töpin 
komu gegn City og Chelsea en 

Arsenal hefur ekki mætt liðum af 
svipuðum styrkleika fyrr en nú. 
Það reynir því á strákana hans Unai 
Emery í dag.

Liverpool hefur unnið átta af 
fyrstu tíu leikjum sínum í ensku 

úrvalsdeildinni og gert tvö jafntefli. 
Á sama tíma í fyrra var Liverpool 
með átta stigum minna en nú. Aðal-
breytingin á milli ára felst í bættum 
varnarleik. Liverpool hefur aðeins 
fengið á sig fjögur mörk í fyrstu 
tíu umferðunum en á sama tíma á 
síðasta tímabili hafði liðið fengið á 
sig 16 mörk.

Liverpool hefur ekki tapað fyrir 
Arsenal frá því Jürgen Klopp tók 
við liðinu haustið 2015. Síðan þá 
hafa liðin mæst sex sinnum. Liver-
pool hefur unnið fjóra leiki og 
tvisvar sinnum hefur orðið jafn-
tefli. Mörkin hafa flætt inn í þessum 

sex leikjum en 4,5 mörk hafa verið 
skoruð að meðaltali í þeim.

Arsenal hefur verið lengi í gang 
í vetur og ef allir leikirnir hefðu 
verið flautaðir af í hálfleik væru 
Skytturnar í 17. sæti ensku úrvals-
deildarinnar. Liverpool væri hins 
vegar á toppnum en liðið hefur leitt 
í hálfleik í átta af tíu leikjum sínum. 
Arsenal hefur aldrei leitt í hálfleik 
í deildinni og aðeins skorað sex af 
24 mörkum sínum fyrir hlé. Skytt-
urnar hafa varla efni á að byrja jafn 
rólega gegn Rauða hernum og þær 
hafa gert í flestum leikjum tíma-
bilsins. – iþs

Stórt próf fyrir Skytturnar

Það er mikill 

uppgangur í fótbolt-

anum í Færeyjum, landsliðin 

að ná góðum úrslitum og 

það heillaði mig.

Heimir Guðjónsson

6 
Liverpool er ósigrað í síðustu 

sex leikjum gegn Arsenal.

FÓTBOLTI Viktor Jónsson, marka-
kóngur Inkasso-deildar karla á síð-
asta tímabili, er genginn í raðir ÍA 
frá Þrótti R. Framherjinn skrifaði 
undir tveggja ára samning við ÍA 
sem verða nýliðar í Pepsi-deildinni 
á næsta tímabili.

Viktor er þriðji leikmaðurinn sem 
gengur í raðir ÍA eftir að tímabilinu 
lauk. Áður voru varnarmaðurinn 
Óttar Bjarni Guðmundsson og fram-
herjinn Gonzalo Zamorano komnir 
til Skagamanna.

Viktor, sem er 24 ára, er uppalinn 
hjá Víkingi R. en hefur átt sín bestu 
ár hjá Þrótti. Hann skoraði 54 mörk 
í 61 leik með Laugardalsliðinu í 
Inkasso-deildinni. Viktor hefur hins 
vegar aðeins skorað fimm mörk í 43 
leikjum í Pepsi-deildinni. – iþs

Viktor samdi 
við Skagamenn

KÖRFUBOLTI Miðherjinn Isabella 
Ósk Sigurðardóttir verður ekki 
meira með Breiðabliki á tímabilinu. 
Hún er með slitið krossband. Í til-
kynningu frá Breiðabliki kemur 
fram að Isabella fari í aðgerð eins 
fljótt og auðið er.

Í fyrstu fimm leikjum Blika í 
Domino's deildinni var Isabella 
með 9,6 stig og 10,8 fráköst að með-
altali. Breiðablik situr í áttunda og 
neðsta sæti deildarinnar án stiga.

Isabella, sem er 21 árs, hefur 
leikið fjóra A-landsleiki. – iþs

Isabella Ósk frá 
út tímabilið

Isabelle Ósk Sigurðardóttir er með 
slitið krossband. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

FÓTBOLTI Ég fann fyrir Þessum 
meiðslum á æfingu tveimur dögum 
fyrir leikinn gegn QPR um síðustu 
helgi, en ég taldi þau ekki myndu 
hamla mér frá því að taka þátt í 
leiknum. Þau tóku sig hins vegar upp 
í  leiknum og ég gat ekki klárað leik-
inn,“ segir Birkir Bjarnason, lands-
liðsmaður í  knattspyrnu, um meiðsl-
in sem hann varð fyrir í  deildarleik 
með Aston Villa í síðustu viku.

Þetta eru álagsmeiðsli  en ekki 
tognun þannig að ég ætti ekki að 
verða lengi frá. Ég býst við því að geta 
farið að æfa af fullum krafti um miðja 
næstu viku og vonast til þess að geta 
verið með um næstu helgi,“ segir 
hann enn fremur um stöðu mála hjá 
líkamlegu ástandi hjá sér.

Hann ætti því að vera klár í tæka 
tíð fyrir leik Íslands gegn Belgíu í 
Þjóðadeild UEFA sem fram fer um 
miðja nóvember.

Aston Villa hefur farið hæ¦gt af 
stað  í stigasöfnun sinni í  ensku B-
deildinni á yfirstandandi leiktíð 
og  nýverið var skipt um mann í  
brúnni hjá liðinu. Birki líst vel á Dean 
Smith, nýráðinn knattspyrnustjóra 
liðsins, og segir hugmyndir hans um 
hvernig eigi að spila fótbolta rí ma vel 
við leikmannahópinn. – hó

Birkir býst 
við að spila um 
næstu helgi 
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Um helgina 
Ljóð muna ferð
Ljóð muna ferð 
er úrval ljóða 
Sigurðar Pálssonar 
með formála 
eftir Kristján Þórð 
Hrafnsson og 
eftirmála Ragnars 
Helga Ólafssonar. 
Bók sem mun 
gleðja aðdáendur 
þessa góða skálds.

The Other Side of the Wind á Netflix
Árið 1970 hóf Orson Welles 
vinnu sína við kvikmyndina „The 
Other Side of the Wind“, háðs-
ádeilu um leikstjóra sem er að 
eldast og vill endurlífga ferilinn 
sinn í Hollywood. Tökur og 
vinnsla á myndinni gengu ein-
staklega illa. Tökum lauk ekki fyrr 
en árið 1976 og þá var vinnslu 
myndarinnar hreinlega hætt þar 
til Netflix tók við filmunum og 
setti verkið saman. 

Landsliðsréttir Guggu á Instagram
Landsliðskonan geðþekka Guð-
björg Gunnarsdóttir hugsar vel um 
heilsuna og borðar heilsusamlegt og 
næringarríkt fæði. Á Instagram-reikn-

ingi sínum, Landsliðsréttir 
Guggu, er hún dugleg við 
að deila uppskriftum og 
myndum af kvöldmat, 
hádegismat, brauði og 
nesti sem hún tekur 
með sér á ferðalögum 

þegar aðgengi að 
hollum mat er 
minna.

Gefið til góðgerðarmála
Jólin nálgast og 
hjálparsamtök 
sem aðstoða 
bágstadda fyrir 
hátíðarnar eru að 
skipuleggja starf 
sitt. Nú er tíminn 
til að láta eitt-
hvað af hendi 
rakna.

Jóga
Heimir Guð-
jónsson, þjálf-
ari Færeyja-
meistaranna 
HB í Þórshöfn, 
þakkar jóga-
iðkun leik-
manna því að 
þeir komust í 
gegnum leik-
tímabilið nær 
meiðslalaust. 

V ið á Basalt arkitekt-
um vinnum ávallt 
með hvert og eitt 
verkefni út frá eðli 
þess og staðsetningu. 
Okkar fyrsta verk er 

að fara á staðinn og kynna okkur 
staðhætti og menningarsögu við-
komandi staðar. Við leitum fanga 
í umhverfinu og náttúrunni hverju 
sinni,“ segir Sigríður Sigþórsdóttir 
hjá Basalt arkitektum sem tóku við 
Hönnunarverðlaunum Íslands 2018 
fyrir arkitektúr í baðmenningu á 
Íslandi.

„Basalt arkitektar eru tilnefndir 
fyrir tvö verkefni, Sjóböðin á Húsa-
vík og Retreat Hotel í Bláa lóninu. 
Þessi verkefni eru í raun mjög ólík 
að umfangi og allri umgjörð. Það 
sem þau eiga sameiginlegt er að við 
nýtum jarðvarmavatn til böðunar 
og slökunar,“ segir Sigríður sem 
segir staðsetninguna mjög áhuga-
verða. „Og sérstakt umhverfi sem 
við erum að byggja í báðum til-
vikum og á sama tíma gjörólík. Við 
erum að umbreyta náttúru og nán-
asta umhverfi og leggjum áherslu á 
að það sé í sátt; í stað átaka verði til 
leikur sem eykur gæði staðarins; geri 
hann aðgengilegan og áhugaverðan. 
Við höfum að leiðarljósi að ekkert 
jafnast á við íslenska náttúru til að 
öðlast sálræna endurheimt svo ég 
vitni í Pál Líndal umhverfissál-
fræðing,“ segir Sigríður.

Í rökstuðningi dómnefndar 
eru Basalt arkitektar sagðir hafa 
einstakt lag á að tvinna mann-
virki saman við náttúruna. Þeir 
hafi sýnt gott fordæmi þegar kemur 
að hönnun baðstaða. Byggingar-
listin sé í hæsta gæðaflokki þar sem 
hvert smáatriði er úthugsað og rými 
hönnuð af virðingu og látleysi.

Arkitektúr í 
baðmenningu  

á Íslandi

Basalt arkitektar fá verðlaun fyrir tvö verkefni, Sjó-
böðin á Húsavík og Retreat Hotel í Bláa lóninu. 

Verðlaunagripur-
inn er hannaður 
af Birni Loka og 
Elsu Jónsdóttur 
í samstarfi við 
Kristínu Maríu 
Sigþórsdóttur. 

að hönnun eimingartækis til eigin 
brúks. „Catch of the day byrjaði 
sem rannsókn á hvernig ég gæti 
dregið úr matarsóun. Matarsóun er 
gríðarstórt vandamál á heimsvísu 
sem á sér stað af mörgum mismun-
andi ástæðum; vegna útlistgalla, 
skemmda eða sveiflna á markaði. 
Áfengir drykkir framleiddir úr 
aflögu ávöxtum framlengja  líf-
tímann óendanlega, því áfengi yfir 
23% getur ekki runnið út. Hægt er 
að framleiða gæðavínanda úr öllum 
afurðum sem innihalda sykur, og 
því er vodka með ávaxtakeim til-
valin leið til að gefa ávöxtunum nýtt 
virði,“ segir Björn Steinar frá og segir 
Catch of the day nú vera að þróast í 
vöru tilbúna á markað. 

Djarfur arkitektúr
PKdM arkitektar í samstarfi við 
Teiknistofuna Storð tóku við viður-
kenningu fyrir Norðurbakka. Tvö 
fjölbýlishús, nálægt gömlu höfninni 
í Hafnarfirði. Garður tengir húsin 
tvö saman.

„Fjölbýlishúsin á Norður-
bakka minna á skipin sem lágu 

við festar í Hafnarfjarðar-
höfn undir lok síðustu aldar, 
bæði hvað varðar efnisval 
og form,“ segir í rökstuðn-

ingi dómnefndar. „Bygg-
ingarnar teygja sig til 
sjávar eins og tvö skip 
sem liggja við Hafnar-
fjarðarbryggju,“ segir 
Ferdinand hjá PKdM 
og segir húsin óð til 
sjávar. 

Hönnunarverðlaun Íslands 2018 
voru veitt við hátíðlega athöfn í gær. 
Þau hlutu Basalt arkitektar fyrir arki-

tektúr í íslenskri baðmenningu.
Innsýn í ólíka menningar-

heima
Þrjú verkefni hlutu einn-

ig viðurkenningu í gær. 
Snæfríð Þorsteins og 

Hildigunnur Gunn-
arsdóttir tóku við 

viðurkenningu fyrir 
bækur í áskrift fyrir Ang-

ústúru forlag. „Bækurnar eiga 
að gefa innsýn í ólíka menningar-

heima en á sama tíma vildum við 
halda í mínímalískt útlit,“ segir Snæ-
fríð. „Það var alveg ljóst frá upphafi 
að serían þyrfti heildarútlit fyrir 
bókaflokk sem ætti eftir að stækka. 

Útlitinu er ætlað að hvetja 
til lestrar og vekja forvitni,“ 
segir hún.

Bruggar áfengi úr 
ávöxtum
Þá tók við viðurkenn-
ingu Björn Steinar 
B l u m  e n s t e i n  s e m 
bruggar áfengi úr 
ávöxtum sem hann 
sækir í ruslagáma 
matvöruversl-
a n a .  H a n n 
gefur fólki 
a ð g a n g 

Björn bruggar 
áfengi úr ávöxtum 

úr matargámum og 
vinnur gegn matarsóun. 

Tvö fjölbýlishús í Hafnarfirði eru tengd saman með 
garði eftir PKdM arkitekta og þykja prýði. 

Bækur Angústúru 
útgáfu, hönnun 
Snæfríð Þorsteins 
og Hildigunnar. 
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Vita Frakkar af  
niðursoðnum grænum 

baunum? 

Hverju myndir þú mæla með 
við Hollywoodstjörnu?

Hvað ætti að 
færa erlendum 
þjóðhöfðingja?



Hvað myndir þú gefa 
langbesta vini þínum  

í útlöndum?

Hvað finnst þér
að allir útlendingar verði

að smakka? 

Hvaða íslensku vöru mælir þú með?
Taktu þátt í vali á þeim vörum sem gestir mega ekki láta framhjá  
sér fara. Farðu inn á gjoridsvovel.is og búðu til lista af þeim vörum 
sem þú myndir mæla með. Allir sem deila lista geta unnið veglega 
vinninga af gnægtarborði íslenskrar hönnunar og iðnaðar.



karlmaður sem getur lagað allt nema 
sjálfan sig,“ segir Auður Ava.

Mennskan, hvað er hún fyrir þér?
„Mennskan er að vera þversagna-

kennd. Maðurinn er bæði góður 
og vondur og stöðug togstreita þar 
á milli. Og maður heldur áfram að 
gera mistök allt sitt líf. Maður batnar 
ekki endilega. Mín kynslóð hefur til 
dæmis farið skelfilega með jörðina 
með sinni neyslu. Og virðist ekki ætla 
að slá af.“

Ertu knúin áfram af einhverri innri 
þrá? Eða skyldu?

„Já, ég er haldin þeirri meinloku 
að finnast ég eiga erindi. Með hverri 
bók.“

Hvaðan koma sögurnar til þín?
„Þær eru sambland af einhverju 

sem kemur til mín, eins og þú orðar 
það, og maður veit ekki alveg hvaðan 
er upprunnið og síðan meðvitaðri 
hugsun, einhverri svona lykilhug-
mynd, oft um mennskuna, sem mig 
langar að vinna með. Svo gerjast 
þetta og mallar og einn daginn veit 
maður að þetta verður bók,“ svarar 
Auður Ava.

Eins og blaðamaður hefur nú kom-
ist að byrja allir dagar Auðar Övu á 
neskaffi með heitri mjólk. Hún er 
heimakær og segist lifa mjög venju-
legu lífi og nýtur ósköp hversdags-
legra hluta á borð við að fara út í búð. 
Því þá hittir hún fólk.

„Ef undanskilin er rússíbanareið 
síðustu tveggja sólarhringa frá því 
verðlaunakvöldið í Ósló, þá lifi ég 

mjög venjulegu lífi. Mér finnst rosa 
gaman að fara út í búð seinnipartinn 
ef ég er búin að vera að skrifa allan 
daginn því þá hitti ég fólk og spjalla 
við það. Eða á Sorpu með það sem 
maður hefur flokkað. Þar hittir 
maður líka fólk og spjallar við það. Ég 
hef líka ferðast talsvert mikið á bók-
menntahátíðir erlendis þetta ár og 
þá eru dagarnir reyndar allt öðruvísi. 
En það er alltaf gott að koma heim,“ 
segir hún.

Vináttan er mikilvægust
Hvað finnst þér mikilvægast? 

„Fyrir utan þessi mikilvægu stóru 
pólitísku mál sem mannkynið stend-
ur gagnvart eins og umhverfismál og 
vopnaframleiðslu?

Vináttan.“
Auður Ava segir gott líf að vera 

rithöfundur á Íslandi þótt hún gæti 

í sjálfu sér skrifað alls staðar í heim-
inum. „En Íslendingar eru þeir einu 
sem skilja það sem ég skrifa án þess 
að ég þurfi þýðanda. Kostirnir felast 
líka í möguleika á starfslaunum 
en gallarnir eru árviss umræða um 
starfslaunin,“ segir hún.

Hvað lestu sjálf?
„Ég hlakka alltaf mikið til þegar 

ljóðabækur koma út, oft á undan 
skáldsögunum á haustin og raunar 
dreifast þær yfir árið. Ég reyni að 
kaupa sem flestar íslenskar ljóða-
bækur sem koma út. Þegar ég er að 
lesa upp með höfundum hér heima 
langar mig oft til að lesa bækurnar 
þeirra og kaupi þær. Það sama gildir 
um bókmenntahátíðir erlendis, að 
maður kynnist höfundum,“ segir 
Auður Ava og segist koma heim með 
fangið fullt af bókum þeirra. „Ég er 
alltaf að leita að einhverju sem setur 
allt úr skorðum og umturnar heims-
myndinni.“

Rökhugsun barnsins
Hvaða eiginleikar í þér gera þér kleift 
að skrifa?

„Ég held ég sé eins og flestir; 
margar manneskjur. Þegar ég er rit-
höfundur, þegar ég vinn, þá hugsa ég 
öðruvísi, þá er ég önnur manneskja 
en þegar ég elda. Ég er ekki alltaf rit-
höfundur. Ég er ekki rithöfundur í 
símaskránni. Varðandi eiginleikana 
þá er þetta einhvers konar sam-
bland af ímyndunarafli og skrítinni, 
kannski má segja frumlegri rökhugs-
un. Er til frumleg rökhugsun? Í mínu 
tilfelli stundum svona „nýju fötin 
keisarans rökhugsun barnsins“,“ 
reynir Auður Ava að útskýra.

Bækur þínar hafa selst eins og heit-
ar lummur, þá sérstaklega í Frakk-
landi. Hafa vinsældir þínar gert þér 
auðveldara fyrir? Færðu meiri tími til 
að skrifa?

„Það er rétt, Afleggjarinn seldist 
mjög vel í Frakklandi þegar hann 
kom út 2010, aðrar bækur minna 
en samt nógu vel til að útgefandinn 
minn vill halda áfram að gefa mig út. 
Það er ekki sjálfgefið. Ör hefur hins 
vegar gengið betur á Ítalíu heldur en í 
Frakklandi, svo dæmi sé tekið og hún 
er líka nýkomin út á Norðurlöndum 
og víðar,“ bendir hún á.

Eins og fjölmargir aðrir rithöfund-
ar hefur Auður Ava þurft að vinna 
aðra vinnu með ritstörfum. Á þessu 
ári urðu þau tímamót að hún ákvað 
að helga sig alfarið ritstörfum. „Þar 
til 1. júní í sumar hef ég alltaf unnið 
aðra vinnu með ritstörfum, jafnvel 
verið í þrem vinnum samtímis. Líka 
vegna þess að ég hélt alltaf að þessum 
áhuga erlendis væri um það bil að 

linna. Það tók mig langan tíma að 
þora að sleppa og verða bara rithöf-
undur. Nú er ég fyrrverandi listfræð-
ingur og kennari og það er dásamlegt 
líf,“ segir hún.

Henni líst ekki illa á fyrirætl-
anir stjórnvalda um niðurgreiðslu á 
kostnaði vegna útgáfu bóka. „Þetta 
er nokkuð snúið mál en mér líst ekki 
illa á þessar hugmyndir. Í ljósi þess 
að það eru ekki til endanlegar lausnir 
í lífinu, þá má prófa þetta. Ég veit þó 
að það eru skiptar skoðanir meðal 
rithöfunda. Mitt vandamál er að ég 
skil öll sjónarmið og sveiflast eftir 
því,“ segir Auður Ava glettin.

Tilvistarpólitík
Ratar andi samtímans í bækur þínar? 
Hvernig?

„Já, mjög svo. Þótt ég sé alltaf að 
gera tilraunir með form og mis-
munandi hrynjandi og tímahugsun í 
hverri bók, þá er innihaldið pólitískt, 
ekki flokkspólitískt, heldur tilvistar-
pólitískt. Ör snertir meðal annars á 
þessari sjálfhverfu vestrænu nafla-
skoðun, naflinn er jú upphafsörið, 
versus sársauka annarra. Í heimi þar 
sem sá hefur athyglina sem öskrar 
hæst, jafnvel þótt hann hafi ekkert að 
segja, þá hamast ég við að gefa þeim 
rödd sem ekki hefur rödd,“ segir hún.

Ný skáldsaga Auðar Övu, Ung-
frú Ísland, kemur út hjá Benedikt 
bókaútgáfu þann 8. nóvember. „Ég 
held það megi segja að hún fjalli um 
sköpunarþrána og fegurðarþrána og 
hvernig samfélagið vængstýfir hæfi-
leikaríkt og skapandi fólk. Sagan 
gerist árið 1963 og söguhetjan er ung 
skáldkona sem fædd er í Dölunum en 
kemur í bæinn með nokkur handrit í 
fórum sínum og er boðið að taka þátt 
í Ungfrú Ísland fegurðarsamkeppn-
inni sem Fegrunarfélag Reykjavíkur 
stendur fyrir. Fyrsti upplesturinn er 
einmitt í Dölunum, nánar tiltekið í 
fjósinu á Erpsstöðum um miðjan dag, 
10. nóvember, að viðstöddum 140 
nautgripum,“ uppljóstrar hún. Við 
erum að fara saman fjórir rithöfund-
ar með nýjar bækur í upplestrarferð 
um Norðvesturkjördæmi; ég, Berg-
sveinn Birgisson, Sigurbjörg Þrastar-
dóttir og Bjarni Bjarnason. Sama 
kvöld er það Hólmavík og Drangsnes 
daginn eftir,“ segir hún frá.

Ertu kannski alltaf að skrifa? Eða 
hugsa um að skrifa?

„Já, ég er að ljúka við leikrit. Þegar 
ég er ein er ég oft að hugsa um það 
sem ég er að skrifa. Til dæmis í 
bílnum. En þegar ég er með öðrum 
er ég ekki að stelast til að skrifa í hug-
anum. Ég er til staðar!“ lofar Auður 
Ava og segist vanda sig við það.

Auður Ava Ólafsdóttir 
fær sér bolla af nes-
kaffi  með heitri 
mjólk á heimili sínu í 
gamla Vesturbænum. 
Hún segist vera að 

ná áttum eftir ferðalög og tilstand í 
kringum viðtöku bókmenntaverð-
launa Norðurlandaráðs. 

Bókmenntaverðlaunin hlaut hún 
fyrir skáldsögu sína Ör sem kom út 
árið 2016 á vegum bókaútgáfunnar 
Benedikts. Skáldsagan fjallar um til-
vistarkrísu Jónasar Ebenesers Snæ-
lands, nýfráskilins manns á miðjum 
aldri. Í rökstuðningi dómnefndar 
er Ör sögð uppfull af útsmognum 
húmor og áleitnum spurningum um 
lífið og dauðann. 

Öryggisgæsla eins og á flugvelli
„Mér líður mjög vel þótt mér finn-
ist ég svolítið slæpt. Þetta var mikil 
keyrsla, mikið prógramm í Ósló í 
tvo daga frá morgni til kvölds, meðal 
annars þriggja tíma bókmenntadag-
skrá í Literaturhuset kvöldið fyrir 
afhendinguna. Við rithöfundarnir 
sem vorum tilnefndir komum auk 
þess beint af bókamessu í Helsinki 
til Ósló, með flugi klukkan átta um 
morgun! Síðan var gleðskapur fram 
eftir nóttu verðlaunakvöldið. Ég 
missti reyndar af standandi matar-
boði norsku ríkisstjórnarinnar eftir 
afhendinguna því ég var í viðtölum 
við norræna fjölmiðla á annan 
klukkutíma. Bókmenntaverðlaunin 
eru elstu verðlaun ráðsins og vekja 
mikla athygli úti,“ segir Auður Ava 
sem segist hafa brugðið örlítið við að 
sjá hversu margir blaðamenn biðu 
þess að ná tali af henni.

„Þetta var mjög hátíðleg athöfn, 
mikil seremónía í Óperunni í Ósló að 
viðstöddu kóngafólki og ráðherrum. 
Með lúðrablæstri og síðkjólum. Og 
gríðarlega mikilli öryggisgæslu. 
Norðmenn eru enn, held ég, trámat-
íseraðir eftir hryðjuverk. Þrátt fyrir 
að vera með sérútbúna aðgangspassa 
og boðskort tók um klukkutíma að 
komast í gegnum öryggishlið og 
skanna. Á háhæluðum skóm. Það 
var enginn undanskilinn og þekktir 
listamenn þurftu að draga af sér 
beltin eins og á flugvelli,“ segir Auður 
Ava um athöfnina sjálfa.

Auður Ava segist hafa orðið örlítið 
taugastrekkt fyrir athöfnina yfir 
möguleikanum á að fá verðlaunin.  
„Það sem mér fannst mest tauga-
trekkjandi við athöfnina var ekki til-
hugsunin um að fá ekki verðlaunin,  
ég hef líkt og flestir rithöfundarnir 
oft lent í því og það er ekkert mál, 
heldur þvert á móti tilhugsunin um 
að ég ætti möguleika á að fá þau. 
Umfjöllunin í norrænum fjölmiðlum 
vikurnar fyrir verðlaunakvöldið var 
á þá leið að Ólafsdóttir væri ein af 
þeim sem kæmu til greina,“ segir 
hún.  

Þú segist skrifa gegn myrkrinu í 
heiminum. Hvað áttu við?

„Það má hugsa sér Ör sem ferða-
lag frá myrkri og sársauka til ljóss og 
einhvers konar sáttar. Að skrifa gegn 
myrkri má líka hugsa sér sem líkingu 
um það að skrifa gegn merkingarleysi. 
Eða öllu heldur þá tilraun að reyna 
að skipuleggja óreiðuna sem við 
köllum raunveruleika og gefa henni 
merkingu. Að skrifa skáldsögu felur 
í sér að búa til eins konar útdrátt úr 
raunveruleika, tilbúinn heim þar sem 
allt sem höfundur setur í sögu hefur 
merkingu. Innan þessarar lokuðu 
heildar. Það er ekki til saklaus skáld-
skapur,“ segir Auður Ava.

Margir karlmenn eru týndir
Söguhetjan í Ör er miðaldra karl sem 
er algjörlega valdalaus. Það er áhuga-
vert, í dag er orðræðan einmitt þver-
öfug.

„Ég skrifa oft um velmeinandi 
venjulegt fólk sem lendir í óvenju-
legum aðstæðum. Bæði karlmenn 
og konur. Það eru ekki allir karl-
menn sem hafa völd. Flestir eru bara 
venjulegt fólk. Margir karlmenn eru 
týndir. Og þeir þjást líka alveg vegna 
afglapa kynbræðra sinna. Söguhetj-
an í Ör er þessi dæmigerði handlagni 

 Það er ekki 
   til saklaus 
skáldskapur
„Ég er alltaf að leita að einhverju sem setur 
allt úr skorðum og umturnar heimsmynd-
inni,“ segir Auður Ava Ólafsdóttir. Hún segir 
það hafa tekið langan tíma fyrir sig að þora 
að sleppa og verða bara rithöfundur. 

 „Mér finnst rosa gaman að fara út í búð seinnipartinn ef ég er búin að vera að skrifa allan daginn því þá hitti ég fólk og spjalla við það.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MARGIR KARLMENN ERU 
TÝNDIR. OG ÞEIR ÞJÁST 
LÍKA ALVEG VEGNA 
AFGLAPA KYNBRÆÐRA 
SINNA. 

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 

og laugardaga kl. 12-16

Ford tekur þig lengra
Komdu, reynsluaktu og upplifðu nýjan Ford Focus

M A R K A R  N Ý J A  T Í M A !
Nýr Ford Focus markar nýja tíma hvað varðar tækni, þægindi, 

innra rými og akstursupplifun í sínum flokki fólksbíla. 

Hann hefur fengið frábæra dóma um allan heim.

Komdu á frumsýningu í dag kl. 12-16 
og upplifðu þennan frábæra bíl af eigin raun.

A L V E G  N Ý R  F O R D  F O C U S

VERÐ FRÁ AÐEINS: 3.190.000 KR.

F R U M S Ý N I N G  Í  D A G  1 2 - 1 6
R E Y K J A V Í K  O G  A K U R E Y R I

Staðalbúnaður er sérlega ríkulegur:
Mikill öryggisbúnaður: Ökumannsvaki (Drivers Alert), Árekstravari (Active City Stop), Veglínuskynjari 

(Lane Keeping Alert). Ford SYNC raddstýrt samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu (112), 

My Key búnaður (forritanlegur lykill með takmörk á hámarkshraða, hljóðstyrk hljómtækja ofl.),

 Apple CarPlay og Android Auto, Stillanlegir akstursmátar (Normal/Eco/Sport) o. m. fl.

Einnig fáanlegur sjálfskiptur og station



Hrekkjavakan er í 
algleymingi í lítilli 
hliðargötu í mið-
borginni.  Litlir 
púkar, nornir og 
börn með ófrýni-

legar gúmmígrímur stökkva á milli 
garða. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir rit-
höfundur og Hasim Ægir Khan sitja 
inni við og fylgjast með atganginum 
í börnunum. Þau bjóða upp á kaffi 
og kleinur og á stofuborðinu er 
nýútkomin bók Þóru; Hasim, götu-
strákur í Kalkútta og Reykjavík.

Hasim á engar minningar um að 
hafa tekið þátt í þessum tiltölulega 
nýja sið þegar hann var að alast upp 
hér á landi en hann bjó ekki heldur 
við neinar venjulegar fjölskylduað-
stæður. „En þetta er líka mjög vin-
sælt í Noregi,“ segir hann. Þar býr 
Hasim í dag með eiginkonu sinni 
og fjórum börnum. Hann á einnig 
átján ára son sem býr hér á Íslandi 
með móður sinni.

„Ég bý í fjörðunum í Noregi 
og finnst það yndislegt. Oft er ég 
spurður hvernig Indverji eins og ég 
þoli kuldann, þá svara ég því til að 
ég sé Íslendingur og ég elski frost og 
kulda. Og reyndar er veðrið í Nor-

egi betra en á Íslandi, það er ekki 
jafnmikið rok,“ segir hann glaður í 
bragði.

Skilinn eftir í lest
Þegar Hasim var sex ára gamall var 
hann settur um borð í lest á leið 
til Kalkútta og skilinn eftir þar. 
„Ég man þetta vel. Við bjuggum í 
Gömlu-Dehli. Amma fór með mér 
einn daginn í leiðangur. Setti mig í 
lestina og sagðist ætla að skreppa 
til að ná í vatn. Hún kom ekki aftur 
og lestin fór af stað. Ég sat í lestinni 
og grét, var svo hræddur að ég þorði 
ekki að hreyfa mig. Ég sat enn í lest-
inni tuttugu og fjórum tímum síðar 
þegar hún stöðvaðist í Kalkútta,“ 
segir Hasim frá.

„Hann var í rauninni bara borinn 
út og yfirgefinn af fjölskyldu sinni,“ 
segir Þóra Kristín.

Hasim segist hafa setið sem fast-
ast í lestinni. Starfsfólk sem þreif 
lestina fann hann. „Ég var færður til 
lögreglunnar og enda fyrst í fang-
elsi fyrir börn áður en ég er sendur 
á barnaheimili,“ segir hann frá.

Hasim elst upp á munaðarleys-
ingjaheimilum og á götunni í Kal-
kútta þar til hann er sendur til ætt-

leiðingar til Íslands tólf ára gamall.
Frá lífi hans í Indlandi greinir 

Þóra Kristín nánar í bókinni. Lýs-
ingar á lífi hans í Kalkútta eru erf-
iður lestur og það er ljóst að það er 
algjörlega niðurbrotið barn sem er 
sent til ættleiðingar til fjölskyldu í 
Þorlákshöfn.

Vildu yngra barn
„Hann lendir í miklum hremming-
um og á að baki erfitt líf sem barn 
í Kalkútta þegar hann er svo loks 
sendur til Íslands, líklega var hann 
þá tólf ára. Í rauninni er það ekki 
alveg vitað,“ segir Þóra Kristín sem 
bendir á að börn sem eru yfirgefin á 
þennan hátt séu ekki með skjöl og 
pappíra á sér. „Þessi íslensku hjón 
í Þorlákshöfn sem taka við Hasim 
virðast síðan algjörlega óundirbúin 
því að taka við dreng sem kom úr 
svo erfiðum aðstæðum.“

Hasim tekur undir það og segist 
strax hafa fundið á sér að þau voru 
afar vonsvikin. „Ég skildi auðvitað 
ekki tungumálið og reyndi að lesa 
í svipbrigði fólks. Ég fann fyrir von-
brigðum. Ég held að þau hafi ekki 
viljað mig. Þau vildu miklu yngra 
barn en þau voru beitt þrýstingi til 

að taka mig. Á barnaheimilinu úti 
voru þau ákveðin, ég skyldi fara 
fyrst áður en yngri börn fengjust til 
ættleiðingar,“ segir Hasim.

Hasim var hjá fjölskyldunni í 
eitt ár og ýmsir erfiðleikar komu 
upp. Hann hafði upplifað skelfilega 
hluti og átti bágt með að aðlagast. 
Smáþorpið Þorlákshöfn var eins 
og annar heimur miðað við stór-
borgina Kalkútta. Þar giltu aðrar 
reglur, önnur lögmál. Allt var öðru-
vísi og hann var öðruvísi. Hann varð 
reiður og átti bágt með að ráða við 
tilfinningar sínar enda hafði hann 
misst málið og þurft að læra allt upp 
á nýtt við komuna til landsins.

Skilað
„Það komu upp mörg vandamál og 
eftir eitt ár ákváðu þau að þau vildu 
alls ekki ættleiða mig,“ segir Hasim 
sem leynir því ekki að hann hafi 
verið erfiður. Hann hafi bara ekki 
ráðið við sig.

„Honum var bara skilað. Hann 
er eina ættleidda barnið sem hefur 
verið skilað og það munaði engu 
að honum yrði skilað til Indlands,“ 
segir Þóra Kristín.

Inni á milli frásagna af Hasim í 

Götustrákur 
í Reykjavík
Árið 1993 kom Hasim Ægir Khan til Íslands 
frá munaðarleysingjaheimili í Kalkútta á 
Indlandi. Hann var um tólf ára gamall og 
áfangastaðurinn var Þorlákshöfn þar sem 
beið hans nýtt heimili. Þremur árum síðar 
bjó hann aleinn í leiguherbergi í Reykjavík.

Hasim og Þóra Kristín hittust fyrst þegar hann var fimmtán ára gamall, bjó í leiguherbergi í Reykjavík og gekk í Austurbæjarskóla. „Eins og eldspúandi dreki,“ segir Þóra Kristín. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÞESSI ÍSLENSKU HJÓN Í 
ÞORLÁKSHÖFN SEM TAKA 
VIÐ HASIM VIRÐAST SÍÐAN
ALGJÖRLEGA ÓUNDIRBÚIN
ÞVÍ AÐ TAKA VIÐ DRENG 
SEM KOM ÚR SVO ERF-
IÐUM AÐSTÆÐUM. 
Þóra Kristín 

Bréf íslenskrar ætt-
leiðingar um að-
dragandann að ætt-
leiðingu Hasims. 
MYND/SKJÁSKOT

Yfirlýsing fósturforeldra 

Hasims um að þau séu 

hætt við að ættleiða 

hann. MYND/SKJÁSKOT 
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HVERFIÐ OKKAR
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                 
s  sss             þar í kring.

Frekari upplýsingar um hverfið 
má finna inná www.karsnes.is

OPIÐ HÚS
HAFNARBRAUT 9

Íbúðirnar eru tveggja til fjögurra herbergja, frá 59,3 fm til 172,4 fm að 

stærð með aðgangi að lokaðri bílageymslu. Heillandi umhverfi sem 

skartar fallegri náttúru og stórbrotnu útsýni til sjávar.

FYRSTU ÍBÚÐIR

KOMNAR Í SÖLU

Hafnarbraut 9 er 

nýtt og fallegt fjölbýlis-

hús með 24 íbúðum. 

Íbúðirnar eru vandaðar og 

hannaðar með fjölbreytt 

fjölskyldumynstur í huga.

laugardaginn
3. nóvember

kl. 15:00 - 15:30

þriðjudaginn
6. nóvember

kl. 16:30 - 18:00



Vinalega verslunarmiðstöðin
 í miðbæ Hafnarfjarðar

MIÐ – LAU 3. nóv.31. okt.

TaxFree er 19,35% afsláttur 

Að sjálfsögðu fær Ríkissjóður sinn VSK.

Leikfangaland er 3 ára og gefur því 
öllum krökkum nammipoka 
og andlitsmálun.

Afmæli

bókinni eru vitnisburðir fólks sem 
Þóra Kristín hefur talað við. Þeirra 
á meðal er Kristinn Kristinsson, 
félagsmálastjóri í Ölfusi.

„Það er fjarstæðukennt að ætla 
að hjón í Þorlákshöfn hafi tekið 
það upp hjá sjálfum sér að ættleiða 
stálpað barn frá Indlandi sem þau 
höfðu aldrei séð áður og fá sent 
nánast í pósti til landsins. Sagt er að 
það hafi verið þrýst á þau að gera 
þetta. Þau eru að öllum líkindum 
jafnmikil fórnarlömb í þessu og 
Hasim sjálfur,“ er haft eftir Kristni 
í bókinni.

Fólk er skuldbundið til að ganga 
frá ættleiðingu gangi það til hennar. 
Í yfirlýsingu fósturforeldra hans 
segir að þau lýsi yfir eindregnum 
vilja til að ættleiða Hasim ekki. Þá 
segist þau ekki óska eftir neinum 
félagslegum eða lagalegum tengsl-
um við hann.

Öll skjöl um Hasim hurfu
„Atburðarásin sem fór af stað var 
harðneskjuleg,“ segir Þóra Kristín. 
„Þegar ættleiðingin er ógilt fer 
Hasim í umsjá barnaverndarnefnd-
ar Ölfushrepps sem fer þá með for-
ræði hans. Hvorki dómsmálaráðu-
neytið né Íslensk ættleiðing hafa 
viljað bera ábyrgð á stöðu Hasims,“ 
segir Þóra Kristín og segir það fljótt 
hafa komið í ljós að þeir voru margir 
sem vildu ekki ræða málefni hans. 
„Margir vildu ekki ræða mál Hasims 
og reyndu einnig að koma í veg fyrir 
að bókin kæmi út. Til dæmis hurfu 
öll skjöl um Hasim úr skjalageymslu 
Ölfushrepps. Þegar hann loksins 
mátti fá þau afhent, þá voru þau 
bara horfin. Það voru sko ekki allir 
á því að þessi saga yrði sögð,“ leggur 
Þóra Kristín áherslu á.

„En okkur fannst það nauðsyn-
legt því saga Hasims á mikið erindi í 
dag,“ segir hún. „Öll þessi flóttabörn 
sem eru á vergangi í heiminum. Við 
höfum ekki skilning á því að það 
er ekki hægt að leggja allt á börn. 
Það er mýta að þau aðlagist fljótt 
og gleymi erfiðleikum sínum. Við 
verðum að vanda okkur þegar við 
tökum á móti þeim og reyna að 
skilja hvaðan þau koma og úr hvaða 
aðstæðum, það er ekki bara hægt að 
skila þeim þegar illa gengur,“ segir 
Þóra Kristín. 

Hún segir að eftir að hafa kynnst 
Hasim finnist henni enn nöturlegra 
að hugsa til þeirra barna sem komi 
til Íslands á flótta undan stríði og 
öðrum hörmungum. „Þessi börn 
eru kannski mánuðum eða árum 
saman í skóla á Íslandi, að strita 
við að ná fótfestu, læra framandi 
tungumál og eignast vini. Þá koma 
einhverjir kerfiskallar og -kellingar 
og ákveða með einu pennastriki að 
flytja þau út í skjóli nætur og henda 
þeim í yfirfullar flóttamannabúðir. 
Það gæti orðið erfitt að glíma við 
reiði og sárindi þessara barna síðar 
meir þegar þau verða fullorðnir ein-
staklingar.“

Fékk skjól hjá kennurum
Hasim segir skólastjórnendur og 
kennara hafa reynst sér vel á Íslandi. 
„Gæfa mín var hversu gott fólk var 
í skólanum í Þorlákshöfn og svo 
seinna í Austurbæjarskóla,“ segir 
hann frá.

„Kennarar í Þorlákshöfn tóku 
Hasim í fóstur. Þeim þótti vænt 
um hann og þegar fósturforeldrar 
hans vildu hann burt af heimilinu, 
þá fékk hann skjól hjá þeim,“ segir 
Þóra Kristín. „Það gekk svo reyndar 
ekki lengur að hann byggi í Þorláks-
höfn, það var of erfitt fyrir hann,“ 
segir hún frá. „Seinna varð hann 
svo aftur heppinn þegar skólastjórn-
endur og kennarar í Austurbæjar-
skóla tóku hann að vissu leyti undir 
sinn verndarvæng. Þó að þá hafi 
hann þurft að búa einn í herbergi 
hér í Reykjavík. Innan um vega-
lausa. Það var þá sem ég hitti hann 
Hasim, þegar hann gekk í Austur-
bæjarskóla.“

Hasim segist hafa vitað að Þóra 
Kristín væri blaðakona og vildi 
segja henni sögu sína. „Mér leið svo 
hræðilega illa með þetta allt saman 
og vildi held ég einhvern veginn 
losna við þetta allt saman,“ segir 
hann.

Eins og eldspúandi dreki
„Hann var í bekk með syni vin-
konu minnar. Hann var svo rosa-
lega reiður, mér fannst hann eins 
og lítill, svarthærður eldspúandi 
dreki. Hann var svo reiður að hann 
lyftist frá jörðinni þegar hann tal-
aði. Ég sá að hann var ofboðslega 
sært barn,“ segir Þóra Kristín sem 
segist þá hafa hugsað sér að skrifa 
með honum unglingabók, það hafi 
hins vegar þurft að líða lengri tími. 
Það hafi verið of erfitt að ná til hans 
þarna og málið of viðkvæmt. „Fyrir 
tæpu ári leiddi ég hugann að því 
hver örlög hans hefðu orðið, hafði 
upp á honum og við fórum að ræða 
saman,“ segir Þóra Kristín sem tal-
aði auk þess við fjölda annars fólks 
sem kom að málum og studdist við 
þær skriflegu heimildir sem voru 
tiltækar.

Í Reykjavík bjó Hasim á nokkrum 
stöðum. Til dæmis í athvarfi fyrir 
vegalausa unglinga í miðborginni. 
„Um tíma var hann í herbergi í 
Mjölnisholti þar sem bjuggu rónar 
við hliðina á honum. Þar bjó hann 
á meðan hann sótti tíma í Austur-

bæjarskóla. Hann borðaði núðlur 
úr Bónus og þurfti að bjarga sér á 
allan hátt,“ segir hún. „Hann lendir 
í því að verða svolítill götustrákur í 
Reykjavík. Verður sveitarómagi hjá 
Ölfushreppi og býr aleinn í leigu-
herbergi í Reykjavík.“

Einmana og reiður
Hvernig getur svona gerst? Varðar 
þetta ekki lög? 

„Þetta er harðneskjulegt. Það voru 
margir sem vissu þetta og sáu þetta. 
En kennarar bæði í Þorlákshöfn og 
svo í Austurbæjarskóla höfðu auga 
með honum sem var bót í máli,“ 
segir Þóra Kristín frá og á við Guð-
mund Sighvatsson skólastjóra og 
Nínu Magnúsdóttur kennara. Þá 
var félagsmálafulltrúi Ölfushrepps 
einnig í sambandi við hann.

„Ég mætti oft í skólann án nestis 
og ekki tilbúinn. Þá sagði hann Guð-
mundur: Komdu hingað, Hasim 
minn. Og hjálpaði mér. Þau studdu 
við mig þegar ég átti engan að. Þegar 
ég lét ófriðlega í skólanum var ég 
sendur til hans. Hann tók á móti 
mér, auðvitað skammaði hann mig. 
En hann gerði það af alúð þannig 
að ég fann að ég gat áfram treyst á 
hann,“ segir Hasim.

Hann segist hafa verið ákaflega 
einmana. Og reiður. „Ég hélt ég 
væri að hefja nýtt líf þegar ég kom 
til Íslands. Ég þyrfti ekki að hafa 
áhyggjur framar. Á sama tíma var ég 
enn að hugsa til Indlands og þess lífs 
sem ég átti þar. Ég var rótlaus, reiður 
og treysti engum,“ segir Hasim.

„Hann varð alltaf reiðari og 
reiðari, það varð sífellt erfiðara að 
hjálpa honum,“ segir Þóra Kristín.

„Þetta er ekki alveg að baki þótt 
ég lifi góðu lífi í dag. Ég fæ enn mar-
tröð þar sem ég er einn í herbergi 
þar sem rónarnir eru allt í kringum 
mig. Jólin voru erfiðust. Þá er tími 
fjölskyldunnar og þá voru allir 
uppteknir,“ segir Hasim. „Ef ég vildi 
hitta einhvern þá var það kannski 
ekki hægt. Og þegar það var frí í 
skólum og svona. Mér fannst það 
erfitt,“ segir hann.

