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Það gengur 
ekki að lifa í 
ótta. En það 
er gott að vera 
skynsamur.

Myndin af mömmu
Móðir Dagnýjar fór 

í einfalda aðgerð. 
Rúmu ári síðar batt 
hún enda á líf sitt.  

➛ 30

Ég var 
enginn 
gangster
Jón Magnús 
Arnarsson 
skáld. ➛ 32
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Nú er 
 bjart

Elísabet Ronaldsdóttir, einn af færustu 
kvikmyndaklippurum landsins, var 
greind með fjórða stigs krabbamein fyrir 
rúmu ári en er nú laus við meinið.  ➛ 26

30% AFSLÁTTUR AF BERJUM Gildir til 
14. nóvember

MYND/MÁNI HRAFNSSON



K R I N G L U N N I  &  S M Á R A L I N D

Kjóll
5590 kr. Peysa

4790 kr.

Veður

Norðaustanátt 13-24 m/s og hvass-
ast á SA-landi fyrri part dags, en á 
Vestfjörðum seinnipartinn. Rigning 
A-til og talsverð úrkoma á SA-landi 
en dregur úr úrkomu í kvöld. Úr-
komulítið V til. SJÁ SÍÐU 50

Veður Nýr kafli hjá Fréttablaðinu

Ritstjórn Fréttablaðsins og skrifstofur Torgs, útgefanda blaðsins, eru fluttar á Hafnartorg í miðborg Reykjavíkur. Fréttablaðið er með fyrstu fyrir-
tækjum sem flytja inn í þetta nýja hverfi í hjarta miðborgar Reykjavíkur og hefur komið sér fyrir á 4. hæð hússins. Nýtt heimilisfang Fréttablaðsins er 
Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík. Nýtt símanúmer Fréttablaðsins er 550-5000. Netfang ritstjórnar er ritstjorn@frettabladid.is. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

REYKJAVÍK „Þetta var bara til mín, 
þannig var það skilgreint, að þetta 
var persónulega ætlað mér,“ segir 
Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri, 
um gjöf sem hann fékk frá götulista-
manninum heimsþekkta Banksy, 
þegar hann var borgarstjóri.

Myndin prýddi borgarstjóraskrif-
stofu Jóns,  að kröfu  listamanns-
ins,  frá því að hann fékk hana og 
þar til hann lét af embætti. Nýverið 
birti Jón Gnarr mynd af sér á Twitter 
þar sem sjá mátti að myndin, sem 
telja má einstaka, prýðir nú vegg á 
heimili hans.

Í viðtali við Jón frá árinu 2012 við 
vefinn The Rumpus berst verkið á 
skrifstofu hans  í tal. Þar upplýsir 
Jón að hann hafi sent Banksy skila-
boð og óskað eftir mynd. Hann hafi 
fengið jákvætt svar frá talskonu 
listamannsins, gegn því skilyrði að 
hún myndi hanga á vegg borgar-
stjóraskrifstofunnar. Banksy virðist 
því hafa verið upplýstur um að 
þarna hafi borgarstjóri Reykjavíkur 
verið að óska eftir mynd, en strangar 
reglur gilda um gjafir sem kjörnir 
fulltrúar mega þiggja. Kveðið er á 
um það í siðareglum kjörinna full-
trúa Reykjavíkurborgar. Aðspurður 
kveðst Jón hins vegar ekki hafa 
óskað eftir myndinni í krafti borgar-
stjóraembættisins.

„Nei, það var ekkert. Ég hafði 
samband við hann og óskaði eftir að 
fá verk frá honum og eftirlét honum 
með hvaða hætti eða hvernig verk 
það væri. Þannig að hann vildi bara 
gefa mér þetta verk. Hann gerir það 
voða sjaldan. Hann gefur yfirleitt 
ekki verk,“ segir Jón.

Hann segir að þegar upp var 
staðið, hafi enginn vafi leikið á því 

að verkið tilheyrði honum en ekki 
embættinu.

„Það var enginn í neinum vafa um 
að þetta var eitthvað sem tilheyrði 
mér og hafði ekkert með það að 
gera að ég væri borgarstjóri. Það er 
voða mikið prótókol á því hvað þú 
mátt þiggja af gjöfum, en sem ein-
staklingur máttu alveg fá gjafiir. Það 
var aldrei skilningur neins að þetta 
væri einhverjum vafa undirorpið. 
Hefði ég haldið að það væri einhver 
minnsti vafi á því hefði ég aldrei 
þegið það.“

Miðað við stærð verksins og sér-
stöðu má áætla að það sé hæglega 
milljónavirði sé miðað við sölu- og 
uppboðsverð á eftirprentunum víða 
á netinu. Jón kveðst þó aldrei hafa 
látið meta það. mikael@frettabladid.is

Banksy persónuleg gjöf 
og endaði heima í stofu
Breski listamaðurinn Banksy færði Jóni Gnarr, þáverandi borgarstjóra, mynd að 
gjöf með því skilyrði að hún yrði á skrifstofu borgarstjóra. Strangar reglur gilda 
um gjafir til kjörinna fulltrúa. Persónuleg gjöf segir Jón. Myndin milljónavirði.

Banksy vakti ávallt athygli gesta á skrifstofu Jóns Gnarr. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Banksy í stofunni. TWITTER/JÓN GNARR

DÓMSMÁL Konan sem handtekin 
var vegna bruna á Selfossi sagði lög-
reglu að húsráðandinn hefði kveikt 
í gardínum á neðri hæð hússins.

Tvennt lést í eldsvoðanum. Lög-
reglustjórinn á Suðurlandi taldi 
að úrskurða ætti konuna áfram í 
gæsluvarðhald en Landsréttur felldi 
úrskurð Héraðsdóms Suðurlands 
úr gildi. Í úrskurði Landsréttar er 
vitnað í yfirheyrslu konunnar þar 
sem hún segir húsráðandann hafa 
kveikt í pítsukössum á stofugólfi 
neðri hæðar hússins. Kvaðst hún 
hafa skammað manninn og hellt 
bjór yfir kassana til að slökkva 
eldinn.

Annað þeirra sem síðar lést hafi 
komið niður og átt í orðaskiptum 
en síðan snúið aftur á efri hæðina. 
Þá hafi maðurinn kveikt í gardínum 
aftan við sófa í stofunni með kveikj-
ara. Þá kvaðst konan hafa farið í 
svokallað „blackout“ og ekki muna 
eftir neinu fyrr en hún var komin út 
úr húsinu með manninum.

Samkvæmt því sem fram kemur í 
úrskurðinum er rannsókn málsins 
á frumstigi. Við yfirheyrslu sagðist 
maðurinn muna óljóst eftir því að 
hafa kveikt eld í pappakassa í stof-
unni. Atvik muni hann óljóst en 
skyndilega hafi eldur verið kominn 
út um allt. – bsp

Maðurinn hafi 
kveikt í gardínu

Við Héraðsdóm Suðurlands.

BJÖRGUNARMÁL Sementsflutninga-
skipið Fjordvik kom til Keflavíkur 
um klukkan níu í gærkvöld eftir 
að björgunarmenn náðu því á flot 
af strandstað við hafnargarðinn í 
Helguvík.

Á þriðja tug manna vann að því 
að losa skipið. Tveir dráttarbátar 
ásamt varðskipinu Tý sigldu með 
skipið til Keflavíkur. „Ég er að horfa 
á það út um gluggann og sé ekki 
betur en að þetta hafi gengið eins 
og í sögu,“ sagði Kjartan Már Kjart-
ansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, 
við Fréttablaðið í gærkvöld. Setja á 
Fjordvik í þurrkví í Hafnarfirði. – bsp

Fjordvik á flot
Fer í þurrkví í Hafnarfirði. MYND/LHG
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Aðventuljós
7 arma, 4 litir.
14500400-403
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Húsasmiðjan og Blómaval ... gaman að gera fínt

Gaman að gera fínt

20%
afsláttur

Seríur
3.990kr

Blá, rauð, köld hvít, hlý hvít og marglit
14500290-293

4.990kr

Samtengjanlegar 
LED útiseríur 50 ljósa eða 100 ljósa
Verð frá:

Litaráðgjöf í Skútuvogi 11-16

Maja Ben hjá 

„Ég er komin heim“ 

veitir litaráðgjöf

Dagskrá
í dag laugardag

Jólalandið

Raftækja
markaður 

og husa.is
Skútuvogi

kkaaððuurr 
uvvogii

Jólalandið 
hefur glatt börn 

og fullorðna
í 30 ár

30 ára

Verkfærakynning
Kynnum nýjungar frá Black+Decker og Hitachi
í Skútuvogi 13-16

25%
afsláttur

LADY málning

40 LED, 80 LED, 120 LED 
eða 200 LED.

Verð frá:

20%
afsláttur

LED gæðaseríur
á betra verði
Hentar bæði úti og inni

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

1.990kr
2.490 kr

í vefverslun husa.isSjáðu allt úrvalið

1.590kr
1.990kr

1.490kr
1.990kr

Jólastjarna
Stór og flott.

25%
afsláttur

Aðventuljós, 7 ljósa
14500400-403

40%
afsláttur

1.190kr
1.990kr

40%
afsláttur

Roomba
Ryksuguvélmenni.
1801065

29.990kr
49.995kr

25%
afsláttur

Pottaplöntur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Gervijólatré

Mikið úrval



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

FÁst aðeins í 

Vinsælu dagatölin eru komin aftur

Þrjú í fréttum 
Flug, arður  
og hroki 
Skúli Mogensen 
forstjóri WOW Air 
sagði að síðustu 
72 klukkustund-
irnar áður en 
samkomulag 
náðist um að 
fyrirtækið yrði 
dótturfyrirtæki 
Icelandair Group 
hefðu verið meðal þeirra 
erfiðustu í lífi hans.

Hildur Björnsdóttir 
borgarfulltrúi og stjórnarmaður í OR 
sagði alvarlegt að 
félagið væri að slá 
dýr lán gagngert 
í þeim tilgangi 
að greiða eig-
endum arð. 
Stjórnarfor-
maður OR sagði 
að í eigendastefnu væri kveðið á 
um að reksturinn skuli skila eig-
endum arði. Arður væri þó ekki 
greiddur út nema ljóst væri að 
fjárhagsstaða OR leyfði það.

Kári Stefánsson 
forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar 
sagði heilbrigðis-
ráðherra tala til 
SÁÁ með hroka 
og yfirlæti og 
draga í efa frá-
sagnir þeirra af 
vandanum.

80% 
fjölgun hefur orðið á skráðum 
heimagistingum frá því að heima-
gistingarvaktin var efld með 
sérstakri fjárveitingu ferðamála-
ráðherra síðasta sumar. Vaktin 
hefur samþykkt 1.860 skráningar á 
heimagistingu á þessu ári en á öllu 
síðasta ári var fjöldinn 1.059

TÖLUR VIKUNNAR 04.11.2018 – 10.11.2018

90milljarðar rúmir er 
upphæðin sem áætlað 

er að sett verði í uppbyggingu 
og stækkun Keflavíkurflug-
vallar til ársins 
2022.

170 
bílaleigur eru nú hér á landi og 
hefur þeim fjölgað um 100 frá 
2006. Skuldir þeirra nema nú 
tæpum 49 milljörðum króna en 
heildareignir eru 
metnar á rúma 
53,6 milljarða. 
Þar af eru 
skammtíma-
skuldir um 
36 prósent.

4,5%verða meginvextir 
Seðlabankans, vextir á 

sjö daga bundnum innlánum, eftir 
að bankinn ákvað að hækka vexti 
um 0,25 prósentustig.

3,8 milljónir  kostuðu 
hljóðdempandi heyrnartól 

fyrir rétt um hundrað starfsmenn 
Seðlabankans. 
Aukinn kraftur 
hafði verið 
settur í 
loftræstikerfi 
bankans. Var 
því um 
vinnuverndar-
aðgerð að ræða.

10. sæt-
ið skipar 
Ísland á 
listanum yfir 
þau lönd þar 
sem flestir 
neyta 
áfengis. 
Íslendingar 
drekka að 
meðaltali 8 
lítra af hreinu 
alkóhóli á ári.

STJÓRNMÁL Nokkur óróleiki er 
innan flokkanna þriggja sem mynda 
ríkisstjórn vegna þriðja orkupakk-
ans sem til stendur að innleiða í 
EES-samninginn.

Þingflokkar stjórnarflokkanna 
áttu sameiginlegan fund um málið 
í ráðherrabústaðnum í gær.

„Fundurinn var svona fyrst 
og fremst til þess að hefja þessa 
umræðu saman í okkar hópi og hún 
var mjög góð,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra um fundinn.

„Fólk er að ræða mikið um þetta, 
það er bara eðlilegt. Þetta varðar 
mál sem eru Íslendingum hug-
leikin,“ segir Katrín innt eftir við-
horfum þingmanna til málsins og 
hvort hún telji þingmenn hafa náð 
utan um það. Hún segir mikilvægt 
að gerð sé grein fyrir því hvað felst 
í þessari innleiðingu og hvað hafi 
þegar verið innleitt með fyrri orku-
pökkunum tveimur.

Vaxandi þrýstingur mun vera 
á þingmenn meirihlutans vegna 
málsins, sérstaklega á þingmenn 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks en ályktað hefur verið gegn 
málinu á landsfundum beggja 
flokka. Heimildarmenn blaðsins 
telja þó ekki um óeiningu að ræða 
innan stjórnarflokkanna heldur sé 
málið mörgum þingmönnum erfitt 
vegna baklandsins.

Þrýstingur á þingmenn vegna 
málsins mun þó ekki eingöngu 
vera innlendur heldur hafa norskir 
lobbíistar einnig sett sig í samband 
við þingmenn símleiðis til að vara 
þá við málinu og þrýsta á þá að 
hafna innleiðingunni.

Ísland er eina EES-ríkið sem á eftir 
að samþykkja innleiðingu þriðja 

orkupakkans, en bæði Noregur og 
Liechtenstein hafa þegar samþykkt 
innleiðinguna. Pakkinn verður hins 
vegar ekki hluti af EES-samningnum 
fyrr en öll EES-ríkin þrjú hafa sam-
þykkt hann og íslenskir þingmenn 
því eina von Norðmanna sem mót-
fallnir eru innleiðingunni.

Þingmenn úr stjórnarandstöðu, 
einkum Miðflokki, virðast hafa 
fundið fyrir óróa í stjórnarþing-
mönnum vegna málsins og séð 

sér leik á borði. Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson tók málið tvívegis 
upp á Alþingi í vikunni og beindi 
óundirbúnum fyrirspurnum til 
tveggja ráðherra Sjálfstæðisflokks-
ins um afstöðu þeirra til málsins.

Á mánudaginn beindi hann fyrir-
spurnum til utanríkisráðherra og á 
miðvikudaginn til atvinnuvega-, 
nýsköpunar- og ferðamálaráðherra.

Hvorugur ráðherranna lýsti 
beinni afstöðu til málsins í svörum 

sínum þrátt fyrir að þingmaðurinn 
spyrði beinlínis um hana. Bæði 
bentu þau þó á að málið hefði verið 
vanrækt í ríkisstjórn fyrirspyrjand-
ans og lögðu áherslu á að það yrði 
vandlega unnið og öll framkomin 
gagnrýni skoðuð ofan í kjölinn.