Tekur föðurhlutverkið alvarlega
„En svo kynnist hann stúlku og fjöl-
skylda hennar býður hann velkom-
inn í þeirra líf. Þau reyndust honum 
ákaflega vel,“ segir Þóra Kristín. Þá 
átti hann góða vini eins og lögreglu-
mann í Reykjavík sem var tilsjónar-
maður á sambýlinu þar sem hann 
bjó. Hann tók Hasim undir sinn 
verndarvæng og hefur alltaf verið 
til taks að hennar sögn.

„Ég á íslenskan son. Hann er átján 
ára og býr með móður sinni á Akur-
eyri. Ég er þakklátur þeim, ég treysti 
þeim vel og veit að hann hefur það 
gott.

Ég tek föðurhlutverkið alvarlega. 
Ég reyni að veita börnum mínum 
það sem ég fékk aldrei. Öryggi. Ég 
fæ að vísa þeim rétta leið og finnst 
ég heppinn.“

Hasim er hér fyrir miðju með mömmu sinni á Indlandi, bróður og frænda. Myndin er tekin skömmu áður en hann var 
settur í lestina til Kalkútta. Hann var bara sex ára gamall og grét í lestinni. Hann endaði á barnaheimili í borginni. 

UM TÍMA VAR HANN Í 
HERBERGI Í MJÖLNISHOLTI 
ÞAR SEM BJUGGU RÓNAR 
VIÐ HLIÐINA Á HONUM. 
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3390 kr.
pk.

Revolution nýársdagatal
Föðrunartrít fyrir áramótin

6590 kr.
pk.

Revolution snyrtivöru jóladagatal

Varalitir, augnskuggar og burstar fyrir jólin

6590 kr.
pk.

Revolution jóladagatal
Allt fyrir varirnar

3390 kr.
pk.

Technic baðvöru jóladagatal

4990 kr.
pk.

Technic snyrtivöru jóladagatal 

Förðurnar- og naglavörur

4990 kr.
pk.

Technic snyrtivöru jóladagatal

 Andlits- og nagladekur

Fæst í:
Bíldshöfða, Flatahrauni, 
Garðabæ, Grafarholti, 

Granda, Lindum og Vallakór

og ... Akranesi, 
Mosfellsbæ, Reyðarfirði, 

Reykjanesbæ, Selfossi og 
Vestmannaeyjum



*  Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og gildir til 4. nóvember  

eða á meðan birgðir endast. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisauka- 

skatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

TAXF
LÝKUR UM 

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

Allir sófar, púðar og sófa-
borð á taxfree tilboði*

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



FREE
HELGINA



H in sænska Beat-
rice Fihn stýrir 
samtökunum Int-
ernational Camp-
aign to Abolish 
Nuclear Weapons 

(ICAN) og hefur gert frá árinu 2014. 
Síðasta ár var stórt fyrir samtökin. 
Í júlí greiddu 122 ríki atkvæði með 
nýjum sáttmála um bann við kjarn-
orkuvopnum og var hann því sam-
þykktur þrátt fyrir harða andstöðu 
kjarnorkuríkja og bandamanna 
þeirra. Í október veitti Fihn svo 
friðarverðlaunum Nóbels viðtöku 
fyrir hönd ICAN.

Í viðtali við Fréttablaðið segir 
Fihn að afstaða Íslands í málinu 
komi henni á óvart, að nýtt vígbún-
aðarkapphlaup sé fram undan og að 
kjarnorkuvopn beri að setja á sama 
stall og til dæmis efnavopn.

Engin góð efnavopnaríki
Að sögn Fihn er enginn eðlismunur 
á því að Norður-Kórea eða ríki sem 
almennt telst ábyrgara eigi kjarn-
orkuvopn. „Það eru engin ábyrg 
lífefnavopnaríki. Vopnin sjálf eru 
vandamálið. Svo höfum við líka 
fengið að sjá hversu hratt jafnvel 
vestræn lýðræðisríki fara úr ábyrgri 
og stöðugri stjórn í röklausa skap-
ofsastjórn.“

Og jafnvel þótt stjórnendur séu 
ábyrgir segir Fihn að slíkt komi ekki 
í veg fyrir mistök, misskilning eða 
slys. Heimsbyggðin hafi séð á tímum 
kalda stríðsins að misskilningur 
leiddi nærri til kjarnorkustyrjaldar.

Aðspurð um þann rökstuðning 
fyrir tilvist kjarnorkuvopna að þau 
búi yfir ákveðnum fælingarmætti 
sem fyrirbyggir stríð svarar Fihn því 
að það sé bara kenning. „Ef þú horfir 
til raunveruleika kjarnorkuvopna 
sérðu að þau ógna öryggi allra þjóða 
og eru þess megnug að valda gífur-
legri þjáningu. Það að eiga kjarn-
orkuvopn þýðir að þú hótar því í 
raun stanslaust að fremja fjöldamorð 
á almennum borgurum.“

Undarlegar undanþágur
Fihn segir að ICAN hafi verið stofnuð 
með það að leiðarljósi að notkun 
vopna sem ekki er hægt að forða 
almennum borgurum undan stang-
ist í raun á við alþjóðavopn og þau 
beri því að banna. 

„Þannig að við sprettum upp úr 
hreyfingunum sem stuðluðu að 
banni lífefnavopna, efnavopna, 
jarðsprengja og klasasprengja og 
við ákváðum að vinna að banni og 
útrýmingu kjarnorkuvopna,“ segir 
Fihn.

Að hennar sögn hafa kjarnorku-
vopn of lengi verið undanþegin 
alþjóðalögum í raun. „Jafnvel ríki 
sem berjast fyrir mannréttindum 
og virða stríðslög, passa sig að drepa 
ekki almenna borgara, virðast gera 
stóra undanþágu fyrir kjarnorku-
vopn. Þeim finnst þau einhvern 
veginn í lagi. Svona eins og þau séu 
eiginlega ekki raunveruleg vopn. 
Fólk lítur á þetta sem eitthvert pólit-
ískt stefnumál en ekki hernaðarmál,“ 
segir Fihn.

Þess vegna, segir Fihn, vill ICAN 
reyna að fá fólk til þess að viður-
kenna raunveruleika kjarnorku-
vopna. „Þau eru stór, tröllvaxin, 
ómannúðleg gjöreyðingarvopn 
sem valda gífurlegri þjáningu og við 
viljum vinna að banni og útrýmingu 
þeirra.“

Nóbelsverðlaunin breyttu miklu 
fyrir samtökin, að sögn Fihn. Þau 
fengu fólk til þess að hafa áhuga á 
málaflokknum og gerði samtök-
unum kleift að beita meiri þrýstingi. 
Að auki leiddu þau til þess að fleiri 
ríki undirrituðu bannsáttmálann og 
til umræðu í kjarnorkuríkjum.

„Við vitum að til dæmis á Íslandi 
hefur verið lögð fram tillaga á þingi 
um að Ísland ætti að skrifa undir og 
fullgilda sáttmálann,“ segir Fihn. 
Bætir því við að verðlaunin hafi haft 
mikil áhrif á starf samtakanna er 
varðar gerð sáttmálans.

Ísland meðsekt 
kjarnorkuveldunum
Fréttablaðið ræðir við Beatrice Fihn, stjórnanda nóbelsverðlauna-
samtakanna ICAN, um baráttuna gegn kjarnorkuvopnum, afstöðu 
Íslands í málinu og framtíðarhorfur kjarnorkumála í heiminum.

Beatrice Fihn þegar hún veitti nóbelsverðlaununum viðtöku fyrir hönd samtaka sinna, ICAN. NORDICPHOTOS/AFP

 Hvers vegna er Ísland ekki með?
Guðlaugur Þór Þórðarson utan-
ríkisráðherra sagði í svari við fyrir-
spurn Smára McCarthy um þá 
ákvörðun Íslands að gerast 
ekki aðili að sáttmálanum 
um bann við kjarnorku-
vopnum að afstaða Íslands 
sé skýr. „Hún er sú að stefna 
skuli að kjarnavopnalausri 
veröld og að kjarnavopnum 
sé eytt með mark-
vissum og gagn-
kvæmum hætti.“

„Ísland studdi 
hins vegar ekki 
þá ályktun og 
þær viðræður 
sem leiddu til 
samningsins 
um bann 
við kjarna-
vopnum. 

Ástæðan var m.a. sú að fyrir fram 
var ljóst að kjarnavopnaveldin 

myndu ekki taka þátt í þessu 
ferli og fyrirséð að ekki 

næðist árangur nema þau 
sætu við samningaborðið. 
Því telja íslensk stjórnvöld 
það raunhæfustu leiðina 
og líklegasta til árangurs að 
styðjast við þá samninga og 

ferli sem fyrir liggja, 
ekki síst samning-
inn um bann við 
útbreiðslu kjarna-
vopna (NPT-
samninginn), 
sem kjarna-
vopnaveldin 
eru aðilar að,“ 
sagði í svari 
ráðherra.

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Ísland meðsekt
Fihn segir að það hafi komið sér á 
óvart að Ísland hafi ekki stutt gerð 
sáttmálans. „Ég held að Ísland eigi 
sér góða sögu um að hafa staðið fyrir 
mannréttindum og stutt setningu 
banns við lífefnavopnum, efnavopn-
um, jarðsprengjum, klasasprengjum 
og hefur tekið afstöðu gegn beitingu 
vopna gegn almennum borgurum,“ 
segir hún og bætir við:

„Ísland hefur líka stutt baráttuna 
fyrir kjarnorkuafvopnun og fest 
það í lög að vopn megi ekki ferðast 
í gegnum Ísland. Þannig að ég held 
að það væri eðlilegt að Ísland skrifaði 
undir. Það þýðir ekki að þið þyrftuð 
að segja ykkur úr NATO. Það þýðir 
einfaldlega að Ísland þyrfti að stað-
festa að ríkið myndi biðja um að 
kjarnorkuvopn væru ekki notuð af 
þess hálfu.“

Sem meðlimur NATO er Ísland 
hluti kerfisins sem viðheldur kjarn-
orkuvopnum, segir Fihn. „Það eru 
bara níu kjarnorkuríki en mun fleiri 
ríki, til dæmis Ísland, sem eru þögul 

eða meðsek í þessu máli. Þessi ríki 
leyfa þessu ástandi að viðgangast í 
sínu nafni.“

Ísland er ekki bara áhorfandi í 
málinu, að sögn Fihn, og stendur 
nú frammi fyrir vali. „Ísland þarf 
að taka afstöðu. Vill það vinna að 
heimi án kjarnorkuvopna eða vera 
meðsekt í þessu nýja vígbúnaðar-
kapphlaupi?“

Nítján hafa fullgilt
Til þess að samningurinn taki laga-
legt gildi þurfa fimmtíu ríki að full-
gilda hann. Fihn segir að það hafi 
nítján ríki nú þegar gert á einu ári 
og að hún búist við því að ríkin verði 
fimmtíu undir lok næsta árs. Málið 
taki hins vegar tíma enda þurfi það 
víða að fara í gegnum þjóðþing sem 
krefst umræðu og nefndarstarfa.

„Þegar fimmtíu ríki hafa skrifað 
undir mun standa í alþjóðalögum 
að kjarnorkuvopn séu ólögleg. Auð-
vitað kemur þá engin heimslögga og 
handtekur kjarnorkuveldin en þetta 
mun gefa baráttufólki aukið vægi. 
Þetta mun gefa ríkjum sem eru and-
víg kjarnorkuvopnum meira vald til 
þess að pressa á kjarnorkuveldin og 
bandamenn þeirra og þetta þýðir að 
nýtt norm verður til.“

Og kjarnorkuveldin og banda-
menn þeirra, til að mynda Ísland, 
munu að sögn Fihn standa fyrir utan 
þetta nýja norm. 

Hún segir að þrýstingur á þau 
muni aukast og bankar gætu til að 
mynda hætt öllum fjárfestingum í 
framleiðendum kjarnorkuvopna. 
„Við viljum taka fjármagnið af fram-
leiðendum kjarnorkuvopna og í raun 
gera vopnin sjálf óaðlaðandi fyrir 
þessi ríki.“

Ógnin enn til staðar
Fihn segir að Bandaríkin og Rússland 
séu við það að hefja nýtt vígbúnaðar-
kapphlaup. Trump hafi til að mynda 
dregið Bandaríkin út úr sáttmála um 
bann við millidrægum eldflaugum 
sem Bandaríkin og Sovét ríkin gerðu 
árið 1987.

„Eldflaugarnar sem þarna voru 
bannaðar voru ætlaðar Evrópu. Þeim 
var ætlað að sprengja í loft upp evr-
ópskar borgir. Það sem er núna að 
gerast er að við erum á barmi nýs víg-
búnaðarkapphlaups og við verðum 
ekki endilega eins heppin nú og við 
vorum síðast. Þetta er raunveruleg 
ógn við öryggi okkar,“ segir Fihn.

Að auki segist Fihn hafa áhyggjur af 
tækniþróun í þessu samhengi. Til að 
mynda af þróun sjálfstýrðra vopna, 
stafrænum hernaði og því að heimur-
inn nú sé töluvert óútreiknanlegri en 
á dögum kalda stríðsins. „Það þýðir 
að ákvarðanir verða ekki eins upp-
lýstar og áður. Við munum ekki endi-
lega vita hvaðan árásin sem verið er 
að svara kom, til dæmis vegna tölvu-
árása. Þetta gerir kjarnorkuvopn mun 
hættulegri í dag en þau hafa nokkurn 
tímann verið.“

Umræðan hjálpar
Kjarnorkuvopn hafa verið mikið 
í umræðunni undanfarin misseri. 
Íranssamningurinn og ákvörðun 
Trumps um að draga Bandaríkin út 
úr honum, deilurnar á Kóreuskaga og 
sú óvænta þíða sem komst svo í þau 
samskipti hafa vakið heims athygli. 
Fihn segir að þrátt fyrir að þetta séu 
uggvænlegir tímar hafi þessar fréttir 
vakið fólk af værum blundi.

„Margir héldu að eftir lok kalda 
stríðsins hefði þetta mál einfaldlega 
verið leyst og að við þyrftum ekki að 
hafa áhyggjur. En auðvitað muna 
margir að þessi vopn eru enn þá til og 
að við þurfum að gera eitthvað í því. 
Þannig að okkur finnst baráttan aldr-
ei hafa verið öflugri þar sem sífellt 
fleiri slást í lið með okkur,“ segir Fihn.

Hún bætir því þó við að á sama 
tíma séu kjarnorkuveldin að uppfæra 
vopnabúr sín og að stjórnarfar víða 
hafi þróast í alræðisátt.

„Ég held að það sé engin tilviljun 
að kjarnorkumál séu komin á dag-
skrá aftur á sama tíma og við erum að 
sjá valdboðssinna stæra sig af stærð 
vopna sinna og sýna andlýðræðis-
legan, illskeyttan, þjóðernishyggju-
legan og ógnandi málflutning. Þetta 
helst í hendur. Kjarnorkuvopn og 
lýðræði fara illa saman.“
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H ljómsveitin Al-
Namrood hefur 
verið virk í rúman 
áratug. Hún hefur 
hins vegar aldrei 
spilað á tónleikum 

og er ekki í neinu sambandi við 
aðdáendur sína í heimalandinu, 
Sádi-Arabíu. Hljómsveitarmeðlimir 
hafa aldrei komið fram undir nafni 
og engar myndir af hljóm-
sveitinni er að finna á netinu. 
Ástæðan er einföld. Hljóm-
sveitin spilar svartmálm (e. 
black metal) og með textunum 
lýsa þremenningarnir andúð 
sinni á þjóðartrúnni íslam. Við 
þessu er dauðarefsing.

Fréttablaðið setti sig í sam-
band við manninn sem kallar 
sig Mephisto, stofnmeðlim, 
hljómsveitarinnar. Að hans 
sögn er vonlaust að staðan 
breytist á meðan Mohammed 
bin Salman er krónprins.

Tjá myrkustu hugsanir
Svartmálmur er hvergi megin-
straumstónlist og hefur helst 
ratað á síður blaðanna í tengslum 
við kirkjubrennur og ofbeldisglæpi 

tónlistarmanna í Noregi. Mephisto 
segir að sögu hljómsveitarinnar 
megi rekja til þess að þrír arabískir 
drengir, í trúaðasta og kúgaðasta 
samfélagi jarðar, hafi áttað sig á því 
að „trúarbrögð séu ekkert annað en 
sviksemi“. Þau efli óréttlátt kerfi og 
því hafi drengirnir valið þessa tón-
list sem vettvang til að „tjá sínar 
myrkustu hugsanir“.

Saga tónlistarstefnunnar mark-
ast að miklu leyti af andstöðu við 
trúarbrögð, einna helst kristni. Á 
þetta bendir Mephisto og segir 
svartmálm því henta boðskapnum 
vel. Innblásturinn kemur, að sögn 
Meph istos, frá hljómsveitum á borð 
við Darkthrone og Bathory en þjóð-
legri arabískri tónlist er blandað við 
hinn hefðbundna svartmálmshljóm.

Í lífshættu
Þótt blátt bann sé í Sádi-Arabíu 
við tónlistinni halda meðlimir Al-
Namrood ótrauðir áfram. „Allt sem 
stangast á við sjaríalög er ólöglegt í 
Sádi-Arabíu. Það er afar auðvelt að 
brjóta þessi lög þar sem það sem 
telst saklaust í eðlilegum heimi telst 
hér saknæmt. Vegna þess ákváðum 
við hreinlega að gera bara það sem 
við viljum. Við yrðum fordæmdir 
sama hvað. Ef ekki vegna tónlist-
arinnar þá vegna þess hvernig við 
hugsum. En við þurftum líka að fá 
útrás. Að reyna að tala máli hinna 
kúguðu og vekja athygli á þeim sem 
hafa þorað að brjótast úr hlekkjum 
heilaþvottarins.“

En telja hljómsveitarmeðlimir sig 
í hættu, í ljósi þess að dauðarefsing 
er við broti þeirra?

„Já, að hluta til vegna tónlist-
arinnar sjálfrar en einnig vegna 
afstöðu okkar gagnvart trúnni. Að 
sjálfsögðu óttumst við að yfirvöld 
komist að því hverjir við erum. Við 
þurfum að takast á við þann ótta. 
En við getum ekki leyft óttanum að 
stjórna okkur,“ segir Mephisto.

Að hans sögn halda þeir áfram 
sköpun sinni, þrátt fyrir hættuna, 
þar sem hljómsveitarmeðlimir vita 
að ríkisstjórnin getur illa stjórnað 
veraldarvefnum. „Við, og margir 
aðrir, notum netið til þess að hafa 
samband við umheiminn. Sam-
félagsmiðlar verða sífellt íburðar-
meiri. Það er hægt að skapa nafn-
lausan aðgang og tjá þannig 
skoðanir sínar. Sjónvarpið er ekki 
lengur eina upplýsingaveitan. Nú 
get ég tjáð skoðanir mínar en samt 
varið mig gegn ríkisstjórninni.“

Einangraðir
Mephisto segir að áskoranirnar séu 
fjölmargar fyrir hljómsveit sem er í 
raun bönnuð, talin hættuleg. Hann 
nefnir skort á stuðningi, tækjabún-
aði og upptökuverum og baráttuna 

fyrir nafnleynd. „Svo er auðvitað 
áskorun fólgin í því að búa í landi 
þar sem þú veist að þú verður háls-
höggvinn, komist yfirvöld að því 
hver þú ert,“ segir Mephisto og 
bætir við: „Við erum orðnir einangr-
aðri. Við höfum lítið samband við 
fjölskyldu okkar og vini. Við þurfum 
að fara afar gætilega svo ekki komist 
upp um okkur.“

Og í ljósi þess að tónlist og boð-
skapur Al-Namrood er ekki liðinn í 
Sádi-Arabíu segist Mephisto hrein-
lega ekki vita hvernig tónlist þeirra 
hefur verið tekið þar í landi. „Ég á 
mjög sjaldan samskipti við aðdá-
endur í Sádi-Arabíu. Ég veit að þeir 
eru til en þeir geta auðvitað ekki 

tjáð stuðning sinn við okkur. Ég veit 
að það er hættulegt fyrir þá.“

Mephisto tekur fram að á Face-
book geti hann séð að hljómsveitin 
á 45 aðdáendur sem staðsettir eru í 
Sádi-Arabíu. „Þetta gætu verið raun-
verulegir aðdáendur. En þetta gæti 
líka verið lögreglan í stafrænu dular-
gervi. Ég er ekki viss.“

Ofurharðstjóri
Undanfarnar vikur hafa fjölmiðlar 
fjallað mikið um Mohammed 
krónprins, sem er eiginlegur leið-
togi Sádi-Arabíu vegna veikinda 
Salmans konungs. Talið er líklegt 
að Mohammed hafi fyrirskipað eða 
að minnsta kosti vitað af morðinu á 
blaðamanninum Jamal Khashoggi í 
Istanbúl í upphafi mánaðar. Khas-
hoggi var þekktur andstæðingur 
prinsins og hafði gagnrýnt hann 
harðlega, meðal annars í pistlum í 
Washington Post.

Mephisto segir að það breyti 
engu, hvorki fyrir hljómsveitina né 
almenning, að Mohammed sé nú að 
komast til valda. „Það verða engar 
breytingar. Einn harðstjóri fer og 
annar kemur í staðinn. Bara í mis-
munandi litum með öðruvísi áróð-
ur. Ef þú lítur til þess að hann er að 
bjóða upp á ýmiss konar afþreyingu 
fyrir almenning geturðu séð að það 
er bara til þess að líta betur út. Inn 
við beinið er þetta enn sama gamla 
ofuríhaldssama trúarofstækiskerfið. 
Þungarokk er enn álitið satanískt,“ 
segir Mephisto og bætir við: „Hann 
er ofurharðstjóri. Með gullmedalíu 
í sínu fagi.“

Óttist þið, í ljósi Khashoggi-máls-
ins, að krónprinsinn muni nú ganga 
lengra til að þagga niður í andstæð-
ingum sínum?

„Það gleður mig að þú spyrjir að 
þessu. Þótt það hryggi okkur auð-
vitað að heyra af því að öðrum Sádi-
Araba (ekki þeim fyrsta) hafi verið 
slátrað er ég einhvern veginn glaður 
yfir að þetta hneyksli vakti heims-
athygli. Þannig hefur heimurinn 
fengið innsýn í okkar raunveruleika. 
Þessi mikilmennskubrjálæðingur 
mun þagga niður í hverjum þeim 
sem er ósammála honum. Fyrir það 
galt herra Khashoggi.“ 

Aðspurður um hvort hann sé 
bjartsýnn á að tjáningarfrelsið auk-
ist í framtíðinni er svar Mephistos 
einfalt: „Það hef ég aldrei verið.“ 

Hætta lífinu fyrir tónlistina

10 Years of Resistance nefnist safn-
plata sádiarabísku sveitarinnar 
sem kom út fyrr á þessu ári.

Dauðarefsing er við 
tónlist og boðskap 
hljómsveitarinnar 
Al-Namrood í heima-
landinu Sádi-Arabíu. 
Sveitin hefur samt 
sem áður gefið út 
plötur í áratug. Stofn-
andi sveitarinnar 
ræðir við Fréttablaðið 
um óttann og stöð-
una í Sádi-Arabíu.

Öfgar og hraði
Svartmálmur er ein öfgafyllsta 
undirstefna þungarokks. Hún 
einkennist af hráum upptöku-
gæðum, öskrandi raddbeitingu og 
miklum hraða. Umfjöllunarefni 
söngtextanna getur verið mis-
munandi. Í textum sínum hefur 
mikill fjöldi sveita þó lýst andúð á 
kristinni trú, hvort sem hún er sett 
fram með stuðningsyfirlýsingu við 
kölska eða heiðna siði. Lítið brot 
svartmálms má svo flokka sem 
nýnasistasvartmálm en sú stefna 
nýtur lítillar hylli í þungarokkssam-
félaginu.

Svartmálmur er skandinavísk 
stefna og eru stærstu og þekkt-
ustu böndin frá Noregi og Svíþjóð. 
Sum þeirra hafa vakið heims-
athygli, þá einna helst norska 
sveitin Mayhem. Sú athygli var þó 
ekki vegna tónlistarinnar. Annars 
vegar komst sveitin í fréttirnar 
eftir að söngvarinn, Per Yngve 

Ohlin, skaut sig í hausinn með 
haglabyssu. Hljómsveitarmeð-
limir fundu hann, tóku mynd af 
líkinu og settu á umslag plötunnar 
Dawn of the Black Hearts. Hins 
vegar komst sveitin í fréttir þegar 
bassaleikarinn Varg Vikernes myrti 
gítarleikarann Øystein Aarseth. Þá 
voru meðlimir Mayhem, líkt og 
nokkurra annarra skandinavískra 
sveita, viðriðnir kirkjubrennur á 
tíunda áratugnum.

Nokkuð blómleg svartmálms-
sena er á Íslandi og er senan trú-
lega sú stærsta í neðanjarðarheimi 
þungarokks hér á landi. Sveitir á 
borð við Misþyrmingu, Svarta-
dauða, Auðn og Sinmara hafa 
verið að gera góða hluti að undan-
förnu og þá má ekki gleyma eldri 
sveitum á borð við Potentiam, 
sem gaf út meistarastykkið Bálsýn 
árið 1999, og því að rætur Sólstafa 
liggja í stefnunni.

VIÐ HÖFUM LÍTIÐ SAM-
BAND VIÐ FJÖLSKYLDU 
OKKAR OG VINI. VIÐ 
ÞURFUM AÐ FARA AFAR 
GÆTILEGA.

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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Iceland             Airwaves
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      20 ára 
afmælisútgáfa    
7.–10. nóvember 

Viðtöl við Ásgeir Trausta, 
Bríeti, Ólaf Arnalds o.fl.

Dagskráin, böndin,  
tónleikastaðirnir og   

sérstakir viðburðir
Fleiri en 230 listamenn 
frá tæplega 26 löndum

Stærsta Iceland Airwaves 
frá upphafi!

Hátíðargestir sem eiga armband geta mætt í Ráðhús Reykjavíkur á mánudag kl. 12 með þetta blað 
 til að eiga möguleika á að vinna ýmsa vinninga og fríðindi í tengslum við hátíðina.

MYND/FLORIAN TRYKOWSKI/ICELAND AIRWAVES

icelandairwaves.is  #airwaves2018

 



 
Þú ert 
kannski 
inni á ein-
hverjum 
stað og 
allt í einu 
byrjar 
einhver 
að spila 
sem getur 
breytt lífi 
þínu.

Við ætlum að spila 
flest lögin af nýju 

plötunni sem kemur út 
snemma á næsta ári.

Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 

Ásgeir Trausti var eitt aðal-
númerið á Iceland Airwaves 
á síðasta ári en þá hélt hann 

eftirminnilega tónleika í Eldborgar-
sal Hörpu við góðar undirtektir. 
Í ár heldur hann öllu minni og 
persónulegri tónleika sem fara 

fram í Fríkirkjunni í Reykjavík 
dagana 9. og 10. nóvember en þar 
fá áhorfendur m.a. að heyra mörg 
ný lög af væntanlegri plötu hans. 
„Ég mun koma þar fram ásamt 
Júlíusi Róbertssyni en við ætlum 
að spila flest lögin af nýju plötunni 
sem kemur út snemma á næsta ári. 
Tónleikarnir verða í stíl við Hring-
sólstúrinn sem ég fór í sumar, lág-
stemmdir og þægilegir, með okkur 

tvo ásamt tveimur gítörum. Senni-
lega hendir maður einhverjum 
eldri lögum inn á lagalistann líka en 
aðalfókusinn er nýju lögin.“

Annasamt ár
Undanfarið ár hefur verið anna-
samt hjá Ásgeiri Trausta. Í upphafi 
árs kláraði hann tónleikaferðalag 
í tengslum við plötuna Afterglow 
sem kom út í fyrra og hóf strax í 
kjölfarið að semja efni fyrir næstu 
plötu. „Ég lokaði mig af í sumar-
bústað í nokkrar vikur til að semja 
og þegar því ferli lauk þá fór ég 
í skíðaferðalag til Austurríkis í 
nokkra daga. Eftir heimkomuna 
hófust upptökur í stúdíóinu þannig 
að árið hefur mestmegnis farið í 
gerð nýju plötunnar.“

Sérstakur viðburður
Utan tónleikanna í Fríkirkjunni 
stendur hann fyrir viðburði í 
stúdíóinu Hljóðrita sem ber heitið 
Straight to Vinyl. Þar munu átta 
ólíkir listamenn halda stutta óform-
lega tónleika, eða taka upp 1-2 lög, 
sem verða gefin strax út á einni 
vínylplötu. Einn heppinn gestur fær 
plötuna að gjöf eftir hverja tónleika 
sem mun innihalda eitt lag á hvorri 
hlið. „Það sem gerir þetta sérstakt er 
að það verður þá aðeins eitt eintak 
til af hverjum tónleikum og einhver 

heppinn áhorfandi fær svo að taka 
það með sér heim. Þetta verða því 
ekki hefðbundnir tónleikar sem 
slíkir heldur býðst þeim að halda 
hér stutta tónleika eða taka bara 
upp eitt eða tvö lög, það fer bara 
eftir fílingnum.“

Ekkert sérstakt þema
Eins og fyrr segir kemur ný plata út 
snemma á næsta ári en hann segir 
hljóðheimi hennar svipa til þess 
sem hann var að gera á fyrstu plötu 
sinni, Dýrð í dauðaþögn, sem kom 
út árið 2012. „Flest lögin eru drifin 
af kassagítar og píanói, minna af 
synthum og elektróník. Pælingin 
í byrjun var að gera lágstemmda 
kassagítarplötu en það var bara 
ekki nógu skemmtilegt þannig að 
platan endaði á að fara í margar 
áttir. Textarnir eru bæði á íslensku 
og ensku og verða því gefnar út tvær 
útgáfur, önnur á íslensku en hin á 
ensku. Það er því ekki víst að það 
verði nákvæmlega sömu lögin á 
báðum útgáfum. Textana vann ég 
með pabba mínum, Einari Georg, 
og Júlíusi Róbertssyni en umfjöll-
unarefni þeirra fara líka í margar 
áttir eins og lögin. Því er erfitt að 
segja að það sé eitthvert sérstakt 
þema í gangi. Stefnan er sett á 
útgáfu snemma á næsta ári en ekki 
er enn kominn útgáfudagur.“

Lágstemmdur og þægilegur  
    Ásgeir Trausti

Ásgeir Trausti heldur tvenna tónleika í Fríkirkjunni í Reykjavík. MYND/ERNIR

Í ár heldur Ásgeir 
Trausti tvenna 
tónleika í Frí-
kirkjunni í Reykja-
vík þar sem nýju 
lögin verða í for-
grunni. Auk þess 
stendur hann 
fyrir skemmtileg-
um viðburðum í 
Hljóðrita þar sem 
heppnir gestir fá 
einstaka vínyl-
plötur að gjöf.

Bríet verður mjög upptekin á 
Airwaves. „Ég verð á fimmtu-
daginn í Stúdentakjallaranum 

og svo um kvöldið á Listasafninu og 
svo verð ég á laugardeginum bæði 
í Landsbankanum og Sundhöll 
Reykjavíkur,“ segir hún og lofar 
sjónrænni ekki síður en hljóðrænni 
upplifun, sérstaklega í Listasafninu. 
„Þar verð ég með flottar mynd-
skreytingar sem verða svolítið 
aðalatriðið og þar verða spiluð ný 
lög sem eru ekki komin út svo ég er 
spennt fyrir því. Ég verð bara ein, 
það verður engin hljómsveit eða 
þannig.“

Þetta er í fyrsta sinn sem Bríet 
kemur fram á Airwaves en í fyrra 
fór hún á nokkra tónleika. „Ég var 
nýbúin að kynnast kærastanum 
mínum og hann náði að redda mér 
miða með því að klippa armband af 
bróður sínum sem hafði keypt arm-
band en komst ekki. Og við límdum 
það á mig sem er auðvitað harð-
bannað,“ segir Bríet, en mælir ekki 
með þessari aðferð. „Við náðum að 
sjá eitthvað áður en armbandið var 
tekið af mér og ég komst ekki lengra 
og náði ekki að sjá það sem mig 
langaði mest að sjá. Svo ég var frekar 
fúl. Ég mæli ekki með þessu, betra 
bara að kaupa miða.“

Hún er mjög spennt fyrir því að 

koma fram á Airwaves. „Mér hefur 
alltaf fundist þetta mjög flott og allt 
í kringum það. Þú ert kannski inni á 
einhverjum stað og allt í einu byrjar 
einhver að spila sem getur breytt lífi 
þínu. Og það er bara geggjað því þú 
ert kannski ekki með allt skipulagt 
heldur bara nokkrir sem þig langar 
að sjá en svo er kannski einhver á 
undan eða eftir sem þú hafðir aldrei 
séð áður. Ég man til dæmis að ég fór 
í fyrra inn á bókasafn og bjóst við 
rólegheitum en þá var þungarokks-
hljómsveit þar og geðveik læti og 
mér brá svolítið en svo var það mjög 
gaman.“

Hún er ánægð með fleira á 
Airwaves í ár. „Mér finnst merkilegt 
og frábært að þetta er í fyrsta skipti 
sem er jafnt kynjahlutfall þó það 
sé sorglegt að það sé að gerast fyrst 
núna.“

Bríet sendi frá sér nýtt lag í gær. 
„Þetta lag hefur verið til í svolítinn 
tíma og ég er ótrúlega spennt að 
gefa það út því þetta er lag sem 
hefur persónulega merkingu fyrir 
mig,“ segir hún. „Þetta er dúett með 
Steinari og ég er mjög spennt að fá 
viðbrögð því það er svolítið öðruvísi 
en það sem ég hef gert áður.“ Nýja 
lagið er hægt að finna á Spotify og 
auðvitað er líka hægt að heyra Bríeti 
sjálfa flytja það á Airwaves.

Frábært að það sé loksins  
jafnt kynjahlutfall á Airwaves
Bríet er átján ára söngkona og rísandi stjarna á íslenskum tónlistarhimni. Hún gaf út sitt fyrsta lag, 
In Too Deep, í janúar síðastliðnum en lagið hlaut feykilega góðar viðtökur bæði hérlendis og er-
lendis. Bríet hlakkar til að taka þátt í Airwaves en hún kemur nú fram þar í fyrsta sinn. 

Bríet leggur mikið upp úr því sjónræna þegar hún kemur fram og mega áhorfendur búast við 
skrautlegu sjónarspili þegar hún kemur fram í Listasafninu á fimmtudaginn.
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Icelandair hefur verið stoltur styrktaraðili Iceland Airwaves í 20 ár og þannig lagt sitt af 
mörkum við að auðga íslenskt menningarlíf. Annað árið í röð verður Listasafn Reykjavíkur 
tónleikastaður Icelandair og hlökkum við til að taka á móti hátíðargestum. Icelandair hefur 
jafnrétti að leiðarljósi og við fögnum því jöfnu kynjahlutfalli listafólksins sem fram kemur í ár. 
Góða skemmtun. 

STUÐNINGUR 
FRÁ UPPHAFI

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
  

IC
E

 9
0

0
51

  
11

/1
8



Það er orðið ansi 
langt síðan ég hef 

sjálfur haldið tónleika 
hér á landi.

Eins og flestir, ef ekki allir, 
íslenskir tónlistarmenn 
hlakkar Ólafur Arnalds mjög 

til að koma fram á Iceland Airwaves 
í næstu viku enda þá orðin þrjú 
ár síðan hann spilaði síðast undir 
eigin nafni hér á landi. „Ég held að 
ég geti nokkurn veginn fullyrt að 
Iceland Airwaves eigi sérstakan 
stað í hjarta allra íslenskra tónlist-
armanna. Tíminn til undirbúnings 
er hins vegar knappari en á öðrum 
tónleikum, svo það þarf að passa sig 
að reyna ekki að gera of mikið. Það 
er orðið ansi langt síðan ég hef sjálf-
ur haldið tónleika hér á landi en 
það var einmitt á Iceland Airwaves 
árið 2015. Reyndar spilaði ég með 
techno-bandinu mínu Kiasmos  rétt 
eftir áramótin hér heima en óhætt 
er að segja að tónleikarnir í næstu 
viku verði öðruvísi.“

Tvennir tónleikar
Ólafur kemur fram á tvennum 
tónleikum á hátíðinni, á fimmtu-

dag og föstudag, og eru þeir hvorir 
tveggja í Þjóðleikhúsinu og hefjast 
á miðnætti. „Meginuppistaðan í 
dagskránni verða lög af nýjustu 
plötu minni, re:member, sem kom 
út í lok sumars en ég mun líka flytja 
nokkur eldri lög í bland við þau 
nýju.“ Re:member hefur fengið 
mjög góðar viðtökur heima og 
erlendis, bæði hjá aðdáendum og 
gagnrýnendum.

Hlaðinn verkefnum
Ólafur hefur svo sannarlega ekki 
setið auðum höndum síðan 2015. 
Árið 2016 gaf hann út plötuna 
Island Songs en við gerð hennar 
ferðuðust hann og Baldvin Z leik-
stjóri til sjö mismunandi staða á 

Íslandi þar sem Ólafur vann með 
sjö ólíkum listamönnum og Baldvin 
tók upp myndbönd við lögin sjö. 
Einnig samdi hann tónlist við 
sjónvarpsþættina Broadchurch 
eins og frægt er orðið en fyrir hana 
hlaut hann hin virtu BAFTA-sjón-
varpsverðlaun. Ólafur kom einnig 
að tónlistinni í þáttunum Electric 
Dreams sem byggðir eru á verkum 
rithöfundarins Philips K. Dick.

Langur túr fram undan
Fyrri hluti árs fór í gerð og upp-
töku re:member og segist Ólafur 
hafa eytt stærstum hluta þess tíma 
einn í stúdíóinu. „Núna er ég hins 
vegar að byrja tónleikaferðalag sem 
klárast einhvern tímann í lok næsta 
árs. Fyrsta hlutanum er að ljúka 
núna í þessum töluðu orðum og 
við komum beint á Airwaves. Eftir 
tónleikana í næstu viku förum við 
beint til Bandaríkjanna á stuttan 
túr og þaðan til Ástralíu. Svo endum 
við árið á að flytja stóru útgáfuna af 

„sjóvinu“ heim til Íslands og stillum 
upp fyrir tónleika í stóra salnum í 
Hörpu.“

Vegna mikilla anna undanfarið 
segist Ólafur ekki hafa gefið sér tíma 
til að kynna sér nægilega vel dagskrá 
hátíðarinnar. „Ef ég á að vera alveg 

hreinskilinn þá hef ég ekki náð að 
skoða dagskrána nógu vel enda er 
ég búinn að vera á tónleikaferðalagi 
síðan um miðjan september. En 
ég er þó mjög hrifinn af Aurora og 
Blood Orange svo ég nefni nokkra 
sem koma fram á Airwaves í ár.“

  Airwaves á sér 
sérstakan stað
Nýjasta plata Ólafs Arnalds kom út í ágúst og hefur feng-
ið góðar viðtökur. Lögin á henni verða í forgrunni tón-
leika hans í Þjóðleikhúsinu á fimmtudag og föstudag.

„Eftir tónleikana í næstu viku förum við beint til Bandaríkjanna á stuttan túr 
og þaðan til Ástralíu,“ segir Ólafur Arnalds. MYND/ÓLAFUR ARNALDS

#CENTERHOTELS

centerhotels.com/airwaves

Happy Hour &
freistandi tilboð!

16:00 ARON BIRKIR
17:00 VIO
18:00 STAFRÆNN HÁKON

fimmtudag
 8. nóvember

ÍSAFOLD //
CENTERHOTEL ÞINGHOLT
Þingholtsstræti 5 
101 Rvk. - 595 8535

16:30 MILL
17:30 ARI ÁRELÍUS
18:30 VAR

föstudag
 9. nóvember

JÖRGENSEN //
CENTERHOTEL MIÐGARÐUR
Laugavegur 120  
105 Rvk. - 595 8565

16:00 FEBRÚAR
17:00 MIMRA
18:00 INGUNN HULD

laugardag
 10. nóvember

SKÝ //
CENTERHOTEL ARNARHVOLL
Ingólfsstræti 1 
101 Rvk. - 595 8545

BÝÐUR UPP Á ICELAND AIRWAVES OFF-VENUE TÓNLEIKA

STOLTUR STYRKTARAÐILI
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Landsbankinn vill styðja við bakið á ungu og  
efnilegu tónlistarfólki. Undanfarin fimm ár höfum  
við styrkt Iceland Airwaves og unnið náið með  
fimmtán glæsilegum listamönnum. Framtíð  
íslenskrar tónlistar er svo sannarlega björt.
www.landsbankinn.is/icelandairwaves

Off Venue - 8. nóvember
Stúdentakjallarinn

Off Venue - 10. nóvember
Landsbankinn Austurstræti

17.00  Huginn
17.30  Bríet
18.00  Kælan Mikla

15.30  Huginn
16.00  Bríet
16.30  Aron Can

Júníus 
Meyvant

Axel Flóvent

Auður

GDRN

Kælan Mikla

Vök

dj. flugvél  
og geimskip

East of
My Youth

Birnir

Huginn

Young Karin

Herra  
Hnetusmjör

RuGl

Between 
Mountains

Bríet



LISTASAFN
REYKJAVÍKUR
Icelandair sviðið

23:00 Superorganism (UK)

21:40 Alma (FI)

20:40 Tommy Cash (EE)

19:45 Tierra Whack (US)

19:00 Bríet 

 

 

 

 

 

GAMLA BÍÓ
Heineken sviðið 
Line of Best Fit kynnir

00:00 Nadine Shah (UK)

22:40 Stereo Honey (UK)

21:30 Warmland 

20:20 Mr. Silla 

19:30 Tómas Jónsson 

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Grapevine sviðið

00:00 Ólafur Arnalds

22:40 Högni

21:30 Hugar

20:30 Lisa Morgenstern (DE)

19:30 Bára Gísladóttir

 + Skúli Sverrisson

IÐNÓ
Landsbanka sviðið

00:10 Tamino (BE/EG)

22:50 Snail Mail (US)

21:50 Husky Loops (UK)

20:50 Gyda

20:00 Ateria

 

HÚRRA
Les Inrockuptibles kynnir

00:30 Jimothy Lacoste (UK)

23:20 Injury Reserve (US)

22:20 Girlhood (UK)

21:20 Jockstrap (UK)

20:20 Tawiah (UK)

19:30 Bagdad Brothers 

GAUKURINN
00:20 Descartes a Kant (MX)

23:20 ZAAR (DK)

22:20 Hórmónar 

21:30 GRÓA 

20:40 Tófa 

19:50 Vicky 

HARD ROCK CAFÉ 
Hertz sviðið

00:30 Arnar Úlfur

23:40 Sprite Zero Klan

22:50  ALVIA

22:00 Geisha Cartel

21:10 SURA

20:30 Ragga Holm

19:50 Elli Grill

 

HRESSÓ
00:20 Yeo (AU)

23:30 ABBACOOK (EC)

22:30 Elín Harpa 

21:40 Dadykewl 

20:50 Mueveloreina (ES)

20:00 Kajak 

BRYGGJAN 
BRUGGHÚS
Cintamani sviðið 

00:20 Trupa Trupa (PL) 

23:10 AmabAdamA

22:10 Indriði

21:20 Berghaim

20:20 Barry Paquin

 Roberge (CA)

19:30 Surf Dads (CA)

 

SILFURSALIR
TVG/Zimsen sviðið 

00:20 Off Bloom (UK/DK)

23:20 Haiku Hands (AU)

22:20 Milkywhale

21:20 Fieh (NO)

20:30 Sunna

19:40 VAZ (SE)

FRÍKIRKJAN
22:20 Ylja 

21:10 Snorri Helgason

20:00 Gabríel Ólafs

19:00  Bláskjár 

HLJÓÐRITI
Ásgeir kynnir 'Beint á vínyl'

16:00 JFDR

18:00 aYia

Ásgeir býður góðum

gestum í hljóðverið til að taka

upp tónlist beint á vínyl sem

heppnir áhorfendur á staðnum

fá gefins.

SKRÁNING FYRIRFRAM SKILYRÐI

 

 

 

 

 

 

LISTASAFN
REYKJAVÍKUR
Icelandair sviðið

GAMLA BÍÓ
Heineken sviðið 
RÚV kynnir

00:25 Valdimar

23:30 Una Stef

22:30 Moses Hightower

21:30 Hildur Vala

20:40 Árstíðir

19:50 Kiriyama Family 

IÐNÓ
Landsbanka sviðið

00:20 Une Misère

23:10 Kælan Mikla

22:00 GlerAkur

21:00 Special-K

20:00 Himbrimi

 

HÚRRA
00:20 Máni Orrason

23:20 Rythmatik

22:20 VAR

21:20 Ateria

20:30 Grúska Babúska

19:40 Febrúar

HLJÓÐRITI
Ásgeir kynnir 'Beint á vínyl'

16:00 Axel Flóvent

18:00 Júníus Meyvant

Ásgeir býður góðum

gestum í hljóðverið til að taka

upp tónlist beint á vínyl sem

heppnir áhorfendur á staðnum

fá gefins.