Málið er formlega á borði 
atvinnuvegaráðherra og í svörum 
sínum til þingmannsins sagði hún 
að erfitt væri fyrir málið hversu fáir 
væru að berjast fyrir því og ástæðan 
fyrir því væri að málið skipti ekki 
svo miklu. Hins vegar hefði það 
áhrif á EES-samninginn ef menn 
ætluðu ekki að innleiða það, og 
menn þyrftu þá að vera tilbúnir í 
þann leiðangur. Í lok ræðu sinnar 
tók Þórdís sérstaklega fram að hún 
væri ekki að segja að hún væri ekki 
tilbúin í slíkan leiðangur.

Þingmenn meirihlutans hafa 
einnig beint fyrirspurnum um 
málið til ráðherra. Óli Björn Kára-
son, einn þeirra þingmanna sem 
sagðir eru hafa efasemdir um málið, 
bíður enn svara við ítarlegri fyrir-
spurn sem hann beindi til utanríkis-
ráðherra um þriðja orkupakkann og 
EES-samninginn. 

Stefnt er að því að málið komi til 
umræðu í þinginu í febrúar. 
adalheidur@frettabladid.is

Þingmenn fá símtöl frá Noregi 
vegna þriðja orkupakkans
Nokkur órói er innan stjórnarflokkanna vegna þriðja orkupakkans. Málið var rætt á sameiginlegum fundi  
þingflokkanna í Ráðherrabústaðnum í gær. Eðlilegt að málið sé fólki hugleikið segir Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra. Ályktað hefur verið gegn málinu á landsfundum Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks.

Fundurinn var 

svona fyrst og fremst 

til þess að hefja þessa um-

ræðu saman í okkar hópi og 

hún var mjög góð.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir atvinnuvegaráðherra og  Sigríður Á. 
Andersen dómsmálaráðherra mæta til fundarins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fleiri myndir frá þyrluferð Óttars og félaga með bókina er 
að finna á +Plússíðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í 
Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

SAMFÉLAG Óttar Sveinsson Útkalls-
maður brá sér í þyrluflug í gær með 
þremur fyrrverandi þyrluflugmönn-
um Landhelgisgæslunnar. Áfanga-
staðurinn var Hveragerði þar sem 
Óttar afhenti Guðmundi Arasyni 
eintak nýjustu Útkallsbókarinnar, 
Þrekvirki í djúpinu.

„Hann er eini eftirlifandi maður-
inn af Agli rauða sem strandaði 
undir Grænuhlíð 1955 þar sem 29 
manns var bjargað og fimm fórust,“ 
segir Óttar og heldur áfram:

„Um þetta er fjallað í bókinni og 
í tilefni af því að þetta er 25. bókin 
sem kemur úr fóru þeir með mér 
þrír fyrrverandi flugstjórar og við 
afhentum Guðmundi þessa bók þar 
sem hann er í aðalhlutverki,“ segir 
Óttar. 

Hann bætir því við að flugmenn-
irnir, Páll Halldórsson, Benóný 
Ásgrímsson og Bogi Agnarsson, hafi 
verið viðfangsefni fyrstu Útkalls-
bókarinnar. – þea

Afhenti viðfangsefninu nýju bókina
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur Mercedes-Benz á Íslandi 
á Facebook og Instagram

Við sýnum glæsilega lúxusjeppa Mercedes-Benz. Komdu í heimsókn á Krókháls 11 í dag kl. 12–16 
og kynntu þér fjölbreyttan jeppaflota Mercedes-Benz. Veglegur aukahlutapakki fylgir völdum jeppum 
sem allir eiga sameiginlegt að vera kraftmiklir og búnir hinu einstaka 4MATIC fjórhjóladrifi. 
Við hlökkum til að sjá þig.

Komdu á jeppasýningu Mercedes-Benz í dag.  
Veglegir aukahlutapakkar fylgja völdum bílum.



Á síðasta ári var beinn efnahags-
legur ávinningur fyrir þessi svæði og 
nærsamfélög 10 milljarðar króna en 
ávinningur fyrir þjóðarbúið í heild 
var 33,5 milljarðar. Um 45 prósent 

af eyðslu ferðamanna voru inni 
á friðlýstum svæðum eða í næsta 
nágrenni. Þetta skapaði um 1.800 
störf á umræddum stöðum en stöðu-
gildin voru um 1.500 talsins.

Einnig kemur fram í niðurstöðum 
rannsóknarinnar að fyrir hverja 
krónu sem ríkið leggi til friðlýstra 
svæða skili 23 krónur sér til baka. 
Þá skiluðu svæðin sem rannsóknin 
náði til áttföldum tekjuskatti miðað 
við rekstrarkostnað.

Þá voru kynntar niðurstöður 
spurningakönnunar sem unnin var 
af Félagsvísindastofnun um viðhorf 
til stofnunar þjóðgarðs á miðhálend-
inu. Um 63 prósent aðspurðra sögð-
ust fylgjandi stofnun slíks þjóðgarðs 
en um tíu prósent voru því andvíg. 
sighvatur@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL „Friðlýsingarhjólin 
eru aftur farin að snúast,“ sagði 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, í 
ræðu sinni á Umhverfisþingi sem 
fram fór í gær. Meginumfjöllunar-
efni þingsins var náttúruvernd og 
var sjónum sérstaklega beint að 
friðlýstum svæðum og þjóðgarði á 
miðhálendinu.

Guðmundur Ingi fór yfir það 
hvernig átak í friðlýsingum sem 
hann kynnti í ríkisstjórn síðastliðið 
sumar gengi. „Nú þegar hafa frið-
lýsingarskilmálar fyrir fimm svæði 
í verndarflokki rammaáætlunar 
verið sendir út til kynningar og ekki 
er langt að bíða þess að fleiri bætist 
í hópinn. Hægt ætti að vera að ljúka 
þessum friðlýsingum fyrir mitt næsta 
ár.“

Þá sé til skoðunar að friðlýsa svæði 
sem eru viðkvæm fyrir ágangi ferða-
manna. Þar nefndi ráðherra sérstak-
lega Reykjadal í Ölfusi og Gjána í 
Þjórsárdal. Hann velti einnig upp 
þeirri spurningu hvort friðlýsingar 
drægju ekki bara fleiri ferðamenn 
á viðkvæm svæði. Rannsóknir sýni 
að fólk hafi áhyggjur af því að ferða-
þjónustu fylgi of mikið álag á nátt-
úruna.

„Það liggur því fyrir að nauðsyn-
legt er að búa til skýra umgjörð svo 
að tækifærin sem fólk sér í ferða-
mönnum glatist ekki og að áhyggjum 
fólks vegna ágangs sé mætt og þær 
raungerist ekki,“ sagði Guðmundur.

Á þinginu voru einnig kynntar 
niðurstöður rannsóknar sem unnin 
var af Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands á efnahagslegum áhrifum 
á tólf friðlýst svæði á Íslandi og 
nærumhverfi þeirra. Er þetta fyrsta 
rannsóknin sem gerð hefur verið á 
þessu hérlendis.

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
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9 GÍRA SJÁLFSKIPTING,9 GÍRA SJÁLFSKIPTING
4 DRIFSTILLINGAR.

CHEROKEE
2.2 DÍSEL, 185 HÖ. 

9 GÍRA SJÁLFSKIPTING, 
4 DRIFSTILLINGAR.4 DRIFSTILLINGAR

GRAND CHEROKEEG
3.0 DÍSEL, 250 HÖ,

GÍRA SJÁLFSKIPTING, 8 G
HÁTT OG LÁGT DRIF.H
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ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á GAMLA GENGINU

Umhverfisráðherra segir hjól 
friðlýsingar farin að snúast 
Umhverfis- og auðlindaráðherra vonast til að hægt verði að ljúka friðlýsingum á fimm svæðum í verndar-
flokki rammaáætlunar um mitt næsta ár. Efnahagslegur ávinningur tólf friðlýstra svæða á síðasta ári var 
33,5 milljarðar fyrir þjóðarbúið samkvæmt nýrri rannsókn. Þetta kom fram á Umhverfisþingi í gær.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson ræddi meðal annars um friðlýsingar á Umhverfisþingi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

BESSASTAÐIR Forseti Íslands, Guðni 
Th. Jóhannesson, fer til Frakk-
lands í dag til að taka þátt í alþjóð-
legu friðarráðstefnunni Paris Peace 
Forum í boði Emmanuel Macron 
Frakklandsforseta. Tilefnið er að eitt 
hundrað ár eru frá lokum fyrri 
heimsstyrjaldarinnar.

Áður en forsetinn og aðrir þjóðar-
leiðtogar sitja kvöldverð forseta 
Frakklands heimsækir Guðni lista-
manninn Erró á vinnustofu hans.

„Við opnun ráðstefnunnar flytja 
meðal annarra Angela Merkel, kansl-
ari Þýskalands, og António Guterres, 
aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu 
þjóðanna, ávörp,“ segir í tilkynningu 
frá forsetaembættinu. Guðni muni 
flytja ávarp síðar um daginn. – gar

Forsetinn situr 
friðarráðstefnu 

23
krónur skila sér til baka 

fyrir hverja krónu sem ríkið 

leggur til friðlýstra svæða.

Samkvæmt nýrri könn-

un Félagsvísindastofnunar 

eru 63 prósent landsmanna 

hlynnt stofnun þjóðgarðs á 

miðhálendinu.

ÍÞRÓTTIR Lestarferð íslenska hlaup-
arans Ívars Trausta Jósafatssonar 
árlegu maraþoni í New York borg 
vekur athygli bandarískra fjölmiðla.

Nokkurs misskilnings gætir um 
hvort Ívar hafi klárað hlaupið og gert 
er nokkuð góðlátlegt grín að Íslend-
ingnum sem er jafnvel hampað sem 
hetju fyrir að hafa tekið neðanjarðar-
lest í miðju hlaupi.

Í fyrirsögn vefmiðilsins The Daily 
Caller er sagt að „íslensk hetja taki 
neðanjarðarlestina til þess að klára 
New York maraþonið“. Á vefsíðunni 
Marathon Investigation er látið 
að því liggja að Ívar hafi þóst klára 
hlaupið og tekið við verðlaunum.

Í samtali við frettabladid.is í gær 
kvaðst Ívar ekki hafa gert sér grein 
fyrir þeirri athygli sem málið hafði 

vakið. Ógaman væri að ýjað væri að 
því að hann hefði haft rangt við.

„Ég tognaði og varð því að hætta 
hlaupi og ákvað því að taka neðan-
jarðarlestina í rúman klukkutíma á 
áfangastað. Mér finnst alveg frábært 
að þetta hafi vakið athygli því þegar 
ég var í lestinni þá leið mér eins og 
ég væri að svindla,“ sagðir Ívar sem 
kveðst einmitt hafa gantast með 

þetta við fólk í lestinni og bent þeim 
á að taka myndir af svindlaranum.

„Ég náttúrulega fór ekkert í mark, 
heldur fór ég á endapunkt hlaupsins 
til þess að ná í dótið mitt og sagði 
skipuleggjendum hlaupsins að ég 
hefði ekki klárað, en þetta er mjög 
fyndið fyrir utan það,“ sagði Ívar sem 
var að taka þátt í New York mara-
þoninu í fjórða skipti. – oæg

Íslenskur hlaupari tók ekki lestina til að klára maraþon í New York

Ívar Trausti Jósafatsson í lestinni.

Guðni Th.  
Jóhannesson. 

SAMFÉLAG  Margrét II Dana-
drottning hefur þekkst boð for-
seta Íslands, Guðna Th. Jóhann-
essonar,  um að heimsækja 
Ísland 1. desember og fagna með 
Íslendingum aldarafmæli fullveldis.

Danadrottning mun meðal ann-
ars heimsækja Veröld, hús Vigdísar 
Finnbogadóttur, og sitja hátíðar-
kvöldverð á Bessastöðum. „Þá mun 
Danadrottning sækja fullveldisdag-
skrá í Hörpu að kvöldi 1. desember 
og flytja þar ávarp,“ segir í tilkynn-
ingu frá forsetaembættinu. – gar

Margrét kemur 
og samfagnar 

Margrét II 
 Danadrottning.
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Meira
ferskt

EITT GLÆSILEGASTA KJÖTBORÐ LANDSINS 
ER Í HAGKAUP KRINGLUNNI 

Svanur kjötmeistari 
okkar í Kringlunni 

er með yfir 30 
ára reynslu af 

því að þjónusta 
viðskiptavini.  

Svanur og félagar 
taka vel á móti þér!

Hefur þú kíkt í 
Dry Aged kælinn?  

Nautakjöt sem 
gerist ekki betra

NAUT – LAMB – SVÍN – FISKUR – MEÐLÆTI



VESTMANNAEYJAR Bæjarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins í Vestmanna-
eyjum telja rangt hjá fulltrúum 
meirihluta Eyjalistans og H-lista 
að fara að kröfum sveitarstjórnar-
ráðuneytisins og fella niður afslætti 
á fasteignagjöldum til eldri borgara.

„Á engum tímapunkti var haft 
samráð við bæjarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins né þau upplýst um fyrir-
ætlaða uppgjöf meirihlutans í hags-
munabaráttu fyrir bættum kjörum 
eldri borgara gegn ósanngjörnum 
kröfum ríkisvaldsins,“ segir í bókun 
Sjálfstæðismanna í bæjarstjórn á 
fimmtudag þar sem samþykkt var 
að fella niður afslættina.

Málið hafði verið rætt í bæjarráði 
17. október. Vísað  var í álit sam-
göngu- og sveitarstjórnarráðuneyt-
isins um að ákvarðanir þáverandi 
meirihluta sjálfstæðismanna um 
niðurfellingu fasteignagjalda  hjá 
íbúum sveitarfélagsins sjötíu ára og 
eldri hafi ekki staðist lög.

„Þetta hafi verið gert þrátt fyrir að 
ólögmæti þess hafi mátt vera bæjar-
yfirvöldum ljóst frá árinu 2012,“ 
sagði í bókun meirihlutans í bæjar-
ráðinu. Ráðuneytið hafi nú verið 
upplýst „um að það sé fullur vilji 
bæjaryfirvalda að létta undir með 
ellilífeyrisþegum við að búa sem 
lengst í eigin húsnæði“ en að reglum 
yrði breytt svo þær stæðust lög.

Á bæjarstjórnarfundinum á 
fimmtudag sögðust Sjálfstæðis-
menn harma að fulltrúar  meiri-
hlutans hefðu fyrirgert rétti 

sveitar félagsins til að ákvarða sjálft 
tekjustofna. „Ríkisvaldið og sveitar-
félög eru tvö jafnrétthá stjórnsýslu-
stig og það er með öllum máta óeðli-
legt að ríkisvaldið krefjist þess að 
sveitarfélög skattpíni eldri borgara 
sína,“ bókuðu þeir.