SKRÁNING FYRIRFRAM SKILYRÐI

 

 

 

 

 

 

00:10 Godchilla 

23:00 Dead Sea Apple 

22:20 Toy Machine 

21:40 Carpet 

20:50 Sólveig Matthildur 

20:00 Future Figment 

19:10 Ring of Gyges 

GAUKURINN
20 years of Iceland

Airwaves

HARD ROCK CAFÉ 
Hertz sviðið

00:20 KUL

23:20 Austurvígstöðvarnar

22:20 Korter í flog

21:20 Beebee and the

 Bluebirds

20:20 Mosi

19:30  Árný

HRESSÓ
00:20 Allenheimer (IS) 

23:20 asdfhg. (IS) 

22:30 Jökull Logi (IS) 

21:40 TRPTYCH (IS) 

20:50 KLAKI (IS)

BRYGGJAN 
BRUGGHÚS
Cintamani sviðið 

00:20 Helgi

23:20 Teitur Magnússon

22:30 Bodypaint

21:40 Árni Vil

20:50 Ingibjörg Turchi

20:00 Madonna + Child

00:20 JMSN (US)

23:20 GKR 

22:30 Huginn 

21:40 Cell7 

20:50 Yung Nigo Drippin' 

20:00 Countess Malaise 

SILFURSALIR
TVG/Zimsen sviðið 

LISTASAFN
REYKJAVÍKUR
Icelandair sviðið

01:00 Cashmere Cat (NO)

00:00 Birnir 

23:20 Floni 

22:40 Philip Emilio (NO)

22:00 Logi Pedro 

21:20 Sturla Atlas

20:40 Joey Christ 

20:00 Young Karin 

HARPA - FLÓI
01:00 Aurora (NO)

23:40 Scarlet Pleasure (DK)

22:20 Vök 

21:10 aYia 

20:00 CeaseTone 

19:10  SiGRÚN 

GAMLA BÍÓ
Heineken sviðið 
Line of Best Fit kynnir

00:20 Hatari 

23:10 The Voidz (US)

22:00 Agent Fresco 

21:00  Mammút 

20:00 Fufanu 

19:10 Between Mountains 

00:00 Ólafur Arnalds

22:30 Högni

21:10 Sóley

20:00 Sólstafir

19:00 Eivør (FO)

 

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

IÐNÓ
Landsbanka sviðið

06:00 6am Rave with Yoga

 Moves with DJ Margeir

 and Tómas Oddur from

 Yoga Shala

Moshi Moshi 20 ára
01:40 Stephen Bass DJ Set (UK)

00:30 Benin City (UK)

23:10 Flamingods (UK/BH)

22:00 Girl Ray (UK)

21:00 Charles Watson (UK)

20:00 The Rhythm Method (UK)

 

HÚRRA
03:00  DJ Snorri Ástráðs 

02:10 Sykur 

01:00 WWWater (BE)

23:50 Jarami (SE)

22:50 Smerz (NO)

21:40 Rizan Said (SY)

20:50 DJ. Flugvél & Geimskip 

20:00 Heiðrik (FO)

 

GAUKURINN
02:20  Grísalappalísa 

01:00 Trupa Trupa (PL)

00:00 Fontaines D.C. (IE)

23:00 Nanook (GL)

22:00 Sorry (UK)

21:10 Stafrænn Hákon 

20:20 Horrible Youth 

19:30 Julian Civilian 

 

HARD ROCK CAFÉ  
Iceland Sync kynnir

02:20 GKR

01:20 Surma (PT)

00:20 ∑tella (GR)

23:20 Plàsi (SE)

22:20 Auður

21:20 Svala

20:40 AFK

20:00  Karítas

HRESSÓ
Möller Records Kynnir

03:00 Bervit

01:00 Árni²

00:00 Futuregrapher

23:20 Bistro Boy

22:30 EinarIndra

21:40 Gunnar Jónsson 

 Collider

20:50 Andartak

BRYGGJAN 
BRUGGHÚS
Cintamani sviðið 

00:20 The Orielles (UK)

23:10 Kat Frankie (AU/DE)

22:10 Holy Nothing (PT)

21:20 Magnús Jóhann

20:30 Mari Kalkun (EE)

19:40 Kjartan Holm

 

SILFURSALIR
TVG/Zimsen sviðið 

00:20 ClubDub

23:10 Cola Boyy (US)

22:10 Naaz (NL)

21:20 Blanche (BE)

20:30 Sylvia Erla

19:40 Kría 

SKRÁÐU ÞIG Á SÉRSTÖKU VIÐBURÐINA Á

WWW.ICELANDAIRWAVESI.IS/SPECIAL

SÉRSTAKIR VIÐBURÐIR
MEÐAN Á HÁTÍÐINNI STENDUR

FÖSTUDAGUR
6AM YOGA

RAVE AT IÐNÓ

LAUGARDAGUR
SUNLAUGARPARTÝ

Í SUNDHÖLLIN 

MIÐ - LAU

ÁSGEIR kynnir

BEINT Á VINÝL

HLJÓÐRITI
Ásgeir kynnir 'Beint á vínyl'

16:00 Charles Watson

18:00 Hilang Child

Ásgeir býður góðum

gestum í hljóðverið til að taka

upp tónlist beint á vínyl sem

heppnir áhorfendur á staðnum

fá gefins.

SKRÁNING FYRIRFRAM

SKILYRÐI

 

 

 

 

 

 

Leiðsögn um slóðir popp- 

og rokksögu Íslands. Arnar 

Eggert leiðir gönguna, sem 

tekur um klukkutíma. 

Takmarkað pláss. 12.00

og 16.00.

SKRÁNING FYRIRFRAM SKILYRÐI

HARPA
Tónlistarganga um
Reykjavík

SKÚLI CRAFT
BAR

THE OFFICIAL
IA CLUB HOUSE

Tilboð á mat og drykk

ARMBAND SKILYRÐI

LISTASAFN
REYKJAVÍKUR
Icelandair sviðið

01:00 Not3s (UK)

23:50 Rejjie Snow (IE)

22:30 Herra Hnetusmjör

 og Huginn 

21:30 Emmsjé Gauti 

20:40 JóiPé x Króli 

20:00 Cyber 

HARPA - FLÓI
01:00 Blood Orange (US)

23:40 Natalie Prass (US)

22:20 JFDR 

21:10 Team Dreams: 

 Sin Fang, Sóley

 & Örvar Smárason 

20:00 Eivør (FO)

 

 

 

 

 

GAMLA BÍÓ
Heineken sviðið 
Line of Best Fit kynnir

00:00 Soccer Mommy (US)

22:40 Júníus Meyvant 

21:30 Axel Flóvent 

20:30 James Vickery (UK)

19:30 Sycamore Tree 

IÐNÓ
Landsbankinn

20 Years of Bella Union

01:00 Simon Raymonde

 DJ Set (UK)

23:40 Mammút

22:20 Pom Poko (NO)

21:00 Hilang Child (UK)

20:00 Eydís Evensen

HÚRRA
03:00 B1B2 

02:00 Polo & Pan (FR)

01:00 AV AV AV (DK)

00:00 Mavi Phoenix (AT)

23:00 MorMor (CA)

22:10 Berndsen 

21:20 Daði Freyr 

20:30 Munstur 

19:40 Mighty Bear 

 

GAUKURINN
02:10 Pink Street Boys 

01:00 Black MIDI (UK)

23:50 Gaffa Tape Sandy (UK)

22:50 Dr. Spock 

22:00 VIO 

21:10 Shakes 

20:10 The Anatomy

 of Frank (US)

19:10 Different Turns 

HARD ROCK CAFÉ 
Hertz sviðið 

02:20 Rock Paper Sisters 

01:20 Danny &

 The Veetos (FO)

00:20 Birgir 

23:20 Total Hip

 Replacement (DK)

22:20 Ljósfari 

21:20 Hinemoa 

20:30 Ari Árelíus 

19:40 Moonbear 

HRESSÓ
03:00 LaFontaine

01:00 Helgi Sæmundur 

00:20 Lord Pusswhip

23:20 kef LAVÍK

22:30 Two Toucans 

21:40 Kött Grá Pje

20:50 Fever Dream

20:00 Jelena Ćirić

 

BRYGGJAN 
BRUGGHÚS
Cintamani sviðið 

00:20 Benny Crespo's Gang 

23:10 Árstíðir 

22:00 Matthildur 

20:50 Lyon (FO)

20:00 Mókrókar 

 

SILFURSALIR
TVG/Zimsen sviðið 

00:20 Jónas Sig 

23:10 Crumb (US)

22:10  Boniface (CA)

21:10 Lára Rúnars 

20:20 Tara Mobee 

19:30 VASI 

FRÍKIRKJAN
22:20 Hak Baker (UK)

21:00 Ásgeir

20:00 Stella Donnelly (AU)

19:00 Tuvaband (NO)

 

HLJÓÐRITI
Ásgeir kynnir 'Beint á vínyl'

16:00 Bríet

18:00 Between Mountains

Ásgeir býður góðum

gestum í hljóðverið til að taka

upp tónlist beint á vínyl sem

heppnir áhorfendur á staðnum

fá gefins.

SKRÁNING FYRIRFRAM SKILYRÐI

 

 

 

 

 

 

FRÍKIRKJAN
22:20 Bedouine (US)

21:00 Ásgeir

20:00 Axel Flóvent

19:00 Bára Gísladóttir

SKRÁNING SKILYRÐI

SUNDHÖLLIN
15:00 DJ Snorri Ástráðs

17:00 Daði Freyr

18:00 BRÍET

DAGSKRÁ

MIÐ.
7. NÓV.
���������	
���������	
���������	


FIM.
8. NÓV.
���������	
���������	
���������	


FÖS.
9. NÓV.
���������	
���������	
���������	


LAU.
10. NÓV.
���������	
���������	
���������	


23:10 Hayley Kiyoko (US)

22:00 Reykjavíkurdætur 

21:15 Úlfur Úlfur 

20:30 Auður 

19:50 Hildur 

19:00 GDRN 

Öll dagskrá er háð breytingum og getur ri
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Sniðugt er að nýta inn-
volsið úr graskerjunum 
í ýmsa rétti. Til dæmis 
kjúklingakarrí.   ➛6
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Við styðjum starf Special Olympics á Íslandi 

Við stöndum fyrir réttlæti - Ekkert um okkur án okkar

Jónas Ingi Björnsson keppir í knattspyrnu á Special Olympics og Herdís Hreiðarsdóttir, móðir hans, fylgir honum sem klapplið á alla leiki. MYND/EYÞÓR 

Sigurför fyrir 
sjálfsmyndina

Í mars næstkomandi fara heimsleikar Special Olympics fram í 
Abú Dabí. Jónas Ingi Björnsson knattspyrnumaður tekur þátt í 
leikunum en móðir hans, Herdís Hreiðarsdóttir, er meðal fyrir-

lesara á ráðstefnunni „Sigurför fyrir sjálfsmyndina“.



Ráðstefna Special Olympics á Íslandi 
,,Sigurför fyrir sjálfsmyndina”
Laugardagur 10. nóvember 2018 kl. 10:15 – 13:00 Radisson BLU Saga Hótel, salur HEKLA 2.h.
 

09:45  – 10:15 
Guðmundur Sigurðsson og Daði Þorkelsson fulltrúar LETR á Íslandi og rannsóknarlögreglumenn taka á  móti gestum 

10:15 – 10:25  
Setning ráðstefnu - Jóhann Arnarsson, varaformaður ÍF og í stjórn Special Olympics á Íslandi

10:25 – 10:35  
Special Olympics á Íslandi   ,,Hlekkur í stórri keðju tækifæra”  Anna Karólína Vilhjálmsdóttir, frkvstj. Special Olympics á Íslandi 

10:35 –10:50       
Ásmundur Einar Daðason, félags og jafnréttismálaráðherra  

10:50 – 11:05      
 Herdís Hreiðarsdóttir, móðir & Jónas Björnsson, knattspyrnumaður 

11:05 – 11:20      
„Unified golf”  Heida Guðnadóttir, systir og Bjarki Guðnason, bróðir 

11:20 – 11:35      
„Unified badminton” Jónas Sigursteinsson, þjálfari, Þorsteinn Goði Einarsson og Guðmundur K. Jónasson, keppendur 

11:-35: 11:50      
Ný grein, - Nútímafimleikar, Sigurlín Jóna Baldursdóttir þjálfari, Arna Dís Ólafsdóttir og Hekla B. Hólmarsdóttir, keppendur  

11:50 – 12:10      Hlé    

12:10 – 12:25        
Karlotta J. Finnsdóttir, móðir, Ásgeir Þ.Árnason, faðir,  Ásdís Ásgeirsdóttir, keppandi í listhlaupi á skautum  

12:25 – 12:45 
YAP - Young Athlete Project. Heilsuleikskólinn Háaleiti, Ásbrú (Skólar ehf) Ásta Katrín Helgadóttir íþróttakennari og Stefan C 
Hardonk, faðir  

12:45 – 13:00         
Samantekt og spurningar úr sal 
 
Ráðstefnustjórar eru Aron Freyr Heimisson, knattspyrnumaður og Bára Ólafsdóttir, sundkona. 
Ókeypis aðgangur og allir velkomnir

Við bjuggum í Bandaríkj-
unum þegar við gerðum 
okkur grein fyrir að hann 

var eitthvað öðruvísi,“ segir Herdís 
um Jónas Inga. „Hann á tveimur 
árum eldri systur sem var fljót til 
að læra en hann var seinn til og við 
fundum strax að það var eitthvað 
ekki eins og það átti að vera.“ Jónas 
fékk ekki greiningu úti en þegar 
hann var fimm ára og fjölskyldan 
flutti heim var hann greindur með 

ódæmigerða einhverfu. „Hann 
talaði mjög lítið og átti erfitt með 
skapið en var mjög kraftmikill og 
fjörugur svo okkur fannst kjörið að 
senda hann í íþróttir hjá Íþrótta-
félaginu Ösp sem er íþróttafélag án 
aðgreiningar. Okkur fannst líklegra 
að hann myndi spjara sig betur í 
einstaklingsíþrótt þar sem hann 
þyrfti ekki að taka tillit til annarra 
svo hann fór að æfa sund.“

Fljótlega fékk Jónas þó áhuga 
á fótbolta og hann byrjaði að æfa 
fótbolta með Öspinni um tíu ára 
aldur. „Við prófuðum fyrst að 

senda hann í almennt félag en það 
hentaði honum ekki, hann var 
orðinn svo stór og þar eru gerðar 
svo miklar kröfur þegar krakkar 
eru komnir á þennan aldur,“ segir 
Herdís. „Þar snýst allt um sigur og 
að keppa og getuskiptingu sem 
eru ekki alveg sömu gildin og hjá 
Öspinni. Hann hefur spilað þar 
síðan undir stjórn þjálfarans Darra 
McMahon sem er alveg einstakur.“ 

Þegar Jónas var fimmtán ára fékk 
hann boð um að keppa á Evrópu-
leikum Special Olympics í Belgíu 
sem var hans fyrsta stóra mót. „Það 

eru ekki margir sem æfa fótbolta 
fyrir fatlaða á Íslandi og því eru 
ekki mörg tækifæri til að keppa á 
Íslandi,“ segir Herdís. „Þess vegna 
var það frábært tækifæri og mikill 
heiður fyrir 16 ára ungling að vera 
valinn í landslið Íslands í fótbolta. 
Ekki í A-landsliðið en landslið var 
það samt.“ 

Foreldrar Jónasar fóru með út en 
hann dvaldi í sérstöku keppenda-
þorpi leikanna og hitti þau aðeins 
kringum leiki. „Það var erfitt að 
sleppa hendinni af honum því 
hann var með þeim yngstu. En ég 
gleymi aldrei hvað ég var stolt. Ég 
hefði aldrei trúað að ég myndi sjá 

einhverfa strákinn minn taka þátt í 
hópíþrótt og vera hluta af liði.“ 

Hún nefnir einnig hvað það er 
dýrmætt fyrir Jónas Inga félagslega 
að taka þátt í Special Olympics. 
„Þó honum hafi liðið ágætlega í 
skóla án aðgreiningar og vel haldið 
utan um hann þá er hann þar ekki 
á jafnréttisgrundvelli. En á Special 
Olympics eru allir á jafningja-
grundvelli þar sem leikarnir eru 
þannig uppbyggðir að fyrst eru 
æfingaleikir og svo raðað í lið eftir 
getu. Þar getur hann látið ljós sitt 
skína og skarað fram úr.“ 

Ári síðar var Jónasi boðið að 
taka þátt í heimsleikum Special 
Olympics í Los Angeles. „Þá fórum 
við systir hans með sem klapplið,“ 
segir Herdís og bætir við: „Þar var 
mikil harka og mömmunni var nóg 
um en þeir stóðu sig með prýði og 
enduðu í fjórða sæti. Hann var ekki 
alveg sáttur við það en stærsti lær-
dómurinn er að þó að þú tapir leik 
þá er það bara að halda áfram, eins 
og fyrirmyndirnar í A-landsliðinu.“

Í dag er Jónas Ingi á starfsbraut 
í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 
og tekur líka almenna áfanga í 
skólanum. „Hann vinnur líka sem 
aðstoðarmaður á æfingum í boccia 
hjá Öspinni. Hann hlakkar til 
heimsleikanna í Abú Dabí á næsta 
ári og framtíðin er björt.“

Jónas Ingi hefur verið valinn í knattspyrnulið Íslands á Special Olympics þrisvar sinnum og er nú á leið til Abú Dabí í vor. 

ÞÁTTTAKAN ER AÐALATRIÐIÐ Á SPECIAL OLYMPICS

Samtökin Special Olympics International (SOI) voru stofnuð af Kennedy-
fjölskyldunni 1968 og forseti SOI er Timothy Kennedy Shriver. Áhrif Kenn-
edy fjölskyldunnar koma fram í öllu starfi samtakanna sem hafa náð 
gífurlegri útbreiðslu. Starfsemin byggist upp á því að skapa einstaklingum 
með þroskahömlun/sérþarfir tækifæri til þátttöku í íþróttastarfi þar sem 
virðing og jafnræði ríkir og allir eru sigurvegarar. 

Allir geta verið með, jafnt byrjendur sem lengra komnir. Yfir 500 
Íslendingar hafa fengið tækifæri til þátttöku á heimsleikum Special 
Olympics sem haldnir eru fjórða hvert ár. Auk íþróttastarfs stendur SOI 
fyrir alþjóðaverkefnum sem miða að því að bæta heilsufar, menntun 
og daglegt líf þessa hóps. Alþjóðaskrifstofa er í Washington og Evrópu-
skrifstofa í Brussel og Dublin. Umfang og glæsileiki heimsleika Special 
Olympics líkist helst Ólympíumótum en keppnisform er gjörólíkt. Engin 
lágmörk þarf á leikana og jafnt byrjendur sem lengra komnir taka þátt.

Þátttakan er aðalatriðið, allir keppa aðeins við sína jafningja og allir 
eiga sömu möguleika á verðlaunum. Hugmyndafræði Special Olympics 
byggir á gildi umburðarlyndis og jafnræðis þar sem áhersla er á þátttöku, 
ánægju, einstaklingsmiðaða færni og ekki síst vináttu.

Nánar um Special Olympics www.specialolympics.org.

Framhald af forsíðu ➛ Áætlað er að Special 
Olympics verði 

stærsti íþróttaviðburður 
heims árið 2019.  Íþrótta-
samband fatlaðra og 
Special Olympics á 
Íslandi senda 38 kepp-
endur í 10 íþróttagrein-
um.
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Með því að taka 
inn Digest Gold 

veit ég líka að líkaminn 
nær að nýta næringar-
efnin til fullnustu, ég er 
orkumeiri og get borðað 
áhyggjulaus því maga-
ónotin eru horfin.
Kristín Sif Björgvinsdóttir,  
útvarpskona, CrossFit-þjálfari  
og tveggja barna móðir

Færðu í magann, uppþembu 
og loft þegar þú borðar 
steik? Verki ef þú leyfir þér 

smá mjólkurvörur? Sumir fá líka 
óþægindi, uppþembu og vindverki 
eftir máltíð en vita ekki af hverju. 
Afar líklegt er að þetta tengist 
skorti á meltingarensímum, sem er 
algengt vandamál því þau sjá um 
niðurbrot fæðunnar.

Ensím brjóta niður fæðuna
Meltingarensím eru af mörgum 
tegundum og hafa öll mis-
munandi hlutverk en hjá öllum 
hefst meltingin í munninum. 
Þar eru fyrstu meltingarensímin 
sem fæðan kemst í snertingu við 
og hefja þau niðurbrot á kol-
vetnum. Í maganum taka svo 
fleiri tegundir af ensímum við og 
brjóta m.a. niður prótein, fitu og 
laktósa. Stundum gerist það þegar 
við borðum of mikið og/eða að 
samsetning matarins er slæm að 
líkaminn nær ekki að „lesa skila-
boðin rétt“ eða getur ekki framleitt 
nægilega mikið af ensímum. Þetta 
getur valdið vandamálum hjá fjöl-
mörgum. Ekki bara magaónotum, 
þreytu, fæðuóþoli eða öðrum 
kvillum, heldur getur það gerst 
að við fáum ekki þá næringu sem 
maturinn á að skila okkur.

Orkumeiri og nærist vel
Kristín Sif Björgvinsdóttir er 34 ára 
gömul íþróttakona sem hugsar vel 
bæði um hreyfingu og mataræði. 
Hún er sannkallaður orkubolti, 
tveggja barna móðir sem starfar 
sem útvarpskona á K100 og þjálfari 
í CrossFit Reykjavík auk þess sem 
hún æfir með keppnisliði Mjölnis 
í boxi og keppir bæði í CrossFit og 
ólympískum hnefaleikum. Maga-
ónot kringum máltíðir hafa þó háð 
henni en eftir að hún fór að nota 
Digest Gold meltingarensímin frá 
Enzymedica hafa lífsgæðin aukist 
til muna:

„Ég fann oft fyrir orkuleysi 
kringum hádegið og fékk oft illt 
í magann eftir máltíðir. Ég fór að 
taka Digest Gold meltingarensím-
in og fann strax mikinn mun, 
magaverkirnir hurfu bókstaflega 

og orkan kom til baka. Ég borða 
hollan og góðan mat og vanda mig 
mjög við að fá rétt hlutföll af nær-
ingarefnum yfir daginn. Með því 
að taka inn Digest Gold veit ég líka 
að líkaminn nær að nýta næringar-
efnin til fullnustu, ég er orkumeiri 
og get borðað áhyggjulaus því 
magaónotin eru horfin.“

Hverja vantar meltingar-
ensím?
Afleiðingar vegna skorts á melting-
arensímum geta verið víðtækar og 
hugsanlega finnum við fyrir öðrum 
einkennum en meltingarónotum. 
Einkenni skorts á ensímum geta 
verið:

● Brjóstsviði
● Vindverkir
● Uppþemba
● Kviðverkir og ógleði
● Bólur
● Nefrennsli
●  Krampar í þörmum
● Ófullnægt hungur
●  Exem
● Höfuðverkur
●  Skapsveiflur
●  Liðverkir
●  Húðkláði
●  Húðroði
●  Svefnleysi

Einnig ættu allir þeir sem eru 
að taka inn mjólkursýrugerla 
að skoða hvort meltingarensím 
geti ekki hjálpað til við að koma 
meltingunni í gott horf og auka þar 
með almennt hreysti og vellíðan.

Nokkrar staðreyndir um 
ensím
Ensím í bætiefnaformi geta dregið 
úr einkennum fæðuóþols og geta 
hjálpað þörmunum að ná eðlilegri 
virkni þannig að þeir virki betur 
en nokkru sinni fyrr. Með inntöku 
getur fólk skilað meira frá sér en 
áður og reglulegar og hungur-
tilfinning minnkar eða hverfur 
því næringin úr fæðunni nýtist 
líkamanum betur. Orkan eykst 
og geta ensím hreinlega hjálpað 
heilbrigðu fólki að verða enn heil-
brigðara.

Magaverkirnir hurfu og 
orkan kom til baka
Enzymedica er fjölbreytt vörulína af öflugum meltingarensímum sem bæta meltinguna og gefa 
okkur aukna orku ásamt því að losa fólk við fjölmörg vandamál tengd erfiðri meltingu.

Meltingarensím 
eru ávallt tekin 
rétt fyrir eða 
með mat.

Enzymedica
Til eru fjórar tegundir meltingar-
ensíma frá Enzymedica og fer það 
eftir einkennum hvað hentar best. 
Það sem er einstakt við þessar 
vörur er að ensímin eru unnin með 
aðferð sem kallast Therablend en 
þá er blandað mörgum stofnum 
ensíma sem vinna á mismunandi 
pH- gildum og ná þau þannig að 
melta hvert orkuefni mun betur 
og hraðar. Ensím sem unnin eru 
með þessari aðferð hafa mælst 
á bilinu 5-20 sinnum öflugri og 
vinna meira en sex sinnum hraðar 
en önnur leiðandi meltingarensím.

Þú finnur  
muninn strax!
Sölustaðir: Apótek, heilsuhús og heilsuhillur  verslana

Eplaedik hefur verið notað sem heilsubótarefni í aldaraðir, 
bæði sem forvörn sem og vegna læknandi eiginleika.

Auk eplaediks innheldur Apple Cider ætiþistil, túnfífil og 
kólín sem getur elft meltinguna, haft góð áhrif á lifrina og 
leitt til eðlilegs niðurbrots á fitu. Svo er króm sem er gott 
fyrir blóðsykursjafnvægið og slær þannig á sykurlöngun.

Aðeins ein tafla á dag og ekkert bragð!

Eplaedik
– lífsins elexír

, 

 Hreinsandi
 Vatnslosandi
 Gott fyrir meltinguna
 Getur lækkað blóðsykur
 Getur dregið úr slímmyndun
 Gott fyrir þvagblöðru, lifur og nýru
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Bráð blöðrubólga er mjög 
algeng og fá konur hana mun 
oftar en karlar. Jafnvel er talið 

að allt að 70% kvenna hafi ein-
hvern tíma fundið fyrir einkennum 
bráðrar blöðrubólgu.

Allir geta fengið blöðrubólgu
Orsök bráðrar blöðrubólgu eru 
oftast bakteríur sem eiga uppruna 
sinn í ristli og endaþarmi eins og t.d. 
E.coli, Klebsiella og Strepto-
coccus faecalis. Endurteknar 
blöðrubólgur geta verið af 
sama stofni sýkla eða frá 
öðrum bakteríum. Sýkillinn 
sem veldur blöðrubólgu 
berst sem sagt upp þvag-
rásina og upp í þvagblöðru 
þar sem hann veldur bólgu-
breytingum í blöðruþekj-
unni svo hún verður rauð, 
bólgin og aum.

Trönuber gegn sýk-
ingum
Rannsóknir hafa 
sýnt fram á að 
efni í trönu-
berjasafa gera 
bakteríum 
eins og E.coli 
erfiðara að 
festa sig við 
þvagblöðru-
vegginn og 
hjálpar það því 
líkamanum að 

berjast við sýkingar. Trönuberja-
safi er því eitt af helstu vopnum 
náttúrulækninga gegn blöðrubólgu 
og öðrum þvagfærasýkingum. Best 
er að drekka nóg af trönuberja-
safa eða nota töflur sem innhalda 
þykkni úr honum.

Náttúruleg lausn
Roseberry er náttúrulegt bætiefni 
sem inniheldur þykkni úr trönu-

Burt með blöðrubólguna
Í Roseberry er einstök samsetning af trönuberjaþykkni, hibiscus (læknakólfi) og C-vítamíni sem 
hefur reynst mörgum afar vel í baráttunni við blöðrubólgu og aðrar þvagfærasýkingar.

Fjölmargir kljást við væga dep-
urð eða eru kannski ekki alveg 
í jafnvægi tilfinningalega. 

Það er margt sem getur spilað þar 
inn í en gæti hugsast að það sé til 
náttúrulegt efni sem gæti hjálpað 
til við að koma á jafnvægi og lyfta 
andanum örlítið? Svarið við því 
er já en ein vinsælasta nýjungin 
á bætiefnamarkaðinum í dag er 
saffran og hafa rannsóknir sýnt 
fram á að það hefur jákvæð 
áhrif á andlega líðan og eykur 
tilfinningalegt jafnvægi.

Saffran þekkt  
lækningajurt
Saffran er fræni saffran-
krókuss ins sem er lágvaxin 
planta af sverðliljuætt. Flestir 
þekkja það þó sem krydd og/
eða litunarefni en það er jafn-
framt dýrasta krydd í heimi 
sökum þess hversu seinlegt er 
að safna fræninu. 
Nú hafa verið 
gerðar klín-
ískar rann-
sóknir á 
saffrani 
og eins 
og með 
svo margt 
sem nátt-
úran býður 
okkur upp á 

þá getur það nýst okkur afar vel 
til að viðhalda heilbrigði, í þessu 
tilfelli andlegu heilbrigði.

Gegn depurð og andlegu 
ójafnvægi
Rannsóknir síðari ára hafa sýnt 
fram á að 30 mg af saffrani daglega 
í a.m.k. 6 vikur bættu lundarfar og 
virka vel gegn vægum einkennum 
þunglyndis eða depurðar. Saffran 

Betra geð og meiri gleði  
     í skammdeginu
Positive Mood inniheldur saffran en góð virkni þess hefur verið staðfest með klínískum rann-
sóknum. Saffran þykir hafa jákvæð áhrif á andlega líðan og tilfinningalegt jafnvægi. 

3 mànaða 
skammtur

Positive Mood 
dregur úr dep-

urð og eykur tilfinn-
ingalegt jafnvægi.

Roseberry hefur 

þríhliða virkni og 

er skjót lausn gegn 

óþægindum.

er því orðið eitt vinsælasta bæti-
efnið á markaðnum í ár og ekki er 
það verra að engar aukaverkanir 
fylgja inntöku.

Positive Mood innheldur 
saffran
Positive Mood er nú komið á 

markað á Íslandi. Dagskammtur-
inn er 1 tafla og inniheldur hún 
30 mg af saffrani ásamt B2, 3 og 7 
vítamínum og magnesíum en þessi 
vítamín og steinefni styðja við 
eðlilega tauga- og vöðvastarfsemi. 
Frábært bætiefni til að létta lund 
og draga úr tilfinningasveiflum.

Náttúrulegt  
bætiefni berjum ásamt hibiscus (lækna-

kólfi) og C-vítamíni sem gefur 
þríhliða virkni og skjóta lausn gegn 
óþægindum. Það og hentar öllum 
frá 11 ára aldri en hafa ber í huga 
að það er mikilvægt fyrir blöðruna 

að tæma sig reglulega þannig að 
sýklar nái ekki að fjölga sér nægi-
lega mikið. Aukin vatnsdrykkja 
eða vökvainntaka getur þess vegna 
hjálpað fólki við að losa sig við 
sýklana.

Rannsóknir 
síðari ára hafa 
sýnt fram á 
að 30 mg af 
saffrani daglega 
í a.m.k. 6 vikur 
bættu lundar-
far og virka vel 
gegn vægum 
einkennum 
þunglyndis eða 
depurðar.

Rannsóknir hafa 
sýnt fram á að 
efni í trönu-
berjasafa gera 
bakteríum eins 
og E.coli erfiðara 
að festa sig við 
þvagblöðru-
vegginn.
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Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
3300 employees in over 25 countries worldwide.
The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Össur seeks an ambitious and creative developer to be part of the Bionic Solutions team in the Research and 

Development department of Össur.  The developer will be working with a team of specialists developing industry leading 

prosthetic devices. 

Core responsibilities of the position are concerned with end to end development of solutions for managing end-user and 

clinician interaction with bionic products like RHEO KNEE® and PROPRIO FOOT®.

QUALIFICATIONS
• University degree in computer science, engineering or 

comparable education

• At least one year work experience in software development

• Experience in iOS development using Objective-C or Swift 

and Xcode

• Experience with .Net and .Net Core

• Ability to work in a fast-moving, demanding and changing 

environment

• Autonomy in daily tasks execution and reporting activities

• Highly proficient in spoken and written English

• Strong analytical and communication skills

Mobile Application Developer

Application period ends on November 12th, 2018.

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

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES
• iOS app development for Bionic prosthetic 

devices

• iOS app user interface development

• Design process documentation

• Continuous improvement activities

MARKAÐSSTJÓRI

GILDI VISTOR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI. WWW.VISTOR.IS

HÆFNISKRÖFUR

VISTOR LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
LIÐSMÖNNUM Í STERKA LIÐSHEILD

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar á lyfjum, heilsuvörum og 
dýraheilbrigðisvörum á Íslandi og er samstarfsaðili fjölmargra alþjóðlegra lyfjafyrirtækja og 
veitir þeim þjónustu við skráningar, sölu- og markaðsmál, klínískar rannsóknir, auk þess að 
hafa milligöngu um innflutnings- og dreifingarstarfsemi.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 12. NÓVEMBER NK. 

Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum heimasíðu Vistor, www.vistor.is. Umsókn skal 
fylgja ítarleg ferilskrá ásamt stuttri greinargerð þar sem fram koma ástæður þess að sótt 
er um starfið, auk rökstuðnings fyrir því hvers vegna umsækjandi telur sig hæfan til að 
gegna starfinu. Nánari upplýsingar veitir Gunnur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Vistor, í 
gegnum tölvupóstfangið gh@vistor.is.

Helstu verkefni:
  Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
  Áætlunargerð og eftirfylgni í sölu- og markaðsmálum 
  Hvatning, stuðningur og stjórnun starfsmanna
  Stjórnun samskipta við birgja og viðskiptavini 
  Greining á markaði og sölutækifærum 
  Seta í stjórnunarteymi Vistor og þátttaka í stefnumótandi verkefnum 

Hæfniskröfur:
  Háskólamenntun af heilbrigðissviði
  Framhaldsmenntun á sviðum viðskipta, hagfræði og/eða stjórnunar
  Reynsla af markaðs- og sölumálum
  Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
  Afburða tungumála- og tölvukunnátta

Óskum eftir að ráða markaðsstjóra í lyfjaklasa. Um er að ræða 
krefjandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling. Starfið heyrir beint 
undir framkvæmdastjóra.

SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐSKIPTAGREININGUM

Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur: 

Óskum eftir skipulögðum og talnaglöggum sérfræðingi í 
viðskiptagreiningum. Viðkomandi mun starfa í nánu samstarfi 
við markaðsstjóra fyrirtækisins og í teymi viðskiptaþróunar 
og greiningar. Starfið heyrir beint undir framkvæmdastjóra.
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Lögfræðingur

Capacent — leiðir til árangurs

Embætti landlæknis starfar í 
samræmi við lög um landlækni 
og lýðheilsu. Hlutverk 
embættisins í hnotskurn 
er að stuðla að góðri og 
öruggri heilbrigðisþjónustu, 
heilsueflingu og öflugum 
forvörnum. 
 
Embætti landlæknis áskilur 
sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10536 

Kröfur um þekkingu og hæfni: 

Embættis- eða meistarapróf lögfræði
Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er æskileg
Sjálfstæð, skipuleg og fagleg vinnubrögð
Framúrskarandi hæfni og lipurð í samskiptum
Mjög gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
Gott vald á ensku og gjarnan á einu Norðurlandatungumáli

·
·
·
·
·
·

·
·

·

·
·
·

Umsóknarfrestur

19. nóvember 

Í starfinu felst m.a.:

Túlkun laga og reglugerða sem um embættið gilda
Ábyrgð á lögfræðilegum málefnum vegna umsókna um 
starfsleyfi heilbrigðisstarfsmanna 
Samskipti við erlend stjórnvöld vegna umsókna um 
starfsleyfi
Þátttaka í eftirliti embættisins 
Lögfræðileg ráðgjöf 
Samskipti við íslensk stjórnvöld og stofnanir

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða lögfræðing í fullt starf. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á 
öguð vinnubrögð og trausta lögfræðilega þekkingu. Leitað er að áhugasömum og sveigjanlegum einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi. 
 
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri sviðs eftirlits og gæða. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Bílgreinasambandið leitar að öflugum verkefnastjóra 
Bílgreinasambandið var stofnað 14. nóvember 1970 og eru samtök atvinnurekenda í sölu ökutækja, vöru og þjónustu þeim 
tengdum. 

Mikil þróun hefur verið í bílgreinninni og næstu ár verða engin undantekning sem gerir framtíðina spennandi. Verkefni Bílgreina- 
sambandsins eru fjölbreytt og má nefna allt sem snýr að menntun, eftirliti, kjaramálum, neytendum eða hinu opinbera.  
Bílgreinasambandið starfrækir fimm nefndir innan sinna raða sem allar hafa mismunandi áherslur á verkefni bílgreinarinnar.  

Helstu verkefni: Menntunar og hæfniskröfur:
 

stjórnunar, eða önnur sambærileg menntun sem nýtist  
í starfi

vinna í fjölbreyttu umhverfi

Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember nk.
Umsóknir skulu sendar á netfangið bgs@bgs.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir María Jóna Magnúsdóttir framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins, maria@bgs.is

Embassy Clerk
The Embassy of Japan seeks a capable, responsible 
and flexible person for the position of Ambassador’s 

secretary, researcher, and receptionist.

Basic conditions for application are below:
 University degree
 Good knowledge of Iceland
 Language skills in Icelandic and English

 (speaking and writing)
 Ability to do basic research
 Good computer command
 Good communication skills 
 Start of work from January 2019 (negotiable) and  

 contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address until 24th 
November 2018.
*CV should be written in English.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Verkefnastjóri í framleiðsludeild

Capacent — leiðir til árangurs

Arctic shopping rekur meðal 
annars Geysir, Lundann, 
Jólahúsið og Mount Hekla.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10526 

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. viðskiptafræði. 

Reynsla af svipuðu starfi. 

Kostnaðarvitund og útsjónarsemi.

Kunnátta og reynsla af notkun Excel nauðsynleg. 

Kunnátta á Navision er kostur.  

Skipulögð og öguð vinnubrögð. 

Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund. 

Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti. 

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

11. nóvember 

Starfssvið:

Umsjón pantana og flutninga þeirra. 
Samskipti við framleiðslufyrirtæki í m.a. Evrópu og Kína.
Verðútreikningar á vörum.
Halda utan um birgðastöðu.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Önnur tilfallandi störf.

Arctic shopping leitar að öflugum verkefnastjóra til að halda utan um framleiðslu fyrirtækisins.  
 
Um 100% starf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 



Capacent — leiðir til árangurs

Nergård er eitt af stærri 
útgerðarfyrirtækjum í 
Noregi með höfuðstöðvar 
í Tromsø. Fyrirtækið gerir 
út fjóra frystitogara sem 
veiða árlega yfir 30.000 
tonn af bolfisktegundum 
innan norsku lögsögunnar. 
Fyrirtækið rekur jafnframt tvær 
landvinnslustöðvar þar sem 
fyrirtækið vinnur bæði bolfisk 
og uppsjávarfisk. Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10539 

Starfssvið:

Daglegur rekstur skipa.
Skipulagning og vinna við almennt viðhald skipa félagsins.
Innkaup og lagerhald á varahlutum.
Aðkoma að nýsmíðaverkefnum félagsins en fyrirtækið 
vinnur að smíði á nýjum 80 metra frystitogara. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Vélstjóramenntun.
Reynsla af starfi vélstjóra á fiskiskipi.
Skipulagshæfileikar og hæfni til að starfa sjálfstætt.
Hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg. 
Norskukunnátta er kostur.

STARFSMAÐUR Í TÆKNIDEILD 
Nergård leitast eftir því að ráða starfsmann í tæknideild 
á útgerðarsviði fyrirtækisins. Starfsmaðurinn mun vera 
annar tveggja starfsmanna tæknideildar og heyrir undir 
framkvæmdastjóra útgerðar Nergård. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10540 

Starfssvið:

Daglegur rekstur frystitogara félagsins.
Vinna við kostnaðaráætlanagerðir. 
Vinna við áætlanir um nýtingu á aflaheimildum.
Samskipti við birgja og innkaup rekstrarvöru.
Ábyrgð á rekstri minni fiskiskipa sem eru að hluta til í eigu 
Nergård. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Stýrimannsmenntun æskileg eða yfirgripsmikil reynsla af 
sjómennsku.
Reynsla af rekstri eða áætlanagerð í sjávarútvegi.  
Skipulagshæfileikar og hæfni til að starfa sjálfstætt. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg. 
Norskukunnátta er kostur.

STARFSMAÐUR Á ÚTGERÐARSVIÐI 
Nergård leitast eftir því að ráða starfsmann á útgerðarsvið 
félagsins. Starfsmaðurinn mun heyra beint undir 
framkvæmdastjóra útgerðar og vera hans hægri hönd í 
daglegum rekstri skipanna. Starfsmaðurinn mun jafnframt 
bera ábyrgð innan Nergård varðandi þátttöku félagsins í 
rekstri á minni fiskiskipum í Noregi.

Umsóknarfrestur

18. nóvember

·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

Norsk útgerð leitar að hæfu fólki

Framkvæmdastjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Starfsgreinasamband Íslands 
er stærsta landssamband 
innan ASÍ og samanstendur 
af 19 stéttarfélögum 
verkafólks með um 57 
þúsund félagsmenn. Hlutverk 
sambandsins er að styðja og 
styrkja aðildarfélögin í þeirra 
starfi og hagsmunabaráttu 
félagsmanna þeirra. Skrifstofa 
sambandsins er í Guðrúnartúni 
1, 105 Reykjavík.  
 
Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10496 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla og þekking á málefnum stéttarfélaga og 
kjarasamningum
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og leiðtogahæfileikar
Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu norðurlandamáli

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

·
·

Umsóknarfrestur

15. nóvember 

Starfssvið
Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri
Stefnumótun og framkvæmd ákvarðana
Umsjón með gerð og túlkun kjarasamninga
Umsjón með kynningarstarfi, útgáfu og samskiptum við 
fjölmiðla
Skipulagning samráðs og samstarfs aðildarfélaga
Samskipti við innlend og erlend aðildarfélög

Starfsgreinasamband Íslands óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf framkvæmdastjóra. Um er að ræða afar 
fjölbreytt og krefjandi starf.

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta
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Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og 
eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Fást ehf. óskar eftir að ráða röskan og laghentan einstakling til starfa á verkstæði.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl 17:00 alla virka daga.
Starfið felst m.a. í vinnu við vélar þar sem verið er að hanna, fræsa og skera út plast og plexígler.

Fást ehf. var stofnað árið 1988 og starfar 
m.a. við ráðgjöf, hönnun, sölu og framleiðslu 

á plexígleri og vélaplasti.

Starfsmaður á verkstæði

Hæfniskröfur:

• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð við
fjölbreytt verkefni

• Vanur trésmíðavélum

Tækniteiknari                                        

Idex óskar að ráða tækniteiknara í fullt starf

Starfssvið:
• Gerð teikninga er varða þau efni er fyrirtækið selur
Hæfniskröfur:
• Menntun í tækniteiknun
• Reynsla og þekking á  AutoCad og teikningum  
 í þrívíddarforirti s.s. Revit
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á ensku.

Umsóknum skal skilað með tölvupósti til idex@idex.is fyrir 
20.11.2018

Spennandi störf
í boði hjá VIRK
Atvinnulífstengill
VIRK leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf atvinnulífstengils. 
Megináherslur í verkefnum atvinnulífstengils eru að virkja fyrirtæki
og stofnanir atvinnulífsins til að taka ríkan þátt í starfsendurhæfingu
og auðvelda þannig einstaklingum endurkomu til vinnu eftir veikindi 
eða slys.

Helstu verkefni
• Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í

þeim tilgangi að finna viðeigandi störf fyrir einstaklinga í
starfsendurhæfingu

• Ráðgjöf vegna einstaklinga í þjónustu og aðstoð við atvinnuleit
• Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
• Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerð
• Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendur-

hæfingu stuðning og samtvinna þannig starfsendur-  
hæfingarferlið við atvinnuþátttöku

• Umbóta- og þróunarstarf

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Metnaður, frumkvæði og fagmennska
• Hagnýt starfsreynsla og mjög góð þekking á vinnumarkaði
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Ástríða fyrir því að starfa úti í samfélaginu og vera á ferðinni
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Félagslyndi, frumkvæði og jákvætt viðmót
• Gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri tölvukunnáttu

Sálfræðingur
VIRK leitar að reyndum sálfræðingi til að vinna í þverfaglegri teymis-
vinnu. Starfið felur meðal annars í sér að skima, greina og kortleggja 
vanda einstaklinga sem vísað er í þjónustu, út frá gögnum og samtölum.
Sálfræðingur þarf að geta metið hvað hindrar atvinnuþátttöku hjá 
einstaklingi og hvernig best er að styðja hann í endurkomu til vinnu.  
Sálfræðingur mun einnig koma að öðrum verkefnum innan VIRK sem 
fela í sér þróun og umbætur á þjónustu. 

Helstu verkefni
• Skimun, greining og kortlagning á vanda einstaklinga í  

þjónustu VIRK
• Gerð áætlana fyrir starfsendurhæfingu
• Rýna framgang mála m.t.t. hindrana hvað varðar þátttöku

á vinnumarkaði
• Samstarf við heilbrigðisstéttir varðandi einstaklinga í   

þjónustu VIRK
• Ákvarðanataka í málum einstaklinga í þjónustu VIRK
• Þróunar- og umbótastarf

 Menntunar- og hæfnikröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur
• Að minnsta kosti fjögurra ára reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi
• Jákvæð reynsla af þverfaglegri samvinnu
• Þekking á og reynsla af verkefnastjórnun
• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
• Framhaldsmenntun á fagsviðinu er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi 
við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með 
aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum
og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök
launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði.

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan 
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menn-
ingu með traustu fagfólki.  Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og met-
naður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

VIRK hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu
kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því 
hvernig viðkomandi uppfyllir hæfnikröfur starfsins.
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Aalborg Portland Íslandi ehf (APÍ) hefur starfað hér á landi frá árinu 2000 við innflutning, sölu  
og dreifingu á hágæðasementi. Félagið rekur tvö 6 þúsund tonna síló fyrir sement í Helguvík  
í Reykjanesbæ. Bílstjórar félagsins dreifa sementi um allt land á sementssíló viðskiptavina. Pakkað 
sement frá Aalborg Portland er selt í helstu byggingavöruverslunum og múrbúðum víða um land. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Aalborg Portland Íslandi óskar eftir að ráða rekstrarstjóra  
í birgðastöð fyrirtækisins í Helguvík. Æskilegt er að 
viðkomandi sé búsettur á Suðurnesjum.

Hæfniskröfur 
 Iðn-, tækni- eða rekstrarmenntun er æskileg

  Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru æskileg

  Reynsla af viðhaldi og rekstri vörubíla er kostur

  Reynsla af gæða- og öryggismálum er kostur

  Góð enskukunnátta

 Góð tölvukunnátta og færni í Excel

  Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

  Góð samskiptahæfni og reglusemi

Helstu verkefni 
 Ábyrgð á sementsafgreiðslu APÍ í Helguvík

  Umsjón með viðhaldsáætlun og eftirlit með fasteignum, ástandi sílóa, 
bifreiða, sementsvagna, voga, lyftara ofl.

  Þátttaka í rekstraráætlunargerð 

  Þátttaka í gæða- og öryggisráði

  Umsjón með losun sementsskipa í Helguvík 

  Móttaka pantana á sementi frá viðskiptavinum og skipulag á dreifingu  
í samráði við bílstjóra og viðskiptavini félagsins

 Samskipti við birgja félagsins

REKSTRARSTJÓRI 

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsókn skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Við leitum að leiðtoga í krefjandi stjórnunarstarf sem býr yfir framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. 
Hann þarf að búa yfir metnaði til að ná árangri, vera söludrifinn og hafa jákvætt viðhorf.

Í boði er spennandi starf fyrir öflugan og drífandi einstakling sem vill taka þátt í fjölbreyttu starfi í líflegu umhverfi.  
Starfsaðstaða er nýleg og til fyrirmyndar.  Rekstrarstjóri ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar í samræmi við stefnu og gildi 
Húsasmiðjunnar og starfar náið með framkvæmda- og sölustjórum.  

Menntunar- og hæfniskröfur
 Hæfni til að leiða fólk til árangurs og geta til að vinna undir álagi.
 Góð þekking á byggingavörumarkaði og á byggingavörum.
 Reynsla af sölustörfum, sölustjórnun og stjórnun er kostur.
 Menntun sem nýtist í starfi.
 Góð almenn tölvukunnátta.
 Góð íslensku- og enskukunnátta.

Helstu verkefni/Starfssvið
 Skipulagning og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri í samræmi við stefnu 

og starfsáætlun.
 Bein söluráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini ásamt tilboðsgerð.
 Sköpun og eftirfylgni viðskiptasambanda.
 Umsjón með innkaupum og birgðahaldi.
 Umsjón með starfsmannamálum.
 Stuðla að jákvæðum starfsanda og starfsumhverfi.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið.

Húsasmiðjan leitar að öflugum 
rekstrarstjóra í Fagmannaverslun 
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi

Umsóknarfrestur er til og 
með 17. nóvember 2018.  
Sótt er um á ráðningarvef 
Húsasmiðjunnar 
husa.is/laus-storf/.  

Nánari upplýsingar 
um starfið veitir 
Kristinn Einarsson, 
framkvæmdastjóri 
verslanasviðs á 
kristinn@husa.is

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Gildin okkar eru:Húsasmiðjan er meðal stærstu verslunarfyrirtækja landsins þar sem reknar eru 17 verslanir um land allt og er 
hluti af Bygma Gruppen A/S. Bygma rekur fjölmargar byggingavöruverslanir í Danmörku, Svíþjóð, Færeyjum og á 
Grænlandi. Ásamt því rekur fyrirtækið nokkur heildsölufyrirtæki á byggingavörumarkaði í Danmörku. Húsasmiðjan 
veltir rúmum 17 milljörðum og er á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki 2018.  Húsasmiðjan er líflegur 
vinnustaður með góðan starfsanda og sterka liðsheild. Húsasmiðjan leggur áherslu á að nýta til hins ýtrasta hæfni, 
frumkvæði og þekkingu samhents hóps rúmlega 500 starfsmanna sem starfa hjá fyrirtækinu. 

Byggjum á betra verði



Sérfræðingur á innkaupadeild

Fjármálaskrifstofa

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

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar auglýsir starf sérfræðings á innkaupadeild laust til umsóknar. 

Innkaupadeild ber ábyrgð á ráðgjöf á sviði innkaupamála ásamt því að framkvæma öll innkaupaferli í samvinnu við kaupanda. 
Ráðgjöf til sviða borgarinnar vegna innkaupamála og útboðsgerðar er einnig ríkur þáttur starfsins. Um er að ræða krefjandi og 
fjölbreytt starf á sviði opinberra innkaupa. 

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með hátt í átta þúsund starfsmenn. Verkefnin eru afar fjölbreytt 
og snerta daglegt líf borgarbúa með margvíslegum hætti.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Eirný Hilmarsdóttir, deildarstjóri innkaupadeildar í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóst-
fangið johanna.eirny.hilmarsdottir@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember n.k. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf og skal skilað rafrænt á vefsíðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf

Helstu verkefni og ábyrgð:

-
ferð tilboða og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur:
-

fræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi

 
kerfi sem stjórntæki

Sjóvá sjova.is440 2000

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur fólks 
sem kappkostar að veita viðskiptavinum afburða -
þjónustu. Kannanir sýna að starfsánægja hjá Sjóvá  
er með því allra mesta sem mælist hérlendis.

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember nk.
Umsókn skal fylla út á sjova.is/starfsumsoknir. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Andrésson 

markaðsstjóri í síma 844 2022  

eða sigurjon.andresson@sjova.is. 

Sérfræðingur í 
stafrænni miðlun

Við leitum að hugmyndaríkum og metnaðarfullum  

einstaklingi með brennandi áhuga á stafrænum samskiptum.  

Í boði er spennandi starf hjá kraftmiklu fyrirtæki.

Starfið felur meðal annars í sér
 › umsjón með að framfylgja stefnu  

í stafrænum samskiptum og þjónustu

 › yfirumsjón með vefsvæði og sam-

félagsmiðlum

 › samskipti við undirverktaka vegna vefmála

 › verkefni tengd innri og ytri markaðssetningu

Við leitum að einstaklingi með
 › brennandi áhuga á stafrænum samskiptum, 

markaðssetningu og þjónustu

 › skipulagshæfileika og getu til að  

starfa sjálfstætt

 › þekkingu á verkefnastjórnun

 › góða tilfinningu fyrir íslensku máli

 › reynslu af vefmælingum og túlkun gagna 

 › grunnþekkingu á HTML og CSS

Jafnlaunamerki
velferðarráðuneytisins

Framúrskarandi fyrirtæki
í flokki stærri fyrirtækja

Efst tryggingafélaga 
í Ánægjuvoginni

Gullsmiður
Í boði er:
- full vinna í hópi metnaðarfullra fagmanna.

Við leitum að einstaklingi sem...
- er með sveinspróf í gullsmíði
- er jákvæður og brosmildur
- hefur ríka þjónustulund
- á gott með mannleg samskipti
- er heiðarlegur og samviskusamur

Byrjað verður strax að vinna úr umsóknum og 
eru áhugasamir hvattir til að sækja um sem 
fyrst.

Jón og Óskar er ein stærsta úra- og skartgripa-
verslun landsins og rekur verslanir við Lauga-
veg, í Smáralind og Kringlunni ásamt verkstæði 
við Laugaveg. Við sérhæfum okkur í sölu á 
vönduðum skartgripum og úrum og leggjum 
okkur fram við að veita viðskiptavinum okkar 
framúrskarandi þjónustu.

Gildin okkar eru þjónustulund og fagmennska. 
Við leggjum áherslu á skemmtilegt starfsum-
hverfi og metnað til árangurs.

Vinsamlegast sendið ferilskrá með umsókn á 
hakon@jonogoskar.is

Laugavegur / Smáralind / Kringlan



VILTU TAKA ÞÁTT?

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis ins 
(SHS) vill ráða starfsfólk í sumar-

21. nóvember.

Sumarstörf

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K

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

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

Við leitum að sérfræðingi í öryggis- og gæða-
málum flugvalla. Helstu verkefni lúta að mál- 
efnum flugvallaþjónustu s.s. rýni krafna, gerð 
verklags, úrbótum frávika, málefnum þjálfunar, 
aðkomu að umbótaverkefnum og áhættumati. 
Sérfræðingur tekur þátt í að viðhalda öryggis- 
og gæðastjórnunarkerfi, og aðstoðar flug- 
vallarstjóra við ofangreind verkefni.

Nánari upplýsingar veitir Árni Birgisson,  
arni.birgisson@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af öryggis- og gæðamálum
• Góð tungumálakunnátta í ræðu og riti  
 á íslensku og ensku
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

S É R F R Æ Ð I N G U R  Í  Ö R Y G G I S  O G  G Æ Ð A M Á L U M 

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

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

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



SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf sérfræðings í 
úrgangsmálum og umhverfis-

málum hjá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða sérfræðing í 
starf verkefnisstjóra á lögfræði- og velferðarsviði. Verkefnis-
stjórinn starfar ásamt sviðsstjóra og lögfræðingum sviðsins 
að margþættum og síbreytilegum verkefnum, sem tengjast 
einkum úrgangsmálum og öðrum fjölbreyttum áskorunum á 
sviði umhverfismála sem varða starfsemi sveitarfélaga. Þar 
undir falla m.a. aðgerðir í loftslagsmálum og fráveitumálum, 
endurskoðun landsskipulagsstefnu, málefni ferðamanna-
staða, innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, 
opinber innkaup sveitarfélaga, o.m.fl.

Leitað er að mjög hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem 
hefur til að bera frumkvæði, reynslu, sjálfstæði, hæfni í mann-
legum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og 
skipulagshæfileika. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
um næstu áramót. 

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi ásamt 
haldgóðri starfsreynslu úr opinberri stjórnsýslu eða sam-
bærilegum störfum, s.s. við ráðgjöf til sveitarfélaga. Þekking 
og áhugi á málefnum sveitarfélaga og umhverfismálum er 
mikilvægur kostur. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og 
hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í 
ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli er æskileg, sem og góð 
tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga. 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri 
lögfræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@
samband.is, eða Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri rekstrar- 
og útgáfusviðs, netfang: valur.rafn.halldorsson@samband.is 
eða í síma 515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu-
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmanna hóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til 
starfsþróunar. 
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband 
íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. 
Þar er einnig að finna starfsmannastefnu sambandsins og 
starfslýsingu.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf verkefnisstjóra, berist 
eigi síðar en 18. nóvember nk. til Sambands íslenskra  
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík,  
eða í tölvupósti til samband@samband.is.

VERKSTJÓRI

SMIÐUR

Reir Verk ehf. er byggingarfélag í 
umfangsmiklum framkvæmdum á 
höfuðborgarsvæðinu. Við leitum að 
góðum liðsauka í eftirfarandi störf:

Kraftmikinn og úrræðagóðan verkstjóra með 
góða samskiptafærni til að stýra framkvæmdum 
á verkstað. Starfið felst í verkstjórn vegna 
byggingaframkvæmda, skipulag starfsmanna í 
byggingarflokki og utanumhald um verk hverju 
sinni. Reynsla af byggingarstörfum er skilyrði.

Duglegan og drífandi smið í fjölbreytta 
smíðavinnu. Um er að ræða nýbyggingar, 
endurgerð og viðhald í smærri og stærri verkum.  
Viðkomandi þarf að hafa færni í mannlegum 
samskiptum og geta unnið sjálfstætt.
Sveinspróf í smíðum er skilyrði.
 
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@reir.is. 
Nánari upplýsingar veitir Árni Guðlaugsson
(arni@reir.is / gsm 788-7599).

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember en unnið
er úr umsóknum jafnóðum og þær berast.
 
Reir Verk ehf. bíður upp á öruggt starfsumhverfi 
og samkeppnishæf laun.

KERFISSTJÓRI

Kerfisstjóri hefur umsjón með rekstri og áframhaldandi uppbyggingu á tölvuumhverfi skólans, 
annast samskipti við utanaðkomandi þjónustuaðila kerfa og hugbúnaðar og vinnur náið með  
forstöðumönnum stoðsviða og tölvuþjónustu. Um fullt starf er að ræða.

Kerfisstjóri vinnur með Mac, Windows og Linux stýrikerfi, Apple Server, Active Directory, 
Office365 Admin umhverfi, Aleph 500 bókasafnskerfi, Drupal vefumsjónarkerfi, MySchool 
nemendaskráningarkerfi, Navision, SQL-gagnagrunni, FotoWare o.fl. 

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða kerfisstjóra

Ráðið er í starfið frá 7. janúar 2019
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en mánudaginn 19. nóvember á netfangið gunnhildurarnar@ceohuxun.is merkt: 
Kerfisstjóri–Listaháskóli Íslands.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sóley Björt Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, í tölvupósti; soleybjort@lhi.is 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Sjá nánar um starfsemi Listaháskóla Íslands á vefsíðu skólans, lhi.is

Menntun, reynsla, hæfni
Menntun sem nýtist í starfi
Víðtæk þekking og reynsla af rekstri tölvukerfa
Gott vald á íslensku og ensku
Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót 
og rík þjónustulund
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

•
•

•

•

•

Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is



Hjúkrunarfræðingur
Hjartamiðstöðin óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing  í  

50-60% hlutastarf.

Hjartamiðstöðin er sérfræðilæknisstöð sem sinnir 
þverþvaglegri þjónustu við forvarnir,  greiningu og meðferð 
hjarta-og æðasjúkdóma og sykursýki. 
Hjúkrunarfræðingar stöðvarinnar gegna lykilhlutverki í 
þessarri þjónustu.

Í umsókn komi fram upplýsingar um menntun, aldur og  
fyrri störf.
Reynsla af forvörnum, greiningu og meðferð hjarta-og 
æðasjúkdóma er kostur.

Hæfniskröfur:
 Íslenskt hjúkrunarleyfi
 Góðir samskiptahæfileikar og  jákvætt viðmót
 Samviskusemi og nákvæm vinnubrögð
 Sveigjanleiki og stundvísi
 Góð tök á íslensku og ensku

Áhugi á forvörnum, greiningu og meðferð hjarta-og æða-
sjúkdóma og sykursýki.

Umsóknir berist til rannveig@hjartamidstodin.is eða  
Rannveig Ásgeirsdóttir ritari, Hjartamiðstöðin,  
Holtasmára 1, 201 Kópavogur

Umsóknarfrestur er til 15.nóvember 2018.

Ertu góður stjórnandi og með brennandi 
áhuga á menningu og fólki? 

Við leitum að stjórnanda  
í menningarhús okkar í Gerðubergi

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

Borgarbókasafnið Gerðubergi er alhliða menningarmiðstöð í Breiðholti. Deildarstjóri þess ber ábyrgð á stjórnun og rekstri 
menningarhússins svo sem bókasafni, sýningum, fræðslustarfi, dagskrá og viðburðum ásamt því að eiga gott samtal við 
nærsamfélagið í hverfinu. 
Deildarstjóri hefur jafnframt yfirumsjón með margvíslegri þjónustu við ytri og innri viðskiptavini Borgarbókasafnsins. 

Næsti yfirmaður er borgarbókavörður.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Upplýsingar um starfið gefur Pálína Magnúsdóttir borgarbókavörður, palina.magnusdottir@reykjavik.is, s. 4116125.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjendur gera grein fyrir hæfni sinni í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember n.k. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Starfssvið:
 Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri 

 menningarhússins Gerðubergi.
 Stjórnun mannauðs.
 Gerð og eftirfylgni starfs- og fjárhagsáætlunar 

 fyrir menningarhúsið.
 Þátttaka í að innleiða breyttar áherslur í  rekstri og 

 starfsemi Borgarbókasafnsins með það að markmiði að   
 efla fagmennsku, styrkja rekstur og auka sýnileika safnsins  
 gagnvart borgarbúum og gestum.
 Situr í safnráði Borgarbókasafns sem tekur stefnumarkandi  

 ákvarðanir um starfsemi, rekstur og stefnumótun safnsins.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi. Háskólapróf á 

 framhaldsstigi er kostur. 
 Viðamikil reynsla af starfi á verksviði safnsins.
 Haldbær þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar.
 Þekking og/eða reynsla af innleiðingu breytinga.
 Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er kostur.
 Metnaður, frumkvæði, hugmyndaauðgi og sjálfstæði 

 í starfi.
 Færni og geta til að vinna undir álagi og að sinna  

 mörgum viðfangsefnum.
 Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.
 Gott vald á íslensku og ensku ásamt hæfni til að tjá sig í   

 ræðu og riti. Þekking á norðurlandamáli er kostur.
 Nákvæmni, vandvirkni, almenn þekking á tölvunotkun   

 ásamt áhuga og getu til að tileinka sér nýjungar.

Við leitum að metnaðarfullum og framsæknum stjórnanda til að leiða þjónustusvið Þjóðskrár Íslands. Þjónustusvið er nýtt svið innan 
stofnunarinnar sem ber ábyrgð á þjónustuferlum hennar. Undir sviðið heyrir þjónustuver, afgreiðsla, tölvurekstrarþjónusta, miðlun og 
aðgengi skráningargagna, tölfræðivinnsla, vöruþróun, almannatengsl fyrir stofnunina ásamt fleiru. Á sviðinu starfa um 25 starfsmenn, 
í Reykjavík og á Akureyri. Sviðsstjóri ber ábyrgð á rekstri og stýringu sviðsins ásamt yfirumsjón með samningum við ytri aðila og þróun 
þjónustu. Um er að ræða spennandi starf þar sem viðkomandi gefst tækifæri á að þróa og innleiða nýja ferla og bæta vinnulag við 
innri og ytri þjónustu Þjóðskrár Íslands.  

Sviðsstjóri þjónustusviðs

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun kostur

• Haldgóð reynsla í þjónustustýringu  

• Haldgóð þekking á tölvu- og upplýsingatækni kostur  

• Að minnsta kosti 3-5 ára haldgóð reynsla af stjórnun með 
mannaforráði er skilyrði

• Þekking á ISO 27001 er kostur

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð félagsleg færni 

• Góðir skipulagshæfileikar, leiðtogahæfni og drifkraftur í starfi  

• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til framúrskarandi 
þjónustuveitingar

Helstu verkefni:
• Stefnumótun í þjónustuveitingu stofnunarinnar

• Samstarf við önnur svið stofnunarinnar

• Samskipti við önnur opinber stjórnvöld, 
hagsmunaaðila og viðskiptavini

• Mótun nýs sviðs

• Daglegur rekstur, skipulagning og umsjón með 
starfsemi þjónustusviðs 

Þjóðskrá Íslands hefur tvær starfsstöðvar, á Akureyri og í Reykjavík. Starfið getur verið staðsett á báðum stöðum.

www.skra.is
www.island.is

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

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða 
samvinnu sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum 
eftirsóknarvert að fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í 
anda gilda okkar um virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.  
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Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.   
Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. 
Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Sigursveinsdóttir, mannauðsstjóri, netfang as@skra.is 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 

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



Vélvirki / Vélamaður / Rafvirki
Stjörnugrís hf. óskar eftir að ráða vélvirkja / vélamann / 
rafvirkja til starfa við viðgerðir og viðhald í fyrirtæki okkar 
á Kjalarnesi.

Viðkomandi þarf að vera með ríka þjónustulund, traustur 
og geta tekist á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Nánari upplýsingar í síma 
531 3003 eða á netfangið: 
valborg@svinvirkar.is

Tannlæknastofan 
Glæsibæ - starf í boði

Tannlæknastofan Glæsibæ óskar eftir góðum starfskrafti 
sem verður hluti af ört stækkandi liðsheild. Um fullt starf er 
að ræða og mikilvægt að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Starfsstöð yrði bæði í Glæsibæ og Faxafeni. 

Starfssvið 

Menntunar- og hæfniskröfur 

eða börnum 

Upplýsingar veitir 

Frekari aðstoð veitir Þórunn Guðmundsdóttir framkvæmda- 

Umsóknafrestur er til og með 15. nóv nk. 

Um okkur 
Tannlæknastofan Glæsibær er framsækið og ört stækkandi tannlæknastofa  

 

-

Heimasíða er: puti.is

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

Domusnova fasteignasala leitar 
að útibússtjóra á Selfossi 

Hæfniskröfur 

Kjör

Umsóknir sendist á Domusnova@domusnova.is  
Öllum umsóknum verður svarað 

www.domusnova.is

Upplýsingatæknisvið sér um þróun og innleiðingu eftirlitshugbúnaðar, móttöku og úrvinnslu gagna frá 
eftirlitsskyldum aðilum og þjónustu og rekstur tölvukerfa. Við leitum nú að sérfræðingi með reynslu af 
hugbúnaðarþróun og/eða kerfisrekstri, þekkingu á sjálfvirkum útgáfum og innbyggðum prófunum til að fylgja 
eftir hugbúnaðarlausnum okkar frá þróun til reksturs með umbætur og sjálfvirknivæðingu í huga.

Í boði eru spennandi verkefni í lifandi umhverfi fyrir einstakling sem hefur metnað fyrir stöðugum umbótum í 
útgáfu og rekstri á gæða hugbúnaði.

DEVOPS 
SÉRFRÆÐINGUR

  Leitum að sérfræðingi til að 
vinna með okkur að stöðugum 
umbótum í þróun og rekstri 
hugbúnaðarlausna.

Umsjón með starfinu hefur Bjarni 
Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri 
(bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
19. nóvember nk. Umsókn um starfið þarf 
að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu rökstudd.

Starfssvið
• Efla útgáfustjórnun og auka sjálfvirkni í útgáfu á 

hugbúnaðarlausnum
• Efla sjálfvirkar prófanir á hugbúnaði og gögnum
• Aðstoða við útgáfu á hugbúnaði og gagnagrunnum
• Efla vöktun á afköstum, notkun og villum í kerfum 

Fjármálaeftirlitsins
• Styðja við umsýslu og útgáfustjórnun gagnagrunna

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði tölvunarfræði, 

verkfræði eða kerfisreksturs
• Reynsla af hugbúnaðarþróun og/eða kerfisrekstri
• Reynsla af innleiðingu eða nýtingu DevOps   

aðferðafræði kostur
• Þekking á sjálfvirkum útgáfum, t.d. með Octopus Deploy
• Þekking á útgáfustjórnun, t.d. með SVN, Bitbucket, GitHub  

eða TFS kostur
• Þekking á gagnagrunnum og Microsoft 

hugbúnaðarumhverfinu kostur
• Þekking á uppsetningu vöktunar á tölfræði um afköst,   

notkun og atvik kostur
• Góð samskiptahæfni og áhugi á að starfa með 

hagsmunaaðilum að stöðugum umbótum

Skrifstofa forstjóra hefur yfirumsjón með daglegri stjórnun og rekstri Fjármálaeftirlitsins í samræmi við áherslur stjórnar og stýrir stefnumótun, umbóta- og þróunarverkefnum, auk þess að hafa yfirsýn yfir stöðu og þróun hag- og fjármálakerfisins með tilliti til fjármálastöðugleika.  Svið yfirlögfræðings gegnir ráðgjafarhlutverki gagnvart stjórn, forstjóra og öðrum sviðum Fjármálaeftirlitsinsog annast samskipti við opinbera aðila, auk þess að hafa yfirumsjón með og marka stefnu vegna þróunar áregluverki á fjármálamarkaði og móta reglur, leiðbeinandi tilmæli og viðmið á fjármálamarkaði.

AÐSTOÐARMAÐUR Á 
SKRIFSTOFU FORSTJÓRA OG 

SVIÐI YFIRLÖGFRÆÐINGS

  Leitum að jákvæðum og 
úrræðagóðum starfsmanni 
í fjölbreytt verkefni.

Umsjón með starfinu hefur Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Starfssvið• Almenn aðstoð við forstjóra og yfirlögfræðing• Aðstoð við skipulagningu funda, viðburða og verkefna, og tengsl við innlenda og erlenda aðila, vegna þeirra• Aðstoð við ritun og útsendingu bréfa og annars efnis• Aðstoð við vinnslu efnis og uppfærslu upplýsinga á innri og ytri vef FME• Halda utan um skjöl, áætlanir og upplýsingagáttir
Menntunar- og hæfnikröfur• Háskólapróf sem nýtist í starfi• Færni og reynsla í ritun og framsetningu texta • Reynsla í vinnslu efnis og innsetningu á vefsíðu kostur• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga• Skipulagshæfni, drifkraftur og hæfni til að hafa yfirsýn yfir fjölbreytt verkefni• Rík þjónustulund, jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfni



Prentari
óskast

Ísafoldarprentsmiða er önnur stærsta prentsmiðja landsins. 
Hjá félaginu starfa um 60 starfsmenn, við mjög fjölbreytta prentvinnslu. 

Fréttablaðið er m.a. prentað hjá Ísafoldarprentsmiðju.  

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

Óskum eftir að ráða offsetprentara til starfa. 
Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum einstaklingi sem vill vinna við 

fjölbreytt og krefjandi verkefni. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
halldor@isafold.is.

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember 2018.

Skrifstofustarf  
Bókhald - Launavinnsla

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

Helstu verkefni:
• Öll almenn bókunarstörf
• Launavinnsla
• Móttaka viðskiptavina
• Önnur skrifstofustörf

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af bókhaldi
• Reynsla af launavinnslu
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð tölvukunnátta

Umsóknir óskast sendar á netfangið haukur@manalind.is 
fyrir föstudaginn 9. nóvember 2018.

Atvinna
Set röraverksmiðja

Set ehf.  | Eyravegur 41 | 800 Selfoss | Sími: 480 2700 | set@set.is | www.set.is

Við leitum að einstaklingi til starfa við kynningar- og markaðssvið 

fyrirtækisins. Um er að ræða framtíðarstarf við fjölbreytt verkefni tengd 

kynningu fyrirtækisins á innlendum og erlendum markaði. 

• Uppsetning og hönnun á prentuðu kynningarefni.

• Innsetning og uppfærsla á efni fyrir vefsíðu.

Helstu viðfangsefni starfsins eru:

Áhugasamir sæki um fyrir 1. desember nk. Eingöngu er tekið við umsók-

num á vef Set; set.is/atvinna. 

er á staðnum.

• Hafa góða þekkingu og reynslu af CMS kerfum á borð við Wordpress.

• Gott auga fyrir útliti og uppsetningu á texta og myndum.

• Sveigjanleiki og færni í samvinnu við aðra.

• Gott vald á bæði ritaðri og talaðri enskri og íslenskri tungu.

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur:

• Ferilskrá.

• Ferilmappa með samantekt af fyrri verkum.

• Mynd af umsækjanda.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

Læknaritari
Læknasetrið óskað eftir að ráða læknaritara

 með löggildingu til starfa sem fyrst, í 100% starf. 
Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is.

Upplýsingar í síma 535 7777.

Læknasetrið
Þönglabakka 1 og 6

109 Reykjavík Viltu styðja við kynningar- og 
sölustarfið okkar?
Við leitum að öflugum einstaklingi í fjölbreytt og skemmtilegt starf í sölu- og markaðsdeild okkar þar sem  
samhentur hópur starfsmanna vinnur. 

Star-Oddi er framsækið fyrirtæki á sviði mælitækni fyrir dýra- og umhverfisrannsóknir í hafi og á landi.  
Langflestir viðskiptavinir fyrirtækisins eru erlendir. Framtíðarsýn okkar er að vera leiðandi á heimsvísu í þróun og  
framleiðslu lítilla, áreiðanlegra og harðgerra mælitækja fyrir rannsóknir viðskiptavina okkar.

Starfið felst í stuðningi við starf sölufólks okkar sem eru sérfræðingar á mörkuðunum, afgreiðslu móttekinna pantana, 
viðhaldi viðskiptavinaupplýsinga í viðskiptavinatengslakerfi (customer relationship management system, CRM), umsjón 
kynningar í samráði við aðra starfsmenn deildarinnar, s.s. útsendingar fréttabréfa og markpósta og utanumhald á  
samfélagsmiðlum. Góðir möguleikar að þróa starfið.

Hæfniskröfur

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

Umsókn með kynningarbréfi og náms- og starfsferilsyfirliti óskast sendar með tölvupósti á jobs@staroddi.com. 
Umsóknarfrestur er til og með sunnudeginum 18. nóvember. Nánari upplýsingar veitir Snorri Guðmundsson,  
snorri@staroddi.com, eða í s. 533 6060. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Lögfræðingur
Dómsmálaráðuneytið auglýsir eftir reynslumiklum 
lögfræðingi til starfa á skrifstofu almanna- og réttar-
öryggis. Skrifstofa almannaöryggis hefur umsjón með 
þeim málaflokkum í íslenskri stjórnsýslu er varða með 
einum og öðrum hætti öryggi almennings og réttar-
öryggi í landinu. Þannig sinnir skrifstofan stefnu-
mótun og úrlausn mála í eftirtöldum málaflokkum: 
löggæsla, ákæruvald, fullnusta refsinga, landhelgis-
gæsla, almannavarnir og alþjóðleg réttaraðstoð. Leitað 
er að einstaklingi til að sinna m.a. verkefnum tengdum 
aðgerðum gegn peningaþvætti og skipulagðri brota-
starfsemi, þ. á m. samningu frumvarpa, reglugerða og 
reglna á sviðinu sem og umtalsverðu alþjóðlegu sam-
starfi. Þá felast einnig í starfinu ýmis önnur tilfallandi 
verkefni á málefnasviði skrifstofunnar.

Menntunar– og hæfniskröfur
 Fullnaðarnám í lögfræði með embættis-  

 eða meistaraprófi 
 Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla 

 sem lögfræðingur
 Þekking og reynsla af störfum innan  

 stjórnsýslunnar æskileg
 Þekking og reynsla af málefnasviði ráðuneytisins  

 kostur, einkum aðgerðum gegn peningaþvætti og  
 skipulagðri brotastarfsemi
 Þekking eða reynsla af stefnumótun og verkefna - 

 stjórnun kostur
 Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í  

 ræðu og riti
 Mjög góð enskukunnátta og færni til að tjá sig í  

 ræðu og riti
 Góð kunnátta á einu Norðurlandamáli er kostur
 Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
 Mjög góð forystu- og samskiptahæfni 

Nánari upplýsingar veitir Ragna Bjarnadóttir, 
skrifstofu stjóri í síma 545 9000
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk. 
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
starf@dmr.is merkt lögfræðingur. 

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Um 
fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. 

Fangelsismálastofnun auglýsir eftir
4 fangavörðum til framtíðarstarfa
í Fangelsinu Hólmsheiði

Fangaverðir
Markmið Fangelsismálaálastost fnfnunar við rekstururur fafafafaangegen lsasa eru 
þessi helst: 
- Að afplánuá ninninn fari fram mmeð ð öruöruggugugugugum hm hmmm ætttti þþþþþannannanana ig i aðððð

réttaröryggi alaaaa mennings g sés tryt ggt 
- Að draga úr líkuík m á enendurkomu fangga ía  fangengeggg lsii.
- Að föngö um sé tryyggðgððð öröröröröruuguuguggg  og vevevevevel sl sl sl sskipkipipkipkipulöulöulöulögð ggð afpplánlánun,un, aðað 

mannleg og virðingarverðerðerðerðerðer  samskkipti i séu éu höfhöfð íð í fyfyrirrúmrúmrúmiii
og að a fyrir hendid séusé aððððstææðurur ogoggg umummmhvehvevv rfirfirr sesem hvetja
fanga til að tat kast áá við vð vandandamáamám l sl sínín

Helstu verkefni ogg ábábyrgð:
Starf r fangavarðarr felelst m.a. ííííí umumumumu sjósjósjósjón án ákvekvevekveveðinðinðinð na ververkefkefnna
og veita leiðbeiningag r tr il skjólstæððingi a. a
Um skilyrði þess að vverae rááðinðinn fn fanga avöörður fer skv.
ákvæðum reglugerðað r nrr r. 347/20/2007.07

Hæfnikröfur:
- Iðnmenntun og/eða háskskólamenm ntun kostturu
- Gott vald á íslensku,uuuuu talaðra i sem ritr aðri
- Góð kunnátta í ensku nauðauðsynnleg
- Gott viðmót, jákvæðni og hæfni í mannlegum samsamskiskiskiiptuttutummm
- Geta brugðist skjótt vtt ið breytilegum m aðssssstæðæææ um
- Góð kunnátta og færrni á tölvur uuu og oo helhhh stustustustustu fooorrit s.s. word, 

excel og Lotus notes
- Samviskusemi, stundvísi og vandvirkni

Frekari upplýsiýsiýý ngag r um starfið:
Lauun samkvæmt gildanddi kjarasamniningin  sem fjármála- ogogogg
efnef ahagsráðherra og SFR R - stéttarfélag í almannaþjónustu
hafa gert.
KonKonKonur urrur jafjajaj nt t semss  karlar eru hvött til að sækja um.
SækSækSækSækSækjajajajaja skaskaskal uum sm tarfiðð merkt “Störfö faff ngavarrða ð á Hólms-
heiheiði”ði” áá heiheimasmasíðuíðu FaFangeng lsismálastofnunnnnnar wwwww.fangelsi.is 
fyryririr fyrfyrriir 115. nóvember nkk.
Áætlað err aðaaa  þeir umsækjendur sem fáf  starfstilboð geti 
hafið störf 1. jananjanj úarúarúarúarúar 202020202019 1919 19 19 eðeðeðaeðae  fljótlega eftit r það.að.
Stofnunin ásáá kilkilkkilkilk ur uurrur ésérsér rétt til þess að óska eftir sakaavottoro ði.ðiði

Öllum umsóknum verður svaraaaaaa ð þegar ákvörðun um 
ráðniniii gu liggur fyrir.

StaSt rfshlutfaaaatfallll lllll er 10000 %
Umsóknarfreseee tur er tiil ol g meðð 15.11.2018

Náná ariari upuppplýýsinsingarg veveeeitir:
HalHalHalHalallldódódldóldór Valul r Pr Pr Pálsá sson- HalldorValur@fangelsi.is - 520 5063
JakJakakJakkob obobobob Magnússon- Jakoob@fb angnggelsi.is - 520 5000

FMS Faaangegg lsilsisis ð Hð Hð Hð Hð Hólmólmmólmólmmshesheiðiiðii
Nesjavalllll alelleleið ðððð 99999

Embassy Clerk
The Embassy of Japan seeks a capable, responsible 
and flexible person for the position of Ambassador’s 

secretary, researcher, and receptionist.

Basic conditions for application are below:
 University degree
 Good knowledge of Iceland
 Language skills in Icelandic and English

 (speaking and writing)
 Ability to do basic research
 Good computer command
 Good communication skills 

 Start of work from January 2019 (negotiable) and  
 contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address until 24th 
November 2018.
*CV should be written in English.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar  
sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði  
og sjálfstæði í starfi. 

Leitað er að framúrskarandi einstaklingi  
til að leiða upp byggingu upplýsinga- og  
skjalamála embættisins og þróa rafrænar  
lausnir á verkefnasviðum embættisins.

Helstu verkefni og ábyrgð:
 »  Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu, verklags við 

skjalastjórnun og eftirfylgni með framkvæmd hennar

 »  Þróun og innleiðing rafrænna lausna á verkefnasviðum 
embættisins

 »  Umsjón með vefsíðu embættisins og þróun hennar

 »  Ráðgjöf og fræðsla við stjórnendur og starfsmenn  
á sviði upplýsinga- og skjalamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
 »  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 »  Þekking og reynsla af skjalastjórnun æskileg

 »  Góð tölvukunnátta æskileg 

 »  Þekking á GoPro kostur

 »  Þekking á útfærslu rafrænna lausna kostur

 »  Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi nauðsynleg

 »  Góð samstarfs- og samskiptahæfni nauðsynleg

Umsjón með ráðningu og upplýsingar um starfið veita: 
Sandra Sveinbjörnsdóttir, fjármálastjóri, sandra@srs.is 
Guðný Bjarnarsdóttir, forstöðumaður stoðsviðs, gb@srs.is 

Starfshlutfall er 100%. Launakjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags. Starfskjör, réttindi og skyldur eru skv. lögum 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Starfsumsóknir berist á netfangið srs@srs.is, merktar 
„Umsóknir um starf hjá skattrannsóknarstjóra“. Umsókn-
inni skal fylgja starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, auk 
prófskírteina. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk. 

BORGARTÚNI 7  |  105 REYKJAVÍK  |  550-8800  |  SRS.IS

Skattrannsóknarstjóri ríkisins fer með rannsóknir 
skattsvika og annarra skattalagabrota.

Jafnframt tekur skattrannsóknarstjóri ákvörðun um 
og hlutast til um refsimeðferð í kjölfar rannsóknar. 

Hjá embættinu starfar hópur 30 samheldinna 
starfsmanna.

SÉRFRÆÐINGUR 
hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins



Fjölskylduþjónusta
»    Starfsfólk í liðveislu
»    Störf hjá stoðþjónustudeild
Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Kennsla á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
»    Deildarstjóri í Berg - Setbergsskóli
»    Faggreinakennari í unglingadeild - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Forfallakennari - Víðistaðaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Skólaliði - Víðistaðaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf - Heimilið Einibergi
»    Framtíðarstarf - Svöluhraun
»    Þroskaþjálfi - Svöluhraun
»    Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
»    Þroskaþjálfi - Þjónustuíbúður á Drekavöllum
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólastjóri - Skarðshlíðarskóli
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Reykjagarður hf var stofnað 1971 og  felst sérhæfing fyrirtækisins í framleiðslu og sölu á alifuglaafurðum, 
einkum undir vörumerkjum Holta og Kjörfugls. Hjá fyrirtækinu, sem er í 100% eigu Sláturfélags 
Suðurlands, starfa um 110 starfsmenn við hin �ölbreytilegustu verkefni við að framleiða gæðamatvörur.

www.holta.iswwwww

Starfslýsing:
•   Staðgengill rekstrarstjóra
•   Dagleg stjórnun framleiðslueldhúss
•   Skipulagning framleiðslu og samræming milli deilda
•   Þjónusta við viðskiptavini
•   Umsjón með starfsmannamálum
•   Endurskoðun vinnuaðferða og framleiðsluferla
•   Framfylgja gæðakerfi og gæðastefnu félagsins

Helstu verkefni:
•   Menntun og/eða góð reynsla í matvæla-
     geiranum er skilyrði
•   Menntun og/eða góð reynsla af stjórnun
•   Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•   Skipulögð vinnubrögð
•   Góð tölvukunná�a
•   Reglusemi og stundvísi

Nánari upplýsingar um starfið veita Kristján Þór Hlöðversson, rekstrarstjóri s. 575 6448 / 856 4450 eða netfang 
kristjan@holta.is og Þórhildur Þórhallsdó�ir, starfsmannastjóri s. 575 6030 eða netfang thorhildur@ss.is.

Áhugasamir vinsamlega sæki um starfið á www.holta.is (sækja um starf) fyrir 10. nóvember nk.

Reykjagarður óskar e�ir að ráða öflugan yfirmann í framleiðsluhús si� í Garðabæ sem fyrst. 
Við leitum að skipulögðum og skapandi einstaklingi með mikla samskiptahæfileika í 100% starf.

Stjórnunarstarf í 
framleiðslueldhúsi

Lyfjastofnun auglýsir laust starf eftirlitsmanns í lyfjaöryggisdeild á eftirlitssviði. Leitað er að öflugum einstaklingi sem 
er reiðubúinn að vinna krefjandi og fjölbreytt starf sem felur m.a. í sér ferðir innanlands sem og erlendis á vegum 
stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%. 

Frekari upplýsingar um starfið eru á vef Lyfjastofnunar: 
lyfjastofnun.is/lyfjastofnun/storf_i_bodi

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í 
samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og 
öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun vinna 63 starfsmenn. Stofnunin 
var í 9. sæti í könnuninni Stofnun ársins 2018 yfir stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi 
og starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta.
Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á www.lyfjastofnun.is

Lyfjastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsmann 

Helstu verkefni: 
 Eftirlit með lyfjaframleiðendum og lyfjaheildsölum (GMP/GDP)
 Eftirlit með markaðsleyfishöfum, þ.m.t. lyfjagátarkerfum 
 Þátttaka í erlendu samstarfi Lyfjastofnunar
 Meðhöndlun váboða
 Meðhöndlun og eftirfylgni innkallana, kvartana og tilkynninga

Menntunar- og hæfniskröfur:  
 Meistaragráða í lyfjafræði, lífefnafræði, líffræði eða önnur 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi

 Þekking og reynsla á sviði lyfjaframleiðslu og/eða lyfjadreifingar
 Reynsla af eftirliti og/eða gæðamálum
 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Kunnátta í einu Norðurlandamáli er æskileg
 Mjög góð tölvufærni
 Mjög góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
 Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
 Frumkvæði og faglegur metnaður
 Góð greiningar- og skipulagshæfni
 Hæfni í að miðla upplýsingum með skipulögðum og skýrum hætti
 Jákvæðni og sveigjanleiki

hagvangur.is

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
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Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Forfallakennari í Snælandsskóla
Matráður í Kársnesskóla
Stærðfræði- og náttúrufræðikennari í 
Kársnesskóla
Umsjónarkennari í Salaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Núp
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólakennari í Kópahvol
Leikskólastjóri í Læk
Leikskólasérkennari í Kópahvol
Velferðarsvið
Teymisstjóri á heimili fyrir fatlaða
Starfsfólk í Roðasali

Laus störf 
hjá KópavogsbæNámsstaða  Landspítali, augnskurðlækningar Reykjavík 201811/1979

Kennari, tréiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201811/1978
Starfsmaður í ræstingu Alþingi Reykjavík 201811/1977
Lögfræðingur Embætti landlæknis Reykjavík 201811/1976
Heilbrigðismenntaður starfsmaður Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201811/1975
Kennari, list- og hönnunargreinar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201811/1974
Lektor í æðaskurðlæknisfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201811/1973
Lektor, reikningsskil/endurskoðun Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild Reykjavík 201811/1972
Kennslustjóri/lektor Háskóli Íslands, Læknadeild Reykjavík 201811/1971
Sálfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201811/1970
Lögfræðingur Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201811/1969
Sviðsstjóri þjónustusviðs Þjóðskrá Íslands Rvk/Akureyri 201811/1968
Sérfræðingur Skattrannsóknarstjóri ríkisins Reykjavík 201811/1967
Sérfræðingur í málefnum barna Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur 201810/1966
Fræðslu- og upplýsingafulltrúi Ríkissáttasemjari Reykjavík 201810/1965
Starfsmannahjúkrunarfræðingur Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201810/1964
Málari Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201810/1963
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi Landspítali, Laugarásinn  Reykjavík 201810/1962
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, ofnæmislækningar Reykjavík 201810/1961
Yfirlæknir Landspítali, nýburalækningar Reykjavík 201810/1960
Skjalastjóri Landsbókasafn Íslands Reykjavík 201810/1959
Aðstoðarm. á skrifstofu forsjóra Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201810/1958
DevOps sérfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201810/1957
Kennari, rafiðngreinar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201810/1956
Verkefnastjóri almannavarna Lögreglustjórinn á Suðurlandi Hvolsvöllur 201810/1955
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, skurðstofur Akureyri 201810/1954
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201810/1953
Sérfræðingur í klínískri sálfræði Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201810/1952

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er 

laus staða forfallakennara.
Um er að ræða 50% stöðu forfallakennara til að sinna tilfallandi 
forföllum.

Í skólanum eru um 710 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra 
sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi  
stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans: 
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2018.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,  
800 Selfoss. 

Skólastjóri

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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ÓSKAST TIL LEIGU

Geðheilsuteymi HH austur - Leiguhúsnæði

20864 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Geðheilsuteymi HH austur. Umsjónaraðili er 
Framkvæmdasýsla ríkisins. 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu 
til 8 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er 
krafa um góða staðsetningu, gott aðgengi þ.m.t. fyrir 
hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og næg bílastæði. 
Geðheilsu teymi austur er þjónustustofnun fyrir almenning. 
Geðheilsuteymið er 2. stigs geðheilbrigðisþjónusta á vegum 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Lykilþættir í starfsemi 
teymisins eru að það sé þverfaglegt og í nærumhverfi 
notenda. Því skiptir staðsetning húsnæðisins þ.e. miðlægt í 
þjónustusvæði, í nálægð við helstu stofnbrautir og almen-
ningssamgöngur, miklu máli við staðarval. Teymið sinnir 
íbúum í eftirfarandi póstnúmerum; 109 Breiðholt, 110 Árbær, 
111 Breiðholt, 112 Grafarvogur, 113 Grafarholt og 116 
Kjalarnes (ásamt Reykjavík dreifbýli). Seinna mun Mosfell-
sbær bætast við með 270 Mosfellsbær og 271 Mosfellsbær 
dreifbýli. 
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 422 fermetrar. 
Húsnæðið er þjónustuhúsnæði fyrir geðheilbrigðisþjónustu. 
Æskilegast er að það sé á einni hæð. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  á mánudaginn, 5. nóvember 2018.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggi, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni Geðheilsuteymi HH austur 
skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða 
svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út 15. nóvember 2018 en svar-
frestur er til og með 19. nóvember 2018.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og 
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en
kl. 13:00 fimmtudaginn 22. nóvember 2018.
Merkja skal tilboðin; nr. 20864 – Geðheilsuteymi HH austur 
- Leiguhúsnæði. 
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr.  a. lið 1. mgr.  
6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda 
eftirfarandi upplýsingar:
 Afhendingartíma húsnæðis
 Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis 

 og tillöguteikningar
 Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu, 
 Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
 Húsgjöld
 Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
 Tilvísun í gildandi aðalskipulag
 Úttektarskýrsla á viðurkenndum myglumælingum frá  

 óháðum aðila

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

 Rammasamningur um skipulagðan akstur fyrir 
grunnskóla Reykjavíkurborgar  
– EES útboð nr. 14346.