Fram kom í umræðum á bæjar-
stjórnarfundinum að árið 2018 
hefði 17 milljónum króna verið 
varið í að niðurgreiða fasteignagjöld 
eldri borgaranna í Eyjum. Fulltrúar 
meirihlutans sögðust ítreka fyrri 
bókanir um að þeir hafi fullan hug 
á að létta undir með eldri borgurum 
þannig að þeir geti búið sem lengst 
í eigin húsnæði. Það yrði þó að vera 
í samræmi við lög. Ráðuneytið hafi 
jafnvel skoðað að fella reglurnar hjá 
Vestmannaeyjabæ úr gildi afturvirkt 
þannig að þeir sem nutu niðurfell-
ingar hefðu þurft að borga aftur í 
tímann. Það hafi þó ekki orðið.

„Að auki lýsa bæjarfulltrúar meiri-
hlutans furðu sinni á því að bæjar-
fulltrúar D-lista vilji halda áfram að 
brjóta lög þegar aðrar leiðir að sama 
marki eru færar.“ – gar
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Nauthóli 13.11. 2018, kl. 9-11

Skráning og nánari upplýsingar á www.skipulag.is

Málþing í tilefni 
80 ára afmælis 
Skipulagsstofnunar

Bæjarskipulag og mótun hins byggða 
umhverfis á Íslandi á 20. öldinni
Haraldur Sigurðsson

Húsið opnar kl. 8:30
Morgunhressing

Urbanism next: The Impacts of 
Emerging Technology on Cities
Nico Larco

 DÓMSMÁL „Það er alveg ljóst að lög-
reglan hefur enn ekki dregið nægan 
lærdóm af mistökum fortíðarinnar,“ 
segir Þorgils Þorgilsson, verjandi 
Sindra Þórs Stefánssonar, um rann-
sókn gagnaversmálsins hjá lög-
reglu. Hann segist sjaldan á sínum 
lögmannsferli hafa upplifað sam-
bærileg brot á réttindum sakaðra 
manna.

Munnlegur málflutningur fór 
fram um kröfu þriggja ákærðu um 
frávísun málsins í Héraðsdómi 
Reykjaness í gær. Verjendur höfðu 
uppi stóryrtar lýsingar á rannsókn 
lögreglunnar á Suðurnesjum á 
málinu og lýstu meintum brotum 
á mannréttindum skjólstæðinga 
sinna.

„Við erum nýbúin að rifja upp 
afleiðingar þess að virða ekki 
leikreglurnar,“ sagði Þorgils í lok 
sinnar ræðu fyrir dómi. Aðspurður 
segir Þorgils að hann vísi þar til 
rannsóknar Guðmundar- og Geir-
finnsmála sem mikið hafa verið til 
umfjöllunar að undanförnu vegna 
endurupptöku þeirra og nýlegs 
sýknudóms Hæstaréttar.

Þorgils lýsti meðal annars þving-
unarráðstöfunum sem hann hafi 
sjálfur þurft að þola í starfi sínu sem 
verjandi Sindra. Hann hafi sjálfur 
fengið réttarstöðu sakbornings í 
málinu, lagt hafi verið hald á síma 
hans, lögregla hafi neitað skjólstæð-

ingi hans um verjanda að eigin vali 
en reynt hafi verið að koma í veg 
fyrir að hann yrði skipaður verjandi 
Sindra í málinu, þrátt fyrir sérstakar 
óskir Sindra þar að lútandi.

„Það er alvarlegt brot á rétti 
sakaðs manns að lögregla beiti sér 
gagnvart verjendum með þeim 
hætti sem gert hefur verið í þessu 
máli,“ segir Þorgils. Hann segir að 
þegar lögregla beiti verjanda sak-
aðs manns þvingunaraðgerðum sé 
um leið komið í veg fyrir að hann 
geti sinnt réttindagæslu fyrir skjól-
stæðing sinn, enda forsenda trausts 
þeirra í milli alger forsenda þess að 
hinn sakaði maður njóti raunveru-
legrar réttargæslu.

Alda Hrönn Jóhannsdóttir flutti 
málið af hálfu ákæruvaldsins. Hún 
vísaði málflutningi verjendanna á 
bug og sagði greinargerð Þorgils og 
Guðna Jóseps Einarssonar, verjanda 
annars ákærða, fulla af rangfærslum 
og dylgjum í garð lögreglunnar.

Full ástæða hefði verið til þeirra 
aðgerða sem gripið var til gagn-
vart verjanda Sindra enda hefði 
rökstuddur grunur verið uppi um 
aðstoð hans við flótta Sindra Þórs 
úr fangelsi og af landi brott. Hún 
vísaði til þess að Sindri hefði óskað 
eftir því við verjanda sinn að hann 
afhenti sér vegabréf sitt og við fyrir-
töku um áframhaldandi gæsluvarð-
hald yfir Sindra hefði Þorgils fært 
honum vegabréfið.

„Ef lögregla vildi halda vegabréfi 
skjólstæðings míns hefði hún ekki 
átt að afhenda mér það,“ segir Þor-
gils. Hann segir að við afhendingu 
vegabréfsins til sín hafi lögreglan 
í raun og veru verið að afhenda 
Sindra sjálfum það. Sjálfum sé 
honum ekki heimilt að halda vega-
bréfinu.

Þorgils vísar því alfarið á bug að 
hafa aðstoðað skjólstæðing sinn 
með þeim hætti sem saksóknari 
haldi fram. Sindri hafi ekki notað 
umrætt vegabréf við brottför af 
landinu, heldur gefið upp annað 
nafn en sitt eigið. Auk þess hafi 
brottför Sindra frá Sogni og af landi 
brott ekki verið ólögmæt þar sem 
hann var ekki frelsissviptur með 
dómi á umræddum tíma, eins og 
margoft hefur komið fram.

Úrskurðar um frávísunarkröfuna 
er að vænta í næstu viku. 
adalheidur@frettabladid.is

Lögreglan læri meira af 
því liðna segir verjandi
Verjandi í gagnaversmálinu segir lögregluna eiga eftir að læra af Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum. Hann fékk sjálfur stöðu sakbornings. Saksóknari vísar gagn-
rýni verjenda á bug og segir þá fara með dylgjur og ósannaðar staðhæfingar.

Þorgils Þorgilsson lögmaður á spjalli við lögreglumann í Héraðsdómi Reykjaness í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við erum nýbúin að 

rifja upp afleiðingar 

þess að virða ekki leikregl-

urnar. 

Þorgils Þorgilsson, verjandi Sindra 
Þórs Stefánssonar

Það er með öllum 

máta óeðlilegt að 

ríkisvaldið krefjist þess að 

sveitarfélög skattpíni eldri 

borgara sína. 

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins  
í Vestmannaeyjum

Niðurfellingin felld niður

BANDARÍKIN Fimm Kaliforníubúar 
brunnu inni í bifreiðum sínum í 
miklum skógareldum í norður-
hluta ríkisins. Frá þessu greindi Los 
Angeles Times í gær og vitnaði í yfir-
völd á svæðinu. Hin látnu eru sögð 
hafa verið á flótta undan eldhafinu. 
Ekki hefur enn tekist að bera kennsl 
á líkin.

Eldarnir breiddust hratt út í gær 
og ógnuðu meðal annars Malibu við 
strönd Kyrrahafsins. Alls þakti eld-
hafið nærri 300 ferkílómetra svæði 
þegar Fréttablaðið fór í prentun. 
Upphaflega kviknaði í nærri Thous-
and Oaks, norðvestur af miðborg 
Los Angeles, en þar myrti árásar-

maður tólf á miðvikudaginn. Alls 
hefur 150.000 verið gert að rýma 
heimili sín vegna hamfaranna. 

Samkvæmt Los Angeles Times 
voru um 2.000 slökkviliðsmenn 

á vettvangi í gær að berjast við 
eldinn og hafði eldhafið eyðilagt 
að minnsta kosti 2.000 heimili og 
aðrar byggingar í norðurhluta Kali-
forníu. – þea

Fimm farist í skógareldum í Kaliforníu

Um 2.000 hús hafa skemmst í hamförunum í Kaliforníu. NORDICPHOTOS/AFP
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Hyundai Santa Fe. Verð frá: 7.990.000 kr.
Hyundai frumsýnir flaggskip Hyundai línunnar, nýjan Hyundai Santa Fe. Algerlega ný hönnun 
Santa Fe er framúrskrandi vel lukkuð og innrétting hefur aldrei verið vandaðri. Nýr Santa Fe er 
auk þess ríkulega hlaðinn tæknilegum nýjungum sem gaman er að skoða og fræðast um.

Komdu á frumsýningu á nýjum Hyundai Santa Fe í dag, þiggðu léttar veitingar og upplifðu 
það tæknilegasta og vandaðasta sem í boði er frá Hyundai.
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Verið velkomin að reynsluaka nýjum Hyundai Santa Fe.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Nýr Santa Fe 
frumsýndur í dag.
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UMHVERFISMÁL „Ástæðan fyrir því 
að við erum að fara af stað með 
þetta verkefni er sú að það er talið 
að um 150 tonn af raftækjum og 
spilliefnum hafi verið urðuð í Álfs-
nesi í fyrra. Það er það magn sem 
kemur frá heimilum í Reykjavík 
í gegnum gráu tunnurnar,“ segir 
Eygerður Margrétardóttir, deildar-
stjóri umhverfis- og úrgangsstjórn-
unar hjá Reykjavíkurborg, um til-
raunaverkefnið Spillivagninn.

Verkefnið hófst formlega í gær 
þegar Spillivagninn heimsótti íbúa 
Laugardals og nágrennis. Hann mun 
fram til 6. desember heimsækja 
öll tíu hverfi borgarinnar og geta 
borgar búar þá komið með spilliefni 
og smærri raftæki.

„Það eru mörg fordæmi fyrir 
svona þjónustu erlendis og við 
horfum meðal annars til reynslu 
frá Bretlandi, Þýskalandi og Banda-
ríkjunum. Þetta er samstarfsverk-
efni borgarinnar, Sorpu og Efna-
móttökunnar en við vonumst til að 
fleiri sveitarfélög taki þátt. Þau hafa 
áhuga en það náðist ekki núna,“ 
segir Eygerður.

Spillivagninn verður svo aftur á 
ferðinni í apríl og maí og mun fram-
haldið ráðast af árangrinum. „Við 
vonumst til að umræða um þessi 
mál verði bæði til þess að fólk noti 
Spillivagninn en líka að magnið sem 
er skilað á endurvinnslustöðvarnar 
aukist. Þannig næði markmið verk-
efnisins fram að ganga sem er að 
spilliefnum og raftækjum sé skilað á 
réttan hátt. En auðvitað þurfum við 
bara að reyna að nota sem minnst af 
þessum efnum.“

Eygerður bendir á að um 15 tonn-
um af spilliefnum hafi verið hent í 
gráu tunnurnar í Reykjavík í fyrra. 
„Spilliefni eru þau efni sem geta 
valdið skaða á umhverfi og heilsu 

Vilja stuðla að bættum skilum 
á spilliefnum og raftækjum 
Tilraunaverkefnið Spillivagninn hófst formlega í Reykjavík í gær. Vagninn mun ferðast á milli hverfa borgar-
innar og taka á móti spilliefnum og raftækjum frá heimilum. Deildarstjóri hjá borginni segir að markmiðið 
sé að þessum efnum sé skilað á réttan hátt en í fyrra voru um 150 tonn frá reykvískum heimilum urðuð.

Hægt er að sjá áætlun Spillivagnsins á heimasíðu Reykjavíkurborgar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

M E N N T U N  Á  V I N N U M A R K A Ð I

Sérfræðingur 
í fullorðinsfræðslu

- SPENNANDI STARF –
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. óskar eftir að ráða sérfræðing í starf á sviði þróunar í fullorðins-
fræðslu. Um tímabundið starf er að ræða í 18 mánuði með möguleika á framlengdri ráðningu.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Fræðslumiðstöðvarinnar www.frae.is 
Umsóknir sendist á frae@frae.is fyrir 19. nóv. nk. 

Fullum trúnaði heitið við meðferð umsókna og öllum umsóknum verður svarað.
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er í eigu Alþýðusambands Íslands, Samtaka 
atvinnulífsins, BSRB, Sambands íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytisins. 
Hlutverk  FA er að vera samstarfsvettvangur og sérfræðisetur aðila vinnumark- 
aðarins um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við 
aðrar fræðslustofnanir.

Hjá FA vinna nú 17 starfsmenn, flestir sérfræðingar á sviði fullorðinsfræðslu. 
Markmið FA er að veita starfsmönnum á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi 
frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á 
vinnumarkaði og auka þar með samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.

    atvinnulífi.
    máli. 

Við leitum að jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingi sem hefur:

Ha
uk

ur
 1

1.
18

150
tonn af spilliefnum og raf-

tækjum frá reykvískum 

heimilum voru urðuð í fyrra.

manna. Þau leynast víða á heim-
ilum og kannski meira en margur 
heldur,“ segir Eygerður.

Dæmi um spilliefni eru þvotta- og 
hreinsiefni, klór og stíflueyðir, raf-
hlöður, sótthreinsar, lím, ljósaperur, 
hitamælar, þynnar, lökk, sýrur, 
terpentína, tilbúinn áburður, ill-
gresis- og skordýraeitur, rafgeymar, 
hreinsiefni, bensín og olíumálning.

„Svo eru raftæki auðvitað allt í 
kringum okkur. Samkvæmt tölum 
frá Belgíu eru 79 raf- og rafeindatæki 
að meðaltali á hverju heimili og ég 
held að þetta sé ekki mjög ólíkt á 
Íslandi. Þegar kemur að Spillivagn-

inum erum við að horfa á minni raf-
tækin sem enda því miður oft í gráu 
tunnunni,“ segir Eygerður.

Hún bendir á að raftæki sem 
annaðhvort eru ónýt eða hafa 
þjónað sínum tilgangi sé að hluta 
til hægt að endurnýta. „Í raftækjum 
leynast sjaldgæf hráefni eins og ál, 
kopar, gull og kóbalt sem hægt er 
nýta. Rannsóknir sýna að í hefð-
bundnum snjallsímum eru 40 mis-
munandi nýtanleg hráefni. Í öllum 
snjallsímum heims er 25 til 30 sinn-
um meira magn af gulli heldur en í 
stærstu gullnámu heims.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Spillivagninn mun koma 

í öll hverfi borgarinnar á 

næstu vikum og aftur í vor.

SAMFÉLAG Mikil aukning hefur verið 
á skráningum heimagistingar það 
sem af er ári. Heimagistingarvaktin 
sem er starfrækt af Sýslumanninum 
á höfuðborgarsvæðinu hefur sam-
þykkt 1.860 skráningar á yfirstand-
andi ári en skráningarnar voru 1.059 
á öllu síðasta ári.

Heimagistingarvaktin hefur að 
undanförnu staðið fyrir vettvangs-
heimsóknum á höfuðborgarsvæð-
inu, Suðurlandi og Suðurnesjum. Frá 
miðjum september hefur verið farið 
í 136 slíkar heimsóknir.

Lögreglan hefur á þessu tímabili 
stöðvað starfsemi þriggja rekstrar-
leyfisskyldra gististaða á höfuð-
borgarsvæðinu og óskað hefur verið 
eftir rannsókn eða lokun átta gisti-
staða utan höfuðborgarsvæðisins. 
Átján málum hefur lokið formlega 
með álagningu stjórnvaldssekta og 
tugir slíkra mála eru til meðferðar.