 Hverfið mitt 2018 austurhluti, heit vaðlaug  
í Grafarvoglaug útboð nr. 14362.

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

MEÐFERÐARHEIMILIÐ  
Í KRÝSUVÍK 

Meðferðarheimilið í Krýsuvík er að leita sér að 
karlkyns ráðgjafa til að halda utan um karlkyns-

grúppu. Þetta er 100 % starf.

Æskilegt að viðkomandi hafi lokið námi í Ráðgjafaskó-
la Íslands.  Reynsla af ráðgjöf er góður kostur, góðir 
samskipta og samstarfshæfileikar einnig og edrú 
lágmark 3 ár.

Umsóknarfrestur til 09.11.2018

Upplýsingar gefur: kristbjorg@krysuvik.is sími: 847 6757

 
Meðferðarheimilið í Krýsuvík auglýsir eftir 

matráðskonu, unnið er á kokkavöktum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af vinnu á stóru 
heimili, sé með góða samstarfshæfileika og jákvæð í 
mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur til 09.11.2018

Upplýsingar gefur :kristjorg@krysuvik.is sími: 847 6757

Suðurgata 13 - efsta hæð - 101 Rvk.
Opið hús þriðjudag 6. nóvember kl. 18:00 - 18:30

LAUS ÍBÚÐ  Í MIÐBORGINNI - FALLEG OG BJÖRT EFSTA HÆÐ  
Falleg og björt 4ra herb., 91,5 fm. íbúð á 3. hæð í fjórbýlishúsi, í 
miðborg Reykjavíkur.  Útgengt á svalir frá eldhúsi.  Tvær stofur 
og tvö herbergi.  Mögulegt að breyta annarri stofunni í herbergi.  
Endurnýjað frárennsli fyrir ca. 2 árum.  Frábær staðsetning, þar 
sem stutt er í skóla, verslanir og þjónustu.  Verð: 46,5 millj.

Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
lögg. fast.
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar 
auglýsir eftir umsóknum um dvöl í listamannahúsinu 
Varmahlíð í Hveragerði.
Íbúðarhúsið er búið öllum húsgögnum og eldunartækjum. 
Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af húsinu en gert er 
ráð fyrir að þeir kynni sína listgrein í samfélaginu.

Óskað er eftir skriflegum umsóknum, sem sendist til 
menningar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 
20, 810 Hveragerði eða rafrænt til jmh@hveragerdi.is. Í umsókn 
þarf að koma fram æskilegt dvalartímabil og að hverju 
listamaðurinn hyggst vinna meðan á dvölinni stendur. 

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu  
Hveragerðisbæjar. Umsóknarfrestur er til  
30. nóvember n.k. Nánari upplýsingar hjá  
menningar- og frístundafulltrúa í síma 483 4000.

www.hveragerdi.is

Myndlistarmenn 

Rithöfundar 

Tónlistarmenn 

Úthlutun dvalar– 
tímabila mun fara  
fram frá janúar n.k.  
til og með desember 
2019, mánuð í senn.  

Stálprýði til sölu    
Fyrirtækið er 42 ára gamalt og með mjög jákvæða og góða sögu.

Verkefnastaða er góð og útboðsgögn og fyrirspurnir berast daglega 
í tölvupóst fyrirtækisins. Skoða má sögu og fyrri verk á stalprydi.is

 
Allar nánari upplýsingar í síma 895-9580 og 862-5772 

eða tölvupóst stalprydi@stalprydi.is

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf inn á

Glæný og fersk störf í hverri viku.          
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
89.9M

ATVINNUHÚS

LYNGÁS 12 210 GARÐABÆ

303.6m2

NÆG BÍLASTÆÐI MEÐ GÓÐU ÚTISVÆÐI

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUS STRAX

VERÐ:
79.9M

ATVINNUHÚS

GRENSÁSVEGUR 8 108 REYKJAVÍK

377m2

GÓÐ STAÐSETNING - LYFTUHÚS

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUS STRAX

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

GRÓFIN 1 101 REYKJAVÍK

599m2

FRÁBÆR STAÐSETNING

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUST FLJÓTLEGA

VERÐ
39.9M

ATVINNUHÚS

LÆKJARMELUR 12 116 REYKJAVÍK

219m2

AUKINN LOFTHÆÐ AÐ HLUTA

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUST STRAX

TIL
LEIGU

ATVINNUHÚS

NÝBÝLAVEGUR 2 200 KÓPAVOGUR

1100m2

FJÓRAR INNKEYRSLUHURÐAR

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

LAUST STRAX

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ
57.5M

SÉRHÆÐ

DIGRANESHEIÐI 19 201 KÓPAVOGUR

142m2

FJÓRAR INNKEYRSLUHURÐAR - BÍLSKÚR

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON 897 9030

LAUST STRAX

Opið hús Sun. 4. nóv. frá kl. 12:30-13:00

3 HERBERGI

VERÐ
79.9M

RAÐHÚS

KALDASEL 24 170 SELTJARNARNES

GLÆSILEGT FJÖLSKYLDUVÆNT RAÐHÚS

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 316.7m2

Opið hús Lau. 3. nóv. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ
TILBOÐ

ÍBÚÐ

AUSTURSTRÖND 20 170 SELTJARNARNES

TIL AFHENDINGAR STRAX

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 136m2

Opið hús Mán. 5. nóv. frá kl. 18:00-18:30

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

LÆKJARGATA 4 101 REYKJAVÍK

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á ANNARI HÆÐ

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 218m2

VERÐ
46.5M

ÍBÚÐ

VESTURGATA 50A, ÍB. 301 101 REYKJAVÍK

GÓÐ ÍBÚÐ Í LYFTU HÚSI

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

STÆRÐ: 85.9m2

VERÐ
38.5M

ÍBÚÐ

MÁVAHLÍÐ 43 105 REYKJAVÍK

VEL SKIPULÖGÐ RISÍBÚÐ

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR             621 2020

STÆRÐ: 73.4m2 4 HERBERGI

SÖLUSÝNING - Lau. 3. nóv. frá kl. 15:30-16:00

VERÐ FRÁ:
39.9M

ÍBÚÐIR

FRAKKASTÍGSREITUR 101 REYKJAVÍK

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

GUNNLAUGUR 844 6447 og BÖÐVAR 660 4777

STÆRÐ FRÁ: 56.5 - 178.3m2

VERÐ
117M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 21, ÍB. 1002 101 REYKJAVÍK

ÍBÚÐ Á 10. HÆÐ

BRANDUR GUNNARSSON                897 1401

STÆRÐ: 136.2m2 4 HERBERGI

Opið hús Lau. 3. nóv. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ
84.9M

EINBÝLISHÚS

BYGGÐARHOLT 2 270 MOSFELLSBÆR

FALLEGT HÚS Í GRÓNU UMHVERFI

ÞÓRA 777 2882 | GUÐRÚN 621 2020 

STÆRÐ: 228m2 7 HERBERGI

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
97M

ÍBÚÐ

RÁNARGATA 46, ÍB. 301 101 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 168.3m2

SÉRLEGA GLÆSILEGT PENTHOUSE

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

BÓKIÐ SKOÐUN



Með þér alla leið

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Álalind 1-3 
201 Kópavogi

Nánari upplýsingar veita:

tveimur stigagöngum og lyftu. 

Vandaðar innréttingar frá Sérverk og tæki frá AEG

Rúmgóð stæði með rafmagnstenglum í bílageymslu

  43,5 millj.

45,6 millj.

53,5 mill

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

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

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

SÖLUSÝNING

.       

41,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Grandavegur 45
107 Reykjavík

.      

55,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Jason

Eskihlíð 16b
105 Reykjavík

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
sími: 775 1515

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
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.       

82,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
r : :

e er er e r r
ð r r e r ð r

ð r r
eð r

Sóleyjarimi 61
112 Reykjavík

.       

64,9 millj.Verð r :

OPIÐ HÚS
r : :

ð ð
e er er ð er er

e r
ð ðr e

Borgartún 30a
105 Reykjavík

Sóltún 1
Lyftuhús / Íbúar +60 ára

SÖLUSÝNING
r : :

53,5  millj.

57,9  millj.

Glæsileg fullbúin íbúð á 3. hæð

Glæsileg fullbúin íbúð á 5. hæð

Verð:
íb 302

íb 502
Verð:

r r  

e  r ð r e r b rð r

ð  í ðr  bí e  r

 í 

rb ð r ð r e r rr  r e r: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
r nn i lab rg.is sími: 845 8958

Vel s i lögð g i ið en rn ð 24 f
íb ð  4 ð í g ð  f ölb li  esin

ört g falleg eign eð falleg  ts ni 
í argar ttir
r  g ð s efn erbergi  ennar s alir

52,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

nari u l singar:

Tjarnarból 4

s. 775 1515

170 Seltjarnarnes

48,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

nari u l singar:

Grandavegur 42-B

s. 899 5856

107 Reykjavík

Vel s i ulögð ð  arð ð  g ðu si
ið reni el  a er erg a  f

ð staðsetning ar se  stutt er  s la 
g alla elstu nustu

38,7 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

nari u l singar:

Grenimelur 13

s. 899 5856

107 Reykjavík

alleg g el s i ulögð ð  g ðu si
ið öngu l ð   f   er erg a 

rinngangur
r er t last ði eð raf latengli
ð staðsetning 

ar se  stutt er  alla elstu nustu 
g iðan i annl f ið arins

56,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

nari u l singar:

Langahlíð 11

s. 899 5856

105 Reykjavík

nari u l singar eitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
i la rg.is sími: 775 1515

g ð g ört 1  f  ð  . ð
 s efn er ergi  ðinni

u a er ergi  allara eð aðgengi
að að er ergi  entar el til tleigu

r last ði
tutt  s la g alla nustu

43,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  

nari u l singar:

Hraunbær 88

s. 822 2307

110 Reykjavík

rlega ört g falleg 155 f  neðri 
s r ð eð ls r

legt s l  g ren  n ið að 
ste u iðgera g la sið að utan
nnr ttingar g g lfefni sa t t u  
ar en urn að f rir u  1  ru
r r staðsetning innst  tnlanga

67,7 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  

nari u l singar:

Safamýri 31

s. 822 2307

108 Reykjavík

.       

25,7 millj.Verð fr :

OPIÐ HÚS
sunnu aginn . n . l. 15:   1 :

Sýningaríbúð er í Álalæk 17
endaíbúð á jarðhæð

ar ðir a  a g ra er . g st rri 
r ite t Kristinn Ragnarsson
ftu s  re ur ðu  

fallegar innr ttingar

f en ing er  fe r ar ars 1

Álalækur 15
800 Selfoss

nari u l singar eitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
i la rg.is sími: 775 1515

nari u l singar eitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
i la rg.is sími: 775 1515



Bryndís

Súlunes 18
210 GARÐABÆR

Fallegt og vel staðsett einbýli á Arnarnesinu. Þrjú til 

fjögur svefnherbergi. Stór tvöfaldur bílskúr með millilofti. 

Falleg aðkoma að húsi og stór timburverönd með heitum 

potti. Laust við kaupsamning.

STÆRÐ: 294 fm EINBÝLI            HERB: 6

99.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Sléttuvegur 15
103 REYKJAVÍK

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð í vinsælu húsi fyrir 55 ára 

og eldri. Y rbyggðar suðursvalir. Í húsinu er funda og 

veislusalur, líkamsræktaraðstaða, heitur pottur, sauna og 

starfandi húsvörður. Laus til afhendingar!

STÆRÐ: 95,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ferjuvað 13-15
110 REYKJAVÍK

Nýuppgerð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð 
í snyrtilegu fjölbýlishúsi í Norðlingaholti. 
Fallegt útsýni, stutt í skóla og útivistarsvæðin 
Heiðmörk, Elliðavatn og Rauðavatn.

STÆRÐ: 76,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ánaland 2
108 REYKJAVÍK

Fallegt og vel skipulagt parhús með bílskúr í 
Fossvoginum. Öll rými rúmgóð. Möguleiki á 

mm rúmgóðum svefnherbergjum.

STÆRÐ: 263 fm PARHÚS      HERB: 8

104.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Leifsgata 22
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð og björt íbúð á annari og efstu hæð í þríbýlishús. 

Nýtt parket á gól , eignin er nýmáluð að innan þar með 

talið gluggar. Ný tæki í eldhúsi, ofn, ísskápur og 

uppþvottavél. Stór svefnherbergi og stór stofa.

STÆRÐ: 98 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

43.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Miðskógar 2
225 GARÐABÆR

Fallegt og gott fjölskyldu hús með fjórum 
svefnherbergjum og möguleika á því mmta. 
Stórt og gott fjölskylduhol, frábær staðsettning 
og útsýni út á sjó.

STÆRÐ: 274,5 fm EINBÝLI       HERB: 4-5

TILBOÐ 
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Sunnu t 21
210 GARÐABÆR

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með 

tvöföldum bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Stór garðstofa. 

Hiti í innkeyrslu.  Stór og glæsileg lóð í góðri rækt. Falleg 

eign sem hefur fengið gott viðhald i gegnum árin. 

STÆRÐ: 190,1 fm EINBÝLI       HERB: 6

94.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Engihjalli 9
200 KÓPAVOGUR

Góð þriggja herbergja íbúð miðsvæðis í 
Kópavogi. Rúmgóð stofa, tvö góð herbergi, 
tvennar svalir, endurnýjað baðherbergi,gott 
eldhús. LAUS VIÐ KAUPSAMNING

STÆRÐ: 90 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.700.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Njálsgata 29
101 REYKJAVÍK

Fallegt eldra einbýli í hjarta borgarinnar á eignalóð. 

Kjallari, hæð og ris. Mögulega hægt að gera tvær til þrjár 

íbúðir í húsinu. Seljandi skoðar skipti á nýlegri eign, rað 

eða parhúsi. Miklir möguleikar fyrir réttan aðila.

STÆRÐ: 184 fm EINBÝLI       HERB: 5

69.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. nóv 18:30 – 19:00Bókið skoðun - olafur@fastlind.isOPIÐ HÚS    5. nóv 17:30 – 18:00

SÝNUM SAMDÆGURS SÝNUM SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS    4. nóv 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    4. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    4. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    4. nóv 14:00 – 14:30



VERÐ FRÁ 38,9 MILLJÓNUM

OPIÐ HÚS – FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

Nýjar snjallíbúðir miðsvæðis, 
hannaðar til að nýta tíma, jafnt 
sem fermetra fullkomlega

· Stærðir frá 63–198 m

Hannes 
Steindórsson

699 5008
hannes@fastlind.is

Stefán Jarl 
Martin
Lögg. leigumiðlari
892 9966
stefan@fastlind.is

Gunnar 
Valsson

699 3702
gunnar@fastlind.is

Kristján Þórir 
Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

510 7900 / Hlíðasmári 6 / 201 Kópavogur fastlind.is

SUNNUDAGINN 4. NÓV. FRÁ KL. 15:00–16:00



Til leigu eða sölu 
glæsilegt nýlegt 
verslunarhúsnæði 
á besta stað við 
Laugaveg. 

HÚSNÆÐINU FYLGIR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU OG ÞRJÁR SÉR 
GEYMSLUR Í BÍLASTÆÐAHÚSINU. 

Vandað verslunarhúsnæði með góðum gluggum á framhlið. 
Dúkar á gólfum. Eldhús og tvær snyrtingar og lagerrými.  
Bakútgangur. Góðar innréttingar og lýsing er í húsnæðinu. 

Uppl. veita Dan Wiium s. 896-4013 og Þórarinn s. 844-6353

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

LAUGAVEGUR – VERSLUNARHÚSNÆÐI

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

TIL LEIGU

Rótgróin efnalaug á mjög góðum stað 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Nýleg tæki, langtíma leigusamningur 
(fasteign er hægt að kaupa líka).

í síma 898 6106 

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali

Til sölu rekstur á traustri EFNALAUG!

TORG
F A S T E I G N A S A L A N

Nánari upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali

ur

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

NAUSTAHLEIN 28 – 210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. NÓV KL. 13:00 – 13:30
- Mjög gott 89,2 fm, 3ja herbergja raðhús auk 25,4 fm bílskúrs,   

samtals 114,6 fm.
- Húsið er staðsett á rólegum stað í Garðabæ, fyrir 60 ára

og eldri.
- Laust til afhendingar fljótlega.
V: 55 millj.  

Sigurður s. 896-2312

ESKIVELLIR 7 – 221 HFJ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 5. NÓV KL. 17:15 – 17:45
- Falleg 4ra herbergja íbúð, alls 113,4 fm í lyftuhúsi. 

2 stofur og 2 svefnherbergi.
- Íbúðin er endaíbúð á 4. Hæð.  Tvö samliggjandi bílastæði

í bílakjallara.
- Einfalt að bæta við 3ja svefnherberginu.  Innréttuð á  

vandaðan hátt.
V: 49 millj.  

Sigurður s. 896-2312

NÝBÝLAVEGUR 90 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS  SUNNUDAG 4. NÓV KL. 14:00 – 14:30
- Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð auk bílskúrs
- Íbúð 75,7 fm og bílskúr 28,2, samtals 104 fm íbúð á 1. hæð.
- Húsið hefur fengið reglulegt viðhald síðustu ár.
- Íbúðin er í litlu fjölbýli, miðsvæðis við skóla og aðra þjónustu 

í Kópavogi.

V. 42 millj. 
Sigurður s. 896-2312

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!þ g

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

Selvogsgrunn 18
104 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

einstakt tækifæri til að eignast dásamlegt 
einbýli við Selvogsgrunn 18  í einni af 
eftirsóttustu götum höfuðborgarinnar. 
Mjög stórar og veglegar stofur, fallegt 
eldhús, stórar og skjólgóðar suður svalir 
og fallegur pallur í ævintýralegum garði. 
Friðsæl staðsetning í göngufæri við 
fjólskylduparadísina í Laugardal, sund-
laugina, heilsuræktina og húsdýra og 
grasagarðinn. Samkvæmt FMR er íbúðar-
hlutinn 236,6  m2 ásamt 17,5 m2 bílskúr. 
Samtals 254,1 m2.

STÆRÐ: 254,1 FM EINBÝLI       HERB: 7

         112.000.000

Heyrumst

Helga Pálsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  822 2123  
  helga@fastlind.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Landmark leiðir þig þ g heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

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  

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

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

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

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

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

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

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

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

HLJÓÐALIND 8 – 201 KÓP

OPÐ HÚS SUNNUDAG 4.NÓV KL.14.00-14.30
-Mjög gott 144.2 fm endaraðhús með bílskúr
-Þrjú svefnherb., rúmgóð stofa/borðstofa
-Opið og snyrtilegt eldhús, mikil lofthæð
-Gróin suður-austur garður, rúmgott bílaplan
-Gott geymsluloft í bílskúr
V. 74.9 millj.

Sveinn s. 6900.820

KÁRSNESBRAUT 21.A – 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4.NÓV KL.15.00-15.30
-Vel skipulagt 169.5 fm endaraðhús á 2.hæðum
-Rúmgóðar og bjartar stofur
-Þrjú svefnherb., tvö baðherb, góður garður
-Mikil lofthæð í stofum, gluggar á 3 vegu
-Eign er mikið endurnýjuð að innan
V. 75.9 millj.

Sveinn s. 6900.820

BORGARHOLTSBRAUT 9 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4.NÓV KL.16.00-16.30
-114.1 fm neðri sérhæð á góðum stað
-Þrjú góð svefnherb., góðar stofur
-Töluvert mikið hefur verið endurnýjað í eign
-Endurnýjað baðherb., nýtt eldhús, nýjar ofnal.
-Sérinngangur er í íbúð og suður-garður
GETUR VERIÐ LAUS NOKKUÐ FLJÓTT
V. 52.5 millj. Sveinn s. 6900.820

SKÚTUVOGUR 1B - 104 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA 
NÝTT ATVINNUHÚSNÆÐI
- 173,7 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð frá bílaplani.
- Þrjár stórar skrifstofur / fundarherbergi.
- Stórt opið vinnurými (má stúka niður í smærri skrifstofur).
- Eldhúskrókur, rúmgóð snyrting og geymsla.
- Húsgjöld eignar eru 25.000 kr á mánuði.
- Frábært staðsetning þar sem stutt er í alla helstlu þjónust.
V. 54.9 millj. Þórey, s. 663 2300

AUSTURKÓR 42 - 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA 
- 223,8 fm, nýlegt einbýli á tveimur hæðum með bílskúr.
- Sérsmíðaðar innréttingar, aukin lofthæð, arinn og fallegt útsýni.
- Fjögur svefnherbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. 
- Vönduð Chef tæki frá Samsung í eldhúsi, blöndunart. frá Tengi.
- Gott skipulag, fallegt efnisval og vönduð lýsing.
- Frábær staðsetning, stutt í skóla, þjónustu og útivist.
V.105 millj. 

Þórey s. 663 2300

BOLLAGATA 7  - 105 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. NÓV kl 17:30 – 18:00
- 96 fm hæð með sameiginlegum inngangi.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.
- Tvær stofur og tvö svefnherbergi.
- Geymsluloft yfir íbúðinni sem býður upp á mikla möguleika.
- Parket og flísar á gólfum.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
V. 49,5 millj.

Andri, s. 690 3111

ÁSHOLT 4  - 105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA Í SÍMA 690 3111 
- 130 fm endaraðhús ásamt stæði í bílageymslu.
- Tvö baðherbergi og þrjú svefnherbergi.
- Eignin er laus til afhendingar við undirritun kaupsamnings.
- Húsið var byggt árið 1990 og er í góðu ástandi að utan.
- Stór sameiginlegur garður með leiktækjum fyrir börnin.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
V. 59,9 millj. 

Andri, s. 690 3111

VÍÐIMELUR 70  - 107 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA Í SÍMA 690 3111 
- 130 fm efri hæð með sameiginlegum inngangi.
- Tvær stofur og tvö svefnherbergi, möguleiki á 3ja svefnherb.
- Þvottahús innan íbúðar.
- Eigninni fylgir tvær sérgeymslur í risi.
- Mjög björt og virkilega falleg eign.
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
V. 64,9 millj.

Andri, s. 690 3111

SUÐURHVAMMUR 5 –220 HFJ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 6. NÓV KL. 17:30-18:00
- 189,3 fm rúmgóða íbúð með bílskúr.
- 4 til 5 svefnherbergi.
- Tvö baðherbergi 
- Stórkostlegt útsýni.
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 49 millj. Jóhanna S. 698 9470

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

FRIGGJARBRUNNUR 17 & 19 - 113 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 
5. NÓV kl 17:30 – 18:00
- Fullbúið 242,6 fm parhús á

þremur hæðum með bílsk.
- Möguleiki á aukaíbúð

á jarðhæð, allar lagnir til
staðar.

- Fimm svefnherbergi, þrjú
baðherbergi og þvottahús.

- Stofa, borðstofa og eldhús
í opnu rými.

- Frábær staðsetning,
barnvænt og rólegt hverfi.-
Laust til afhendingar við
kaupsamning.

V. 87.9 millj.

Þórey, s. 663 2300

SKÓGARHJALLI 11- 200 KÓP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 6.NÓV kl 17:00 - 17:30
- 195,6 fm einbýli á tveimur hæðum með sérstæðum bílskúr. 
- Fjögur svefnherbergi og tvo baðherbergi.
- Rúmgóð stofa með fallegum arni, borðstofa og eldhús.
- Aukin lofthæð og einkar gott skipulag.
- Skjólsæll og gróinn garður með heitum potti.
- Frábær staðsetning, stutt í skóla, þjónustu og útivist.
V. 89,9 millj - Þórey, s. 663 2300

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 



FFllloottttt rraaðððhhúúss áá ffalllleegguumm úúttssýýniissstað í Moossffeellllssbbbæææ
SjSjónón eerrr sösös gugug rríkíkararii –– LaLaxaxatutungnggaa 3636 tttilili 5544 4 -- Tilbúiin til afafhehendndiningagagarr

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

Elín Urður s: 690 2602

Sími 512 4900 - landmark.is

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044Halla Unnur Helgadóttir lögg fast s 659 4044 Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Landmark leiðir þig heim!þ g

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

Þórarinn S: 7 700 309

OPIÐ
HÚS

SÖLUSÝNING 
sunnudaginn 4. nóvember

 kl. 14.00-15.00 

7 hús seld - 3 eftir

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.ú
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.þ j y   Húsin eru tilbúin til afhendingar.

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

BYGGINGAFÉLAGBYGGINGAFG ÉÉÉLAG
MÁNALIND

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Sunnudaginn 4. nóvember  frá 14:00 - 15:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 





 „Við flytjum 
inn gæðadekk 
milliliðalaust 
beint frá fram-
leiðanda,“ segir 
Einar Hallsson, 
eigandi Dekk1.is.

Við flytjum inn gæðadekk 
milliliðalaust beint frá fram-
leiðanda. Með netverslun 

minnkum við svo yfirbyggingu 
og þannig getum við boðið lægra 
verð. Viðskiptavinir panta dekkin 
í gegnum netið og er boðið upp á 
heimsendingu um allt land,“ segir 
eigandinn Einar Hallsson.

Gott verð og góð þjónusta
Með milliliðalausum viðskiptum 
við verksmiðju og beinni sölu í 
gegnum netið segir Einar hægt 
að bjóða betra verð. Boðið er svo 
upp á fría heimsendingu á höfuð-
borgarsvæðinu og á Suðurnesjum, 
en á aðra staði kostar aðeins 1.000 
kr. að senda hvert dekk og eru 
dekkin send með Póstinum heim 
að dyrum þar sem sú þjónusta er 
í boði. Fyrirtækið leggur að sögn 
Einars mikinn metnað í að afgreiða 
allar pantanir eins fljótt og auðið 
er. „Eftir að pöntun og greiðsla 

hefur borist kappkostum við að 
póstleggja dekkin samdægurs eða 
í síðasta lagi næsta virka dag. Þá 
er einnig hægt að sækja vörur á 
lagerinn að Hólmbergsbraut 1 í 
Keflavík alla virka daga á milli 10 
og 17, sé þess óskað.“

Hafa reynst vel
Dekkin eru af gerðinni HiFly og 
hafa að sögn Einars hlotið lof 
viðskiptavina og reynst afar vel 
við íslenskar aðstæður. „Dekkin 
hafa verið mjög vinsæl hjá bæði 
einstaklingum og fyrirtækjum 
eins og bílaleigum og atvinnuöku-
mönnum.“ Einar segir að boðið 

sé upp á negld og ónegld vetrar-
dekk, heilsársdekk og sumardekk 
í öllum helstu stærðum. „Öll okkar 
nagladekk eru með finnskum gæða 
karbít nöglum sem tryggja gott veg-
grip og góða endingu.“

30 daga skilafrestur og 
tveggja ára neytendaábyrgð
Ef viðskiptavinur pantar vitlaust, 
líkar ekki varan eða aðstæður 
breytast þannig að hann þarf ekki 
á henni að halda er hægt að skila 
innan 30 daga og fá endurgreitt 
að fullu, að því gefnu að varan sé 
ónotuð og í upprunalegu ástandi. 
Þá eru allar vörur með tveggja ára 

Dekk1.is – dekk á betra verði

Þátttaka í hrekkjavökunni var 
með besta móti í ár og ófáir 
sem nældu sér í grasker til að 

skera út. Þeir nýtnu hafa vonandi 
tekið aldinkjötið til hliðar en það 
má nota í ýmiss konar matargerð. 
Innvolsið úr graskerinu er til að 
mynda gott sem meðlæti með 
kjöti. Ekki spillir fyrir 
að grasker inniheldur 
mun minna af kol-
vetnum en bæði 
kartöflur og sætar 
kartöflur og hentar 
þeim sem vilja draga 
úr kolvetnainntöku. 
Það er bragðmeira en 
venjulegar kartöflur en örlítið 
bitrara en sætar og því skemmtileg 
tilbreyting.

Hér er uppskrift að kjúklinga-
karríi með graskeri sem bragð er 
að.

1 msk. kókosolía
1 laukur, skorinn í bita
2 cm ferskt engifer
2 kjúklingabringur, skornar í bita

800 g grasker, skorið í bita
3 hvítlauksrif, söxuð

1 msk. fiskisósa
3 tsk. milt karríduft
400 ml kókosmjólk
¼ bolli vatn
1 tsk. salt

Safi úr ½ lime
Lúka ferskt kóríander

Hitið olíuna við miðlungshita 
og steikið lauk og engifer þar til 

mjúkt. Hækkið hitann og bætið 
kjúklingnum út á pönnuna. Steikið 
þar til hann hefur tekið á sig lit. 
Bætið graskeri, hvítlauk, fiski-
sósu og karríi út á pönnuna og 
blandið saman. Hellið kókosolíu 
og vatni yfir og blandið vel. Saltið 
og látið suðuna koma upp. Lækkið 
hitann og látið malla undir loki í 
tíu mínútur. Hrærið stöku sinnum. 
Við þetta gufar hluti vökvans upp 
og sósan þykknar. Kreistið lime-
safa yfir undir lokið og skreytið 
með kóríander. Réttinn má til 
dæmis bera fram með blómkáls-
grjónum en þá er blómkál tætt í 
matvinnsluvél og brúkað eins og 
hrísgrjón. Það má jafnvel létt-
steikja upp úr salti og góðri olíu 
ef vill.

Hrekkjavökugraskerið nýtt til fulls

Kjúklingakarrí með graskeri sem bragð er að. NORDICPHOTOS/GETTY

NÁTTÚRULEGAR KOLLAGEN HÚÐVÖRUR
Y  Hægja á öldrun húðarinnar  Y Vinna gegn hrukkum  Y  Gera húðina stinnari

SÖLUSTAÐIR:  FLEST APÓTEK  ·  HEILSUBÚÐIR  ·  LYFJA.IS  ·  HEILSANHEIM.IS

TILVALIN JÓLAGJÖF!

FRÁBÆRT ANDLITSKREM

Dæmi um verð á dekkjum
175/70R13 neglt vetrardekk 
5.490 kr.

175/65R14 óneglt vetrardekk  
6.490 kr.

175/65R14 neglt vetrardekk  
7.490 kr.

195/65R15 óneglt vetrardekk 
8.490 kr.

195/65R15 neglt vetrardekk  
9.490 kr.

205/55R16 óneglt vetrardekk  
8.990 kr.

205/55R16 neglt vetrardekk  
11.990 kr.

215/65R16 neglt vetrardekk  
12.490 kr.

225/45R17 óneglt vetrardekk 
12.990 kr.

225/45R17 neglt vetrardekk 
13.890 kr.

Dekk1.is býður 
dekk til sölu í 
gegnum netið 
á betra verði en 
almennt þekkist. 
Dekkin eru send 
beint heim að 
dyrum.

neytendaábyrgð vegna fram-
leiðslugalla.

Greiðslumöguleikar og 
greiðsludreifing
Að sögn Einars er hægt er að 
greiða með korti, millifæra eða 
fá greiðsludreifingu í gegnum 
Borgun, Netgíró og Pei í pönt-
unarferli á síðunni. „Þannig geta 
viðskiptavinir dreift greiðslum á 
nokkra mánuði og gert dekkja-
kaupin léttari.“

Allar nánari upplýsingar er að finna 
á Dekk1.is
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LAND ROVER Defender 110. Fyrsta 
skráning 24.04.2013 ekinn 49 Þ.KM, 
dísel, beinskiptur árgerð 2011. 
Verð 4.490.000. Rnr.105775.flottur 
staðgreiðsluafsláttur í boði

HYUNDAI Tucson comfort line. 
Árgerð 2017, ekinn 37 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 4.590.000. 
Rnr.106636. Tökum alla bíla uppí á 
kr 550,000.- á númerum og ökufærir

HYUNDAI Santa fe premium 
panorama . Árgerð 2017, ekinn 27 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
5.990.000. Rnr.105080.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

OPEL Insignia 4x4 disel. Árgerð 
2013, ekinn 99 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.680.000. Á 
staðnum

MMC Outlander Phev Instyle. 
Árgerð 2018, Nýr Bensín/Rafmagn 
sjálfskiptur. Ásett 4.690.000. Á 
staðnum

MMC Pajero. Árgerð 2017, ekinn 52 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 7 Manna, 
Leður. Verð 6.690.000. Á staðnum

HYUNDAI Tucson. Árgerð 2016, 
ekinn 103 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Á staðnum

KIA Sorento Luxury. Árgerð 2017, 
ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 7 
Manna. Verð 5.890.000. Á staðnum

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

LANGUR - DIESEL
 VW TRANSPORTER TDI, 2005, 
ek 178þ. 5 gíra bsk, skoðaður 19, 
góð Michelin dekk, einn eigandi, 
ný tímareim, ný smurður, verð 
890.000kr.- möguleiki á 100% láni 
s.691 9374

FLOTTUR ÞESSI!
 VOLVO V40 R-DESIGN 1,6 Diesel 
01/2015, ek.39 þús km, 6 gíra, 
filmur, led ljós, alcantara/leður 
ofl. ásett verð 2.790.000.- TILBOÐ 
2.590.000.- skipti á ódýrari/
möguleiki á 100% láni s.691 9374

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

 Garðyrkja

 Nudd

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

 Húsaviðhald

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

Góð
kaup!

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

KIA Sorento

Árgerð 2017, ekinn 21 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 

Verð 6.790.000 
Rnr.120143.

KIA Ceed Touring

Árgerð 2016, ekinn 80 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 7 gírar. 

Verð 2.290.000 
Rnr.120126.

CHEVROLET Captiva
 
Árgerð 2014, ekinn 213 Þ.KM, 
7 manna, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. 

Verð 1.490.000 
Rnr.251493.

MAZDA 3

Árgerð 2018, ekinn 31 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 

Verð 2.980.000
Rnr.261614.

KIA Sportage

Árgerð 2017, ekinn 72 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 

Verð 3.790.000
Rnr.261528.

MAZDA 2

Árgerð 2018, ekinn 31 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 

Verð 2.250.000
 Rnr.261613.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tveir vanir menn geta bætt við sig 
verkefnum við parketlögn, fagleg 
vinnubrögð. Jökull og Loftur s: 690-
9333 og 8633396

 Skemmtanir

Keypt
      Selt

 Til sölu

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.

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

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

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Hnífar, vasahnífar, skæri, hárskæri 
og fl. þýskt gæðastál til sölu í 
Kolaportinu um helgina.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í úrvali. 
Tökum harmonikkur í umboðssölu. 
Harmonikur frá 35 þús. Pokar og 
ólar. www.egtonar.is Sími 824 7610 
& 660 1648.

 Fyrirtæki
Tilbúin netverslun og lén til sölu. 
Sendið tölvupóst á: verslun@nava.is 
fyrir nánari upplýsingar.

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir 

í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMENN ÓSKAST Í 
VINNU Á RVK-SVÆÐI.

Hellulagnir, fyllingar inn i sökkla 
og fleira. Næg vinna og góð laun 

i boði.

Workers wanted in construction 
work in the Rvk area. Enough 

work and good salary available.
Uppl/info: 8978011

Ótrúleg verð – komdu og kíktu við !

OPIÐ UM HELGINA FRÁ 12-16

Dethleffs Trend T 7057 DBM  
Árgerð 2018.  Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin, 
breið inngangshurð með samlæsingu, rafmagnsdrifið fell-
irúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, 
snúningsstólar, loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 10.890.000.

LMC Breezer H 737 G  
Árgerð 2017.  Markísa, lestarlúga báðum megin, útdrag á 
milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, 
cruise control, snúningsstólar, loftkæling, bakkmyndavél 
o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 9.980.000.

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

Sunlight T 69 L 
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, álfelgur, lestarlúga 
báðum megin, hjónarúm aðgengilegt beggja vegna, fellirúm 
í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, 
snúningsstólar, loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 8.190.000.

Sunlight Cliff 640 
Árgerð 2018.  FIAT Maxi grindin, 16“, markísa, gott geymslu-
pláss aftur í, LED lýsing, 12V pressuísskápur, 6 gíra, cruise 
control, loftkæling, snúningsstólar, bakkskynjarar o.fl. ofl. 
Ótrúlegt verð: 9.350.000.

Sunlight T 68 
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin, 
útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED 
lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar, loftkæling o.fl. 
o.fl. Ótrúlegt verð: 7.990.000.

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

P. Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |517 5200 | www.pkarlsson.is |

Sunlight T 58:  
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, silfurgrár hliðar, álfelgur, 
6 gíra, cruise control, , snúningsstólar, loftkæling ofl.ofl.
Ótrúlegt verð, frá: 6.490.000.

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

Sunlight T 64  
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar, 
álfelgur,  fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, 
cruise control , snúningsstólar, loftkæling ofl. ofl.
Ótrúlegt verð, frá: 7.590.000.  

SÝNINGARTILBOÐ

Sunlight T 67 
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, álfelgur, lestarlúga 
báðum megin, útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór 
ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar, 
loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 7.790.000.
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Rnr.104955

HYUNDAI Santa fe  
premium panorama. 
Árgerð 2017, ek. 27 Þ.KM

dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
sólþak, lyklalaust aðgengi, 
rafdr. opnun á skotti, 
loftkæld sæti, leggur sjálfur 
í stæði, blindhornsviðvörun, 
360 gráðu myndavél, 
akreinavari.

Verð 5.990.000. Rnr.105080.

Tökum alla bíla uppí sem  
eru ökufærir á kr 500.000.-

Til sölu
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Á AIRWAVES  7. – 10. NÓV.
ðlast með skömmum fyrirvara. Þú finnur uppfærða dagskrá alltaf á Icelandairwaves.is og í appinu okkar.

MÁNUDAGUR

5. NÓVEMBER

DILLON
19:00 Kíma

20:00 Future Figment

21:00 Tommy and the Commies

22:00 Pink Street Boys

23:00 Skrattar

ÞRIÐJUDAGUR

6. NÓVEMBER

DILLON
17:00 MSEA

18:00 Moonbear

19:00 Dalí

20:00 Grúska Babúska

21:00 Shawn William Clarke

22:00 Pétur Ben

23:00 Snorri Helga

KEX HOSTEL 
KEXP kynnir

19:00 Les Aventures de

 President Bongo:

 PRESIDENT BONGO & 

 ÓTTAR S-QUADRANTES

21:00 Bára Gísladóttir

 & Skúli Sverrisson

MIÐVIKUDAGUR

7. NÓVEMBER

12 TÓNAR
17:30 Gróa

18:15 Tófa

CANOPY HOTEL
17:00 S.Hel

18:00 Raven

DILLON
16:00 Linda Hartmans

17:00 Blakkát

18:00 TBA

GRUND
10:00 Sóley

HILTON NORDICA
17:00 Ingileif

18:00 Sylvia Erla

KEX HOSTEL 
KEXP KYNNIR

14:00 Ólafur Arnalds

16:30 Hugar

19:00 Bagdad Brothers

21:30 TBA

LISTAHÁSKÓLI
ÍSLANDS
17:00 New Audiences and  

 Innovative Practice - 

 Verk í vinnslu /Sharing 

 Work-In-Progress

18:00 Resterne af Rigsfælles-

 skabet - Heðin Ziska  

 Davidsen, Jesper 

 Pedersen and Miké 

 Thomsen

LUCKY RECORDS
16:30 Big Gorgeous (US)

17:30 Bistro Boy

18:30 Katla(Between Mountains)

PETERSEN SVÍTAN
15:30 Julian Civilian

16:30 Raven

17:30 Jelena Ćirić

18:30 Aron Birkir

SLIPPBARINN
16:30 Indridi

17:30 Gyða

18:30 Benny Crespo's Gang

WALDORFSKÓLINN
SÓLSTAFIR
13:00 Lamako

13:30 Dýrið

13:45 Ellen Þ.

14:00 Rock Paper Sisters

14:30 Joey Christ

FIMMTUDAGUR

8. NÓVEMBER

12 TÓNAR
17:30 Kjartan Holm

18:15 Skúli Sverrisson

CANOPY HOTEL
16:00 Special-K

17:00 Mill

18:00 Birgir

DILLON
16:00 BeeBee and the 

 Bluebirds

17:00 Omotrack

18:00 Sturle Dagsland

HILTON NORDICA
16:00 MIMRA

17:00 DALÍ

18:00 Árný

HITT HÚSIÐ
17:15 Darri

18:00 200 Mafía

ÍSAFOLD
RESTAURANT 
16:00 Aron Birkir

17:00 VIO

18:00 Stafrænn Hákon

KEX HOSTEL
KEXP KYNNIR

14:00 Júníus Meyvant

16:30 Flamingods

19:00 Aurora

21:30 Fontaines DC

LISTAHÁSKÓLI
ÍSLANDS
17:00 New Audiences and 

 Innovative Practice - 

 Verk í vinnslu /Sharing 

 Work-In-Progress

18:00 Tónlist með tilgang / 

 Musical Journeys - 

 Sigrún Kristbjörg

 Jónsdóttir

LUCKY RECORDS
16:30 Einar Indra

17:30 Tonik Ensemble

18:30 Hermigervill

NORRÆNA HÚSIÐ
14:00 - 19:00

Nordic Intimacy

Kynntu þér dagskránna á

www.icelandairwaves.is

PETERSEN SVÍTAN
15:30 Auður

16:30 Svala

17:30 Daði Freyr

18:30 Munstur

SLIPPBARINN 
15:30 VASI

16:30 Axel Flóvent

17:30 CeasTone

18:30 Árstíðir

STÚDENTAKJALLARINN
LANDSBANKINN OFF-VENUE

17:00 Bríet

17:30 Huginn

18:00 Kælan Mikla

WALDORFSKÓLINN
SÓLSTAFIR
12:30 Umbra

13:00 Tónlist með tilgang / 

 Musical Journeys

14:00 S.Hel

14:30 Bjartmar Guðlaugsson

FÖSTUDAGUR

9. NÓVEMBER

12 TÓNAR
17:30 Ingibjörg Turchi

18:15 Reptilicus (‘Unison' Album   

release concert)

CANOPY HOTEL
16:00 Hinemoa

17:00 Máni Orrason

18:00 Ylja

DILLON
14:00 Skaði

15:00 Laser Life

16:00 Retro Mutants

17:00 Mighty Bear

18:00 Reggie Óðins

HILTON NORDICA
16:00 Kajak

17:00 Raven

18:00 Heiðrik (FO)

HITT HÚSIÐ
15:00 Ljósfari

15:45 Sturle Dagsland (NO)

16:30 KLAKI

17:15 Omotrack

18:00 Mókrókar

JÖRGENSEN
KITCHEN & BAR 

16:30 Mill

17:30 Ari Árelíus

18:30 VAR

KEX HOSTEL 
KEXP KYNNIR

14:00 Nadine Shah

16:30 Teitur Magnússon

19:00 Team Dreams

21:30 Black Midi

LUCKY RECORDS
16:30 Futuregrapher

17:30 Tómas Jónsson

18:30 Cell 7

NORRÆNA HÚSIÐ
14:00 - 19:00

Nordic Intimacy

Nánar á www.icelandairwaves.is

PETERSEN SVÍTAN
15:30 Tara Mobee

16:30 Arnar Úlfur

17:30 AmbAdamA

18:30 Two Toucans

SLIPPBARINN
15:30 GKR

16:30 JóiPé x Króli

17:30 Hildur

18:30 Herra Hnetusmjör

STÚDENTAKJALLARINN
Náðu í appið til að sjá dagskránna

LAUGARDAGUR

10. NÓVEMBER

CANOPY HOTEL
16:00 TBC

Náðu í appið til að sjá dagskránna

17:00 Helgi

18:00 Una Stef

DILLON
14:00 Bjartmar Guðlaugsson

15:00 Óværa

16:00 Horrible Youth

17:00 Volcanova

18:00 Fræbblarnir

HILTON NORDICA
16:00 Aron Birkir

17:00 Elín Harpa

18:00 AFK

HITT HÚSIÐ
13:45 Hekla

14:30 Jóhanna Elísa

15:15 Elín Sif

16:00 Ateria

16:45 Raven

17:30 Between Mountains

LANDSBANKINN
15:30 Huginn

16:00 Bríet

16:30 Aron Can

LUCKY RECORDS
13:00 Hjálmar

15:00 Svavar Knútur

16:00 Godchilla

17:00 TBC

18:30 Mimra

NORDIC HOUSE
WE ARE FAMILY!

11:00-14:00 

Tónlistarleikvöllur 

14:00-15:00 

Opinn hljóðnemi fyrir krakka

á aldrinum 7-13

Skráning á  

intern.projekt@nordichouse.is

15:00-16:00

FJÖLSKYLDU RAVE

Ertu hætt/ur að fara á skemmtistaði og 

dansa af þér rassgatið? finnur ekki 

pössun? Taktu börnin með þér 

PETERSEN SVÍTAN
15:30 Omotrack

16:30 Ingileif

17:30 Mosi

18:30 Karítas

SKÝ 
16:00 Febrúar

17:00 MIMRA

18:00 Ingunn Huld

SLIPPBARINN
15:30 Himbrimi

16:30 Hórmónar

17:30 Kiriyama Family

18:30 Agent Fresco

STÚDENTAKJALLARINN
Náðu í appið til að sjá dagskránna

SUNNUDAGUR

11. NÓVEMBER

DILLON

18:00 Hektor Rector 

19:00 Beware The Blue Sky 

20:00 Fox Train Safari 

21:00 Lucy in Blue  

22:00 Sturle Dagsland  

23:00 Holy Hrafn

Kauptu miða á Iceland Airwaves fyrir lok sunnudagsins
4. nóvember og taktu þetta blað með þér í miðaafgreiðsluna
í Ráðhúsi Reykjavíkur þegar þú sækir armbandið þitt. 

Afhending armbanda hefst í Ráðhúsinu kl. 12 mánudaginn
5. nóvember. Fyrstu 10 sem mæta með þetta blað þegar 
þeir sækja armbandið sitt geta unnið eftirfarandi:

· Iceland Airwaves varning

  hannaðan af Cintamani

· Uppfærslu í VIP miða

· Drykkjarmiða sem hægt er að leysa út á

  meðan hátíðinni stendur

Vinningshafar skuldbinda sig til að leyfa Iceland Airwaves að birta mynd af sér 

á samfélagsmiðlum þegar þeir koma og sækja vinninginn.

Þú skiptir miðanum þínum út fyrir armband í Ráðhúsi 
Reykjavíkur og þar er líka hægt að kaupa armband á 
staðnum sem og Iceland Airwaves varning.

Opnunartímar miðaafgreiðslu:

Mánudagur - Þriðjudags

12.00 - 18.00

Miðvikudagur - laugardags

12.00 - 22.00

Tókstu skyndiákvörðun um að skella þér á Airwaves og það er búið að loka 

miðaafgreiðslunni í Ráðhúsinu? Ekkert mál, í CenterHotel Plaza verður hægt 

að kaupa miða og fá armbönd afhent samstundis á staðnum, frá klukkan 

22.00-00.30 miðvikudag til laugardags.

Ekki missa af neinu. IA appið er 
fáanlegt í Play Store og App Store. 
Þar færðu allar nýjustu fréttir og 
upplýsingar um allt sem viðkemur 
hátíðinni.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á ICELAND 
AIRWAVES FYRIR MIÐNÆTTI Á 
SUNNUDAG TIL AÐ TRYGGJA
ÞÉR BETRA VERÐ.

ÓKEYPIS AÐGANGUR. ÞEIR SEM ERU MEÐ IA ARMBAND FÁ AFSLÁTT AF MAT OG DRYKK.

AIRWAVES LEIKUR VERÐIÐ HÆKKAR

Á MÁNUDAG!

AFHENDING ARMBANDA

NÁÐU ÞÉR Í APPIÐ!

IA APPIÐ



Um leið er hátíðin 
nokkurs konar 

þverskurður af íslensku 
tónlistarlífi hverju sinni 
og hálfgerð uppskeru-
hátíð um leið.

Mikil fjölbreytni og 
skemmtileg stemning 
einkennir alltaf andrúms-

loftið á Iceland Airwaves-hátíðinni, 
segir Anna Ásthildur, kynningar-
stjóri hjá Senu Live, rekstraraðila 
Iceland Airwaves. „Hér er nær 
öll tónlistarflóran, frá rólegri 
píanótónlist, yfir í dauðarokk og 
rapp. Margir erlendir gestir sækja 
hátíðina sem setur sinn svip á hana 
og miðborgina um leið. Stór partur 
af hátíðinni er ekki síst að upp-
lifa eitthvað nýtt, verða hissa og 
vera fyrir vikið með opinn hug og 
hjarta þegar maður sækir tónleika. 
Um leið er hátíðin nokkurs konar 
þverskurður af íslensku tónlistarlífi 
hverju sinni og hálfgerð uppskeru-
hátíð um leið. Enda leggja flytj-
endur mikið á sig til að skila sem 
bestum tónleikum.“

Nýr tónleikastaður
Það er alltaf eitthvað um nýjungar 
á Airwaves og hátíðin í ár er engin 
undantekning, segir Anna. „Þetta er 
tónlistarhátíð sem byggir á ólíkum 
tónleikastöðum milli ára. Harpa 
hefur til dæmis verið áberandi 
undanfarin ár en verður það ekki 
í ár. Fyrir vikið erum við svolítið 
dottin í sama gamla fílinginn þar 
sem gestir rölta milli staða í 101 og 
detta inn á hitt og þetta skemmti-
legt.“

Meðal nýjunga í ár er nýr tón-
leikastaður í Airwaves-fjölskyld-
unni. Um er að ræða Skúla Craft 
Bar í Aðalstræti og gegnir hann 
hlutverki klúbbhúss hátíðarinnar. 
„Staðurinn verður einungis opinn 
gestum hátíðarinnar og þar verður 
meðal annars boðið upp á sértilboð 
á mat og drykk og tónleika í sam-
starfi við The Current, útvarpsstöð 
frá Minneapolis.“

Sundlaugarpartí og jógatími
Sundlaugarpartí verður haldið í 
Sundhöll Reykjavíkur á laugardag-
inn kl. 15-19. „Sundlaugarpartíið 
á vafalaust eftir að slá í gegn enda 
nýlega búið að endurbæta og 
stækka þessa fornfrægu sundlaug. 
Þau sem koma fram þar og halda 
uppi fjörinu eru DJ Snorri Ástráðs, 
Daði Freyr og Bríet.“

Í ár verður í fyrsta sinn boðið upp 
á jógatíma sem haldinn er í Iðnó, 
á föstudagsmorguninn kl. 6. „Við 
ætlum að breyta húsinu í fallega 
jógastöð og bjóða upp á góða nánd 

Dottin í sama gamla fílinginn
Stór partur af Iceland Airwaves-hátíðinni er að upplifa eitthvað nýtt, verða hissa og vera með op-
inn hug og hjarta þegar tónleikar eru sóttir. Í ár verður boðið upp á ýmsar skemmtilegar nýjungar.

Mikil fjölbreytni og skemmtileg stemning einkennir alltaf andrúmsloftið á 
Iceland Airwaves-hátíðinni, segir Anna Ásthildur kynningarstjóri. MYND/EYÞÓR

Skúli Craft Bar er nýr tónleikastaður í Airwaves-fjölskyldunni.

Nokkrar breytingar í ár:

● Allir tónleikar og viðburðir í miðbæ Reykjavíkur.
● Óþarfi að vera á bíl.
● Allt er innifalið í armbandinu.
● Ekki þarf að kaupa sér inn á stóra viðburði.
●  Nokkrir vinsælir tónlistarmenn halda tvenna tónleika, t.d. Ólafur 

Arnalds, Högni og Eivør.
● Frábær dagskrá sem er hverrar krónu virði.
● Ýmsir afslættir, t.d. hjá Cintamani og völdum veitingastöðum o.fl.
● Aldrei fleiri bönd, tónleikastaðir og pláss fyrir gesti
●  Ýmsir sér viðburðir, t.d. sundlaugarpartí, jóga og vínylupptaka með 

Ásgeiri Trausta.

Spennandi leikur – vinningar í boði

Tíu heppnir gestir vinna til verðlauna:

●  Ef þú átt armband getur þú mætt með það og þetta blað í Ráðhúsið og 
þá hefur þú möguleika á vinningum.

●  Fyrstu tíu sem mæta á mánudag detta í lukkupottinn!
●  Til að eiga möguleika verður þú að kaupa armband um helgina!
●  Gjafapakki frá Cintamani.
● Uppfærsla í VIP aðgang!
●  Drykkjarpeningur svo hægt sé að njóta.
●  Möguleiki á að taka þátt á samfélagsmiðlum ef óskað er.

og öndun, fallega tónlist, dans, 
gleði og íhugun. Eftir það breytist 
andrúmsloftið heldur betur og fjör 
færist í leikinn þar sem stemningin 
breytist meira í rave-partí. DJ Mar-
geir og Tómas Oddur sjá um fjörið 
hér.“

Sagan rakin í heimildarmynd
„Heimildarmyndin Iceland Air-
waves: Full circle verður frumsýnd á 
hátíðinni en þar er saga hátíðarinn-
ar rakin frá því hún var stofnuð sem 
lítil hátíð fyrir tveimur áratugum og 
til dagsins í dag. Rætt er við marga 
aðila sem hafa komið að henni 
síðustu 20 árin en myndin verður 
sýnd á Marina Hóteli og kostar ekk-
ert inn. Einnig má nefna að í tilefni 
20 ára afmælisins verða tónleikar 
á Gauknum þar sem nokkur bönd 
koma fram sem spiluðu á fyrstu 
hátíðinni, til dæmis Toy Machine 
og Dead Sea Apple.“

Hátíðargestir geta einnig leigt 
jakka frá Cintamani, hlustað á 

ótal lagalista á Spotify í tengslum 
við hátíðina meðan þeir kynna 
sér dagskrána, kort og fleira í nýja 
Airwaves-appinu þar sem allt upp-
færist í rauntíma.

„Fyrir einungis 21.900 kr. geta 
gestir séð yfir 230 listamenn frá 26 
löndum í miðbæ Reykjavíkur og 
eru allir tónleikar innifaldir í arm-
bandinu sem auk þess gefur afslátt 
á ýmsum veitingastöðum og hjá 
Cintamani. Verðið hækkar mánu-
daginn 5. nóvember þannig að ég 
vil hvetja sem flesta til að kaupa 
armband sem fyrst.“

Reykjavíkurdæturnar 
Reykjavíkurdætur

Hvað hlakkið þið mest til að sjá?
Það eru Cyber, Sura, Ragga Holm, 

Blood Orange, Special-K, Jimothy 
Lacoste og Indridi. Af því að við 
elskum þau öll því þau eru annað-
hvort í bandinu okkar eða elsk-
endur þess.

Af hverju elskið þið Airwaves?
Við höfum svo oft spilað á hátíð-

inni og Iceland Airwaves gaf okkur 
einstakt og ómetanlegt tækifæri til 
að koma okkur á framfæri erlendis. 
Við eigum velgengni okkar meðal 
annars henni að þakka.

Hvernig er best að njóta hátíðar-
innar í botn?

Fara á sem flesta tónleika og hafa 
gaman af. Við hlökkum ekkert smá 
til að sjá ykkur öll á Listasafninu 
á miðvikudeginum þegar Reykja-
víkurdætur koma fram!

Katla Vigdís 
 hljómborðsleikari og söngkona 
Between Mountains

Hvað hlakkar þú mest til að sjá?
Ég er mest spennt fyrir Eivør 

Pálsdóttur en hún er í miklu uppá-
haldi. Síðan er það Aurora og svo 
er ég auðvitað mjög spennt að 
sjá Rythmatik, þeir eru frábærir 
og voru að gefa út geggjaða plötu 
nýlega.

Af hverju elskar þú Airwaves?
Ég dýrka Airwaves í tætlur og 

stemninguna þar. Hátíðin er líka 
svo ótrúlega góður stökkpallur til 
þess að kynna músíkina sína.

Hvernig er best að njóta hátíðar-
innar í botn?

Bara að sökkva sér í þetta og vera 
með fullt af „mönsi“ sem heldur 
manni gangandi yfir daginn. 
Drekka sem minnst af vökva til 
þess að lágmarka salernisferðir. 

Það er ekkert verra en að vera 
komin fremst við sviðið og þurfa 
síðan að fara á klóið.

Franz Gunnarsson 
gítarleikari Dr. Spock

Hvað hlakkar þú mest til að sjá?
Ef ég ætti að nefna nokkur bönd 

og tónlistarmenn koma helst upp 
í huga minn Vök, Kul, Une Misére, 
Soccer Mommy, Warmland, Lisa 
Morgernstern, GDRN, Aurora og 
Charles Watson. Allt gott stöff.

Af hverju elskar þú Airwaves?
Af því að ég hef verið partur af 

hátíðinni frá upphafi og hún hefur 
gefið mér svo margar æðisgengnar 
upplifanir.

Hvernig er best að njóta hátíðar-
innar í botn?

Ódrukkin/n.

Hverju mæla tónlistarmenn með?

Ragga Hólm. MYND/SIGTRYGGUR ARI Soccer Mommy.
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Hatari eru 
frábærir á tón-
leikum segir 
Sawako Nevin.

Þessir 
strákar eiga 
eftir að 
verða stórt 
nafn!

Móheiður 
Guðmundsdóttir  
yfirmaður miðasölu

●  Av Av Av – ég er mjög spennt að 
sjá þessa dönsku stráka á sviði.

●  Alma – súper svalur poppari frá 
Finnlandi.

●  Jimothy Lacoste – ég fékk góða 
ábendingu frá Önnu vinkonu 
minni varðandi þennan unga 
breska rappara.

Sawako Nevin  
tengiliður viðskiptaaðila

●  Hatari – þeir eru svo frábærir á 
tónleikum.

●  Fufanu – af því þeir eru svo sætir!
●  Trupa Trupa – skemmtileg og 

rokkskotin tónlist frá Póllandi.

Hverju mæla starfsmenn með?

Natalie Prass vakti mikla athygli með 
fyrstu plötu sinni sem kom út 2015.

Leigh Lust hóf ferilinn sem 
tónlistarstjóri WNYU útvarps-
stöðvarinnar á 9. áratugnum 

og hefur unnið hjá nokkrum 
stórum útgáfufyrirtækjum, Capi-
tol Records, Elektra Records og 
Atlantic Records, í gegnum tíðina. 
Hann hefur starfað með þekktum 
listamönnum á borð við Butthole 
Surfers, Blind Melon og Stereolab, 
ásamt mörgum öðrum, en seinna á 
ferlinum uppgötvaði hann sveitir 
eins og The Avalanches, Sixpence 
None the Richer, Jet og Halestorm 
og gerði við þær plötusamning.

Nú er hann yfirmaður í þróunar-
deild PledgeMusic, þar sem hann 
hefur unnið með listamönnum eins 
og The Flaming Lips, Jose Gonzalez, 
Chvrches og mörgum fleiri. Í ár er 
Leigh að koma á Airwaves í átjánda 
sinn og gestir hátíðarinnar geta 
fylgst með honum taka viðtal við 
tónlistarsérfræðinginn Bob Lefsetz 
á CenterHotel Plaza, föstudaginn 
9. nóvember.

Hluti af hátíðinni frá byrjun
„Árið 1999 var ég í sjö manna hópi 
stjórnenda úr tónlistariðnaðinum 
sem var fenginn til Íslands til að 
athuga hvort hljómsveitin Dead 
Sea Apple gæti náð velgengni 
erlendis,“ segir Leigh. „Það var farið 
með okkur til Akureyrar á tónleika 
og þar spiluðu Dead Sea Apple, 
Toy Machine og Carpet, en þessar 
hljómsveitir eru einmitt allar að 
fara að spila aftur saman á 20 ára 
afmælistónleikum núna í ár.

Við vorum öll mjög hrifin. Með 
okkur var meðal annars yfirmaður 

hjá EMI-útgáfufyrirtækinu og 
Magnús Stephensen, yfirmaður 
markaðsmála hjá Icelandair í 
Bandaríkjunum. Þeir fóru að velta 
fyrir sér hvort það væri ekki tilefni 
til að reyna að halda heila tón-
listarhátíð,“ segir Leigh. „Magnús 
reddaði svo flugskýli á Reykjavíkur-
flugvelli og bókaði nokkrar sveitir, 
meðal annars GusGus og Thievery 
Corporation, og þannig fæddist 
fyrsta Airwaves-hátíðin.

Af því að ég var hluti af þessum 
fyrsta hóp hefur mér alltaf liðið 
eins og ég sé hluti af hátíðinni,“ 
segir Leigh. „Framan af hjálpaði ég 
líka skipuleggjendum hátíðarinnar 
með því að benda þeim á og koma 
þeim í samband við listamenn í 
Bandaríkjunum sem voru að vekja 
athygli. Ég var hálfgerður ráðgjafi 

hátíðarinnar og það var mjög 
spennandi að finnast maður vera 
hluti af þessu.“

Margt sem heillar á Airwaves
Leigh kemur aftur og aftur af 
ýmsum ástæðum. „Þetta er uppá-
haldstónlistarhátíðin mín og ég 
hef farið á margar. Það er ótrúlega 
mikið af hæfileikaríkum listamönn-
um, ég elska landið og það er frá-
bært að hitta aftur alla vinina sem 
maður sér alltaf á Airwaves,“ segir 
Leigh. „Svo sér maður líka svo mikið 
af fjölbreyttri og frábærri tónlist, 
bæði íslenskri og annars staðar frá. 
Það er líka frábært að geta sökkt sér 
í tónlist frá mörgum lítt þekktum 
og upprennandi listamönnum og 
uppgötva fullt af nýrri tónlist. Það 
endurvekur ástríðu mína fyrir tón-
list að mörgu leyti.

Borgin er líka svo lítil og það er 

svo stutt á milli tónleikastaða að 
maður getur séð 3-4 hljómsveitir 
á klukkustund ef maður vill ganga 
á milli tónleika,“ segir Leigh. „Ég 
reyni að sjá eins mikið og ég get, 
finna það sem mér líkar og kafa 
dýpra seinna. Það skemmir heldur 
ekki fyrir að geta horft á norður-
ljósin á leiðinni á milli tónleika-
staða.“

Leigh segir það ótrúlegt að sjá 
hvernig allar mögulegar tegundir 
af tónlist koma frá landi sem hefur 
færri íbúa en margar borgir í 
Bandaríkjunum. „Oft eru ákveðnar 
stefnur ráðandi í heilu borgunum 
í Bandaríkjunum,“ segir hann. 
„En á Íslandi er ekkert eitt íslenskt 
„sánd“.“

Spenntur fyrir mörgu í ár
Í ár hlakkar Leigh til að sjá nýjar 
erlendar sveitir og hvernig þær 

íslensku hafa þróast á milli ára. „Ég 
er hrifinn af Fufanu og Sturlu Atlas 
og hlakka til að heyra nýju lögin 
þeirra,“ segir Leigh. „En það sem ég 
er spenntastur fyrir er að sjá sveitir 
sem ég hef aldrei heyrt um og upp-
götva glænýja íslenska tónlistar-
menn fyrir slysni. Á Airwaves finn 
ég oft alveg fyrir tilviljun eitthvað 
sem heillar mig upp úr skónum og 
ég elska það.

Á hátíðinni í ár ætlar Leigh að 
taka viðtal við Bob Lefsetz, sér-
fræðing í tónlistariðnaðinum og 
gagnrýnanda, sem er höfundur 
„The Lefsetz Letter“, sem er mjög 
vinsælt og áhrifamikið blogg um 
tónlist.

„Ég veit ekki alveg hvað við 
munum ræða. Viðtöl við hann 
eiga það til að öðlast sjálfstætt líf. 
En hann var talsmaður streymi-
þjónustu mjög snemma og mig 
langar að vita hverju hann spáir 
varðandi framtíð streymiþjónustu 
og hvort hann haldi að eitthvað 
komi í staðinn fyrir þá tækni,“ segir 
Leigh. „Mig langar líka mikið að vita 
hvernig hann byggði upp fyrirtækið 
sitt með tímanum og hvernig það 
er að hitta goðin sín og þau þekkja 
þig. Það er margt sem mig langar að 
ræða við hann og það á örugglega 
ýmislegt óvænt eftir að koma upp. 
Þetta verður áhugavert spjall og ég 
er mjög spenntur.

Ég hlakka líka til að sjá í hvaða 
átt nýja skipulagsteymið tekur 
hátíðina í ár,“ segir Leigh. „Allir 
skipuleggjendurnir hafa sett sitt 
mark á Airwaves og ég er mjög for-
vitinn að sjá hvað Sena gerir.“

Airwaves 
endurvekur 
ástríðuna
Leigh Lust hefur einstaka og djúpa 
reynslu af tónlistarbransanum og 
hefur verið viðriðinn Airwaves-hátíð-
ina allt frá byrjun. Það er margt sem 
heillar hann við hátíðina og hann er 
spenntur fyrir átjándu heimsókninni. Leigh Lust hefur verið viðriðinn Iceland Airwaves í langan tíma, eða frá því áður en fyrsta hátíðin fór fram í flugskýli á 

Reykjavíkurflugvelli árið 1999. GusGus var ein af sveitunum sem léku á allra fyrstu hátíðinni. MYND/HARI

Leigh Lust er gríðarlega spenntur 
fyrir átjándu heimsókn sinni á 
Airwaves. Hann vonast til að kynnast 
miklu af nýrri og skemmtilegri tón-
list og nýtur þess alltaf að koma til 
Íslands. MYND/ICELANDAIRWAVES

Leigh er spenntur að sjá hvernig Fufanu hefur þróast. NORDICPHOTOS/GETTY

Anna Ásthildur 
 kynningarstjóri

●  Snail Mail – frábær rokkgella, 
frábær lög.

●  Soccer Mommy – plata hennar 
Clean er frábær.

●  Blood Orange – ég hef lengi 
verið aðdáandi og get ekki beðið 
eftir því að sjá hann á sviði.

Will Larnach-Jones  
rekstrar- og markaðsstjóri

●  Aurora – ég hlakka mikið til að 
sjá hana aftur á Íslandi

●  Hugar – þessir strákar eiga eftir 
að verða stórt nafn!

●  Natalie Prass – ég elska þessa 
afslöppuðu og svölu popptónlist.
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Florence and 
The Machine 
kom fram á 
Airwaves áður 
en hún varð 
heimsfræg.
NORDICPHOTOS/
GETTY

●  21.900 kr. er FRÁBÆRT verð fyrir 
rúmlega 230 hljómsveitir frá 26 
löndum.

●  Allir tónleikar eru innifaldir í 
armbandinu.

●  Ekki þarf að borga lengur sér-
staklega fyrir aðalviðburði

●  Armbandið gefur afslætti hjá 
sérvöldum veitingastöðum, 
sumum tónleikastöðum og hjá 
Cintamani.

●  Ef þú kaupir armbandið um 
helgina sparar þú pening!

●  Armbandið hækkar í verði 
mánudaginn 5. nóvember.

● Ekki missa af þessu tækifæri!

Tryggðu þér 
armband fyrir 
hækkun! 

HAM átti eftirminnilega tónleika á 
síðasta ári. MYND/SIGURÐUR ÁSTGEIRSSON

Elli Grill mætir aftur til leiks á 
Airwaves í næstu viku. MYND/RÚNAR 
SIGURÐUR SIGURJÓNSSON

Þeim sem vilja fylgjast með 
því nýjasta og ferskasta 
hverju sinni gefst nú kostur 

á að kaupa Airwaves-armband 
til lífstíðar (e. Lifetime pass) sem 
vissulega eyðir óþarfa áhyggjum 
því þá er sú vika einfaldlega bókuð 
út ævina og óþarfi að eyða frekari 
tíma í þá umræðu.

Áhugasamir geta farið á slóðina 
www.icelandairwaves.is/lifetime 
og kynnt sér málið. Þar er sérstök 
reiknivél sem reiknar út verðið 
fyrir hvern og einn, út frá mis-
munandi forsendum, t.d. aldri, 
tónlistarsmekk og fleiri þáttum og 
gefur þér tilboð. Allir geta skráð 
sig til leiks á hlekknum og eiga 
um leið möguleika á að vinna 
Airwaves-armband til lífstíðar. 
Er það ekki stórkostleg tilhugsun! 
Líttu inn og skráðu þig og þú gætir 
átt möguleika á einum skemmti-
legasta vinningi lífs þíns!

Airwaves 
armband til 
lífstíðar

GÓÐA SKEMMTUN
Á ÞESSUM VIÐBURÐUM!

ARI SHAFFIR
Harpa

16. nóvember

ÓLAFUR ARNALDS
Harpa 

18. desember

JÓL MEÐ SISSEL
Harpa

19. desember

JIMMY CARR
Háskólabíó & Hof
26. og 27. janúar

DARA Ó BRIAIN
Háskólabíó
3. febrúar

DYLAN MORAN
Háskólabíó

8. mars

JÓLAGESTIR BJÖRGVINS
Harpa

20. - 22. desember

SENALIVE.IS   |  #SENALIVE

EDDIE IZZARD
Harpa

31. mars

KEVIN BRIDGES
Háskólabíó
27. apríl

ED SHEERAN
Laugardalsvöllur
10. og 11. ágúst

Fyrsta Iceland Airwaves-hátíðin 
var haldin í flugskýli á Reykja-
víkurflugvelli árið 1999 þar sem 

m.a. GusGus, Sigur Rós og Quar-
ashi komu fram. Á þessum tveimur 
áratugum hafa fjölmargar hljóm-
sveitir komið fram sem þá voru lítt 
þekktar en hlutu síðar nokkra eða 
mikla frægð um allan heim. Meðal 
þeirra listamanna sem komu fram á 
Airwaves lítt þekktir en urðu síðar 
vinsælir má nefna Florence and The 
Machine, Hot Chip, Sufjan Stevens 
og James Blake auk íslenskra sveita á 

borð við GusGus, múm, Of Monsters 
and Men, Ásgeir Trausta og Kaleo 
sem öll hafa notið nokkurrar vel-
gengni utan landsteinanna.

Margir frægir listamenn hafa 
einnig heiðrað okkur með nærveru 
sinni á tímabilinu og má þar nefna 
nöfn á borð við Suede, The Flaming 
Lips, Kraftwerk, Vampire Weekend, 
Kaiser Chiefs, John Grant, Klaxons, 
Keane, Mumford & Sons, Sinéad 
O’Connor, Fatboy Slim, Fleet Foxes 
og auðvitað Björk okkar Guð-
mundsdóttur.

Frægir fyrr og nú 
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

 Atvinna í boði

FJÖRUKRÁIN OG HÓTEL 
VÍKING Í HAFNARFIRÐI 

LEITA EFTIR STARFSMANNI Í 
MÓTTÖKU Á HÓTEL VÍKING.

Helstu verkefni:

Aðstoða hótelgesti

Svara síma og tölvupósti

Selja ferðir og minjagripi

Bókanir

Hæfniskröfur:

Stundvísi og reglusemi

Rík þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum

Hæfni til að vinna undir álagi

Góð kunnátta í ensku og íslensku, 
önnur tungumál kostur

Góð almenn tölvukunnátta

Reynsla af sambærilegum 
störfum kostur

Umsóknir berast til:  
birna fjorukrain.is

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST.
Vanur maður í viðgerðum á 

stærri tækjum eins og gröfum 
og vörubílum óskast í vinnu. 

Verkstæði staðsett á Akranesi.
Uppl í sima: 897-8011

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122, efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

 Atvinna óskast

STARFSFÓLK Í BOÐI
Höfum í okkar röðum áreiðanlegt 

og reynslumikið starfsfólk í hin 
ýmsu verkefni. Meðal annars í 
smíðavinnu, flísalagnir og aðra 

múrvinnu, pípulagnir, vélavinnu 
og málningarvinnu ásamt allri 
almennri verkamannavinnu.

Manngildi Starfsmannaþjónusta 

s.780-1222 Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

12:30 Bournemouth - Man.Utd.
15:00 Everton - Brighton
17:30 Arsenal - Liverpool

16:00 Chelsea - Crystal Palace

WWW.CATALINA.IS

Spilar fyrir dansi

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

FÖSTUDAG
KL.20:59ATH!

Skemmtanir

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Ross Barkley hefur 
sýnt það í upphafi 
tímabilsins að það er 
kannski eitthvað til í 
því að hann sé góður 
í fótbolta. Barkley var 

talinn einn efnilegasti leikmaður 
Englands samkvæmt fjölmiðlum og 
var mikið látið með unga guttann 
frá Liverpool. Meistarinn frá Kata-
lóníu, Xavi, sagði árið 2014 að hann 
gæti vel spilað fyrir Barcelona. Svo 
góður væri hann. Barkley gekk í 
raðir Chelsea frá Everton í janúar 
og fann sig ekki undir 
stjórn Antonio Conte.

Ferill hans byrjaði 
ekki sérstaklega vel hjá 
Chelsea því fyrsti leikur 
hans var gegn Arsenal 
25. janúar og Barkley komst 
á bekkinn. Brassinn magnaði, 
Willian, meiddist eftir hálftíma 
leik. Barkley var settur inn á og 
strögglaði enda hafði hann verið 
meiddur í rúmar átta vikur á undan. 
Eftir leikinn sagði Conte: „Það er 
ekki auðvelt þegar einn besti leik-
maðurinn þinn meiðist og það eina 
sem ég hafði á bekknum var Ross 
Barkley.“

Fjölmiðlar tóku einnig eftir því 
að Barkley var lengi að koma inn 
á. Þegar Willian meiddist og lagð-
ist í grasið byrjaði Barkley að hita 
upp. Conte vildi setja hann strax 
inn á en Barkley tók sinn tíma í 
upphitunina. Alls öskraði Conte á 
hann tíu sinnum að gera sig kláran. 
Conte er ekki sá þolinmóðasti og 
blaðamaðurinn Paul Brown, sem 
sat nálægt, tísti um að Conte hefði 
tekið hárþurrkuna á Barkley. Aðrir 
fjölmiðlamenn á leiknum tístu um 
að Barkley hefði tekist hið ótrúlega. 
Að fá skömm í hattinn áður en hann 
snerti boltann.

Þar með var ferill Barkleys nánast 
búinn hjá Chelsea áður en hann 
byrjaði. Vissulega spiluðu meiðsli 
einnig inn í.

En Barkley þraukaði og Conte var 
rekinn. Annar Ítali, Maurizio Sarri, 
var ráðinn og Barkley var staðráð-
inn í að sanna að það væru enskir 
töfrar í skónum. Eðlilega var hann 
ekki valinn í HM-hóp Englands 
en nýtti sumarið til vinnu. Hann 
slakaði lítið á heldur fékk þrek-
þjálfara Chelsea til að vera með sig 
í prógrammi og horfði á leiki með 
Napoli.

Hann hefur nefnilega aldrei verið 
þekktur fyrir sitt vinnuframlag inni 

Upprisa  
  Ross Barkley

„Barkley hefur spilað mjög vel að undanförnu,“ sagði Sarri eftir leik-
inn gegn Burnley, væntanlega enn að tyggja sígarettuna. „Hann hefur 
bætt varnarleik sinn mikið sem og líkamlegt ástand. Hvað tæknilega 
hlutann varðar er hann mjög góður leikmaður en núna er frammi-
staða Barkleys heilsteyptari,“ bætti sá ítalski við. 

Barkley skartaði 
eitt sinn fjöl-
mörgum húð-
flúrum en hefur 
unnið að því að 
láta fjarlægja 
þau. 

Barkley er kominn aftur í enska landsliðið eftir fjarveru. Hann lék sinn fyrsta 
landsleik haustið 2013 og var í enska hópnum sem fór á HM 2014.

LEIKVANGURINN

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

á vellinum en glöggir áhorf-
endur tóku eftir því eftir 

leikinn gegn Burnley að 
hann hljóp rétt undir 12 

kílómetrum og var nánast 
jafn N’Golo Kante. Þegar 
tölfræði hans er skoðuð 
kemur í ljós að hann er 
að hlaupa um einum og 
hálfum kílómetra lengra í 
hverjum leik með Chelsea 
á þessu tímabili en hann 
gerði hjá Everton.

Með betra formi virð-
ist Barkley líka taka betri 

ákvarðanir inni á vellinum. 
Það er ekki langt, rúmt eitt 

og hálft ár, síðan knattspyrnu-
spekingurinn Graeme Souness 

sagði hann vera eins og barn 
á leikvelli. Í raun væri allt sem 

hann gerði rangt. „Hann rekur 
boltann þegar hann á að senda 
boltann og sendir hann þegar 
hann á að rekja boltann. Ákvörð-
unartaka hans er átakanleg,“ sagði 

Souness og dró hvergi undan, ekki 
frekar en fyrri daginn.

Þótt hann sé ekki alltaf í byrj-
unarliðinu hefur Barkley komið 
við sögu í flestum leikjum Chelsea 
á tímabilinu. Og hann spilar allt-
af betur og betur. Barkley hefur 
skorað í síðustu þremur leikjum 

Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, síð-
asti enski leikmaðurinn sem gerði 
það í búningi Chelsea var sjálfur 
Frank Lampard. Barkley er eins og 
flestir vita með gamla númerið hans 
Lampards og hver veit nema hann 
gæti orðið jafn stórt nafn og Lamp-
ard á Stamford Bridge. Það eru nefni-
lega ekki mörg mörkin sem aðrir 
miðjumenn Chelsea munu skora í 
vetur. Það er staðfest.

Kante mun ekki skora mörg og 
Íslandsvinurinn Jorginho er ekki 
mikið að pota inn mörkum. Mateo 
Kovačić hefur skorað 13 mörk í 
deildarkeppnum á ferlinum og þá 
eru ekki margir eftir. Barkley þarf 
því að skora og helst komast yfir 15 
mörk ef Chelsea ætlar að eiga raun-
hæfan möguleika á titlinum. Því 
ekki eru framherjarnir heldur að 
skora. Barkley hefur skorað mest 
átta mörk á tímabili. Það var tíma-
bilið 2015/2016.

Boltinn sem Sarri vill spila virð-
ist henta Barkley ágætlega. Þó að 
Sarri eigi vissulega einhvern hlut að 
máli þá var það Barkley sjálfur sem 
ákvað að taka örlögin í sínar hendur 
og lagði eitthvað á sig. Kom í góðu 
standi á undirbúningstímabilið og 
vissi hvað Sarri væri að meina. Það 
er því honum sjálfum að þakka að 
það gengur betur núna en áður.

Ross Barkley hefur blómstrað und-
ir stjórn nýs stjóra Chelsea, Ítalans 
Maurizio Sarri. Barkley lagði örlítið 
extra á sig í sumar og undirbjó sig 
fyrir komu Sarri því sá ítalski vill 
spila ákveðna tegund af fótbolta. 
Barkley horfði því á hvernig Napoli, 
liðið sem Sarri stýrði áður, spilaði 
og fékk þrekþjálfara Chelsea til að 
koma sér í gott form.

Ross Barkley
Fæddur: 5. desember 1993
Hæð: 189 cm

Leikir í ensku úrvalsdeildinni: 161
Mörk: 24
Stoðsendingar: 21

Tímabilið 2018/2019
Leikir: 9
Mörk: 3
Mörk með hægri: 2
Mörk með vinstri: 1
Skot á mark: 5
Stoðsendingar: 3
Sendingar: 327
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU

Efstaleiti 27 & 
Lágaleiti 1-9
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. 
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- 
og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði. Stærð íbúða er frá 
34 fm – 120 fm.

· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.

Stærð 49,7 fm / Svalir 7 fm
Verð 36,9 mkr.

Stærð 105,2 fm / Svalir 20,2 fm 
Verð 66,9 mkr.

Vandaðar og nútímalegar íbúðir
Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu

EFSTALEITI 27 

LÁGALEITI 5-9

LÁGALEITI 1-3

Á EIGNAMIÐLUN, GRENSÁSVEGI 11, MILLI KL. 13.00 OG 14.00

SÖLUMENN KYNNA ÍBÚÐIRNAR

OPIÐ SUNNUDAGINN 4. NÓVEMBER

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

Alrými
29,4 m²

Verönd
7,0 m²

Anddyri
2,4 m²

Bað
4,5 m²

0110

Herb.
16,8 m²

Svalir
20,2 m²

0306

Bað
4,0 m²

Alrými
40,4 m²

Gangur
4,5 m² Þvottur

3,6 m²

Herb.
10,9 m²

2,7 m²
Andd.

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

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

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



4. nóvember 

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

Stjörnugrís Bayonneskinka
Nýreykt af nýslátruðu, úr læri

998
kr. kg

ÚR LÆRI

Aðeinsns aaðð hita

Mexíkósk Kjúklingasúpa 
1 kg

1.598
kr. 1 kg

Ungversk Gúllassúpa 
1 kg

1.598
kr. 1 kg

Íslensk Kjötsúpa 
1 kg

1.598
kr. 1 kg

1kg

ÍN Ungnauta Fillet
Ferskt og fullmeyrnað

4.598
kr. kg

Fullmeyrnað

ÍSLENSKT
Ungnautakjöt

ÍN Ungnauta Ribeye
Ferskt og fullmeyrnað

4.598
kr. kg

ÍL Lambakonfekt
Ferskt

4.798
kr. kg

ÍS Piparostarjómasósa, 500 ml
ÍS Rjómasveppasósa, 500 ml

498
kr. 500 ml

500ml



Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

1.930
kr. stk.

Gestgjafinn Kökublaðið
Almennt verð 2.430 kr.

Bónus Réttir
4 tegundir

500kr
lægra verð

295
kr. 400 g

400g

Bónus Piparkökur
400 g

OS Samlokuostur 
Í sneiðum, 500 g 

895
kr. 500 g

500g

Bónus Skinka
Silkiskorin, 120 g

259
kr. 120 g

80%
Kjötinnihald

MS Grísk Jógúrt 
1 kg 

659
kr. 1 kg

Gríms Plokkfiskur
1 kg

998
kr. 1 kg

1kg

1kg

RéttirBónus R
1.298

kr. pk.

FLJÓTLEGT OG GOTT



Ástkær pabbi okkar,
tengdapabbi og afi, 

 Guðmundur H. Norðdahl 
tónlistarmaður, 

Hrafnistu, áður til heimilis að 
Jökulgrunni 2 í Reykjavík,

 lést miðvikudaginn 31. október.   
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ föstudaginn 

9. nóvember, klukkan 15.00.  
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 

hans er bent á góðgerðarfélög sem tengjast börnum  
og dýravelferð.

Brynhildur Þ. Engen Bernhard Engen
Garðar G. Norðdahl Ingibjörg Jóna Gestsdóttir
Vilborg Norðdahl Þórhallur Ágúst Ívarsson
María Norðdahl Þórir Örn Garðarsson
Guðmundur Þór Norðdahl

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Hugheilar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Kristbjargar Ólafsdóttur
Sérstakar þakkir til starfsfólks 

Vífilsstaða fyrir kærleiksríka umönnun.

Hjördís Jóna Sigvaldadóttir  Hjalti Már Hjaltason
Grétar Jóhannes Sigvaldason   Róslinda Jenný Sancir
Hjörtur Sigvaldason   Sigrún Stefánsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts ástkærs eiginmanns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa,  
Þorsteins Kristjánssonar

frá Gásum,  
Suðurbyggð 12 á Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Reynihlíðar 
dvalarheimilinu Hlíð fyrir kærleiksríka umönnun. 

Minning Þorsteins lifir í hjörtum okkar.

Þórey Ólafsdóttir 
Stefanía Þorsteinsdóttir Gísli Pálsson
Kristín J. Þorsteinsdóttir Kristinn Sigurharðarson
Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir Rögnvaldur Ólafsson 
Ásdís Alda Þorsteinsdóttir Árni Þór Bjarnason
Ólöf Ásta Þorsteinsdóttir Sigurþór Guðmundsson 

afa- og langafabörn.

Elsku pabbi okkar, tengdapabbi og afi,
Karl Haraldsson 

læknir,  
Gautlandi 15, Reykjavík,

lést á heimili sínu þann 19. október 
síðastliðinn. Útförin fer fram frá 

Háteigskirkju, þriðjudaginn 6. nóvember, klukkan 13.

Guðrún Bryndís Karlsdóttir  Ísak Sverrir Hauksson 
Kolbrún Karlsdóttir 
Gunnlaugur Karlsson  Kerstin Gaudlitz 
Haraldur Karlsson  Birna Pétursóttir 
Teitur Áki, Freyja Sóllilja, Hildur Iðunn, Benjamín Julian, 
Brynja Sóley, Guðný Diljá, Sunneva Björk, Philip Etienne, 

Simon Freyr og Ernir Snær

ÚTFÚTÚTÚÚTÚÚ ARARÞJÓNUSTA

Vönduð og persónuleg þjój nusta

athofn@athofn.is - www.athofn.is

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919

Ingeg r Steinsson

Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomulag  
útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til samtals um 
það sem er þér mikilvægast við lífslok þín. Viljayfirlýsing 
þín verður eftirlifendum mikilvægt leiðarljós. Samtalið 
og varðveisla upplýsinga er þér að kostnaðarlausu. 

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Elín Sigrún Jónsdóttir,  
lögfræðingur

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Kórar munu syngja, ljóð 
verða lesin og erindi haldin 
á samkomunni Vaki þjóð 
sem haldin verður í Salnum 
í Kópavogi í dag, þegar þess 
er minnst að um hundrað 

ár eru frá fæðingu Þorsteins Valdimars-
sonar skálds. Dagskráin hefst klukkan 
15 með inngangi frænda hans, Þorsteins 
Gunnarssonar, sérfræðings hjá Rannís, og 
hann mun einnig eiga lokaorðin.

Meðal þeirra sem koma fram eru 
Hamrahlíðarkórinn og Skólakór Kárs-
ness, um ljóðalestur sjá Sigurþór Heimis-
son leikari og nemendur í Lindaskóla, 
Kópavogi og erindi  flytja Anna Þorbjörg 
Ingólfsdóttir, lektor við Háskóla Íslands, 
og Bragi Guðmundsson, prófessor við 
Háskólann á Akureyri.

„Ég átti heima austur í Teigi í Vopnafirði 
þegar ég var að alast upp en ég heimsótti 
Þorstein á Nýbýlaveginum sem ungur 
maður,“ segir Þorsteinn Gunnarsson 
þegar hann er beðinn að rifja upp kynnin 
af föðurbróður sínum og nafna, Þorsteini 
Valdimarssyni.

„Það var gaman að koma í risherbergið 
hans, hann var með flygil þar og fleira 
eftirtektarvert. Hann kom líka oft austur, 
enda ólst hann upp í Teigi og var alltaf 
áhugasamur um okkur börnin þar. Yfir-
leitt kom hann með te og hunang með sér 
og gaf okkur að smakka.  Hann var mikill 
aðdáandi náttúrunnar og heilnæmra 
afurða hennar. Ef hann sá einhvers staðar 
athyglisvert blóm þurfti hann að skoða 
það og sýna okkur krökkunum. Hann 
hafði mikinn áhuga á skógrækt og allt það 
fagra og smáa í náttúrunni heillaði hann, 
eins og ljóð hans bera með sér.“
gun@frettabladid.is

Allt það fagra og smáa í 
náttúrunni heillaði hann
Dagskrá í tali og tónum um ævi og störf Þorsteins Valdimarssonar, skálds og þýðanda, 
verður flutt í Salnum í Kópavogi dag. Það er aldarminning, Þorsteinn hefði orðið hundr-
að ára 31. október í ár hefði hann lifað. Frítt er inn á samkomuna.

„Það var gaman að koma í risherbergið hans frænda á Nýbýlaveginum, hann var með 
flygil þar og fleira eftirtektarvert,“ segir Þorsteinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

  Lítið eitt um ævi og störf Þorsteins Valdimarssonar skálds

Þorsteinn Valdimarsson fæddist í Bruna-
hvammi, einu af heiðarbýlum Vopna-
fjarðar en óx úr grasi í Teigi í sömu sveit. 
Foreldrar hans voru Guðfinna Þorsteins-
dóttir, sem orti undir skáldanafninu Erla, 
og Valdimar Jóhannesson, bóndi.

Þorsteinn varð stúdent frá MR og 
guðfræðingur frá HÍ. Stundaði tónlistar-
nám í Tónlistarskólanum í Reykjavík og 
einn vetur í Vínarborg. Dvaldi í Leipzig í 
Þýskalandi í tvö ár en bjó lengstan aldur 
við Nýbýlaveg í Kópavogi. Hann kenndi 
við Stýrimannaskólann í Reykjavík í nær 
tvo áratugi.

Eftir Þorstein liggja átta ljóða-

bækur, Villta vor, Hrafnamál, Heimhvörf, 
Heiðnuvötn, Limrur, Fiðrildadans, Yrkjur 
og Smalavísur.

Hann var líka tónskáld og hafa verið 
gefin út 32 sönglög eftir hann. Að auki 
vann hann mikið að þýðingum, meðal 
annars á söngljóðum. Hann þýddi óper-
ur og söngleiki svo sem Carmen, Zorba, 
Orfeus og Evridís, Amal og næturgestirnir 
og einnig tvö af stórum söngverkum 
Bachs, Jólaoratoríuna og Mattheusar-
passíuna.

Bókasafn Kópavogs er með opna 
sýningu um ævi Þorsteins og störf. Hún 
stendur til 19. nóvember.
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Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

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
Bergþóra Harpa 
Þórarinsdóttir 

(Bessý) 
Lindartúni 23, Garði,

lést 26. október á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja. Útför fer fram frá Útskálakirkju 

í Garðinum fimmtudaginn 8. nóvember klukkan 14.00.

Viktor Agnar Falk Guðmundsson og börn 
Höskuldur Einarsson og fjölskylda 

Jónborg Júlíana Ragnarsdóttir 
Þórarinn Sveinn Guðbergsson Ingunn Pálsdóttir 

Ída, Kristján og synir 
Sveinn Ingi, Dórý og börn 

Einar Már, Elín og börn 
Steinunn, Alli og börn

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

Arnór Haraldsson 
frá Þorvaldsstöðum, Langanesströnd, 

Víðilundi 24, Akureyri, 
lést á öldrunarheimilinu Hlíð 31. október. 

Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 12. nóvember kl. 13.30.