Í tilkynningu segist Þórdís Kol-
brún R. Gylfadóttir, ráðherra ferða-
mála, ánægð með árangurinn. „Það 
er allra hagur að farið sé að lögum 
við útleigu heimagistingar og það er 
gleðilegt að átaksverkefni í heima-
gistingarvakt hefur nú þegar skilað 
tilætluðum árangri.“ – sar

Mun fleiri skrá 
heimagistingu

 Átak í skráningu heimagistingar hef-
ur skilað sér. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÉ L AGSMÁL  Starfsmannafélag 
Reykjavíkurborgar og SFR stéttar-
félag verða sameinuð en félags-
menn beggja félaga samþykktu það 
í atkvæðagreiðslu sem lauk í gær. 
Hjá SFR voru rúm 57 prósent fylgj-
andi sameiningunni, um 37 prósent 
andvíg og tæp 6 prósent tóku ekki 
afstöðu.

Stuðningurinn við sameiningu 
var meiri hjá Starfsmannafélagi 
Reykjavíkur þar sem rúm 77 pró-
sent voru fylgjandi, tæp 18 prósent 
andvíg og rúm 5 prósent tóku ekki 
afstöðu.

Tæpt 41 prósent félagsmanna SFR 
tók þátt í atkvæðagreiðslunni en hjá 
Starfsmannafélagi Reykjavíkur var 
þátttakan rúm 27 prósent.

Í tilkynningu segist forysta félag-
anna fagna þessum niðurstöðum og 
líta björtum augum til framtíðar og 
tækifæranna sem stærra og sterk-
ara stéttarfélag gefi. Alls verða um 
11 þúsund félagsmenn í hinu nýja 
félagi. – sar

Sameining hjá 
stéttarfélögum

Formenn félaganna voru ánægðir 
með niðurstöðuna. MYND/SFR

Það er allra hagur 

að farið sé að lögum 

við útleigu heimagistingar. 

Þórdís Kolbrún R. 
Gylfadóttir, ráð-
herra ferðamála 
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

www.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.
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Megi raforkan vera með þér.

Góð ástæða til að skipta um orkugjafa.

Á Volkswagen Passat GTE kemstu flestra þinna ferða á rafmagninu einu saman en í lengri ferðum tekur 
sparneytin bensínvélin við. Þú þarft aldrei aftur að fara inn í kaldan bíl því að með snjallsímaforritinu Car-Net 
getur þú kveikt á miðstöð og rúðuhitara hvaðan sem er. Kíktu í sýningarsal okkar á netinu þar sem opið er 
allan sólarhringinn www.hekla.is/vefverslun. Komdu í reynsluakstur og upplifðu snerpuna.

Til afhendingar strax!

Tilboðsverð

4.520.000 kr.

Afsláttur 370.000 kr.

Volkswagen Passat GTE

5
 á

ra
 á

b
yr

g
ð

 f
yl

g
ir

 f
ó

lk
sb

ílu
m

 H
E

K
LU

 a
ð

 u
p

p
fy

llt
um

 á
kv

æ
ð

um
 á

b
yr

g
ð

ar
sk

ilm
ál

a.
 Þ

á 
er

 a
ð

 f
in

na
 á

 w
w

w
.h

ek
la

.is
/a

b
yr

g
d

a

TTE kemstu flestra þinna ferða á rafmagninu einu saman en í lengri ferðum tekur s

að skipta um orkugjafa.

TE kemstu flestra þinna ferða á rafmagninu einu saman en í lengri ferðum tekur sk
ilm

ál
a.

 Þ
á 

er
 a

ð
 f

in
na

 á
 w

w
w

.h
ek

la
.is

/a
b

yr
g

d

Þú stjórnar bílnum 

þínum með Car-Net.



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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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Renault Zoe

41 kWh rafhlaða, 300 km drægi*

RENAULT ZOE
100% RAFBÍLL

TIL AFGREIÐSLU STRAX!

„ÞÚ  HLEÐUR SJALDNAR

Á RENAULT“

VEGLEGUR VETRARPAKKI

Verðmæti allt að 300.000 KR.

Með nýjum Renault í nóvember
Fyrsta ábyrgðarskoðun · Keramik lakkhúðun fyrir veturinn
Gæða vetrardekk · Vönduð gúmmímotta í skott

Verð: 3.750.000 kr.

Meðal staðalbúnaðar í Renault Zoe er:

Lykillaust aðgengi, 7" snertiskjár með bluetooth kerfi, 16" álfelgur, tímastillir á miðstöð 
með varmadælu, leðurklætt aðgerðarstýri, LED dagljós. 
*300 km drægi hverrar hleðslu miðast við uppgefnar tölur framleiðanda við staðlaðar bestu mögulegar aðstæður (WLTP)
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Samsung þróar um þessar mundir 
hugbúnað fyrir snjallsjónvörp 
svo að hægt sé að stýra þeim með 
hugsununum einum saman. Verk-
efnið nefnist Pontis og er sérstaklega 
hugsað fyrir fólk með fötlun. Á ráð-
stefnu í San Francisco í vikunni sagði 
talsmaður fyrirtækisins að Samsung 
vildi þannig „gera notendum með 
líkamlegar fatlanir kleift að skipta 
um stöð eða hækka og lækka með 
heilanum“. CNet greindi frá þessu.

Verkefnið er ekki bara hugmynd 
heldur var frumgerð til sýnis á ráð-
stefnunni. „Við erum sífellt að þróa 
tækni sem er flóknari, snjallari, en 
við megum ekki gleyma því að tækn-
in þarf að vera sniðin að notandan-
um,“ hafði CNet eftir talsmanninum.

Til þess að stýra sjónvarpinu mun 
notandi þurfa að vera með sérstaka 
hettu sem þakin er skynjurum og 
horfa í augnmyndavél sem skráir 
hreyfingar augnanna. Þessi hetta 
er svo tengd við tölvu sem er síðan 
tengd við sjónvarpið. – þea

Sjónvarpinu 
verði stýrt  
með huganum

Disney tilkynnti í gær að væntanleg 
streymisveita fyrirtækisins myndi 
fá nafnið Disney+ og að hún færi í 
loftið 2019. Fyrstu viðbrögð margra 
eru ef til vill að fagna komu streymis-
veitunnar enda verður þar að öllum 
líkindum hægt að streyma helstu 
titlum Disney-samsteypunnar. Star 
Wars, Konungi ljónanna, Avengers, 
Pocahontas og svo mætti lengi telja.

En fyrir neytendur er tilefni til 
að hafa áhyggjur af þessari þróun 
í streymisheiminum. Undanfarin 
ár hefur svokallað streymisstríð 
sífellt verið að harðna. Markaður 
sem áður einskorðaðist við Net-
flix og smærri keppinauta er nú 
að breytast, hefur reyndar tekið 
töluverðum breytingum nú þegar. 
Koma Disney+ á markað þýðir að 
efni Disney hverfur að öllum lík-
indum af til dæmis Netflix, sem er 
vafalaust vinsælasta streymissíðan 
hér á landi.

Nýr streymisheimur er mun fjöl-
breyttari, stærri og flóknari en það 
sem áður þekktist. Amazon Prime 
hefur risið hratt, HBO GO nýtur 
vinsælda sem og Hulu. Disney, 
Apple og jafnvel Walmart herja á 
þennan markað. Sjónvarpsstöðvar 
eru sömuleiðis farnar að bjóða upp á 
sínar eigin streymisveitur. Jafnt inn-
lendar sem erlendar.

Og samkeppnin er hörð. Indie-
Wire fjallaði um það fyrir mánaða-
mót að kveikt hefði verið á túrbó-

Streymisstríðið harðnar stöðugt
Sífellt fleiri streymisstríður koma á markað. Disney+ er væntanleg á næsta ári en síður á borð við Amazon 
Prime hafa veitt Netflix mikla samkeppni. Þessi fjölbreytni boðar bæði gott og vont fyrir neytendur.

TÆKNI

Disney+, streymissíða 

Disney-samsteypunnar, 

kemur á markað á næsta ári.

stillingunni í streymisstríðinu. 
„Netflix vann fyrstu lotu enda ekki 
með mikla samkeppni. En nú þegar 
nýir aðilar koma á markað er ljóst 
að stríðinu er hvergi nærri lokið. 
Þótt áhorfendur fái fleiri valkosti 

gætu þeir þurft að borga æ meira í 
áskriftargjöld, hafi þeir áhuga á efn-
inu,“ skrifaði blaðamaður IndieWire.

Þar sem samkeppnin er hörð er 
erfitt að sjá fyrir sér að sama efni 
verði aðgengilegt á mörgum mis-
munandi veitum. Áhugafólk um 
gott sjónvarp gæti því þurft að borga 
áskrift að fleiri en einni og fleiri en 
tveimur veitum í hverjum mánuði.

En í þessari harðnandi samkeppni 
má samt finna jákvæð tíðindi fyrir 

neytendur. Öruggasta leiðin fyrir 
hverja streymisveitu til að trekkja 
að notendur er að vera með gott 
efni. Og einfaldasta leiðin til að geta 
boðið upp á gott efni er einfald-
lega að framleiða það sjálf. Netflix 
tilkynnti til að mynda fyrr á árinu 
að fyrirtækið hefði sett framleiðslu 
250 nýrra þáttaraða og kvikmynda á 
dagskrá og Amazon sagðist vera með 
105 verkefni í gangi. 
thorgnyr@frettabladid.is

Netflix er opin á þessum síma en kannski verður það Disney+, Amazon Prime og HBO GO næst. NORDICPHOTOS/AFP

Samsung þróar nú hugsanastýrð 
snjallsjónvörp. NORDICPHOTOS/GETTY
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HELGAR-
 

ÖLL SÆNGURVERASETT

20-40%

ÖLL JÓLAVARA OG JÓLALJÓS

20%

ALLIR BORÐSTOFU- OG 
ELDHÚSSTÓLAR OG BORÐ

20-40%

GILDIR 10.11 - 12.11

GILDIR ÚT MÁNUDAGINN 12.11



HÖLDUM UPP Á MU PPU ÁÁPP ÁÁ

RÚMFATALAGERSINS Á BÍLDSHÖFÐAAAAA
OG BJÓÐUM UPP Á FRÁBÆR TILBOÐ
AF ÞVÍ TILEFNI Í ÖLLUM VERSLUNUM OKKAR!RRF

JÓLAHETTUPEYSUR
Fallegar og skemmtilegar jólahettupeysur. Stærðir:  
120-170 5.995 nú 3.995 S-XXXL 6.995  nú 4.679
Vnr. RL-SANTA-JR18, RL-SNOWMAN-JR18

1 ÁRS AFMÆLI

afsláttur

Allar
ferðatöskur

40%
afsláttur

Allir
speglar

30%
afsláttur

Allar
ábreiður

30%
afsláttur

Allt 
KING COLE garn

35%
afsláttur

Allar
baðmottur 33%

afsláttur

Jólahettupeysur

afsláttur

Allir
skrautpúðar

20-40%

3.995
NÚ VERÐ FRÁ:Á

30%
afsláttur

Allir kerta- 
stjakar og luktir

25-50%

GILDIR 10.11 - 12.11



ÖLL Ö RÚM, DÝNUR M DM DÝ OGGO  YFIRDÝNURN RÝ RYYF RRDÝR

ALLIR LEIKJA- OG SKRIFBORÐSSTÓLAR

99.900
ALLT SETTIÐ 3+2  FULLT VERÐ: 139.900139 900

HØIE UNIQUE SÆNG OG KODDI
Vönduð thermosæng fyllt með 2x600 g af holtrefjum. Má þvo við 60°C. Sængurtaska fylgir. Koddinn er fylltur
með 500 g af holtrefjum. 140x200 og 50x70 cm0x . Vnr. 4117000

L
Góð meðalstíf heilsudýna með 240 pokagormum pr. m². og 5 þægindasvæðum. Áföst 5,9 cm þykk yfirdýna u
úr eggjabakklöguðum svampi og latexsvampi. 120x200 cm.vpi opi o c
Fætur og botn fylgja með. Vnr. 8880000870A

VANESSA HÆGINDASÓFI
Grár rafstýrður tausófi. Hægt að halla baki. Innbyggður fótskemill.
B208 x L93 x H99 cm. Vnr. 8880002078

MELVIN  3x2
Beige tauáklæði. 
3ja sæta B224 x H98 x D53 cm 99.950 nú 79.950 2ja sæta B176 x H98 x D53 cm 79.950  nú 59.950
Vnr. 8880002080, 8880002079

PREMIUM
MOSKUS-KU
DÚNSÆNGSÆ
Einstök heilsárs-
sæng fyllt með ððssæ
moskusdúni sem 
minnir á besta dún 
í heimi, æðardún.
Sængin er dönsk gæð
framleiðsla þar sem ýtýt
gæðakröfum er fylgt. 
hentar fólki með ofnæ
Burðargeta 11. Fylling: 600 g. 
90% evrópskur moskusdúnn 10% evrópskar smáfjaðir. Áklæði 100% bómullar-
léreft. Þolir þvott við 60°C. 135x200 cm. Koddi: 50x70 cm.  
Vnr. 401-40400, 403-40400

Sæng og koddi

5.995
LLT VERÐ: FULFULFULFU 9.9959 995

ða-
trustu t
Sængin 

æmi. 

Koddi
50x70 cm

9.9959 995 nú 4.995

DÖNSK
GÆÐAVARA

90% moskusdúnn

16.990
FULLT T VERÐ:  04.990.93434 04 9903434 04 990344

50%
afsláttur

L
LUXURY SLEEP RÚM

Luxury Sleep

Með 5 þægindasvæðum

120x200 cm

59.950
FULLT VERÐ:  950114.9950114 9950114 9

Sparið
40.000

af setti

Sparið
55.000

79.950
FULLT VERÐ:  VET VLT V 139.95003139 9509591339139 9500

Sparið
60.000

20-40%
afsláttur

20-40%
afsláttur

40%
afsláttur



Fyrirtæki með mikla möguleika
Gamalgróin og vel þekkt raftækjaverslun á besta stað í Reykjavík er til sölu.

Mikill eigin innflutningur á ýmis konar rafmagnsvörum sem gefur 
 töluverða möguleika á veltuaukningu bæði í verslun og heildverslun.

Tilvalið fyrirtæki fyrir hugmyndaríkt fólk eða samhenta fjölskyldu.

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

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

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

ÚGANDA Aðgerðasinninn, rithöf-
undurinn, ljóðskáldið og fræði-
maðurinn Stella Nyanzi hefur verið 
í fangelsi síðan í síðasta mánuði eftir 
að hún var ákærð í fyrra fyrir að 
hafa kallað Yoweri Museveni forseta 
„rasshaus“ á síðasta ári. Yfirvöld líta 
á að með ummælunum, sem féllu á 
Facebook, hafi Nyanzi brotið gegn 
lögum um stafræna áreitni.

Nyanzi ákvað í gær að hafna lausn 
gegn tryggingu svo hún gæti verið 
áfram í fangelsi og kennt konum 
hvernig á að nota Facebook. „Hvað 
er eiginlega verið að rannsaka? 
Hvort Yoweri Museveni sé enn 
móðgaður? Ég ætla að fara aftur 
í Luzira-fangelsið og kenna kon-
unum þar hvernig maður skrifar á 
Facebook svo þær geti skrifað eins 
og ég geri þegar þær losna,“ sagði 
Nyanza við dómara í Buganda Road 
í gær.

Hún sagði jafnframt að það væri 
í eðli hennar, sem skálds og rithöf-
undar, að skrifa. Hún hafi valið að 
beina skrifum sínum gegn ríkis-
stjórninni.

Nyanzi hefur reglulega kvatt sér 
til hljóðs í mótmælum gegn yfir-
völdum. Á síðasta ári vakti hún 
athygli í baráttu gegn brottrekstri 
af skrifstofu sinni við Makerere-
háskóla. Þá batt hún sig fasta á 
svæðinu og afklæddist fyrir framan 
tökumenn fréttastöðva.

Auk þess að hafa barist af krafti 
gegn ríkisstjórn Yoweris Museveni 
hefur Nyanzi til dæmis barist fyrir 
því að úgandskar konur fái tíða-
vörur gjaldfrjálst sem og fyrir rétt-
indum hinsegin fólks.

BBC fjallaði ítarlega um þessa 
baráttukonu á síðasta ári, eftir að 
hún var ákærð fyrir ummælin um 
forsetann. „Museveni segist enga 
peninga eiga fyrir tíðavörunum 
sem hann lofaði. Samt er hann 
að lofa því að koma upp eftirlits-
myndavélum úti á götu. Hvílíkar 
lygar,“ hafði breska ríkisútvarpið 
til að mynda eftir Stellu Nyanzi í 
umfjölluninni. – þea

Áfram í fangelsi vegna 
Facebook-ummæla

BRETLAND Lýðræðislegi sambands-
flokkurinn (DUP), norðurírski 
flokkurinn sem ver ríkisstjórn 
Íhaldsflokksins á Bretlandi undir 
forsæti Theresu May vantrausti, 
mun ekki styðja Brexit-áform May 
ef þau koma óbreytt fyrir breska 
þingið. Þetta sagði formaðurinn 
Arlene Foster í viðtali við írsku sjón-
varpsstöðina RTE í gær.

„Ef hún leggur það sem er að 
finna í bréfi hennar fyrir þingið og 
atkvæðagreiðsla fer fram þá munum 
við ekki geta stutt málið,“ sagði 
Foster en flokkur hennar hefur tíu 
þingmenn. Án þeirra hefur ríkis-
stjórnin ekki meirihluta.

„Hún þarf nú að ákveða hvort hún 
vilji feta áfram þennan stíg þar sem 
hún veit að hún hefur ekki stuðning 
lýðræðislegu sambandssinnanna tíu 
í Westminster,“ bætti Foster við.

Rótin að óánægjunni er það sem 
Foster telur vera svikin loforð um 
landamæri Írlands og Bretlands. 
Téðu bréfi May til Foster var lekið 
til The Times og þar sagði May að 
málamiðlanir væru óumflýjan-
legar. DUP-liðar hafa ítrekað farið 
fram á að komið verði í veg fyrir 

sýnileg landamæri á svæðinu. Sam-
kvæmt BBC eru DUP-liðar einnig 
óánægðir með þá stefnu May að 
Norður-Írland gæti þurft að sam-
þykkja reglugerðir innri markaðar 
ESB, vilji fólk koma í veg fyrir sýni-
leg landamæri.

Landamæramálið hefur reynst 
rembihnútur í samningaviðræðum 
ESB og Breta um útgönguna. Svo erf-
itt virðist málið að mögulega gætu 
Bretar þurft að ganga út án samn-
ings um framtíðarsamband við ESB.

Fleiri eru óánægð með May. Í gær 

tilkynnti Jo Johnson, yngri bróðir 
Boris, um að hann segði af sér sem 
undirsamgönguráðherra. Brexit-
málið var ástæðan en áður hafði 
eldri bróðirinn sagt af sér í utan-
ríkisráðuneytinu af sömu ástæðu.

Johnson sagðist ekki geta greitt 
atkvæði með áætlunum May þegar 
þær koma fyrir þingið. Kallaði þær 
sprottnar af hugarórum.

„Að gefa þjóðinni tvo valkosti, 
annaðhvort yrðum við algjör undir-
lægja eða hér myndi ríkja glund-
roði, er versta frammistaða Bret-
lands á alþjóðavettvangi frá því í 
Súesdeilunni. Vegna þess farsa sem 
Brexit-málið er orðið er það eina 
rétta í stöðunni að leyfa þjóðinni að 
eiga lokaorðið,“ sagði Johnson sem 
barðist gegn Brexit í aðdraganda 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2016.

„Boris bróðir minn, sem leiddi 
baráttuna fyrir útgöngu, er afar 
óánægður með tillögur ríkisstjórn-
arinnar. Það er ég líka. Ég þekki það 
af eigin reynslu í samgönguráðu-
neytinu að mikill glundroði myndi 
fylgja Brexit án samnings,“ bætti 
Johnson við enn fremur. 
thorgnyr@frettabladid.is

Halda áfram uppreisn 
gegn forsætisráðherra
Samstarfsflokkur Íhaldsflokksins getur ekki stutt Brexit-áform forsætisráðherr-
ans. Litli bróðir Boris Johnson segir af sér vegna óánægju með störf forsætisráð-
herra í málaflokknum. Segir stefna í algjöran glundroða vegna Brexit-málsins.

Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, á í miklum erfiðleikum með að halda stjórninni saman. NORDICPHOTOS/AFP
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Stella Nyanzi, að-
gerðarsinni, skáld 
og fræðimaður.
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Þyrluflug-

menn sem 

voru til 

umfjöllunar í 

fyrstu bók-

inni voru 

með í för.

Til Hveragerðis 
með nýja bók
Óttar Sveinsson flaug til Hveragerðis í þyrlu í gær og 
afhenti Guðmundi Arasyni, söguhetju nýjustu Út-
kallsbókarinnar, eintak. Guðmundur er eini eftirlif-
andi maðurinn af Eiríki rauða sem strandaði 1955.



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



ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Einar Þór Sverrisson  FORSTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  ÚTGEFANDI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is   
RITSTJÓRAR: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án 
endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is    HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is    
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is  LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
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EMBASSY OF CANADA - VEHICLE FOR SALE
Sendiráð Kanada - Bíll til sölu

TILBOÐ

ÓSKAST

Waitrose heitir breskur stórmarkaður þar sem 
miðaldra millistéttarfólk kaupir sér lífrænan 
elixír – hummus, avókadó, djús úr granatepl-

um, hveitigrasi og mórölsku yfirlæti – á uppsprengdu 
verði. Verslunin gefur auk þess út vinsælt tímarit um 
mat. Nýverið sagði ritstjóri Waitrose Food tímaritsins 
brandara um grænmetisætur. William Sitwell sagðist 
orðinn svo leiður á jurtaætum að hann lagði til að þeim 
yrði slátrað. Ekki leið á löngu uns internetið slátraði rit-
stjóranum. Sitwell sagði af sér vegna brandarans.

Ástæður afsagna eru jafnfjölbreyttar og menn-
irnir eru margir. Linus Torvalds er finnskur tölvunar-
fræðingur og stórstjarna í tækniheiminum en hann 
er upphafsmaður stýrikerfisins Linux sem knýr áfram 
stóran hluta internetsins og alla Android-síma veraldar. 
Í september síðastliðnum steig Torvalds til hliðar sem 
aðalforritari Linux. Ástæðan: Hann hagaði sér eins 
og fífl. Torvalds, sem trúði ekki á kurteisi, var þekktur 
fyrir að ausa óhróðri yfir samforritara sína ef þeir stóðu 
ekki í stykkinu: „Farðu og stútaðu þér; heimurinn væri 
betri án þín,“ tjáði hann einum. „Haltu f****** kjafti,“ 
sagði hann við annan. Torvalds sneri aftur til vinnu um 
mánaðamótin, breyttur maður með siðareglur fyrir 
Linux-samsteypuna í farteskinu.

Sumir snúa aftur oftar en einu sinni. Peter Mandel-
son var þingmaður breska Verkamannaflokksins á 
árunum 1992-2004. Árið 1998 sagði Mandelson af sér 
sem iðnaðar- og viðskiptaráðherra í ríkisstjórn Tony 
Bla ir er upp komst að hann hefði þegið 373.000 punda 
leyni-lán frá póli tísk um samflokksmanni til að kaupa 
sér hús í auðkýfingahverfinu Nott ing Hill í London. Tíu 
mánuðum síðar sneri hann aftur sem Norður-Írlands-
málaráðherra. En árið 2001 sagði hann aftur af sér emb-
ætti, að þessu sinni vegna ásakana um að hafa hlutast 
til um að indverskur viðskiptajöfur fengi breskan 
ríkisborgararétt. Mandelson sem gjarnan hefur verið 
kallaður myrkrahöfðingi breskra stjórnmála er sannar-
lega eins og afturgengin teflonpanna því árið 2008 

komst hann enn á ný í ríkisstjórn er Gordon Brown 
gerði hann að viðskiptaráðherra. „Allt er þegar þrennt 
er,“ var haft eftir myrkrahöfðingjanum sleipa.

En ekki heppnast allar afsagnir. Í upphafi þessa árs 
mætti Michael Bates, barón sem á sæti í lávarðadeild 
breska þingsins, nokkrum mínútum of seint til þing-
fundar. Bates átti að sitja fyrir svörum um launaójöfnuð 
en þar sem hann var ekki kominn leysti kollegi hans 
hann af hólmi. Bates var svo miður sín yfir að hafa 
mætt of seint í vinnuna að hann stóð upp í þingsal, 
sagðist skammast sín fyrir hegðun sína og sagði af sér á 
staðnum. Forsætisráðherra neitaði hins vegar að taka 
uppsögnina gilda. Bates situr því enn.

Vængstýfð af von
Ástæður fyrir afsögnum eru margar. Þær eru einnig 
margar ástæður þess að menn segja ekki af sér – nánar 
tiltekið 130.000.000.000.

Fjölmiðillinn Stundin hefur undanfarið fjallað um 
fjármál fyrirtækja í eigu fjölskyldu Bjarna Benedikts-
sonar fjármálaráðherra í aðdraganda hrunsins 2008. 
Greinir Stundin frá því að fyrirtæki sem Bjarni kom að 
fyrir hönd fjölskyldu sinnar hafi fengið afskriftir upp á 
130 milljarða króna.

Lélegur brandari; almennur dónaskapur; pólitísk 
myrkraverk; skróp í vinnuna. Allt eru þetta ástæður 
afsagna. 130 milljarða afskriftir á vakt ráðherra – ekki 
samgönguráðherra, ekki utanríkisráðherra, ekki 
kökuskreytingaráðherra, heldur ráðherra fjármála – 
veldur hins vegar ekki einu sinni fjaðrafoki.

En hvað um það. Við höldum okkar striki, vængstýfð 
af von um að senn komi röðin að okkur að beintengjast 
banka með slöngu í æð, önnum kafin í algleymi hvers-
dagsins, umvafin þeirri hugljúfu en svolítið yfirþyrm-
andi vissu að það eru 44 dagar til jóla og þessar sörur 
baka sig ekki sjálfar. Kannski að Bjarni kíki í heimsókn 
og sáldri yfir þær smá sykurskrauti – en best að hleypa 
honum þó ekki í heimilisbókhaldið.

Bjarni og heimilisbókhaldið

Fréttablaðið greindi í október frá skipan starfs-
hóps með full trúum forsætis- og fjár mála ráðu-
neyt is og Seðla bank ans. Starfshópurinn vann 
svokallaða sviðs mynda grein ing u vegna mögu-
legra áfalla í rekstri WOW air.

Á mannamáli voru stjórnvöld að skoða hvaða 
afleiðingar gjaldþrot WOW hefði á þjóðarbúið. Niður-
stöðurnar voru að gjald þrot félagsins gæti leitt til að 
lands fram leiðsla drægist saman um tæp þrjú pró sent 
og gengi krón unnar gæti veikst um allt að 13 pró sent á 
næsta ári. Til samanburðar gerði spá Hagstofunnar og 
Seðlabankans ráð fyrir 2,7 prósenta hagvexti og að gengi 
krónunnar héldist stöðugt. Fram kom að fall WOW gæti 
orðið til þess að útflutningur drægist saman um tíu pró-
sent, verðbólga hækkaði um þrjú prósent – færi hátt í sex 
prósent – og að um 1.400 manns bættust á atvinnuleysis-
skrá. Þetta væri grafalvarleg staða.

Erfiðleikar WOW hafa verið til umræðu. Framan-
greindar upplýsingar lýsa hversu mikil áhrif áföll stórra 
fyrirtækja hafa á okkar litla hagkerfi. Vonandi tekst að 
koma rekstri íslenskra flugfélaga í skjól og verja þau 
mikilvægu störf sem þar eru unnin, og þau fjölmörgu 
afleiddu störf sem þau skapa.

Fjölmörgum spurningum er þó ósvarað þegar litið er 
yfir atburðarásina. Icelandair, sem hefur keypt WOW, 
er skráð félag í Kauphöllinni. Eigendur þess eru líf-
eyrissjóðir, fagfjárfestar og almenningur. Hjá skráðum 
félögum er gert ráð fyrir að allir sem hlut eiga að máli fái 
sömu upplýsingar á sama tíma. Var það svo?

Fréttablaðið greindi nýlega frá fundarhöldum um 
vanda flugfélaga, sem stjórnmálamenn og embættis-
menn tóku þátt í. Hvaða upplýsingar voru veittar á þeim 
fundum? Og hvaða upplýsingar hafði starfshópurinn 
sem vann sviðsmyndagreininguna?

Forsætisráðherra ræddi kaup Icelandair á WOW í 
viðtali í vikunni og sagðist ekki geta sagt að þetta hefði 
komið sér á óvart og auðvitað „höf um við fylgst grannt 
með þess um mál um um nokk urt skeið“.

Forsætisráðherra verður að upplýsa hvaða upplýsingar 
hún hafði. Kaupin komu almennum fjárfestum á óvart, 
en ekki forsætisráðherra. Hlutabréf Icelandair hækkuðu 
um tæplega 40% á dagsparti. Hverju hafði forsætisráð-
herra fylgst svona grannt með? Hafði ríkisstjórnin meiri 
upplýsingar en eigendur fyrirtækisins? Forsætisráðherra 
segir „við“. Hverjir eru við? Getur verið að innherjaupp-
lýsingar hafi verið meðal fólks sem ekki var skráð sem 
innherjar? Af fréttum er ljóst að ekki ber öllum saman 
um aðdraganda og tímalínu kaupanna. Það er umhugs-
unarefni. Hluthafar Icelandair hljóta að spyrja af hverju 
opið var fyrir viðskipti með bréf félagsins að morgni 
5. nóvember í ljósi þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir.

Seðlabankinn tók þátt í sviðsmyndagreiningunni. 
Bankinn hafði gert ráð fyrir stöðugu gengi íslensku 
krónunnar í náinni framtíð. Íslenska krónan hefur hins 
vegar fallið eins og steinn samfara vinnunni við úrlausn 
vanda flugfélaganna. Því er eðlilegt að spyrja: Var veiking 
íslensku krónunnar hluti af björgunaraðgerðum stjórn-
valda? Frá ágústbyrjun hefur gengi krónunnar fallið 
yfir 10%. Var það ákvörðun stjórnvalda að fella gengi 
íslensku krónunnar?