Júlía Friðriksdóttir
Þórunn Björg Arnórsdóttir Almar Björnsson
Unnur Helga Arnórsdóttir
Eydís Arnórsdóttir Ingimar Tryggvason

afa- og langafabörn.

Elskulegur maðurinn minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,

Birgir Kristjánsson
rafvirkjameistari,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 
26. október. Útförin fer fram frá 
Akureyrarkirkju fimmtudaginn  

8. nóvember kl. 13.30.

Elísabet Gestsdóttir
Harpa Birgisdóttir   Magni Rúnar Magnússon
Hulda Birgisdóttir   Eyvindur Karlsson 
Helga Birgisdóttir   Óskar Helgi Adamsson
Rósa Birgisdóttir  Sverrir Ingimundarson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Anna S. Sveinsdóttir
lést mánudaginn 29. október á 

Hrafnistu í Reykjavík (Mánateigi).
Útförin fer fram hjá Grafarvogskirkju 
föstudaginn 9. nóvember kl. 13.00. 

Þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlegast bent  
á Alzheimersamtökin.

Sveinn Heiðar Gunnarsson Sigríður Jakobsdóttir
Pálmar Smári Gunnarsson Norisa Suana Gunnarsson
Kristján Ragnar Gunnarsson Gréta Ebba Bjargmundsdóttir
Heimir Örn Gunnarsson Helena Vignisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Inger Ragnarsdóttir 
Þykkvabæ 15, Reykjavík,

lést á Landspítalanum  
fimmtudaginn 25. október.  

Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 
föstudaginn 9. nóvember kl. 13.00.

Jóhann E. Björnsson 
Dóróthea Jóhannsdóttir  Hörður Helgason 
Sigrún Jóhannsdóttir  Skúli Guðbjarnarson 
Ragnar Jóhannsson  Anna Friðriksdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín og systir,
Donna Lóa Jóhannsson 

Ilumin
áður Óðinsgötu 11,

lést á heimili sínu í Virginu Beach  
           í faðmi fjölskyldunnar  
        föstudaginn 28. september.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,  
JoJo L. Ilumin

Inga Jóhannsson

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

Valur Harðarson
viðskiptastjóri hjá Johan Rönning,
lést á heimili sínu þann 24. október. 

Hann verður jarðsunginn frá 
Háteigskirkju mánudaginn 5. nóvember, 

klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið, 
stuðningsmiðstöð krabbameinsgreindra.

Þuríður Höskuldsdóttir
Sigfríð Hallgrímsdóttir
Sigrún K. Valsdóttir  Lárus Örn Lárusson
Þórdís Valsdóttir  Örvar Ásmundsson
Kristín Líf Örnudóttir  Þórður Steinar Hreiðarsson

Bryndís Aðalbjörg, Arna og Þórhildur

Okkar ástkæri 
Árni Ísleifsson

tónlistarmaður,  
Æsufelli 4, 

lést á Landspítalanum 27. október.
Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju 

fimmtudaginn 8. nóvember kl. 13.00. Blóm 
vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er 

bent á líknarstofnanir.

Kristín Axelsdóttir
Ísleifur Árnason Kristín J. Þórarinsdóttir
Áslaug Hildur Árnadóttir Hörður Már Lúthersson
Soffía Árnadóttir Sigurður Karlsson
Una Árnadóttir Einar Hörðdal Jónsson
Axel Hilmarsson Sína S. Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg systir okkar, 
Sigurlaug Ásgerður 

Þorsteinsdóttir
frá Steinnesi,  

fv. bankagjaldkeri,  
Rauðalæk 30, Reykjavík, 

  lést 11. október á Grund.  
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju,  

mánudaginn 5. nóvember kl. 13.00.

F.h. vandamanna, 
Gísli Þorsteinsson 

Guðmundur Þorsteinsson

 

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 
Birna Ingibjörg Jónsdóttir 

lést á hjúkrunarheimilinu Eir, 
Hlíðarhúsum, föstudaginn 26. október.

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 8. nóvember kl. 13.00.

Elsa Lára Blöndal
Kristján Jón Sveinbjörnsson
Númi Orri Blöndal Arnbjörg Högnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar 

ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

Bergljótar Haraldsdóttur 
Álftamýri 48, Reykjavík.

Markús Sigurðsson  Erna Brynjólfsdóttir
Jón Friðrik Sigurðsson  Kolbrún Kristjánsdóttir 
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir  
Kristbjörg Sigurðardóttir French

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Hjartfólginn eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Sigurður S. Svavarsson

bókaútgefandi,
lést þann 26. október. 

Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju 
miðvikudaginn 7. nóvember kl. 15.

Guðrún Svansdóttir 
Svavar Sigurðarson  Virginie Cano
Erna Sigurðardóttir  Joseph Benjamin Johns 

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 
Ragnhildur Hafliðadóttir 

frá Ögri og fyrrum húsfreyja  
á Hörðubóli í Dalabyggð,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
laugardaginn 27. október.  

Útför hennar verður gerð frá Kópavogskirkju,  
mánudaginn 5. nóvember kl. 13. 

Ragnhildur Beatrice Erlingsdóttir Sigurjón Hannesson
Kristrún Erna Erlingsdóttir Baldur Kjartansson
Guðríður Erlingsdóttir
Líneik Dóra Erlingsdóttir
Guðmundur Erlingsson

Eiginkona mín, móðir okkar  
og tengdamóðir, 

Hulda Pálmadóttir 
fyrrverandi læknaritari,  

Engjavegi 14, Ísafirði, 
andaðist á hjúkrunarheimilinu Eyri,  

 30. október sl. Útför hennar verður frá 
Ísafjarðarkirkju laugardaginn 17. nóvember kl. 14.00.

Jón Páll Halldórsson
Halldór Jónsson jr. María Guðnadóttir 
Guðfinna Jónsdóttir Halldór Jakob Árnason
Pálmi Kristinn Jónsson Jóhanna Jóhannesdóttir

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Þórólfur Guðnason 

Lundi, Fnjóskadal,
lést á öldrunarheimilinu Hlíð  

1. nóvember. Útförin fer fram frá 
Akureyrarkirkju þriðjudaginn 

   13. nóvember kl. 10.30.

Guðni Þórólfsson Aðalheiður Pétursdóttir
Aðalbjörg Þórólfsdóttir Guðlaugur Óli Þorláksson
Ólafur Haukur Þórólfsson
Sigríður Þórólfsdóttir  Pétur Gunnar Ringsted
Jón Þórólfsson Hólmfríður Rúnarsdóttir

afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýnt hafa 
okkur hlýhug og samúð vegna andláts 
elskulegrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðnýjar Margrétar 
Árnadóttur

Rauðalæk 19, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Landspítalans  

á deild A-7 fyrir góða umönnun. 

Þorgrímur Jónsson
Bára Þorgerður Þorgrímsdóttir Ólafur Jónsson
Sigurður Trausti Þorgrímsson Zhanna Þorgrímsdóttir
Jón Þór Þorgrímsson Aldís Yngvadóttir
Herdís Þorgrímsdóttir Kristinn G. Hjaltalín

barnabörn og barnabarnabörn.
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Deildakeppni Bridgesambands 
Íslands var spiluð um síðustu helgi. 
Keppnin var aldrei mjög spennandi, 
sveit Hótels Hamars vann næsta 
öruggan sigur í þeirri keppni með 
121,65 stigum. Sveit Málningar 
endaði í öðru sætinu með 95,40 
stig. Spilarar í sveit Hótels Hamars 
voru Aðalsteinn Jörgensen, Bjarni 
H. Einarsson, Jón Baldursson, 
Matthías G. Þorvaldsson, Sigurbjörn 

Haraldsson og Sverrir G. Ármanns-
son.  Þessi pör enduðu öll efst í 
butler-útreikningi mótsins, Jón og 
Sigurbjörn voru efstir með +1,39 
í spili í 5 leikjum. Í þessu spili úr 
mótinu (4. umferð) var Sigurbjörn 
sagnhafi í 4 hjörtum í suður. Vörnin 
gaf honum tækifæri sem hann nýtti 
til þess að vinna spilið. Austur var 
gjafari og allir á hættu:

Austur opnaði á 1  (2+ lauf), suður sagði 1 , vestur 3  
hindrun og norður 4  sem endaði sagnir. Útspilið var tígul-
fimma sem austur drap á ás. Hann gaf færi á sér með því að 
spila laufakóng og meira laufi sem var trompað í blindum. 
Sigurbjörn spilaði hjartadrottningu og kóngur frá austri og 
áttan féll hjá vestri. Það hefði verið betri vörn að leggja 
ekki á drottninguna. Sigurbjörn hætti þá í trompinu, tók 
drottningu í tígli og spilaði 4 sinnum spaðanum. Austur var 
varnarlaus og gat ekki komið í veg fyrir að Sigurbjörn fengi 
10 slagi. 

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
ÁDG7
D95
K8762
2

Suður
K93
Á10642
D43
107

Austur
643
KG73
Á10
KD94

Vestur
1085
8
G95
ÁG8653

ÖRUGGUR SIGUR

5 8 1 7 4 2 6 9 3
9 2 4 8 6 3 5 1 7
3 6 7 5 9 1 2 8 4
1 4 8 9 2 7 3 5 6
2 5 6 3 8 4 1 7 9
7 3 9 1 5 6 4 2 8
4 9 2 6 1 8 7 3 5
6 7 5 2 3 9 8 4 1
8 1 3 4 7 5 9 6 2

6 8 3 4 9 2 1 7 5
9 4 5 1 8 7 2 3 6
2 7 1 6 5 3 4 8 9
7 9 4 2 6 5 3 1 8
3 6 8 7 1 9 5 2 4
1 5 2 8 3 4 9 6 7
4 1 9 3 7 8 6 5 2
5 3 7 9 2 6 8 4 1
8 2 6 5 4 1 7 9 3

6 8 5 2 9 1 7 4 3
9 1 7 3 4 8 6 2 5
2 3 4 5 7 6 8 9 1
3 9 2 6 8 4 5 1 7
1 5 6 7 2 3 9 8 4
4 7 8 9 1 5 2 3 6
5 4 3 8 6 2 1 7 9
7 2 1 4 5 9 3 6 8
8 6 9 1 3 7 4 5 2

6 7 1 4 8 2 5 9 3
3 4 2 6 5 9 8 1 7
5 8 9 7 1 3 2 4 6
7 6 4 8 9 5 3 2 1
2 5 8 1 3 7 4 6 9
9 1 3 2 6 4 7 5 8
1 9 5 3 4 8 6 7 2
8 2 6 5 7 1 9 3 4
4 3 7 9 2 6 1 8 5

6 5 3 8 1 9 4 2 7
7 8 1 4 2 6 5 9 3
9 2 4 7 3 5 8 6 1
8 3 6 5 4 2 1 7 9
2 4 5 9 7 1 6 3 8
1 7 9 3 6 8 2 4 5
3 1 2 6 8 7 9 5 4
4 9 8 2 5 3 7 1 6
5 6 7 1 9 4 3 8 2

7 5 1 6 8 2 4 9 3
8 6 2 4 9 3 5 7 1
9 3 4 7 1 5 6 8 2
1 2 6 8 4 7 3 5 9
3 7 8 9 5 1 2 4 6
4 9 5 2 3 6 8 1 7
5 8 3 1 6 9 7 2 4
2 4 9 3 7 8 1 6 5
6 1 7 5 2 4 9 3 8

Hvítur á leik

Hoffmann átti leik gegn Claus árið 
1988.

1. Hxc6! Dxc6 2. bxa5+ Kc7 
3. De5+ Dd6 4. Hc1+ Kd7 5. Dg7+ 
Ke6 6. He1 Kd5 7. Hd1 1-0. 
Hannes Hlífar Stefánsson situr 
þessa dagana að tafli í Bæjaralandi. 
Hann hefur 4½ vinning eftir sex 
umferðir.

www.skak.is:  Íslensk ungmenni 
tefla í Svíþjóð. 
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28 29 30 31

32 33

34

35 36

37 38

39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49

50

51 52

53

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og 
fær vinningshafinn í þetta 
skipti eintak af bókinni Mín 
sök eftir Clare Machintosh 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Axel Skúla-
son, 112  Reykjavík.

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.

LÁRÉTT 
1 Snæði uppstökka ávexti fyrir 
úrslitakeppnirnar (11)
11 Fararmátinn kallar á göngu-
marsinn (10)
12 Þrekfrakkar og fleiri skjól-
flíkur (11)
13 Mæli jökla þessa skers – 
þeir hafa aldrei verið stærri! 
(10)
14 Má bjóða þér sólarhring 
sællegra óra í svefni og vöku? 
(9)
15 Sérrit um ávexti og lífræn 
klæði (9)
16 Fæddi þá ringluð ærin 
Embla einn hrút (9)
18 Stika milli stórblaða (4)
19 Horfa niður á athvarf á 

öldutoppum (10)
21 Ef rauð fara í mauk, finn-
urðu til með þeim? (8)
25 Leggst í flakk í landnorður, 
ef ég legg allt saman (6) 
28 Sýni fram á fullkomna 
hvíld meðal þessara tilteknu 
plantna (7)
32 Fölsk reifið þið falsið (8)
33 Yndi hennar eykur frygð/
áður sápu hrærði (5)
34 Ógóð gerir oss mögulegt að 
kljúfa það sem kvistótt er (9)
35 Aflið sogast allt í óveðrið (8)
36 Kreistum allt vit úr Mundu 
(5)
37 Fullar síðdegistregðu leita 
sólir sætis á himni (9)

39 Segja ekkert með neina vigt 
þótt málglaðir séu (9)
41 Des er jafnan þar sem 
Ástríður er (5)
43 Svona mánarall gerir mig 
nokkuð ringlaðan og hásan (8)
47 Skrepp að hlusta á HAM 
þrátt fyrir hamfaraveður (9)
48 Held örstutta tölu um tölur 
(6)
50 Gefa hinu óflekkaða barni 
nafnið Al (7)
51 Net og fjör og frískir menn 
að djamma fram á morgun (8)
52 Ég hef skorið langa í borg 
englanna (6)
53 Ferskur sjór með ferskan 
ilm/flöskur dropann geyma (7)

LÓÐRÉTT 
1 Panta eldspúandi ófreskju 
en fæ bókelska áttfætlu (9)
2 Skal menntun bandingja 
vera í fjölbrautakerfi? (9)  
3 Og enn er þessi spaði 
hrakinn til baka (9)
4 Bið höfðingja um fyrirmæli 
varðandi einkaheimild (9) 
5 Jafna orkudreifingu með þar 
til gerðu tæki (8)
6 Henda lúku af hrísgrjónum 
í fólkið með dýpstar rætur í 
álfunni miklu (10) 
7 Á þetta að hlekkja hár eða 
hlykkja? (10)
8 Leita manneskju síðustu 100 
ára en aðallega síðustu 10.000 
ára (9) 

9 Það sem Sámur er að tuða er 
furðulegur hrærigrautur (7)
10 Ein unnustan vill mann sem 
ann henni einni (9) 
17 Segðu frá skriðunni og því 
sem hún gaf af sér (9)
20 Smalamennskan og starf-
semin í kringum hana eru eitt (10)
22 Líst á land míns föður sem 
grettir sig framan í boxerinn (12)
23 Hef slæmt herraspora í kyn-
lega snyrtingu (12)
24 Ætli sveiflukúnst gangi 
stundum úr skorðum? (7)
26 Stunduðum jafnan tortúr 
er degi tók að halla (7)
27 Tekur frá það sem áður var 
á? (7)
29 Fer að nasla þegar við-

skiptin fara í flækju (5)
30 Þau skilja að þessi blær er 
líklegastur (7)
31 Minnumst á það eftir átök 
en skömmum engan (7)
38 Djúpt sokkinn í hyldýpi 
draumanna (7)
40 Herja hæðinn á heimasíður 
heljarvarpa (6)
42 Hér snýst allt um skaut sem 
þarf að venda (6)
44 Sláum læstum skrám fyrir 
ruglið (5)
45 Fljót að skamma þau sem 
skamma ber (5)
46 Þessi hneta mun rakna úr 
ruglinu (5)
49 Auðbjörg ætlar að eyða og 
spenna (4)

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtast eftirsótt verðlaun úr heimi 
íþróttanna. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 9. nóvem-
ber næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „3. 
nóvember“.

Lausnarorð síðustu viku var
H R A Ð A H I N D R U N
B R O T A J Á R N S H D T A

A R U A X L A R V Ö Ð V A N A

S I Ð A R E G L U Ö E K Í D

A F A Ö T Æ K N I S K Ó L A N S

R O L U H Á T T A R N L Y A

I E R U L A G A R K E N N D U R

N Y U V U Æ I I D Ð

N Ý G E N G I N N S T T H E

U I T D Ú K K U V A G N I N N

Ö R M I Ð J A A A Ð R T D

Í L A B R E N N U V A R G A N A

S K Á L A Ð I R I O O A F Þ

I S A E F T I R S P I L U A

Á S T K Æ R A N I N N L Í N U R

R U G N Ú L L A R A N A D M

H E R V I R K I F T F K V I K A

K E E M Ý R A R L J Ó S V

H I R Ð S I Ð A U Ú Ö T Æ P I R

N U N R U M P A Ð R A R Ð

S N E R T A K A R Ð I N K U M
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Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

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

Gunnar Þórisson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969

Fasteignasalan Trausti kynnir:  Jaðarleiti 8, nýbygging 
tilbúin til afhendingar. Íbúðirnar eru 2ja - 4ra herbergja 
og skilast fullbúnar með gólfefnum, ísskáp, gardínum 
og ljósum.  Um er að ræða einstaklega vandaðar íbúðir 
á frábærri staðsetningu miðsvæðis í Reykjavík. Húsið 
er fimm hæðir og fjórar íbúðir eru á hæð nema á fyrstu 
hæð eru tvær íbúðir.  

Verð frá 42,9 millj. 

eða gh@trausti.is.

Mhl. Stærð Stæði Herb. Svalir Verð
101 70.1 nei 2 6.6 46.900.000,-
102 102.7 nei 4 6.4 59.000.000,-
201 82 nei 3 6.7 52.900.000,-
202 62.5 nei 2 5.1 41.500.000,-
203 62.2 nei 2 5.1 41.500.000,-
204 76.7 nei 2 6.4 SELD
301 82.6 nei 3 6.7 SELD
302 61.9 nei 2 5.1 42.500.000,-
303 61.6 nei 2 5.1 42.500.000,-
304 76.8 nei 2 6.5 SELD
401 81.8 nei 3 7.1 SELD
402 58 nei 2 5.3 SELD
403 57.9 nei 2 5.1 SELD
404 77.9 nei 2 7.1 SELD
501 86.4 já 3 6.7 SELD
502 63.1 já 2 5.1 48.000.000,-
503 62.9 já 2 5.1 48.900.000,-
504 78.5 já 2 6.5 SELD

JAÐARLEITI 8 – 103 REYKJAVÍK

SÖLUSÝNINGAR 

SUNNUDAGINN 4. NÓVEMBER KL. 13:30 – 14:00 
OG MÁNUDAGINN 5. NÓVEMBER KL. 17:30 – 18:00

TILBÚNAR

TIL A
FHENDINGAR

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
7. NÓVEMBER KL. 17:00 – 17:30
Glæsilegt 308,2 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr við rólega götu í 
Seljahverfi. Nýleg sólstofa er 
rúmlega 20fm. og ekki skráð inn 
í fermetratölu. Garður er eins-
taklega gróinn og fallegur. Sól-
pallur liggur í kringum litla tjörn 
í garði. Tvær útleigueiningar 
bjóða upp á góðar leigutekjur. 
Verð: 109 millj. 

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN  
8. NÓVEMBER KL. 17.00-17.30
Rúmgóð og falleg 3ja – 4ra 
herbergja íbúð á 1. hæð með 
sjávarútsýni ásamt stæði í 
bílageymslu. Húsið er nýlega 
viðgert. Eignin er skráð 124,9 
fm., þar af er bílastæði 26,8 fm. 
Tvennar svalir. Geymsla íbúðar 
er á hæðinni. Nýlegt parket 
er á allri íbúðinni. Stutt í alla 
þjónustu, skóla og leikskóla. 
Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

Skagasel 5 – 109 Reykjavík Keilugrandi 4 – 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
5. NÓVEMBER KL. 17:00 – 17:30 
Rúmgóð og björt 75,2 fm. 3ja 
herbergja íbúð á tveimur 
hæðum í fallegu bárujárnsk-
læddu timburhúsi. Tvö rúmgóð 
herbergi. Fallegur sameigin-
legur garður í kringum húsið. 
Öll aðkoma að húsinu er hin 
snyrtilegasta. Góð staðsetning.
Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
7. NÓVEMBER KL. 17:00 – 17:30
Glæsilegt 252,2 fm. einbýlishús 
á einni hæð með stórum inn-
byggðum bílskúr. Eignin er með 
aukinni lofthæð og skiptist í 4 
svefnherbergi, stofu, borðstofu, 
eldhús, 2 baðherbergi, þvot-
tahús, geymslu og forstofu.  
Verð: 105,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Njarðargata 5 – 101 Reykjavík Móvað 7 – 110 Reykjavík



Höfundur: Júlía Hilmarsdóttir, 9 
ára, Háaleitisskóla við Álftamýri.

Skáldsagan

„Jæja Lísaloppa,“ 
sagði Kata. „Þú ert 
stærðfræðisnillingurinn 
í hópnum, hvað heldur 
þú að það séu margir 
teningar í þessari 
kubbahrúgu.“ „Á ég 
þá bara að telja þá?“ 
spurði Lísaloppa. „Það 
lærir enginn neitt með 
því að láta alltaf þann 
besta bara gera hlutina,“ 

bætti hún við. „Ja, ekki 
held ég að ég geti talið 
þessa teninga,“ sagði 
Róbert vondaufur. “Þið 
megið ekki ákveða 
það fyrirfram,“ sagði 
Lísaloppa. „Svona nú, 
allir að reyna. Hvað eru 
margir teningar í þessarri 
teningahrúgu?“ Þau hin 
stundu öll, en byrjuðu 
að telja. 

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
325

Getur þú 
talið teningana 

í teninga-
hrúgunni?

?
?
?

Athugaðu að þeir 
teningar sem eru undir 
og á bakvið þá fremstu 
sjást ekki en þarf þó að 
telja með.

Mandý var heima uppi í 
rúmi. Mamma kom og 
vakti hana og sagði: „Núna 

þarftu að fara í nýja skólann þinn.“
Mandý svaraði með þessu beis-

ikk: „Æ, ég nenni ekki í skólann, 
mamma!“

„Þú verður, elskan, þetta er fyrsti 
dagurinn þinn í Hallarskóla. Komdu 
og fáðu morgunmat,“ sagði mamma 
og leiddi hana inn í eldhús.

Mamma hellti morgunkorni og 
mjólk í skál og Mandý byrjaði að 
borða. Þegar hún var búin að borða, 
klæða sig og allt það gekk hún af stað 
í glænýja skólann sinn.

„Jæja, krakkar,“ sagði Kristín kenn-
ari glaðlega. „Við byrjum á lestrar-

stund.“   Mandý rétti upp hönd. 
„Já, Mandý?“ sagði Kristín. „Hvað 
er lestrarstund?“ spurði Mandý. 
„Lestrarstund þýðir að við lesum 
um stund,“ svaraði Kristín. „Meikar 
sens,“ sagði Mandý og byrjaði að 
lesa. Hún sá að hinir krakkarnir 
hvísluðust á og færðu sig fjær henni.

Framhald í næsta helgarblaði

Skóladagur í Einelti

Elvar Örn Jónsson er 21 árs gamall 
og er þekktur fyrir snilldartakta í 
handbolta bæði með liði sínu Sel-
fossi og nú nýlega landsliðinu.

Hvernig þótti þér skemmtilegast 
að leika þér þegar þú varst krakki? 
Mer fannst langskemmtilegast að 
vera úti að leika mér í fótbolta og 
körfubolta með strákunum. Við 
eyddum oftast heilu dögunum úti á 
gervigrasvelli.

Hvað varstu gamall þegar þú byrj-
aðir í handbolta? Ég byrjaði tíu ára  
hjá Einari Guðmunds á Selfossi. Ég 
bjó hins vegar úti í Noregi þegar ég 
var fimm til tíu ára og var þar aðeins 
að sprikla í handbolta því pabbi var 
að þjálfa þar.

Hefur þú alltaf æft á Selfossi? Já, 
hér hefur verið frábært starf hjá 
handboltadeildinni í gegnum árin.

Er handboltafólk í fjölskyldunni? 
Það er mikið af íþróttafólki í fjöl-
skyldunni minni, bæði í frjálsum og 
handbolta. Mamma varð 10 sinnum 
í röð Íslandsmeistari í borðtennis og 
pabbi var í landsliðinu í frjálsum til 
dæmis. Svo erum við margir frænd-
ur að spila saman í Selfossi.

Hver er þín helsta fyrirmynd í 
handboltanum? Fyrirmyndin mín 
hefur alltaf verið Guðjón Valur, 
alveg síðan ég var lítill peyi. 
Mér fannst hann alltaf svo 
geggjaður og finnst það 
enn. Svo hef ég líka litið 
upp til Jordan út af því 
hvernig hans nálgast leikinn 
og hvernig hann hugsar.

Er einhver saga bak við 
treyjunúmerið þitt? Aðal-
ástæðan var sú að Guðjón 
Valur var nr. 9 og ég  vildi 
vera eins og hann.

Hvernig líður þér í 
landsliðinu? Mér líður 
mjög vel, strákarnir 
hafa tekið mjög vel á 
móti mér og það er 
ógeðslega gaman að 
spila með þeim.

Eiga handboltamenn að borða 
eitthvað sérstakt? Bara borða 
hollt og nóg af próteini, kolvetnum 
og fitu. Það sem ég hugsaði þegar ég 
var yngri var að ég þyrfti að borða 
nógu mikið, gúffa í mig mat.

Hvaða mat finnst þér best að fá 
á þinn disk? Allan matinn sem 
mamma eldar, kjötbollurnar sem 
amma gerir og lambalærið sem 
tengdapabbi grillar. 

Mega íþróttamenn borða nammi? 
Já, það má fá sér af og til, það er 
mjög erfitt að borða alltaf bara 
hollan mat, en bara passa sig. Allt 
er gott í hófi.

Hvort ert þú kvöld- eða morgun-
svæfur? Ég myndi segja að ég væri 
morgunsvæfur. Mér finnst gott að 
sofa soldið út ef ég get

Tekurðu lýsi? Ég gerði það þegar ég 
var yngri en hef verið latur við það 
núna. Ég þarf að fara að rífa mig í 
gang aftur því íslenska lýsið er svo 
gott fyrir líkamann.

Hefur þú þjálfað krakka? Já, hef 
gert það og finnst það gaman. 
Gaman að hjálpa þeim að verða 
betri og sjá svo árangurinn.

Hvar sérðu sjálfan 
þig eftir fimm ár? 

Á fullu í atvinnu-
m e n n s k u  o g 
að spila með 
íslenska lands-
liðinu.

Fyrirmyndin mín  
hefur alltaf verið  
Guðjón Valur
Selfyssingurinn Elvar Örn Jónsson er ný 
stjarna í karlalandsliði Íslands í handbolta.

Elvar hefur stimplað 
sig rækilega inn 
í síðustu leikjum 
landsliðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Lausn á gátunni

Tuttugu og einn?
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COMBO-TILBOÐ

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni

KLEINU-
HRINGUR OG
KÓKÓMJÓLK

399KR
FULLT VERÐ:

628 KR

SNÚÐUR
OG KÓKÓMJÓLK

399KR
FULLT VERÐ:

628 KR

2 PYLSUR
OG GOS*

649KR

FULLT VERÐ:
1.097 KR

PYLSA
OG GOS*

549KR
FULLT VERÐ:

748 KR

SÓMA
SAMLOKA
OG GOS*

699KR
FULLT VERÐ:

998 KR

SÓMA
LANGLOKA

OG GOS*

799KR
FULLT VERÐ:

1.198 KR

KAFFI
OG KLEINA

299KR

FULLT VERÐ:
548 KR

PANINI
OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 998 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.

TORTILLA
OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 998 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.

PIZZA
OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 998 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.

BEYGLA
OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 998 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.

CROISSANT
MEÐ ÁLEGGI

OG GOS*

499KR
FULLT VERÐ 898 KR

ATH! ekki hægt að breyta

innihaldi, tilbúin vara.



LÍFSHÆTTULEG OG FYNDIN 

VILDARVERÐ:

3.499.-
Verð:

4.999.-

ÚTGÁFUHÓF
SUNNUDAGINN 

KL 14:00
Í GAFLARA- 
LEIKHÚSINU

Siggi sítróna

HAPPDRÆTTI!
Þú getur unnið Sigga sítrónu húfu, svuntu, 
plakat, bók og jafnvel leikhúsmiða!

KAKA, 
KAFFI & MJÓLK

VERÐA Á 
BOÐSTÓLUM!

„ÉG MUN LESA BROT 
ÚR BÓKInNI OG VINIR mÍNIR, 

DÝRIN Í HÁlSASKÓGI, 
ÆTLA AÐ KOMA LÍKA 

OG HAFA GAMAN!”



ÞÚ RÆÐUR FERÐINNI! 

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboð gilda til og með 5. nóvember eða á meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

VILDARVERÐ:

3.499.-
Verð:

4.999.-

ÚTGÁFUHÓFÍ DAG (LAU) KL 14:00Í VERSLUN OKKAR Í KRINGLUNNI

HAPPDRÆTTI!
Þú getur unnið bók og miða 

á “Þitt eigið leikrit”!

Þitt eigið tímaferðalag

TÍMAFERÐALAGS- 

BOLLAKÖKUR, 

KAFFI & DJÚS

Í BOÐI!

„ÉG ÆTLA Að LESA 
UpP ÚR NÝJU 

BÓKInNI MInNI 
FYRIR GESTI“



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Norðaustanátt 15-23 m/s og snjókoma eða slydda A- og NA-til, en rigning 
syðst. Dregur úr vindi og úrkomu síðla dags, norðan 8-18 og stöku él í kvöld. 
Frost víða 0 til 5 stig til landsins, en kringum frostmark við ströndina. Hiti 
1 til 6 stig á SA-landi.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

M18 FUEL™ skilar afli til að 
saga á við bestu bensínknúnu 
keðjusagirnar.

POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M12™ rafhlöðum.

M18 FUEL™ skilar afli til að 
saga á við bestu bensínknúnu 
keðjusagirnar.

POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M12™ rafhlöðum.

M18 FCHS
Alvöru keðjusög  
frá Milwaukee 

vfs.is

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

K
V

IK
A

Ég elska 
veturinn!

Ískalt úti og heitt inni. Og 
nú geturðu ekki spilað golf í 
fleiri mánuði svo það verða 
fleiri gæðastundir 
hjá okkur 
tveimur.

Ertu ekki 
sammála? jú, jú...

Hver vill koma í 
göngutúr?

Hver vill koma í 
ólsen ólsen?

Hver vill búa til 
úrklippubók?

Eins og náttúran hefur 
andstyggð á tómi hefur móðir 
þín andstyggð á 
aðgerðarlausum karlmanni.

Zumba? 
Einhver?

tja... ...Það er ekkert í reglunum sem segir að 
Hannes megi ekki beita fellibyl á húsin og 

hótelin þín til að jafna leikinn.

JESS!

Þið eruð svo tapsárir. Ég næ í 
garðslönguna!
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LISTVINAfélag hallgrímskirkju 36. starfsár

THE HALLGRÍMSKIRKJA FRIENDS OF THE ARTS SOCIET Y 36TH SEASON

KÓRPERLUR Á ALLRA HEILAGRA MESSU

í Hallgrímskirkju

Gemstones of a capella choral music on All Saint’s Day

L I S T V I N A F E L A G . I S   S C H O L A C A N T O R U M . I S

AÐGANGSEYRIR / ADMISSION: ISK 3500
MIÐASALA  / Ticket sale: Hallgrímskirkja s. / tel. 510 1000 og MIDI.IS ( online midi.is )

SCHOLA CANTORUM
STJÓRNANDI / Conductor: Hörður Áskelsson

Sunnudaginn 4. nóvember kl. 17
Sunday November 4th at 5 pm

Media vita eftir John Sheppard

Miserere eftir James MacMillan

Requiem eftir Kjell Mörk Karlsen

efnisskrá / programme



BÆKUR

Þetta breytir öllu: Kapítalisminn 
gegn loftslaginu 
★★★★★

Höfundur: Naomi Klein
Þýðing: Jóhannes Ólafsson
Útgefandi: Salka

Þetta breytir öllu: Kapítalisminn 
gegn loftslaginu, snilldarverk 
Naomi Klein frá árinu 2014 um 
loftslagsbreytingar og þær stór-
felldu pólitísku, efnahagslegu og 
félagslegu áskoranir sem fylgja 
þeim, er loks komin út í íslenskri 
þýðingu.

Í bókinni vefur Klein saman frá-
sagnir og upplifun einstaklinga vítt 
og breitt um það hvernig gegndar-
laus neysluhyggja, skyndigróði og 
vafasamir viðskiptahættir stór-
fyrirtækja og þjóðríkja hafa stefnt 
loftslagi Jarðarinnar í voða. Þetta 

breytir öllu er með eindæmum yfir-
gripsmikið verk, bæði hvað varðar 
hin margflóknu loftslagsvísindi og 
það hvernig breytingar á loftslagi 
plánetunnar – sem við nú þegar 
finnum fyrir – hafa verið knúnar 
áfram af óseðjandi hungri nýfrjáls-
hyggjunnar. Þannig kveður sannar-
lega við kunnuglegan tón hjá Klein 
í Þetta breytir öllu.

Allir þeir sem skrifa um loftslags-
málin vita hversu vandasamt það 
getur reynst að vekja áhuga fólks á 
málaflokknum. Í raun er ástæðan 
einföld. Fregnir af loftslagsbreyt-
ingum eru iðulega á þann veg að öll 
von sé úti; að heimsendir sé í nánd. 
Klein minnist þess hvernig hún 
sjálf féll í flokk „afneitunarsinna“ 
með því að leiða hjá sér vandamál 
loftslagsbreytinga með andvaraleysi 
eða þeirri afvegaleiddu sannfæringu 
að tækninýjungar muni leysa öll 
vandamál okkar. Þetta gerir ferðalag 
Klein inn í heim loftslagsmálanna 
aðgengilegt flestum. Einkar lagleg 

íslenskun Jóhann-
esar Ólafssonar á 
oft flóknum texta 
og framandi hug-
tökum gerir Þetta 
breytir öllu að frá-
bærum upphafs-
punkti fyrir þá 
sem vilja sökkva 
sér í umhverfis-
vísindin.

Klein minnir 
lesandann ítrekað 
á að enn er hægt 
að bregðast við og 
milda áhrif lofts-
l a g s b r e y t i n g a . 
Ljóst er að sú hraða 
breyting sem þarf 
að eiga sér stað í 
samfélagi mannanna verður ekki 
framkölluð á forsendum þeirrar 
hugmyndafræði sem verið hefur við 
lýði á Vesturlöndum undanfarna 
áratugi. Það sem þarf til, að mati 
Klein, er að fólk hópi sig saman og 

berjist í sameiningu 
f y r i r  ra u nve r u -
legum aðgerðum. 
Umfram allt verður 
að koma böndum 
á stórfellda losun 
stórfyrirtækja á 
g r ó ð u r h ú s a l o f t-
tegundum, þá sér-
st a k l e g a  þ e i r ra 
100 fyrirtækja sem 
bera ábyrgð á 70 
prósentum af allri 
heimslosun síðan 
1988.

Þrátt fyrir gagn-
rýni sína er Þetta 
breytir öllu ekki 
lofgerð til hug-
myndafræði sósí-

alisma. Gildi kapítalisma eru ekki 
á förum, og Klein er meðvituð um 
það. Þannig er undirtitill bókarinn-
ar, Kapítalisminn gegn loftslaginu, 
að vissu leyti óheppilegur. Nálgun 
Klein er frekar sú að varpa ljósi á 

það hvernig gildi kapítalismans 
hafa verið afskræmd og keyrð út í 
öfgar. Fylgifiskur þeirrar þróunar 
er endurtekinn veldisvöxtur í losun 
gróðurhúsalofttegunda. Mannkyn 
var löngu byrjað að umturna nátt-
úrulegum ferlum Jarðarinnar áður 
en kapítalisminn eins og við þekkj-
um hann kom fram á sjónarsviðið. 
Það sem Klein hvetur lesandann 
til að gera er að horfast í augu við 
staðreyndir og að krefjast þess að 
gripið verði til beinna aðgerða hið 
snarasta. Því baráttan við loftslags-
breytingar snýst ekki um að bjarga 
Jörðinni. Hún mun spjara sig. 
Baráttan snýst um að tryggja þann 
rétt komandi kynslóða að þær fái í 
vöggugjöf loforð um sömu tækifæri 
og við fengum.
Kjartan Hreinn Njálsson

NIÐURSTAÐA: Tímamótaverk. Inn-
blásin frásögn af því hvernig græðgi 
og skammsýni mannsins hefur 
stefnt samfélagi Jarðarbúa í hættu.

Ekkert er óumflýjanlegt

Sýningin fjallar í raun um 
það hvernig bók verður 
til – bók um fjöllista-
manninn Örn Inga sem 
var ósmeykur við að vera 
öðruvísi en aðrir,“ segir 

Halldóra Arnardóttir listfræðingur 
um viðburðinn Lífið er LEIK-fimi// 
Life’s PLAY-fullness sem hefst í 
Listasafninu á Akureyri klukkan 
þrjú í dag. Þar er um gjörning að 
ræða sem felst í rannsóknum á 
því mikla og fjölbreytta framlagi 
til listarinnar sem Örn Ingi Gísla-
son lét eftir sig, bæði í föstu formi 
og frásögnum fólks. Úr þeim efni-
viði ætlar Halldóra að vinna bók á 
næstu vikum. Hún er bæði í hlut-
verki dóttur og sýningarstjóra og 
eiginmaður hennar, Javier Sánchez 
Merina arkitekt, er hönnuður sýn-
ingarinnar.

„Þessi sýning hefur verið í bígerð 
síðan 2016. Erni Inga var boðið að 
halda hana og dagsetningarnar 
standa. Hann ætlaði náttúrlega 
vera meðal okkar sem þátttakandi 
en dó fyrir rúmu ári þannig að við 
hjónin tökum við keflinu,“ segir 
Halldóra sem hefur búið á Spáni 
síðustu þrjá áratugi. „Pabbi vildi 
hafa Javier með í ráðum, var sjálfur 
ekki búinn að skipuleggja neitt 
eða gera lista yfir verk sín og það 
er Javier sem á hugmyndina að því 
að setja ekki upp venjulega sýningu 
heldur rannsóknarverkefni og búa 
til úr því bók, meðan á sýningu 
stendur, því Örn Ingi var þekktur 
fyrir gjörninga og ýmsar uppákom-
ur. Þetta verður því þriggja mánaða 
gjörningur sem byrjar núna um 
helgina og endar 27.  janúar með 
kynningu á bókinni,“ lýsir Hall-
dóra sem kveðst verða á staðnum 
allan tímann, lokuð inni við sitt 
skrifborð!

Það sem gestir sjá í dag, 3. nóv-
ember, er haugur af fjársjóðs-
kössum sem smátt og smátt verður 
tínt upp úr, að sögn Halldóru. Hún 
ætlar að hefjast handa strax, ásamt 

fyrrverandi nemendum Arnar Inga, 
við að skrásetja myndir, sortéra 
og hengja upp. Net er á veggjum 
og fullt af krókum svo auðvelt er 
að breyta. „Safnið breytist í rann-
sóknarstofu, við verðum íklædd 
hvítum sloppum og með hanska. 
Einnig koma margir samferða-
menn föður míns með innlegg,“ 
segir hún. „Þannig verður það af og 
til og engir tveir dagar verða eins.“

Halldóra segir einn gjörning 
föður síns verða endurvakinn nú á 
opnuninni. „Hann er innblásinn af 
gjörningi frá 1979-80, með fólki frá 
Reykjavík og Sviss og fyrrverandi 
nemendum. Svo verður gjörn-
ingahátíð eftir viku, þá frumflytur 
Þórarinn Stefánsson píanóleikari 
tónverk sem Kolbeinn Bjarna-
son samdi í tilefni sýningarinnar. 
Seinna verður námskeið í forvörslu, 
málþing um skólamál og myndlist 
og líka innlegg frá Hólmavík.“

Dagskráin verður síbreytileg 
enda um mikið púður að ræða, 
að sögn Halldóru. „Pabbi var oft í 
útvarpinu og hér verður sérstakur 
sími við hlið hægindastóls, þar 
getur fólk hlustað á pabba meðan 
það horfir á mig vinna,“ tekur hún 
sem dæmi og hlær. „Svo verður 
sjónvarpsefni og kvikmyndir á 
skjáum, bæði klippt og óklippt efni. 
Þetta er stór sýning, hún teygir sig 
um fimm sali safnsins.“

Sýningin er opin alla daga næstu 
þrjá mánuði milli klukkan 12 og 17 
og Halldóra hvetur fólk til að líta 
við sem oftast.

Safnið breytist í rannsóknarstofu
Yfirlitssýning á verkum eftir Örn Inga Gíslason fjöllistamann (1945-2017) verður opnuð í dag í Listasafn-
inu á Akureyri. Hún nefnist Lífið er LEIK-fimi//Life’s PLAY-fullness og verður gjörningur í anda hans.

Hinn tilkomumikli tannlæknastóll 
Arnar Inga er á staðnum.

Örn Ingi ætlaði að halda sýningu á 
þessum tíma en var kallaður annað.

Fjársjóðskassar verða það fyrsta sem mætir augum fólks í dag í Listasafninu.

Hjónin Javier Sánchez Merina og Halldóra Arnardóttir tóku við keflinu af Erni Inga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Hinn seki // Den skyldige

Kalt stríð // Zimna wojna

Mæri // Gräns

Heimili kvikmyndanna – og kaffibar /// ‘Happy hour’ á barnum milli 17 og 19 /// Hverfisgötu 54 /// 101 Reykjavík /// Sími 412 7711 /// midasala@bioparadis /// Nánari upplýsingar á bioparadis.is

Næstu sýningar: lau. 3. nóv. @ 18.00 /// sun. 4. nóv. @ 20.00 og 22:00 

Næstu sýningar: lau. 3. nóv. @ 17.50 /// sun. 4. nóv. @ 17.50

Næstu sýningar: lau. 3. nóv. @ 20.00 /// sun. 4. nóv. @ 20.00

THE OBSERVER

THE GUARDIAN

EMPIRE

MORGUNBLAÐIÐ

DAILY MAIL

LITTLE WHITE LIES

CINEMACY

DOG AND WOLF

BLACK GIRL NERDS

NOW TORONTO

SCIFINOW

AWARD CIRCUIT

THE GUARDIAN

THE TIMES

TIME OUT

EMPIRE

THE IRISH TIMES

EVENING STANDARD

Framlag fjögurra landa til Óskarsverðlauna 2019 er í Bíó Paradís
um helgina: Kalt stríð eftir hinn margverðlaunaða Pawlikowski (Ida) frá Póllandi, 

danski tryllirinn Hinn seki (verðlaun áhorfenda á Sundance), hin sturlaða Mæri frá 

Svíþjóð og okkar eigin Kona fer í stríð. Auk þess er Team America: World Police á 

kolsvörtum sunnudegi, Mandy, Blindspotting, Undir halastjörnu og Dywizjon 303. 

Hamingjustund í sjoppunni og stórkostleg helgi í Paradís!



Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

3. NÓVEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Herdís Anna Jónasdóttir og 
Eva Þyri
Hvenær?  13.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Í dag verða tónleikar í Hannesar-
holti klukkan 13.00 þar sem Her-
dís Anna Jónasdóttir sópran og 
Eva Þyri Hilmarsdóttir píanisti 
koma fram á tónleikum með yfir-
skriftinni Music is silly … but I like 
to sing. Herdís Anna hefur á und-
anförnum árum starfað við óper-
una í Saarbrücken í Þýskalandi 
við góðan orðstír en hún kemur 
nú í fyrsta sinn fram á Íslandi í þó 
nokkurn tíma. Í vor mun hún fara 
með hlutverk Violettu í La traviata 
eftir Verdi í uppfærslu Íslensku 
óperunnar. Evu Þyri þarf vart að 
kynna enda einn fremsti píanó-
leikari okkar.

Hægt verður að kaupa teikningar eftir Helgu Björnsson í Garðabæ á sunnudag. 

Það er Greifaball á Spot í kvöld! Það er alltaf svakalega mikið stuð og fjör á balli hjá Greifunum eins og allir vita.

Hvað?  Greifaball
Hvenær?  22.00
Hvar?  Spot, Bæjarlind
Eins og svo oft áður mæta Greif-
arnir sjóðheitir á SPOT í nóvem-
ber. Þetta ball hefur venjulega 
verið eitt besta ball ársins á höfuð-
borgarsvæðinu og engin breyting 
verður á því í ár. Við byrjum 
snemma og endum seint. Við 
hlökkum endalaust mikið til að sjá 
þig og þína í Hrekkjavökubúningi í 
gargandi stuði fyrir framan sviðið.

Hvað?  Þegar orða er vant
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Erótík, óendurgoldin ást og 
rómantískur dauði, japönsk tón-
listarhefð, undurfögur orðlaus 
ljóð, grískur harmsöngur. Duo 

Zweisam, Katrin Szamatulski og 
Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja 
verk fyrir flautu og píanó sem öll 
tengjast ljóðum og söng. Á dagskrá 
eru verk frá þremur löndum og 
þremur öldum, stórverk flautu-
bókmenntanna og minna þekktir 
gullmolar.