Innherjar víða
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KYNNTU ÞÉR 70 ÁRA 
AFMÆLISTILBOÐ 
LAND ROVER Í DAG

LAND ROVER 

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

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

DISCOVERY SPORT SE

RANGE ROVER EVOQUE SE
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

landrover.is

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

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Haukar - Skallagrímur 82-80 
Haukar: Hilmar Smári Henningsson 23/7 
stoðsendingar, Hjálmar Stefánsson 18, 
Marques Oliver 16, Haukur Óskarsson 8, 
Kristinn Marinósson 6, Matic Macek 6, Daði 
Lár Jónsson 3, Arnór Bjarki Ívarsson 2. 
Skallagrímur: Aundre Jackson 23/12 frá-
köst, Björgvin Hafþór Ríkharðsson 23, 
Matej Buovac 18/8 fráköst, Bjarni Guðmann 
Jónsson 8, Eyjólfur Ásberg Halldórsson 2/8 
fráköst/7 stoðs., Davíð Ágústsson 2, Kristó-
fer Gylfason 2, Kristján Örn Ómarsson 2.  
 
Leik Njarðvíkur og KR var ekki lokið þegar 
Fréttablaðið fór í prentun.

Nýjast
Domino’s-deild karla

Landsliðshópurinn

Markverðir: 
Hannes Þór Halldórsson 
Rúnar Alex Rúnarsson 
Ögmundur Kristinsson

Varnarmenn: 
Birkir Már Sævarsson
Hjörtur Hermannsson
Sverrir Ingi Ingason
Kári Árnason
Eggert Gunnþór Jónsson
Jón Guðni Fjóluson
Hörður Björgvin Magnússon
Ari Freyr Skúlason
Guðmundur Þórarinsson

Miðjumenn:
Rúrik Gíslason
Jóhann Berg Guðmundsson
Arnór Sigurðsson
Samúel Kári Friðjónsson
Guðlaugur Victor Pálsson
Aron Einar Gunnarsson
Birkir Bjarnason
Arnór Ingvi Traustason

Sóknarmenn:
Gylfi Þór Sigurðsson
Alfreð Finnbogason
Kolbeinn Sigþórsson
Albert Guðmundsson
Jón Dagur Þorsteinsson

Valur í Hollandi 
um helgina
HANDBOLTI Valur mætir hollenska 
liðinu H.V. Quintus í 3. umferð 
Áskorendabikars Evrópu um helg-
ina. Báðir leikirnir fara fram ytra. 
Fyrri leikurinn, sem er heimaleikur 
Quintus, fer fram í kvöld og sá síð-
ari, sem telst heimaleikur Vals, er á 
morgun. Sigurvegarinn úr einvíginu 
kemst í 16-liða úrslit Áskorenda-
bikarsins.

Valskonur hafa verið á góðri sigl-
ingu að undanförnu og unnið fimm 
leiki í röð í deild og bikar. Valur er 
á toppi Olís-deildar kvenna með 13 
stig eftir átta umferðir.

Quintus er í 2. sæti hollensku 
deildarinnar með tólf stig, tveimur 
stigum á eftir toppliði VOC Amster-
dam. Quintus hefur unnið sex af 
fyrstu sjö deildarleikjum sínum á 
tímabilinu. – iþs

Lovísa Thompson, einn af lykil-
mönnum Vals. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI  Íslenska karlalandsliðið 
í knattspyrnu leikur sína síðustu 
leiki á árinu þegar liðið mætir 
Belgíu í lokaleik sínum  í Þjóða-
deild UEFA og svo vináttulands-
leik gegn Katar. Leikirnir fara báðir 
fram á belgískri grundu en íslenska 
liðið mætir Belgíu í Þjóðadeild 
UEFA fimmtudaginn 15. nóvember 
og Katar mánudaginn 19. nóvem-
ber. Emil  Hallfreðsson, Jón Daði 
Böðvarsson, Hólmar Örn Eyjólfsson, 
Rúnar Már Sigurjónsson og Björn 
Bergmann Sigurðarson geta ekki 
tekið þátt í þessum  verkefnum 
vegna  meiðsla. Þá tekur Ragnar 
Sigurðsson út leikbann í leiknum 
gegn  Belgíu og verður ekki með í 
leiknum gegn Katar.

Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði 
íslenska liðsins, sem hefur verið 
fjarri góðu gamni síðan á heims-
meistaramótinu í sumar kemur 
inn í leikmannahópinn. Hann mun 
taka þátt  í leiknum gegn Belgíu, 
en fær hvíld í leiknum gegn Katar. 
Þá koma Arnór Sigurðsson, Hjörtur 
Hermannsson, Eggert  Gunnþór 
Jónsson og Guðmundur Þórarins-
son inn í hópinn frá síðustu leikjum.

Erik Hamrén, þjálfari  íslenska 
liðsins, minnti  á að sigur  í leikn-
um  gegn Belgíu  gæti orðið til 
þess að liðið hafni á meðal tíu 
efstu þjóðanna í A-deild Þjóðadeild-
arinnar og það myndi þýða að liðið 
yrði í hærri styrkleikaflokki en ella 
þegar dregið verður í undankeppni 
EM 2020. Þar af leiðandi leggi liðið 
allt kapp á að fara með sigur af 
hólmi í þeim leik. Þá hafi liðið ekki 
náð í mörg hagstæð úrslit á þessu ári 
og af þeim sökum muni það leggja 
allt kapp á að vinna Katar þrátt fyrir 
að um vináttulandsleik sé að ræða.

„Mér fannst ég merkja mikla 
bætingu í síðustu tveimur leikjum 
liðsins og við stefnum á að byggja 
á því í komandi verkefnum. Mér 
fannst liðið mun þéttara í varnar-
leiknum og við vorum skarpari í 
sóknarleiknum. Við sköpuðum fjöl-
mörg góð færi til þess að skora fleiri 
mörk en við skoruðum. Við bættum 
okkur í föstum leikatriðum báðum 
megin á vellinum,“ sagði Hamrén 
í samtali við Fréttablaðið á blaða-
mannafundinum í gær.

„Hugarfarið var einnig allt annað 

og það var gaman að sjá það. Við 
þurfum hins vegar að bæta okkur 
í  varnarleiknum og bæta smáat-
riðin þar. Við erum að fá á okkur 
of mörg mörk og þurfum að laga 
það. Það er auðvitað slæmt að vera 
án jafn margra lykilleikmanna og 
raun ber vitni. Það er hins vegar 

ekki í okkar höndum að koma í veg 
fyrir þau. Þetta er hluti af fótbolt-
anum og ég vorkenni mest þeim 
leikmönnum sem hafa orðið fyrir 
þessum meiðslum,“ sagði hann enn 
fremur.

„Það er hins vegar jákvætt að við 
fáum Aron [Einar Gunnarsson] 

aftur inn í liðið. Ég mætti honum 
þegar ég stýrði sænska liðinu og 
hef rætt við hann mikið í síma. Ég 
hlakka mikið til þess að hitta hann 
og fara yfir málin með honum. Það 
verður gott að fá hann aftur inn í 
liðið,“ sagði Svíinn um mikilvægi 
þess að fá fyrirliðann aftur í hópinn.

„Við förum í þessa leiki til þess að 
vinna þá og það getur skipt okkur 
miklu máli að ná hagstæðum 
úrslitum á móti Belgíu. Það munu 
einhverjir leikmenn fá tækifæri í 
leiknum gegn Katar, en þrátt fyrir að 
við munum breyta byrjunarliðinu á 
einhvern hátt ætlum við að fara með 
sigur af hólmi,“ segir hann um kom-
andi verkefni. hjorvaro@frettabladid.is

Viljum enda árið með sigri 
Erik Hamrén segir að sigur gegn Belgíu gæti komið íslenska karlalandsliðinu í fótbolta til góða í undan-
keppni EM 2020. Þá sé það mikilvægt fyrir íslenska liðið að enda árið með sigri eftir óhagstæð úrslit á árinu.  

FÓTBOLTI Klukkan 16.30 á morgun 
flautar Anthony Taylor til leiks 
hjá Manchester-liðunum, City og 
United, á Etihad. Þetta er lokaleikur 
12.  umferðar ensku úrvalsdeildar-
innar og sá síðasti fyrir landsleikjahlé.

City hefur byrjað þetta tímabil 
eins og liðið endaði það síðasta; 
með því að vinna leiki og skora haug 
af mörkum. Strákarnir hans Peps 
Guardiola hafa unnið níu af fyrstu 
ellefu deildarleikjum sínum og gert 
tvö jafntefli. City hefur skorað 33 
mörk og aðeins fengið á sig fjögur. 
City hefur unnið sex leiki í röð í 
öllum keppnum með markatölunni 
23-1. Það er því yfir litlu að kvarta, 
inni á vellinum allavega.

Það hefur gustað hressilega um 
United, eða réttara sagt José Mour-
inho. En úrslitin í síðustu leikjum 
hafa verið góð. United hefur unnið 
þrjá leiki í röð í öllum keppnum. 
Stærsti sigurinn kom gegn Juventus 
á miðvikudaginn. Enska liðið lenti 

undir en tryggði sér sigurinn með því 
að skora tvö mörk undir lokin. Uni-
ted hefur raunar lent undir í fimm af 
síðustu sex leikjum sínum en aðeins 
tapað einum þeirra.

United lenti einmitt undir í síð-
asta leik sínum á Etihad en kom til 
baka, vann og frestaði því að City 
fagnaði Englandsmeistaratitlinum. 
Það var einn af fáum hápunktum á 
frekar auðgleymanlegu tímabili hjá 
United sem endaði 19 stigum á eftir 
grönnum sínum.

Guardiola og Mourinho hafa 
marga hildina háð og oft hefur verið 
stirt á milli þeirra. Þeir hafa þó að 
mestu haldið sig á mottunni síðan 
þeir tóku við Manchester-liðunum 
sumarið 2016.

Lið undir stjórn Guardiola og 
Mourinho hafa mæst 21 sinni. Spán-
verjinn hefur yfirhöndina í leikjum 
þeirra á milli. Hann hefur unnið tíu 
leiki, Mourinho fimm og sex sinnum 
hefur orðið jafntefli. – iþs

Verður United fyrst liða til að vinna meistarana?

Leikmenn Manchester City eru í góðri æfingu við að fagna mörkum enda 
skorað heilan helling af þeim á undanfarin misseri. NORDICPHOTOS/GETTY

Erik Hamrén bíður enn eftir sínum fyrsta sigri sem þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hugarfarið var 

einnig allt annað og 

það var gaman að sjá það. 

Við þurfum hins vegar að 

bæta okkur í varnarleiknum 

og bæta smáatriðin þar.

Erik Hamrén

Guðrún Brá 
með forystu
GOLF Guðrún Brá Björgvinsdóttir er 
með forystu eftir fyrstu tvo hringina 
á lokamóti Evrópumótaraðarinnar. 
Mótið fer fram í Barcelona á Spáni.

Guðrún Brá er á tveimur höggum 
undir pari líkt og Anais Meyssonn-
ier frá Frakklandi. Guðrún Brá lék 
á pari vallarins á öðrum hringnum 
í gær. Fyrsta hringinn lék hún á 
tveimur höggum undir pari.

Guðrún Brá er í 71. sæti á stiga-
lista Evrópumótaraðarinnar. Staða 
hennar verður væntanlega mun 
betri eftir mótið í Barcelona. – iþs

Guðrún Brá er í góðri stöðu í Barce-
lona. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

LIVA stjarna. Gengur fyrir rafhlöðum.
H30 cm. 40 LED ljós. 3.495 kr.
H70 cm. 80 LED ljós. 6.995 kr.

30% 
AF ÖLLUM 

JÓLALJÓSUM
TILBOÐ GILDIR TIL OG 
MEÐ 12. NÓVEMBER

25% 
AF NORDIC
MATARSTELLI

jólatré meðmm  LED ljósi. i
Gengur fyrir rafhlöðum. H32 cm. 3.995 kr.
H37 cm.4.995 kr.

OLINA jólatré úr keramik með ljósi. 10 cm. 2.495 kr. 1222,52,5 cm.cmm.m. 2.995 kr. 15,5 cm. 3.495 kr.

OOLINOL NO AA stjstjarnaarna. Ø8 cm. 2.92.995 k9 r.AA
Gengggur fur fyyririr rafra hlöððum.um

AGNEAGNAG S stjjjarna. LED. 
H10 cm. 2.992 995 kr5 k G. Gengurur fyrfyrir rir raafhhhlaa öðum.NORDIC matarstell. Coal, sandlndldlndlitaðitaðitaðitað ðeðaðeða grágg tt. 

CLARA könglar. LED ljós. Ø8 x 10 cm. Gengur fyrir rafhlöðum. 2.995 kr.



LAKE
Borðstofustóll. Svartir fætur og 

kúrekagrátt PU-leður.

 19.992 kr.   24.990 kr.

 11.992 kr.   14.990 kr.

ALBERTA 
Borðstofustóll, 

grátt PVC áklæði.

 6.743 kr.   8.990 kr.

YORK
Borðstofustóll.  

Þrír litir í PU-leðri; svartur,  
koníaksbrúnn og kúrekagrár.

NORDIC
Vandað borð stofuborð frá 
Skovby.  Olíuborin eik allan 
hringinn eða hvíttuð olíuborin 
eik og svart nano yfirborð 
Stærð: 100 x 183/274 x 74 cm.

Olíuborin eik

 185.069 kr.   198.999 kr.

Stækkanlegt í 274 cm  
með innbyggðri  

stækkun.

Hvíttuð, olíuborin eik með svörtu nano 

 227.384 kr.   244.499 kr.

Notalegur nóvember 
fyrir lifandi heimili
Ótrúlegt úrval borðstofuborða og -stóla

IBIZA 
Eldhúsborð, hvítt eða eik.
Stærð: Ø 110 cm H: 74 cm

 29.993 kr.   

 39.990 kr.

. .38 . . 99 .

APHENO 
Borðstofuborð, hringlaga úr spónlagðri 
hnotu. Stærð: Ø 106 cm H: 75 cm

 39.593 kr.  

 59.990 kr.

YORK

Hátíð í Höllinni 

Þú finnur nýjustu bæklinga

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

linga



5.

JOHN
Hægindastóll. Slitsterkt áklæði, 4 
litir; gulur, blár, ljós- og dökkgrár.

 22.493 kr.   29.990 kr.

1. Broste hnífapör Titanium gold 4×4 hlutir 22.900 kr. • 2. Jimu Moscow Mule stál könnur 
í svörtu eða brons, hömruð kanna 1.690 kr., slétt kanna 1.790 kr., stórt martini glas 1.990 

kr. • 3. Kay Bojesen Ruth söngfuglar, rauður/bleikur 15 cm 10.490 kr., viðarlitur 16 cm 
14.490 kr. • 4. Ralph Lauren Holiday ilmkerti sem færir þér jólin. Kertið kemur í fallegri 
gjafaöskju 7.990 kr. stk. • 5. Sophia styttur í úrvali, m.a. Nike verð 5.790–29.990 kr. stk.