Viðburðir
Hvað?  Vísindasmiðja og Vargur og 
Vembill
Hvenær?  11.30
Hvar?  Lindasafn, Kópavogi
Í dag verður allri fjölskyldunni 
boðið í vísindasmiðju í Linda-
safni og klukkan 13.00 verður 
dagskrá um refi á fjölskyldustund 
í Náttúrufræðistofu. Það er Ester 

Allt sem er frábært Litla sviðið

Kvenfólk Nýja sviðið

Tvískinnungur Litla sviðið

Jólaflækja Litla sviðið

Rocky Horror Stóra sviðið

Elly Stóra sviðið

Borgareikhúsið 568 8000 • borgarleikhus.is

Lau 3.11.  Kl. 20:00 U
Sun 4.11.  Kl. 20:00 U
Fim 8.11.  Kl. 20:00 U
Fös 9.11.  Kl. 20:00 U

Sun 11.11.  Kl. 20:00 U
Fim 15.11.  Kl. 20:00 Ö
Lau 17.11.  Kl. 20:00 U
Sun 18.11.  Kl. 20:00 Ö

Fim 22.11.  Kl. 20:00 Ö
Fös 23.11.  Kl. 20:00 Ö
Fim. 29.11 Kl. 20:00 Ö
Lau 01.12 Kl. 20:00 Ö

Sun 02.12 Kl. 20:00 Ö
Fim 06.12 Kl. 20:00 Ö

Lau 10.11.  Kl. 20:00 U Lau 17.11.  Kl. 20:00 Ö Fös 23.11.  Kl. 20:00 Ö Fös 30.11.  Kl. 20:00 Ö

Fim 22.11 Kl. 20:00 U
Fös 23.11.  Kl. 20:00 U
Lau 24. 11 Kl. 20:00 U
Sun 25.11 Kl. 20:00 U

Fös 30.11 Kl. 20:00 U
Lau 01.12 Kl. 20:00 U
Fös 07.12 Kl. 20:00 U
Lau 08.12 Kl. 20:00 U

Fim 13.12 Kl. 20:00 U
Fös 14.12 Kl. 20:00 U
Sun 16.12 Kl. 20:00 U
Fös 28.12 Kl. 20:00 Ö

Lau 29.12 Kl. 20:00 Ö
Sun 30.12 Kl. 20:00 Ö
Sun 06.01 Kl. 20:00 Ö
Fös 11.01 Kl. 20:00 Ö

Fös 09.11 Kl. 20:00 U
Fim 15.11 Kl. 20:00 Ö

Sun 18.11 Kl. 20:00 Ö
Fim 22.11 Kl. 20:00 U

Sun 25.11 Kl. 20:00 Ö
Lau 01.12 Kl. 20:00 Ö

Lau 24.11 Kl. 13:00 Ö
Sun 25.11 Kl. 13:00 Ö

Lau 01.12 Kl. 13:00 U
Sun 02.12 Kl. 13:00 Ö

Lau 08.12 Kl. 13:00 U
Sun 09.12 Kl. 13:00 Ö

Lau 10.11 Kl. 20:00 U Fös 16.11 Kl. 20:00 U Lau 24.11 Kl. 20:00 Ö Fös 30.11 Kl. 20:00 Ö

Fjallkonan fríð Leikhúskjallarinn

Fly Me To The Moon Kassinn

Leitin að jólunum Leikhúsloftið

Reykjavík Kabarett Leikhúskjallarinn

Insomnia Kassinn

Klókur ertu Einar Áskell Brúðuloftið

Slá í gegn Stóra sviðið

Samþykki Stóra sviðið

Ronja Ræningjadóttir Stóra sviðið

Þjóðleikhúsið 551 1200 • leikhusid.is

Sun 04.11 kl. 19:30 U
Sun. 11.11 kl. 19:30 U

Fös 16.11 kl. 19:30 U
Lau 17.11 kl. 19:30 U

Fim 22.11 kl. 19:30 Ö
Fös 23.11 kl. 19:30 Ö

Lau 03.11 kl. 16:00 Ö Lau 03.11 kl. 19:30 U

Fim 15.11 kl. 19:30 Ö
Fös 16.11 kl. 19:30 U

Fös 23.11 kl. 19:30 Ö
Fim 29.11 kl. 19:30 Ö

Fös 30.11 kl. 19:30 Ö
Fös 07.12 kl. 19:30  

Lau 03.11 kl. 20:00 Sun 04.11 kl. 20:00 Lau 10.11 kl. 20:00 Sun 11.11 kl. 17:00

Fös. 09.11 kl. 22:00

Mið 14.11 kl. 19:30 U
Fim 15.11 kl. 19:30 U

Lau 24.11 kl. 19:30  
Sun 25.11 kl. 19:30 Ö

Fim 29.11 kl. 19:30 
Fös 30.11 kl. 19:30 

Sun 09.12 kl. 19:30 

Lau 03.11 kl. 11:00 U Lau 03.11 kl. 13:00 U Lau 10.11 kl. 11:00 U Lau 10.11 kl. 13:00 U

Lau 17.11 kl 11:00 U
Lau 17.11 kl. 12:30 U
Lau 24.11 kl 11:00 U
Lau 24.11 kl. 13:00 U
Lau 24.11 kl. 14:30 U
Sun 25.11 kl. 11:00 U
Sun 25.11 kl. 12:30 U
Lau 01.12 kl 11:00 U

Lau 01.12 kl 12:30 U
Sun 02:12 kl. 11:00 U
Sun 02.12 kl. 12:30 U
Lau 08.12 kl. 11:00 U
Lau 08.12 kl. 13:00 U
Lau 08.12 kl. 14:00 U
Sun 09.12 kl. 11:00 U
Sun 09.12 kl. 12:30 U

Fös 14.12 kl. 17:30 Ö
Fös 14.12 kl. 19:00 Ö
Lau 15.12 kl. 11:00 Ö
Lau 15.12 kl. 13:00 Ö
Lau 15.12 kl. 14:30 Ö
Sun 16.12 kl. 11:00 U
Sun 16.12 kl. 12:30 Ö
Sun 16.12 kl. 14:00 U

Lau 22. 12 kl. 11:00  
Lau 22.12 kl. 13:00  
Lau 22.12 kl. 14:30  
Sun 23.12 kl. 13:00  
Sun23.12 kl. 14:30  
Sun 23.12 kl. 14:07  

Sun. 04.11 Kl.13:00 U
Sun. 04.11 Kl. 16:00 U
Sun. 11.11 kl. 13:00 U
Sun. 11.11 kl. 16:00 U
Lau 17.11 kl. 14:00 U
Lau 17. 11 kl. 17:00 U
Sun. 18.11 Kl. 16:00 U
Sun. 18.11 Kl. 13:00 U
Lau. 24.11 kl. 15.00 U
Sun. 25.11 kl. 14:00 U

Sun. 25.11 kl. 17:00 U
Lau. 01.12 Kl. 14.00 U
Lau. 01.12 kl. 14:00 U
Sun 02.12 kl. 14:00 U
Sun 02.12 kl. 17:00 U
Sun 09.12 kl. 14:00 U
Sun 09.12 kl. 17:00 U
Lau 29.12 kl. 13:00 U
Lau. 29.12 kl. 16:00 U
Sun. 30.12 kl. 13:00 U

Sun. 30.12 kl. 16:00 U
Sun.06.01 kl. 13:00 U
Sun. 06.01 kl. 16:00 U
Sun.13 01 kl. 13:00 Ö
Sun 13.01 kl. 16:00 Ö
Sun. 20.01 kl. 13:00 Ö
Sun. 20.01 kl. 16:00 U
Sun. 27.01 kl. 13:00 Ö
Sun. 27.01 kl. 16:00 Ö
Sun. 03.02 kl. 13:00 Ö

Sun. 03.02 kl. 16:00  
Sun. 10.02 kl. 13:00 Ö
Sun.10.02 kl. 16:00  
Sun. 17.02 kl. 13:00  
Sun. 17.02 kl. 16:00  
Sun 24.02 kl. 13:00  
Sun. 24.03 kl. 16:00  

Dywizjon 303 (ENG SUB)..................... 17:45

Mæri // Border (ICE SUB) .....................  17:50

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 18:00

Blindspotting (ICE SUB) ........................ 20:00

Hinn seki // Den skyldige (ICE SUB) 20:00 

Mandy (ENGLISH-NO SUBTITLES) ............. 20:00

HALLOWEENPARTÍ KL.22:00-xxx*

*1.300 í Tix forsölu / 1.800 við hurð

Sjáðu sýningartíma morgundagsins

fyrir sun.4.nóv. á www.bioparadis.is

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS
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Rut Unnsteinsdóttir spendýra-
fræðingur sem stýrir dagskránni. 
Allir velkomnir á fjölskyldustundir 
Menningarhúsanna í Kópavogi.

Sýningar
Hvað?  Rögnvaldur Skúli Árnason - Ís-
landslag
Hvenær?  16.00
Hvar?  Gallery Port, Laugavegi
Rögnvaldur Skúli Árnason sýnir 
narratív landslagsverk máluð með 
olíu. Verkin upphefja íslenska 
náttúru en velta einnig upp 
spurningum um hvort landslag 
íslenskrar myndlistar hafi burði til 
að bera hin alvarlegri umfjöllunar-
efni okkar tíma.

Sunnudagur
4. NÓVEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Syngjum saman með Góðum 
grönnum
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Hannesarholt hlúir að söngarf-

inum með því að bjóða upp á sam-
söngsstund á tveggja vikna fresti. 
Frítt fyrir börn í fylgd með full-
orðnum sem greiða 1.000 króna 
aðgangseyri.

Viðburðir
Hvað?  Tangó praktika Tangóævin-
týrafélagsins
Hvenær?  17.30
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svana Vals er Dj kvöldsins auk 
þess að sjá um leiðsögn í argent-
ínskum tangó. Engin danskunn-
átta nauðsynleg og ekki þarf að 
mæta með dansfélaga. Við bjóð-

um upp á frábært dansgólf, nóg af 
vatni og veitingar sem gestir geta 
keypt að vild. Aðgangseyrir er kr. 
700.

Hvað?  Smástundamarkaður – 
teikningar eftir Helgu Björnsson
Hvenær?  13.00
Hvar?  Garðatorg 1, Garðabæ
Einstakt tækifæri til að eignast 
upprunalega teikningu eftir Helgu 
Björnsson. Helga starfaði um 
árabil við hátískuna í tískuhúsi 
Louis Féraud í París. Teikningar 
hennar og skissur bera vitni um 
afar næman listamann sem nær 
með örfáum dráttum að skapa 
glæsileika og tilfinningu. Þrjátíu 

teikningar verða í boði. Verð á 
teikningu 17.500 kr.

Hvað?  Reykjavík Music Market
Hvenær?  13.00
Hvar?  Iðnó
Tónlistarmarkaður í Iðnó.

Hvað?  Listamarkaður á Kexi
Hvenær?  11.00
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Myndlist, ljósmyndir, keramik og 
handgert skart er meðal þess sem 
verður í boði á markaðinum og 
er þetta einstaklega gott tækifæri 
til að styrkja listamenn og eignast 
vegleg verk á sanngjörnu verði.

Sýningar
Hvað?  Endalaust – síðasta sýningar-
helgi
Hvenær?  12.00
Hvar?  DUUS Safnahús, Reykja - 
nesbæ
Á sunnudaginn lýkur sýningunni 
Endalaust sem staðið hefur í DUUS 
Safnahúsum síðan í lok ágúst. Þar 
eru til sýnis verk tuttugu hönnuða 
og handverksfólks sem eiga það 
sameiginlegt að vinna með hráefni 
sem annars færi forgörðum. Hönn-
uðum sem eiga það jafnframt sam-
eiginlegt að koma inn á því stigi 
hringrásarinnar að þeirra hlutverk 
er að gjörnýta hráefni.

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Miði á A svæði kr. 7.500 Miði á B svæði kr. 6.000

Kynnir: Gísli Einarsson

Eftirtaldir listamenn koma fram og styrkja verkefnið:

Karlakórinn Esja, stjórnandi Kári Allansson

Geir Ólafsson 
Gissur Páll Gissurarson
Guðrún Gunnars, Margrét Eir og Regína Ósk
Guðrún Árný Karlsdóttir 
Helgi Björnsson
Hrafnhildur Árnadóttir Hafstað
Kristinn Sigmundsson
Matthías Stefánsson, fiðluleikari
Páll Rósinkranz
Raggi Bjarna
Sverrir Bergmann

Undirleikarar: 
Halldór Gunnar Pálsson, 
Hilmar Örn Agnarsson, 
Þorgeir Ástvaldsson, 
Þórir Baldursson

Barna- og unglingageðdeild LSH og Líknarsjóði Fjörgynjar
Lionsklúbburinn Fjörgyn stendur fyrir tónleikum til styrktar

Stórtónleikar í Grafarvogskirkju 
8. nóvember 2018, kl. 20:00
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Laugardagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Kalli á þakinu 
07.50 Lína langsokkur 
08.15 Blíða og Blær 
08.35 Dóra og vinir 
09.00 Billi Blikk 
09.15 Dagur Diðrik 
09.40 Nilli Hólmgeirsson 
09.50 Latibær 
10.15 K3 
10.25 Ævintýri Tinna 
10.50 Ninja-skjaldbökurnar 
11.15 Friends 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 Masterchef USA 
15.35 Jamie Cooks Italy 
16.25 Dýraspítalinn 
16.55 Um land allt 
17.30 Fósturbörn 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lottó 
19.15 Stelpurnar 
19.40 The X-Factor 
20.25 Intolerable Cruelty
22.05 Geostorm  Spennutryllir frá 
2017 með Gerard Butler í aðal-
hlutverki ásamt fleiri stórgóðum 
leikurum. Eftir að breytingar 
í veðurfari ollu sífellt alvar-
legri náttúruhamförum í formi 
kröftugra storma og flóða ákváðu 
þjóðir heims að byggja upp 
net gervihnatta sem gætu eytt 
hættulegum veðurmyndunum 
áður en þær yrðu mannskæðar. 
Til að byrja með verkar kerfið eins 
og draumur en þegar endurtekn-
ar bilanir fara að gera vart við sig 
með alvarlegum afleiðingum er 
loftslagsfræðingurinn Jake Law-
son fenginn til að kanna málið. 
Þegar rannsókn hans leiðir í ljós 
að bilanirnar eru í raun af manna-
völdum hefst æsilegt kapphlaup 
við tímann því þá sem bera 
ábyrgð á hamförunum verður að 
finna og stöðva áður en það er 
orðið of seint fyrir mannkynið.
23.50 The Zookeeper's Wife 
01.55 Personal Shopper 
03.40 Wish Upon 
05.10 Sister Mary Explains It All

15.00 Friends 
15.25 Friends 
15.50 Friends 
16.15 Friends 
16.40 Friends 
17.30 Landnemarnir 
18.10 Hið blómlega bú 
18.40 Gulli byggir 
19.15 Masterchef USA 
20.00 My Dream Home 
20.45 Eastbound & Down 
21.15 Vice Principals 
21.45 Banshee 
22.40 Game of Thrones 
23.40 Rome 
01.25 Masterchef USA 
02.10 Tónlist

07.30 Where To Invade Next 
09.30 The Yellow Handkerchief 
11.05 Hitch 
13.00 The Edge of Seventeen 
14.45 Where To Invade Next 
16.45 The Yellow Handkerchief 
18.20 Hitch 
20.15 The Edge of Seventeen 
22.00 Dragonheart
23.45 American Assassin  Spennu-
tryllir með Dylan O'Brien og 
Michael Keaton frá 2017. Eftir 
að unnusta Mitch Rapp er myrt 
í hryðjuverkaárás ákveður hann 
að helga líf sitt baráttunni gegn 
hryðjuverkamönnum og gengur 
til liðs við bandarísku leyni-
þjónustuna. Þar nýtur hann 
leiðsagnar Stans Hurley sem er 
þaulvanur í baráttunni og áður en 
langt um líður er komið að fyrsta 
verkefninu: Að stöðva dularfullan 
hryðjuverkamann sem kallast 
„Draugurinn“ og er að reyna að 
koma þriðju heimsstyrjöldinni í 
gang.
01.35 The Sea of Tree 
03.25 Dragonheart 
06.30 High Strung

07.15 KrakkaRÚV 
09.20 Stundin okkar 
09.45 Bitið, brennt og stungið 
10.05 Best í flestu 
10.45 Vísindahorn Ævars 
10.50 Mannleg hegðun 
11.40 Útsvar 
12.55 HM í fimleikum 
16.40 Táknmálsfréttir 
16.50 HK - Haukar 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Fjörskyldan 
20.30 Learning to Drive 
22.00 Bíóást: The Accused 
23.50 Kommúnan 
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 American Housewife 
08.25 Life in Pieces 
08.45 The Grinder 
09.10 Welcome to Sweden 
09.30 Superior Donuts 
09.55 Man With a Plan 
10.15 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 
15.05 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 Anchorman: The Legend of 
Ron Burgundy 
21.50 Die Hard With a Vengeance 
00.00D.O.A. 
01.40 New Amsterdam 
02.30 Station 19 
03.15 9-1-1 
04.00 Agents of S.H.I.E.L.D. 
04.50 Rosewood 
05.35 Síminn + Spotify

09.00 Turkish Airlines Open 
14.00 Inside the PGA Tour  
14.25 Shriners Hospitals for 
Children Open 
17.25 World Golf Championship 
19.40 PGA Tour 2018: The family 
of Golf 
20.30 Shriners Hospitals for 
Children Open 
23.30 Swinging Skirts LPGA Ta-
iwan Championship 
02.00 TOTO Japan Classic

08.00 KR - Tindastóll 
09.45 Domino's körfuboltakvöld 
11.25 La Liga Report 
11.55 Leganes - Atletico Madrid 
14.00 NBA: David Stern: 30 Years 
14.40 Premier League World 
15.10 Real Madrid - Valladolid 
17.15 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
18.00 West Ham - Burnley 
19.40 Rayo Vallecano - Barcelona 
21.45 Juventus - Cagliari 
23.25 Inter - Genoa

08.00 Napoli - Empoli 
09.40 Aston Villa - Bolton 
11.20 PL Match Pack  
11.50 Premier League Preview 
12.20 Bournemouth - Manchester 
United 
14.50 Everton - Brighton 
17.00 Laugardagsmörkin 
17.20 Arsenal - Liverpool 
19.35 Wolves - Tottenham 
21.45 Manchester City - 
Southampton 
23.25 NFL Gameday  
23.55 Oklahoma City Thunder: 
Heart of the City

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.54 Rasmus Klumpur og 
félagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Ævintýraferðin 
08.37 Hvellur keppnisbíll 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og Litli 
09.13 Tindur 
09.23 Mæja býfluga 
09.35 K3 
09.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.54 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Hvellur keppnisbíll 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og Litli 
13.13 Tindur 
13.23 Mæja býfluga 
13.35 K3 
13.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.54 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Hvellur keppnisbíll 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og Litli 
17.13 Tindur 
17.23 Mæja býfluga 
17.35 K3 
17.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Open Season 2

Laugardagur 3. nóvember

Man. Utd

12:20

Bournemouth
#BOUMUN

Brighton

14:50

Everton
#EVEBHA

Sunnudagur 4. nóvember

Liverpool

17:20

Arsenal
#ARSLIV

Mánudagur 5. nóvember

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Fulham

19:50

#HUDFUL

20:00
Messan
með Rikka G2

Crystal Palace

15:50

Chelsea
#CHECRY
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www.pier.is
SMÁRATORG - KORPUTORG - SELFOSS

Gildir 1. nóvember - 7. nóvember. Gildir ekki með öðrum tilboðum. 

HAAG tungusófi, 325x143x210
199.900,-

Skraut tré, frábært úrval
verð frá 990,-

HNOTUBRJÓTAR

verð frá 1.990,-

AF ÖLLUM
PÚÐUM

Skk é f áb ú l

159.920,-

Jólin eru hjá okkur

Ný sending af sófu
m

199.900,

HNO

159.920,-

f

3 fyrir 2



Sunnudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Tindur 
07.40 Kormákur 
07.55 Heiða 
08.20 Grettir 
08.35 Blíða og Blær 
09.00 Dagur Diðrik 
09.25 Tommi og Jenni 
09.50 Mæja býfluga 
10.05 Latibær 
10.30 Víkingurinn Viggó 
10.40 Ninja-skjaldbökurnar 
11.05 Lukku láki 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Suður-ameríski draumurinn 
14.30 The X-Factor 
15.55 The X-Factor 
16.45 The Truth About Stress 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lego Master 
20.00 Fósturbörn 
20.25 Keeping Faith
21.20 Mr. Mercedes  Magnaðir 
spennuþættir þættir úr smiðju 
David E. Kelley og Stephen King 
sem byggðir eru á metsölubók-
um þess síðarnefnda. Brendan 
Gleeson leikur Bill Hodges, rann-
sóknarlögreglumanns sem sestur 
er í helgan stein. Honum berast 
dularfull skilaboð sem tengjast 
óleystu sakamáli sem hann átti 
erfitt með að gleyma en tveimur 
árum áður hafði ökumaður á 
stolinni Mercedes-bifreið ekið á 
hóp fólks, kostað 16 manns lífið, 
slasað fjölmarga og svo horfið 
sporlaust af vettvangi. Hodges 
ákveður að hefja eigin rannsókn 
á málinu þegar hann byrjar að 
fá skilaboð frá þeim sem hann 
ábyrgan fyrir ódæðinu og upp-
hefst æsispennandi eltingaleikur 
þar sem hann þarf að taka á öllu 
sínu við að reyna að klófesta 
þennan hættulega og útsmogna 
glæpamann. Leikstjóri þáttanna 
er Jack Bender sem hefur meðal 
annars leikstýrt þáttum á borð 
við Game of Thrones, Under the 
Dome og Lost.
22.15 Queen Sugar 
23.00 Manifest 
23.45 Magnum P.I 
00.30 The Deuce 
01.30 Broadchurch 
02.15 Broadchurch 
03.05 Killing Eve 
03.50 Killing Eve

15.20 Seinfeld 
15.45 Seinfeld 
16.10 Seinfeld 
16.35 Seinfeld 
17.00 Seinfeld 
17.25 The Mentalist 
18.10 Sósa og salat 
18.30 Martha & Snoop's Potluck 
Dinner Party 
19.10 Grand Designs 
20.00 Bones 
20.45 Code of a Killer 
21.35 Ballers 
22.05 Girls 
22.35 Game Of Thrones 
23.35 Rome 
01.15 The Mentalist 
02.00 Tónlist

08.10 Phil Spector 
09.40 A Quiet Passion 
11.45 Mr. Turner 
14.10 High Strung 
15.50 Phil Spector
17.25 A Quiet Passion  Dramatísk 
mynd frá 2016 sem byggð er á 
sönnum atburðum með Cynthiu 
Nixon, Jennifer Ehle og Keith 
Carradine. Bandaríska ljóðskáldið 
Emily Dickinson fæddist 1830 
og þótt ljóð hennar sum næðu 
hylli var líf hennar mikil ráðgáta 
í augum samtíðarfólks hennar. 
Í þessari vönduðu mynd reynir 
leikstjórinn Terence Davies að 
varpa ljósi á líf Emily Dickinson.
19.30 Mr. Turner 
22.00 Rough Night 
23.40 Inferno 
01.40 Every Secret Thing 
03.15 Rough Night

07.15 KrakkaRÚV 
09.45 Krakkafréttir vikunnar 
10.05 Fjörskyldan 
10.45 Reikningur 
11.00 Silfrið 
12.10 Menningin - samantekt 
12.35 Fullveldisöldin 
12.50 Vikan með Gísla Marteini 
13.35 Í saumana á Shakespeare 
14.30 Saga Danmerkur 
15.30 Kiljan 
16.10 Í leit að fullkomnun 
16.40 Stuðmenn - Koma naktir 
fram 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Matarmenning 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.15 Fullveldisöldin 
20.35 Sítengd - veröld samfélags-
miðla 
21.05 Bræður munu berjast 
22.35 Patrick Melrose 
23.35 Maður sem heitir Ove 
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 American Housewife 
08.25 Life in Pieces 
08.45 The Grinder 
09.10 Welcome to Sweden 
09.30 Superior Donuts 
09.55 Making History 
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 
14.50 Rules of Engagement 
15.15 Extra Gear 
15.40 Gordon Ramsay's 24 Hours 
to Hell & Back 
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

08.30 Turkish Airlines Open 
13.30 Shriners Hospitals for 
Children Open 
16.30 TOTO Japan Classic 
20.30 Shriners Hospitals for 
Children Open 
23.30 PGA Tour 2018: The family 
of Golf

09.45 Manchester City - 
Southampton 
11.25 Lazio - SPAL 
13.35 La Liga Report  
14.05 Real Madrid - Valladolid 
15.45 Rayo Vallecano - Barcelona 
17.25 NFL Gameday  
17.55 Baltimore Ravens - Pitt-
sburgh Steelers 
21.20 New Orleans Saints - LA 
Rams

08.25 Newcastle - Watford 
10.05 Cardiff - Leicester 
11.45 Wolves - Tottenham 
13.25 Wigan - Leeds 
15.50 Chelsea - Crystal Palace 
18.00 Arsenal - Liverpool 
20.00 Messan 
21.00 Real Sociedad - Sevilla 
22.40 Afturelding - FH

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 Kubo and The Two 
Strings

FÓSTURBÖRN

Frábær lokaþáttur í umsjón Sindra Sindrasonar þar sem hann hefur 
KL. 20:00

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Lokaþáttur

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

od2.is

i
völd

LEGO MASTERS

Frábærir þættir fyrir alla fjölskylduna. 

KL. 19:10

MR. MERCEDES
KL. 21:25

StephenKing

ROUGH NIGHT
KL. 22:00

KEEPING FAITH  

sakamálaþættir um Faith sem deyr 

KL. 20:30
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HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM AKRANESI S: REYKJAVÍK S: 569 1500

7 VERSLANIR UM LAND ALLT

OPIÐ ALLA HELGINA 
Á SUÐURLANDSBRAUT 

OG Á GLERÁRTORGI

56 TILBOÐ

12-60%
AFSLÁTTUR

ÁÁÁÁ MEÐAN BIRRGGÐÐÐIIIRRR EEENNNDDDAAASTTTT



NÝR 100% RAFDRIFINN
JAGUAR I-PACE.

FORSÝNING Í DAG

Vertu með þeim fyrstu sem upplifa nýjan 100% rafdrifinn Jaguar I-PACE. 
470 km drægni (WTPL), 400 hestöfl, 4,8 sek. í 100 km og fjórhjóladrif.

Komdu og bókaðu tíma í reynsluakstur hjá sölumönnum Jaguar.
Það þurfa ekki allir bílar að vera eins. jaguarisland.is

JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

SÉRSTÖK TEGUND



FORSÝNING Í DAG FRÁ 12–16
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Tom Kaulitz, leikarinn Mike Myers, sem talaði svo eftirminnilega fyrir Shrek, og auðvitað Heidi Klum.

Stuðkallinn Mike Myers var í stuði. 

Bella Hadid og The Weeknd fóru í Beetlejuice-fílinginn.

Leikarinn Harry Connick Jr. skellti sér 
í NFL-búning og málaði sig í framan.

Hinir stórkostlegu Neil Patrick Harris og David Burtka mættu sem Westley og 
Inigo Montoya úr hinni stórkostlegu mynd The Princess Bride. 

Þýska módelið Betty Taube-Gunter 
var í hreint og beint ótrúlegu gervi. 

Leikarinn Kyle MacLachlan sem 
lék meðal annars í Twin Peaks kom 
nánast algjörlega óþekkjanlegur. 

Módelið Jordan Barrett lék lík. Pínu sérstakt. 

Hinn eitursvali Ice T og kona hans, 
Nicole „Coco“ Austin voru svöl. Kat Graham í miðjunni mætti sem Jim Carrey úr The Mask. 

Mel B, fyrrverandi kryddpía, mætti 
sem vinkona sín, Victoria Beckham. 

sem heimurinn fylgist með 
Hrekkjavökupartíið

Hrekkjavökudrottningin Heidi Klum heldur 
flottustu hrekkjavökupartíin. Hið 19. í röð-
inni var haldið í New York á miðvikudag þar 
sem Hollywood-stjörnur mættu í ótrúlega 
vönduðum og metnaðarfullum búningum.

Hin
Inig
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10-40% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM BORÐSTOFUBORÐUM OG STÓLUM

www.egodekor.is
S. 544 4420

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

Ego Dekor - Bæjarlind 12

MIKA ARMSTÓLL
Verð: 35.000,- 
TILBOÐSVERÐ: 28.000,-

NOTTINGHAM BORÐ – gegnheill acacia viður
Stærð: 200x100cm
Verð: 158.000,- 
TILBOÐSVERÐ: 94.800,-

GIRASOLE STÆKKANLEGT BORÐ – hnota
Stærð: 180(240)x100cm
Verð: 168.000,- 
TILBOÐSVERÐ: 151.200,-

CLARK STÓLL
Verð: 16.900,- 

TILBOÐSVERÐ: 10.140,-

COBY STÓLL
Verð: 18.500,- 

TILBOÐSVERÐ: 14.800,-

DELTA STÓLL
Verð: 19.900,- 

TILBOÐSVERÐ: 17.910,-

GIGIRARASOSOLL
StStærærð:ð: 1188

CLCLAA
VeVerðrð

TILBOÐS

JESSIE STÓLL
Verð: 16.900,- 

TILBOÐSVERÐ: 12.675,- 

CIRO STÓLL
Verð: 24.500,- 

TILBOÐSVERÐ: 22.050,-

CANE STÓLL
Verð: 21.900,- 

TILBOÐSVERÐ: 17.520,-

VV
T

NONOTTTTININGHGHAMAM B BORORÐ Ð – – gegegngnheheilill l acacacaciaia v viðiðurur
StStærærð:ð: 2 20000x1x10000cmcm
VeVerðrð: : 15158.8.00000,0,--
TILBOÐSVERÐ: 94.800,-

0,-

TILBOÐSVERÐ: 151.200,-

HRINGBORÐ – 
hvítt háglans eða svartur askur
Stærð: 120x120cm 
Verð: 59.900,- 
TILBOÐSVERÐ: 47.920,-

HUGO STÓLL
Verð: 17.900,- 

TILBOÐSVERÐ: 14.320,-



nostalgíupartí

We love the 
90s partíið 
hefur farið 
víða um Evr-
ópu og hefur 
selt yfir 300 

þúsund miða en í þessari næntís 
gleðisprengju eru flestir sem voru 
í framvarðarsveit danspoppsins. 
Partí lúðrarnir eru þeyttir í fjóra 
klukkutíma og allt keyrt í botn 
hvort sem það er hljóð, ljós, effektar 
í ljósum og í raun hvað sem er.

Að sjálfsögðu kom aðeins einn 
maður til greina til að stýra þessari 
veislu og það var Siggi Hlö. „Þarna 

koma saman nokkrar af helstu 
stjörnum 90s-tímabilsins og búa til 
risapartí sem ég get nánast lofað að 
verði mjög flott. Ég verð partístjóri 
og er að fara að hoppa og skoppa um 
á sviðinu og kynna herlegheitin,“ 
segir Siggi.

„Þetta eru nöfn sem allir muna 
eftir og eru mjög spennandi. Það er 
mætt með ljósasjóv og allan pakk-
ann til að gera einhvern trylling,“ 
bætir veislustjórinn við. Þáttur-
inn minn á laugardögum nær 
talsvert inn á þessi bönd sem eru 
væntanleg,“ segir Siggi. 
benediktboas@frettabladid.is

 Risastórt 
Eftir ár munu dyr Laugardalshallar í Reykja-
vík opnast fyrir fyrsta alvöru „We Love the 
90s“ partíi hér á landi. Þá munu troða upp 
nokkrar af þekktustu 90s danspopphljóm-
sveitum og plötusnúðum og spila lögin sem 
allir kunna. Miðasala á gleðisprengju for-
tíðarinnar hófst í gær en að sjálfsögðu mun 
Siggi Hlö stýra gleðskapnum.

What is love?
Baby don’t hurt me
Haddaway – What is love?

I know what 
I want and I 
want it now
I want you 
cause I’m 
Mr.               Vain
Culture Beat – Mr. Vain

No, no, no, no, no, no, 
no, no, no ,no ,no, no 
there’s no limit
2 unlimited – No Limit

2 unlimited.

Siggi Hlö.

Haddaway.

Dr. Alban.

Snap! 

Where did you come from? 
Where did you go?

Where did you come from, 
Cotton-Eyed Joe?
Rednex – Cotton Eye Joe

Where did you 
Where 

Where did you 
Cotton
Rednex 

Jenny Berggren.

DJ Sash! 

Staðfestir eru

Jenny úr Ace of Base
2 Unlimited
Dr. Alban
Haddaway
Snap!
Culture Beat
Mr. President
Rednex
DJ Sash!
Captain Jack

ramisland.is

UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS  Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR 
 OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16

RAM 3500 - HÖRKUTÓL SEM ENDIST

RAM 3500 LIMITED

40” BREYTTUR
TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN RAM 3500 SLT, 
LARAMIE EÐA LIMITED.

RAM 3500 fæst með og án Aisin skiptingar og RAM boxa.
Bjóðum upp á 37” til 42” breytingar. 35” dekk fara beint undir án breytinga. 
Bjóðum upp á ýmsar gerðir húsa og aukahluta.
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afsláttur

20% 



Lífið í  
vikunni
28.10.18- 
03.11.18

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

SAGÐI UPP  
OG SAMDI PLÖTU
Tónlistarkonan Þura Stína, eða Sura 
eins og hún kallar sig, hefur sent 
frá sér sína fyrstu breiðskífu. Hún 
fór alla leið við vinnslu plötunnar – 
sagði upp vinnunni og fór að semja 
plötu í fullri lengd.

HLAÐBORÐ FYRIR  
TÓNLISTARNÖRDIN
ÚTÓN stendur fyrir pallborðsum-
ræðu og fyrirlestrum í næstu viku 
tengdum Airwaves-hátíðinni. Þetta 
er í fjórða sinn  sem þessi viðburður 
fer fram. Í ár verður farið um víðan 
völl – textar, ný tækni, baráttan 
gegn áreitni og margt fleira. 

SNÆRÓS LEITAR HEFNDA
Verðlaunablaðamaðurinn Snæ-
rós Sindradóttir leitar að sögum 
um hefnd. Hugmyndin er að gefa 
þessar sögur út en hugmyndin 
fæddist í fæðingarorlofi sem hún 
er í. Sögurnar mega vera langar eða 
stuttar, fyndnar eða dramatískar.

GERIR ORÐ  
TINU FEY AÐ SÍNUM
Björgvin Franz Gíslason er í fyrsta 
sinn í leikstjórastól, í sýningunni 
Flóttinn frá Nótnaheimum, sem 
hann og lögfræðingurinn Ólafur 
Reynir skrifuðu. Hann notaði inn-
blástur frá orðum Tinu Fey, yfirhand-
ritshöfundar Saturday Night Live.

Lagið Picture I Recall 
með Mána Orrasyni 
kom út í gær og með því 
fylgir myndband. Máni 
Orrason vakti athygli 
einungis 17 ára gamall 

fyrir lagið Fed All My Days sem var 
gríðarlega mikið spilað í íslensku 
útvarpi á sínum tíma. Hann var 
tilnefndur til Íslensku hlustenda-
verðlaunanna árið 2015 sem nýliði 
ársins og fyrir myndband ársins og 
einnig tilnefndur til Íslensku tón-
listarverðlaunanna þetta sama ár. 
Máni var búsettur í Spáni lengi vel 
en hefur núna flutt til Berlínar þar 
sem hann hefur verið að búa til tón-
list síðasta hálfa árið – og Berlín sjálf 
hefur haft töluverð áhrif á músíkina.

„Þetta er fyrsti singúll af EP-plötu 
sem ég er að gefa út næsta vor – 
þetta er plata sem ég var að klára 
fyrir nokkrum vikum og tók upp 
hér í Berlín. Ég tók hana upp með 
pródúser sem ég kynntist hérna. 
Þetta er búið að vera gríðarlega 
spennandi og skemmtilegt verk-
efni,“ segir Máni og bætir við að 
platan hafi orðið til mjög hratt enda  
var hún gerð undir áhrifum líklega 
sterkasta skapandi drifkraftsins; 
ástarinnar.

„Lögin eru svolítið um það – sam-

band mitt við þessa manneskju og 
sjálfan mig í þessu sambandi. Það 
má segja að ástin hafi búið þessa 
plötu til. Samt eru þetta ekki allt 
ástarlög: þó ég sé að semja um sam-
band mitt við þessa manneskju þá 
er ég meira að semja um sjálfan mig 
í sambandinu.“

Og það er ekki langt fyrir Íslend-
inga að bíða þess að geta séð Mána 
spila þetta nýja efni – hann kemur 
að sjálfsögðu á Airwaves-hátíðina 
með ferska tónlist í farteskinu.

„Ég spila á Húrra sjöunda nóvem-
ber. Ég ætla aðallega að spila ný lög 
af þessari EP-plötu. Með þessi nýju 
lög erum við eiginlega búnir að 
breyta um hljóm. Ég er með popp/

folk bakgrunn og hef eiginlega alltaf 
spilað með trommu, bassa, gítar. En 
af því að þessi tónlist hljómar allt 
öðruvísi verður sjóvið allt öðruvísi 
– þetta eru miklu meira raftrommur 
og synthar og þannig.“

Máni segir dvölina í Berlín síð-
ustu mánuði hafa haft mikil áhrif á 
sig – hann fann ástina, hann kynnt-
ist pródúsernum sem hann er að 
vinna með núna og borgin sjálf sem 
fyrirbæri hafði líka mikil áhrif.

„Það að flytja til Berlínar gerði 
mér kleift að byrja upp á nýtt og 
gera eitthvað sem ég hafði aldrei 
pælt í áður. Ég hef líka aldrei búið 
í borg áður og það að vera nafnlaus 
manneskja í borg þar sem enginn 
veit hver þú ert er mikið frelsi. Ég 
held að Berlín og það að finna ástina 
hafi verið aðalundirstöðurnar fyrir 
plötuna og leyft mér að vera opinn 
fyrir að gjörsamlega breyta því 
hvernig ég hugsa um tónlist, hvernig 
ég hugsa um sjálfan mig og hvernig 
ég skilgreini mig sem manneskja.“

Eftir Airwaves er Máni að fara 
að túra um Þýskaland en þar hefur 
hann ávallt verið vinsæll og svo 
mun hann halda áfram að gefa út 
lög þangað til platan hans kemur 
út á næsta ári.
stefanthor@frettabladid.is

Ástin og borgin 
  sterk áhrif
Máni Orrason hefur sent frá sér nýtt lag og myndband, Picture I Re-
call, en þetta er fyrsti singúll af nýrri plötu sem kemur út í vor. Máni 
samdi plötuna gríðarlega hratt undir áhrifum sjálfrar ástarinnar.

Máni mætir til landsins í næstu viku til að spila glænýja tónlist á Airwaves-hátíðinni. 

ÉG HELD AÐ BERLÍN 
OG AÐ ÞAÐ AÐ FINNA 

ÁSTINA HAFI VERIÐ AÐAL-
UNDIRSTÖÐURNAR FYRIR PLÖT-
UNA OG LEYFT MÉR AÐ VERA 
OPINN FYRIR AÐ GJÖRSAMLEGA 
BREYTA ÞVÍ HVERNIG ÉG HUGSA 
UM TÓNLIST, HVERNIG ÉG 
HUGSA UM SJÁLFAN MIG OG 
HVERNIG ÉG SKILGREINI MIG 
SEM MANNESKJA.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F S L ÁT T U R
25-50%
EKKI MISSA AF ÞESSU

R ÝM I N G A R S A L A

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR, O.FL. 

RÝMUM FYRIR  
NÝJUM VÖRUM

Seljum í stuttan tíma eldri 
gerðir af rúmum og öðrum 
vörum með veglegum afslætti
í verslun okkar í Faxafeni
Við erum að taka inn mikið magn af nýjum  
vörum og rýmum til með því  
að selja eldri gerðir og  
sýningareintök  
með veglegum  
afslætti.
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til með því 
r og 
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM  SÓFAR  HVÍLDARSTÓLAR  HEILSUKODDAR  LJÓS  HÚSGÖGN  GJAFAVÖRUR  BORÐ  SÆNGUR

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

r is GRA

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg

rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL



Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Innisería  
10, 20, 35, 50, 100,  
200 ljósa, glærar, mislitar,  
bláar eða rauðar.        

425
88949550-9620

Við erum  
með seríurnar

Ljósahringur
Snowflake  
hringur 33cm

5.595
51880534  

Tré
Snowflake 
 tré 29cm

5.395   
51880364  

Ljósahjarta
Snowflake hjarta 44cm

7.995    
51880533  

Hálfhringur
Snowflake hálf- 
hringur 57cm

6.395
51880535  

Ljósahringur
Curly 30cm svartur

3.995  
51880824

48cm  

6.295  
51880825

Tengjanlegar.

Endingar- 

tími allt að  

20.000 klst

Útisería  
LED micro-light.   
50 eða 100 perur. 
Verð frá: 

2.995
881667930-4

Ljósahringur
Edge 40cm, 30ljósa brass, 
kopar eða króm

6.795
51880588-90



Tilboðsverð

Klukka
á borð, 20cm.

1.870
41123470

Almennt verð: 2.495

25%
afsláttur

af öllum  
klukkum

Landakort
88x52cm, kemur í 54x5,7cm 
pappahólk.

2.195
46310122

Skrapaðu 
af þau lönd 

sem þú hefur 
ferðast til.

Spegill 
á borð, 32x9x22cm

3.595
46307465

25%
afsláttur

af mottum  
og dreglum   

Kristalsglös
Melodia 21cl., 6 stk. 

4.395   
41114711

Pressukanna
6 bolla, króm,  
gull eða kopar. 

4.295   
41114200/A/B

Kristals-
karafla
Twist, kristall, 180cl. 

1.995   
41114713

Kristall
6stk.

Tilboðsverð

Brauðrist
750W, hvít      

2.395
65740059 

Almennt verð: 2.995

Tilboðsverð

Örbylgjuofn
700w, 20l. 25,4 cm 
snúningsdiskur. Afþýðing, 5 
stillingar á örbylgjustyrk, 10 
„auto cook“ stillingar. Hvítur. 
43.5x34.5x25.4cm

7.995
65103464

Almennt verð: 9.995

Heyrnartól
Öflug en fislétt Bluetooth heyrnartól. JBL 
Pure Bass sound. Tíðnisvið: 20Hz -20kHz. 
Innbyggður míkrafónn. Allt að 11 klst 
rafhlaða. Samanbrjótanleg.

6.995
65103451

25%
afsláttur

af öllum 
leikföngum   

ð

láttur
öllum 

ukkum

L
8
p

2
4

Tilboðsverð

Gólfmotta
Pueblo, 67x180cm, grá 

2.920
16160215

Almennt verð: 3.895

Tilboðsverð

Hraðsuðukanna
1,7l., 2200W      

2.395
65740049 

Almennt verð: 2.995



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

BAKÞANKAR

Það er ótrúlegt að fylgjast 
með verkalýðshreyfingunni. 
Munnsöfnuðurinn er þannig 

að venjulegu fólki svelgist á, ítrek-
að. Það er eins og nýja forystan ætli 
alls ekki að láta það spyrjast um 
sig að hún lúti einhverjum siðalög-
málum þreyttrar borgarastéttar. Í 
byltingu er allt leyfilegt, öllu skal 
kollvarpað og engin ástæða til að 
binda sig við úrkynjaða siði eins 
og almenna kurteisi. Andlegur 
leiðtogi þessarar hreyfingar virðist 
vera Gunnar Smári Egilsson sem 
áður hafði nokkuð óhindraðan 
aðgang að sjóðum auðmanna. Nú 
er Gunnar Smári búinn að finna 
nýjan sjóð, verkalýðsfélagið Efling 
situr á 12 milljörðum sem nýta má 
til ýmissa verka. Það þurfti bara að 
senda gjaldkerann í veikindaleyfi, 
hún virtist ekki skilja fínni blæ-
brigði byltingarinnar.

Kröfur nýju forystunnar eru 
þannig að hún treystir sér ekki í að 
reikna kostnaðinn af þeim. Þegar 
bent er á að við höfum áratuga 
reynslu af því að krónutöluhækk-
anir breytast í prósentuhækkanir 
sem hlaupa upp allan launastig-
ann með tilheyrandi verðbólgu, 
hækkun lána og kaupmáttar-
rýrnun, þá er gripið til fúkyrða.

Einhver fréttamaður ætti 
að spyrja t.d. ljósmæður hvort 
þær myndu sætta sig við það að 
menntun þeirra verði nánast í 
engu metin til launa? Þær munu 
auðvitað krefjast sambærilegrar 
hækkunar.

En hverjir tapa á verðbólgu? Það 
er ekki ríka fólkið sem á húsin sín 
skuldlaust og býr að eignum sem 
hækka í verði með verðbólgunni. 
En fólkið sem skuldar verðtryggt í 
húsunum sínum, ver stórum hluta 
tekna sinna til kaupa á nauðsynja-
varningi og vinnur á töxtum, það 
er fólkið sem tapar mestu í verð-
bólgu. Það er fólkið í verkalýðs-
hreyfingunni.

Bylting étur

Bátur 
mánaðarins

499kr.

Ítalskur BMT