7.6.

EMBRACE
Hægindastóll. Svart eða grátt  
PU-leður og svart sléttfauel. 

 26.243 kr.  

 34.990 kr.

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm  86.243 kr.   114.990 kr.

ETHAN
LA-Z-BOY hæginda stóll. 

Dökk- og ljósgrátt slitsterkt áklæði. 
Stærð: 81 x 103 cm H: 109 cm

 87.992 kr.  

 109.990 kr.

www.husgagnahollin.is
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ETHAN er einnig 
fáanlegur í 

nokkrum
 litum í leðri 

og bæði 
2ja og 3ja 

sæta sófi í 
áklæði eða leðri

PASO DOBLE
U-sófi frá Furninova. Hægri eða vinstri tunga.
Corrie Night grásprengt áklæði. Stærð: 375 × 156/258 × 80 cm  374.993 kr.   499.990 kr.

1.

2.

3.

4.

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF FALLEGUM GJAFAVÖRUM

ana okkar á husgagnahollin.is

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

P
U
C

kakar ár á husghusgagnaagnah llhollh llholli iiin.iin.isssana kkokk

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is

PASSO
Borðstofuborð. 
Með grárri keramik plötu.
Sjá nánar bls. 3

www.husgagnahollin.is
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Notalegur nóvember  
fyrir lifandi heimili



Það verður ekkert  til 
sparað á fjölskyldu-
Airwaves Norræna 
hússins í dag. Við-
burðurinn stendur yfir 
frá ellefu til fjögur. Það 

er ókeypis aðgangur og börnin fá að 
prófa að spila á ýmis hljóðfæri og 
standa á sviði. Opnaður verður tón-
listarleikvöllur. Leiksvæði þar sem 
börn geta prufað hljóðfæri og hljóð-
forrit, leikið sér með hljóð og samið 
tónlist undir leiðsögn tónlistarfólks.

Klukkan þrjú hefst svo fjöl-
skyldureif sem Dj Yamaho, betur 
þekkt sem Natalie Gunnarsdóttir, 
stýrir. Fjölskyldur geta sameinast 
í danspartíi og búningar, glimmer 
og sjálflýsandi aukahlutir hjartan-
lega velkomnir. „Ég ætla að spila 
danstónlist frá níunda áratugnum í 

bland við nýtt. Þetta snýst allt um 
stuð og það er akkúrat það sem 
verður á boðstólum,“ segir Natalie 
um tónlistarvalið og lofar mjög 
góðri stuðstemningu. „Já þetta verð-
ur mega stemning. Það er búið að 
búa til alvöru reifstemningu í Nor-
ræna húsinu og ég virkilega hlakka 
til að fá krakkana og foreldrana með 
á dansgólfið,“ segir hún.

Natalie á ekki börn sjálf en vinir 
hennar ætla að mæta með börnin 
sín. Hún gefur það heilræði að fólk 
mæti bara eins og það er stemmt og 
eins og það langar til. „Fólk mætir 
bara eins og því líður best. Það verð-
ur mikið um neonljós og leiserljós 
þannig að það myndi ekki skemma 
að mæta í einhverju hressandi,“ 
segir hún. 

Airwaves er líka fyrir börn

Natalie og félagar taka á móti barnafjölskyldum og lofa stuði og stemningu á reifi í Norræna húsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Jól í skókassa er alþjóðlegt verk-
efni sem felst í því að fá börn 
jafnt sem fullorðna til 
þess að gleðja önnur 

börn sem lifa við 
fátækt, sjúkdóma og 
erfiðleika með því 
að gefa þeim jóla-
gjafir. Gjafirnar eru 
settar í skókassa og 
til þess að tryggja að 
öll börnin fái svip-
aða jólagjöf er mælst 
til þess að ákveðnir 
hlutir séu í hverjum kassa. 
„Við mælum með því að setja 
leikföng, skóladót, snyrtidót, föt og 

sælgæti,“ segir Gríma Katrín Ólafs-
dóttir, einn aðstandenda verkefnis-

ins. Síðasti skiladagur í ár er í 
dag, 10. nóvember. Það er 

hægt að skila kössum 
inn á Holtaveg 28 til 

klukkan fjögur.
KFUM og K í Úkra-

ínu dreifir þeim á 
munaðarleysingja-
heimili, barnaspítala 

og til barna einstæðra 
mæðra. Alltaf fara ein-

hverjir frá Íslandi til að 
afhenda gáminn og fylgjast 

með útdeilingunni eftir megni. 
Gríma Katrín fór um síðustu jól 

til að dreifa gjöfum. „Mér fannst 
virkilega erfitt að fara frá þeim. Þau 
glöddust svo innilega við það að fá 
gjafir og mig langaði ekki til að fara, 
heldur til þess að gera meira fyrir 
þessi börn,“ segir hún frá. – kbg

Síðasti skiladagur á jólum í skókassa í dag

Um helgina 

Í Norræna húsinu 
verður haldið off-
venue fjölskyldufjör 
í dag. Börn og ung-
menni fá að prófa að 
spila á hljóðfæri, spila 
á sviði með reyndu 
tónlistarfólki og 
dansa reif. 

ÞAÐ VERÐUR MIKIÐ UM NEONLJÓS OG LEISERLJÓS 
ÞANNIG AÐ ÞAÐ MYNDI EKKI SKEMMA AÐ MÆTA Í 
EINHVERJU HRESSANDI.

ÞAU GLÖDDUST SVO INNI-
LEGA VIÐ ÞAÐ AÐ FÁ 
GJAFIR.

Gríma 
Katrín.

Ögrandi og 
óvenjuleg
Ritsafn Dags 
Sigurðarsonar 
geymir verk hans 
frá árunum 1957-
1994, öll ögrandi 
og óvenjuleg. 
Skemmtilegar 
myndir prýða 
bókina, bæði 
af málverkum 
listamannsins og 
honum sjálfum.

Bodyguard á Netflix
BBC spennuþáttaröðin The Body Guard hefur 
slegið í gegn á Netflix. Þættirnir voru teknir til 
sýninga 24. október. Aðalsöguhetjur eru lífvörður-
inn David Budd (Richard Madden) og dómsmála-
ráðherrann Julia Montague (Keeley Hawes).

Hagavagninn
Hagavagninn er 
nýopnaður staður 
við Vesturbæjar-
laug þar sem þeir 
félagar Emmsjé 
Gauti og Ólafur 
Örn Ólafsson mat-
gæðingur fram-
reiða hamborgara. 
Sérstaklega 
mælum við með 
kjúklingavængj-
unum.

Bohemian 
Rhapsody
Sama hvað þér 
kann að finnast 
um Queen þá 
er þessi bíó-
mynd frábær 
skemmtun 
fyrir alla. Meira 
að segja miðaldra 
nöldurkarla, 
ruddalegar týpur 
með vonlausan 
tónlistarsmekk.

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is
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VIÐ SÝNUM VILJA Í VERKI
Við hjá Landsneti tökum með stolti við gullmerki Jafnlauna- 

úttektar PwC. Viðurkenningin hvetur okkur áfram til að gera 

enn betur í baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna.



„Ég er reyndar öll orðin hvít núna. Með hvítar augnabrúnir og augnhár. Mér fannst þetta ómögulegt í fyrstu en þegar dr. Hamid sagði mér hvað hann væri glaður að sjá mig svona – það þýddi að með-
ferðin væri að virka vel – þá tók ég útlitið í sátt. Þetta eru sigurörin mín,“ segir Elísabet Ronaldsdóttir sem gekkst undir svokallaða ónæmismeðferð við krabbameini. MYND/MÁNI HRAFNSSON

Það er blámorgunn 
í Vancouver. Elísa-
bet Ronaldsdóttir fær 
sér morgunbollann á 
meðan hún ræðir góðar 
fregnir af heilsu sinni 

við blaðamann í Reykjavík. Elísabet 
var greind með fjórða stigs krabba-
mein fyrir um það bil ári. Húð-
krabbamein (melanóma) sem hafði 
dreift sér í bris. Hún er nú laus við 
meinið eftir að hafa gengist undir 
ónæmismeðferð hjá einum færasta 
sérfræðingi Bandaríkjanna í slíkri 
meðferð, dr. Omid Hamid.

„Ég er í skýjunum, það er erfitt að 
finna orð yfir það hversu hamingju-
söm ég er að fá þessa niðurstöðu,“ 
segir Elísabet.

„Það eru svo margir þættir sem 
koma að bata mínum. Einn er að 
hafa réttar tryggingar, annar er að 
ég á vini sem fundu lækninn minn, 
dr. Hamid, og fengu hann til að taka 
við mér.

Ég veiktist alvarlega í Vancouver 
í Kanada og var flutt þaðan til dr. 
Hamid á Cedars-Sinai-sjúkrahúsið 
í Los Angeles. Ég hef sem betur fer 
sjaldan farið á sjúkrahús. Helst til 
að eiga blessuð börnin mín en fór 
reyndar í litla aðgerð á Íslandi þar 
sem eitlar voru fjarlægðir, það var 
nokkrum mánuðum áður en ég 
veiktist fyrst. Það var einföld aðgerð 
og ekkert mál. En svo tók þetta sig 

upp og ég varð svona hræðilega 
veik,“ segir Elísabet.

Eins og í vísindaskáldsögu
Dr. Hamid er stórkostlegur sér-
fræðingur og virtur um allan heim 
fyrir það sem hann er að gera hjá 
The Angeles Clinic. Hann sérhæfir 
sig í melanómakrabbameini en 
vegna þess hve vel gengur í þessum 
ónæmisfræðum er hann líka farinn 
að meðhöndla fólk með lungna-, 
brjóst- og heilakrabbamein, svo 
dæmi séu tekin,“ segir Elísabet.

„Hann er sérstök týpa. Ég vissi 
það um leið og ég hitti hann að ég 
gæti treyst honum. Stundum reynir 
maður að hafa einhver ítök en ég 
hef ekki einu sinni yfirborðsþekk-
ingu á þessum fræðum. Ég var því 
fegin og þakklát að gefa honum 
stjórnina,“ segir Elísabet.

Hún segist aldrei hafa komið inn 
á viðlíka sjúkrahús og Cedars-Sinai 
í Los Angeles. „Þetta var eins og 
geimstöð. Allt svo glæsilegt. Stund-
um fannst mér læknarnir vera eins 
og hólógrömm. Eins og ég væri í vís-
indaskáldsögu. Dr. Hamid kynnti 
mig þar fyrir persneska hernum 
sínum eins og hann kallaði lækna-
teymið.

Á hverjum morgni hitti ég sex eða 
sjö lækna. Ég hitti til dæmis skurð-
lækni á hverjum morgni, þó að það 
stæði aldrei til að skera mig. Ég var 

Þetta eru sigurörin mín
ekki með skurðtækt mein. Samt 
gáfu allir læknarnir sér tíma til að 
fylgjast með. Ég geri mér fulla grein 
fyrir því hvað það voru mikil for-
réttindi að hljóta þessa meðferð,“ 
segir hún.

„Þegar dr. Hamid sagði mér að ég 
þyrfti að fara í jáeindaskanna, þá 
var ég bara í huganum farin í ferða-
lag. Reynslan að heiman er kostuleg 
þar sem maður þarf að ferðast milli 
landa í slíkan skanna. En svo var ég 
bara komin í skannann eftir korter. 
Allar rannsóknir voru gerðar strax 
og án umstangs.  

Þróunin er stórkostleg
Það væri mikil gæfa ef við á Íslandi 
tækjum þá ákvörðun að forgangs-
raða pening inn í heilbrigðiskerfið 
og veita fjármagni í nauðsynlegar 
rannsóknir og aðgerðir. Það er ekki 
eins og okkur skorti snillingana og 
í krafti smæðar okkar og ríkidæmis 
ættum við að geta haldið gangandi 
heilbrigðisþjónustu á heimsmæli-
kvarða fyrir alla Íslendinga. Eitt-
hvað sem við öll gætum verið stolt 
af. Ég er samt alfarið á móti einka-
væðingu í heilbrigðisgeiranum og 
alls ekki á leiðinni í framboð,“ segir 
Elísabet og skellihlær.

Meðferðin sem Elísabet hlaut 
hefur vakið heimsathygli. „Þróunin 
er stórkostleg, þeir eru að fá Nób-
elsverðlaunin fyrir framlag sitt til 
læknavísinda. En á sama tíma 

Elísabet  
Ronaldsdóttir,  
færasti kvikmynda-
klippari landsins, var 
greind með fjórða 
stigs krabbamein 
fyrir rúmu ári en er 
nú laus við meinið. 
Elísabet gekkst 
undir ónæmismeð-
ferð í Los Angeles og 
segist óska sér að hér 
heima á Íslandi sé 
hægt að byggja upp 
viðlíka þjónustu. 

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

ÉG VEIKTIST ALVARLEGA 
Í VANCOUVER Í KANADA 
OG VAR FLUTT ÞAÐAN TIL 
DR. HAMID Á CEDARS-
SINAI-SJÚKRAHÚSIÐ Í 
LOS ANGELES. ÉG HEF SEM 
BETUR FER SJALDAN FARIÐ
Á SJÚKRAHÚS. HELST TIL 
AÐ EIGA BLESSUÐ BÖRNIN 
MÍN EN FÓR REYNDAR Í 
LITLA AÐGERÐ Á ÍSLANDI 
ÞAR SEM EITLAR VORU 
FJARLÆGÐIR. 

↣
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Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6  

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5 

Sími 515 7050 volvocars.is

bestu lúxusjepparNIR
eru frá volvo

Volvo xc90 AWD

margverðlaunaður
lúxusjeppi
Volvo XC90 AWD hefur verið hlaðinn lofi frá því 
hann kom fyrst á markað sem endurspeglast í 
meira en 65 alþjóðlegum verðlaunum. Hann var 
kynntur sumarið 2015 á Íslandi og valinn Bíll ársins 
á Íslandi 2016 og skömmu síðar Jeppi ársins í 
Bandaríkjunum. Honum hefur hlotnast fjöldi 
annarra verðlauna m.a. öruggasti bíllinn og 
öruggasti stóri jeppinn af Euro NCAP og hlaut 
Top Safety Pick af Bandarísku umferðaröryggis-
stofnuninni (IIHS). 
Volvo XC90 AWD er skandínavískur lúxus beint frá 
Gautaborg hlaðinn búnaði og þægindum. 

XC90 AWD dísil verð frá: 8.990.000 kr.

XC90 AWD T8 tengitvinn verð frá: 10.190.000 kr.

Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur bíll.
Hann var valinn heimsbíll ársins 2018 af World 
Car Awards og öruggasti bíllinn hjá Euro NCAP 
árekstrarprófunarstofnuninni. Hann var einnig 
valinn jeppi ársins 2018 af Bandalagi íslenskra 
bílablaðamanna og hefur hlotið fjölda annarra 
verðlauna.
Volvo XC60 AWD er skandinavísk nútímahönnun 
að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla 
beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum 
gæðaefnum sem gera hverja ökuferð að einstakri 
upplifun.

XC60 AWD dísil verð frá: 7.290.000 kr.
XC60 AWD T8 tengitvinn verð frá: 8.890.000 kr.

Volvo xc60 AWD

HEimsbíll ársins 2018

MADE BY SWEDEN

Volvo xc40 AWD

Bíll ársins 
í evrópu 2018
Það eru breyttir tímar. 
Meira er ekki lengur allt.
Volvo XC40 AWD hefur allt sem þú þarft. 
Engu er ofaukið. Framúrstefnuleg hönnunin 
og nýstárleg tæknin gera þennan jeppa 
alveg einstakan. Svo einstakan að hann
var valinn Bíll ársins í Evrópu 2018 
og að auki fékk hann fimm stjörnur 
í árekstraprófunum Euro NCAP.
Skandinavískur lúxus í nýstárlegum búningi.
 
XC40 AWD dísil verð frá: 6.290.000 kr.
XC40 AWD bensín verð frá: 6.690.000 kr.

Komdu og skoðaðu þessa frábæru verðlaunajeppa

í nýjum glæsilegum sýningarsal Volvo að Bíldshöfða 6

BEST OVERALL PERFORMER 2017

2016
BEST IN CLASS - OVERALL 2016



veit ég að það er mjög persónu-
bundið hvernig fólk tekur meðferð-
inni og líka hvernig henni er beitt. 
Ég fór til dæmis í stóra genarann-
sókn áður en meðferð hófst þar sem 
dr. Hamid reyndi að greina hvaða 
lyf myndu henta mér best.

Eins og ég er himinlifandi, þá er 
ekkert sem segir að einhver sem fær 
sömu meðferð fái sömu niðurstöðu. 
Persneski læknaherinn minn og 
dr. Hamid eru í skýjunum yfir þessu. 
Ég losnaði svo hratt við þetta. Nú er 
bara verið að trappa mig niður af 
sterunum. Ég hlakka til að sjá betur 
í andlitið á mér, ég er auðvitað svo-
lítið bólgin ennþá. Eins og fullt 
tungl,“ segir hún og hlær.

Sprenging í  tilfellum
Elísabet segir að þó að hún hafi 
verið greind með húðkrabbamein 
hafi aldrei fundist á henni blettur.

„Aldrei grunaði mig að ég myndi 
fá húðkrabbamein. Ég er aldrei í 
sól og það fannst aldrei illkynja 
blettur. En læknarnir sögðu mér 
frá því að það hefði orðið spreng-
ing í tilfellum og það er vegna þess 
að ósonlagið er að þynnast,“ segir 
Elísabet og segir skaðlega geisla 
eiga greiðari leið að fólki. „Þú átt 
að vera með sólarvörn þó að það 
sé mið nótt. Þó að það sé rigning. 
Það er eitthvað sem við verðum 
að skoða líka. Við getum ekki bara 
meðhöndlað krabbamein, við 
verðum að verjast því líka. Auð-
vitað er besta leiðin að fylgjast 
með blettum. En þessu finnst mér 
vert að vara við. Ósonlagið er sér-
staklega þunnt yfir Íslandi. Fyrst 
þegar ég veiktist þá hugsaði ég með 
mér að nú væri sólin í Hollywood 
að drepa mig. En líklega voru það 
geislarnir heima.“

Elísabet er einn færasti og far-
sælasti kvikmyndaklippari lands-
ins og þegar hún veiktist stóð hún 
á hátindi ferils síns.

Í veikindunum klippti hún stór-
myndina Deadpool 2 og nú þegar 
hún er að ná fullri heilsu er hún 
tilbúin að taka aftur að sér stærri 
verkefni.

„Ég trúi því að það hafi á vissan 
hátt hjálpað mér að hafa fulla vinnu 
samhliða meðferðinni. Því ég hafði 
um eitthvað annað að hugsa en 
krabbamein. Þegar ég útskrifaðist 
af sjúkrahúsinu í Los Angeles var 
mér boðið að koma aftur til vinnu 
á Deadpool sem ég gerði og kláraði 
verkefnið. Það fannst mér gott. Ég 
þurfti síðan að hafna fullt af spenn-
andi verkefnum vegna þess að ég 
var bundin í meðferð í borginni. 
En ég hef verið nógu lukkuleg til 
að fá smærri verkefni til að halda 
mér upptekinni í gegnum með-
ferðina. Ég er náttúrulega algjör 
vinnualki,“ segir hún og hlær. 
„Það er alveg deginum ljósara. Mér 
finnst svo gaman í vinnunni. Allir 
sem hafa fengið krabbamein finna 
fyrir því hvað þetta er mikil árás 
á líkamann. Hvað maður missir 
mikla stjórn á lífi sínu. Ég held það 
sé engin ein leið til að takast á við 
það. Það er persónubundið hvað 
hentar fólki í þessum aðstæðum. Ég 
hef þá barnslegu trú að ég geti nært 
vissar aðstæður með því að hugsa 
of mikið og tala mikið um þær, og 
er því fegin að hafa haft annað að 
hugsa um en þessi veikindi,“ segir 
Elísabet.

Sátt við sigurörin
„Í ágúst ákvað ég að fara aftur til 
Vancouver í verkefni á vegum Net-
flix,“ segir Elísabet og segir það hafa 
verið góða tilfinningu að takast á 
við slæmar minningar sem hún átti 
frá borginni vegna veikinda sinna 
þar.

Elísabet segir stuðning ástvina 
sína mestu gæfu. Máni Hrafnsson, 
elsti sonur hennar, kom til hennar 
og hefur fylgt henni og aðstoðað í 
meðferðinni.

„Sonur minn og börnin mín öll 
hafa verið eins og klettur. Máni 
lagði allt til hliðar og kom til að 
vera hjá mér. Ég er tossi og aldrei 
dettur mér í hug að neitt slæmt 
komi fyrir. Bara það að hann hafi 
komið að sortera allt í sambandi 
við tryggingar og annað var svo 

ótrúlega mikilvægt. Ég hefði aldr-
ei getað gert þetta án hans. Svo 
var hann bara með mér í marga 
mánuði og hann er hér einmitt 
núna,“ segir Elísabet og kallar á son 
sinn sem gægist á tölvuskjáinn og 
heilsar blaðamanni. Það er óhætt 
að segja að mæðginin séu lík.

„Já, við hlæjum oft að því hversu 
lík við erum,“ segir Elísabet. „Ég er 
reyndar öll orðin hvít núna. Með 
hvítar augnabrúnir og augnhár. 
Mér fannst þetta ómögulegt í fyrstu 
en þegar dr. Hamid sagði mér hvað 
hann væri glaður að sjá mig svona 
– það þýddi að meðferðin væri að 
virka vel – þá tók ég útlitið í sátt. 
Þetta eru sigurörin mín.“

Enginn ótti
Hún segist hafa uppgötvað í veik-
indunum að hún væri ekki hrædd 

við dauðann. „Lífið er fallvalt og allt 
getur gerst. Ég verð að segja eins og 
er að mér finnst ég ekki breytt mann-
eskja eftir þetta allt saman. Ég upplifi 
ekki að ég hafi stærri tilgang í lífinu. 
Ég varð ekki fyrir trúarlegri upplifun. 
En dauðinn er ekki eitthvað sem ég 
þarf að hræðast og þá veit ég það. Ég 
fann ekki fyrir neinum ótta. Ég hafði 
auðvitað áhyggjur af börnunum. En 
nú er bara orðið bjart.“

Hún segir mikilvægt að lifa ekki í 
ótta við að fá krabbamein. „Nei, það 
gengur ekki að lifa í ótta. En það er 
gott að vera skynsamur. Vera með-
vitaður um hætturnar. Hugsa ágæt-
lega um heilsuna. Ég er ekkert lík-
amsræktarnörd en meðferðin gekk 
betur því ég var í góðu formi.

Hlutir geta dunið yfir og það er 
ágætt að vera undir það búinn,“ segir 
Elísabet.

ÞAÐ GENGUR EKKI AÐ LIFA
Í ÓTTA. EN ÞAÐ ER GOTT
AÐ VERA SKYNSAMUR. 
VERA MEÐVITAÐUR UM 
HÆTTURNAR. HUGSA 
ÁGÆTLEGA UM HEILSUNA. 

Hvað er ónæmis-
meðferð?
Ónæmismeðferð í krabbameins-
lækningum felst í því að virkja 
ónæmiskerfi einstaklingsins 
í baráttunni við krabbamein. 
Meðferðin er tiltölulega ný, þó að 
læknar hafi allt frá því snemma 
á síðustu öld freistað þess að 
efla náttúrulegar varnir ein-
staklingsins til að berjast gegn 
sjúkdómnum.

Ekki er langt síðan ónæmis-
meðferð bættist í flokk með-
ferðarúrræða sem staðið hafa 
sjúklingum, og læknum þeirra, 
til boða. Hingað til hafa úrræðin 
verið skurðaðgerð, geislameð-
ferð og lyfjameðferð.

Ónæmismeðferðin á uppruna 
sinn í tilraunum James P. Allison 
og Tasuku Honjo en þeir sýndu 
fram á það hvernig ákveðin 
prótein hamla virkni T-fruma 
ónæmiskerfisins (svokallaðra 
drápsfruma) í þeirri miklu orrustu 
sem geisar í líkamanum þegar 
krabbameinsfrumur brjótast 
fram. Með því að bæla þessi til-
teknu prótein er hægt að virkja 
ónæmiskerfið frekar í viður-
eigninni við krabbamein. Allison 
og Honjo fengu á dögunum 
Nóbelsverðlaun í læknisfræði 
fyrir rannsóknir sínar.

Engin töfralausn er fólgin í 
ónæmismeðferð. Hún mun ekki 
virka fyrir alla krabbameins-
sjúklinga og sem stendur er hún 
fyrst og fremst notuð hjá ein-
staklingum sem eru langt leiddir 
í veikindum sínum, og þá yfirleitt 
samhliða hefðbundinni lyfja-
meðferð.

Ónæmismeðferð við krabba-
meini er víða stunduð í dag, þar á 
meðal hér á landi, og hefur gefið 
góða raun.

Í ónæmismeðferð eru náttúru-
legar varnir einstaklingsins til að 
berjast gegn sjúkdómnum efldar.

ÓNÆMISMEÐFERÐ 
VIÐ KRABBAMEINI ER 
STUNDUÐ HÉR Á LANDI 
OG HEFUR GEFIÐ GÓÐA 
RAUN.

Allison og Honjo. 

„Dauðinn er ekki eitthvað sem ég þarf að hræðast og þá veit ég það,“ segir Elísabet. MYND/MÁNI HRAFNSSON
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NÝTT!

Nú eru allar 55 
stöðvar Orkunnar 
þínar stöðvar. 
Þú færð meiri afslátt eftir því sem þú mætir oftar.
-7, -9 eða -11 krónur af hverjum lítra í hvert skipti*

Kynntu þér afsláttarþrep Orkunnar á orkan.is.

* Gildir eingöngu með kortum og lyklum Orkunnar. Gildir ekki á X-stöðvum Orkunnar.



Það var ekki auðvelt að 
segja frá en mér fannst 
það nauðsynlegt. Þetta 
er svo persónulegt að ég 
ætla ekki einu sinni að 
selja bókina úti í bóka-

búð,“ segir Dagný Maggýjar sem 
gefur út bók um móður sína.

Móðir hennar ólst upp í hópi 
13 systkina á Langanesi, lengst af í 
Heiðarhöfn sem nú er komin í eyði. 
Bók Dagnýjar kallast Á heimsenda, 
sem er bæði vísun í æskuslóðirnar 
og veikindi móðurinnar. Hún byggir 
frásögnina á viðtali sem hún tók við 
móður sína áður en hún lést og því 
fylgdi hún eftir með viðtölum við 
systkini hennar og æskuvini.

„Þetta er persónulegt verkefni 
og því gef ég bókina út sjálf og fólk 
verður að setja sig í samband við 
mig ef það vill kaupa bókina. Ég get 
líka komið í heimsókn til fólks sem 
vill ræða við mig um efni hennar,“ 
segir hún.

Dagný rifjar upp með blaðamanni 
ástæðu þess að hún settist niður til 
að skrifa sögu móður sinnar.

„Fyrir átta árum. Stuttu fyrir sex-
tugsafmæli sitt fór móðir mín í ein-
falda lýtaaðgerð. Þegar hún vaknaði 
eftir aðgerðina var hún orðin geð-
veik. Aðeins fjórtán mánuðum 
síðar misstum við hana í sjálfsvígi. 
Þetta var ráðgáta sem ég vildi reyna 
að leysa. Þetta var áskorun. Þetta 
var ferðalag í leit að svörum,“ segir 
Dagný.

„Ég vildi gera tilraun til þess að 
setja andlit á þetta orð. Sjálfsvíg. 
Það er líf og manneskja á bak við 
tölfræðina. Ég er líka að takast á við 
mína eigin fordóma og skömmina 
sem fylgdi því að missa móður mína 
úr sjálfsvígi,“ segir hún.

Fagfólk hefur stundum stigið fram 
og varað við því að ræða þessi mál-
efni?

„Þetta er viðkvæmt og það þarf að 
vanda sig. En það er miklu verra að 
þegja. Það verður að vera hægt að 
ræða þessi málefni. Þannig miðar 
okkur miklu frekar áfram. Við erum 
ekki að standa okkur nægilega vel. 
Hvorki í meðferðarúrræðum né for-
vörnum,“ segir Dagný.

Hún segist hafa upplifað að hafa 
brugðist móður sinni. „Ég var mikið 
með henni í þessum veikindum 
sem hófust strax eftir að hún fór í 
aðgerðina. Það gerðist eitthvað í 
þessari aðgerð. Ég týndi mömmu. 
Hún var orðin fárveik eftir aðgerð-
ina. Það fór einhver spírall af stað 
sem við náðum aldrei að stöðva. 
Hún gerði þrjár tilraunir til sjálfsvígs 
áður en hún lést,“ segir Dagný frá.

„Við fengum aldrei svör. Við 
vorum öll dofin og fengum engin 
svör. Hvað gerðist eiginlega? 
Mamma var glaðlynd og tilfinn-
ingarík kona. Dugleg, samvisku-
söm og metnaðarfull. Svo bara gerist 
þetta og svona ofsalega hratt,“ segir 
Dagný.

Tveimur árum eftir að hún lést 
fann Dagný upptöku með viðtali 
sem hún hafði sjálf tekið við móður 
sína. „Ég hafði gleymt því að ég tók 
þetta viðtal við hana. Ég hlustaði á 
viðtalið og fór að raða aftur saman 
myndinni af mömmu. Ekki sjálfs-
víginu, heldur henni. Hún var svo 
miklu meira en það hvernig hún 
fór,“ segir hún.

Dagný ræddi við systkini móður 
sinnar og vini og bókin er skrifuð í 
sátt og samlyndi við ástvini hennar. 
„Ég þurfti að fá meiri upplýsingar 
um æsku hennar og uppvöxt. Þegar 
hún fékk fyrsta kvíðakastið eftir 
aðgerðina þá grét hún og spurði 
mig: Af hverju var mér kastað á milli 
veggja? Af hverju vildi pabbi þinn 
mig ekki?

Ég hugsaði með mér: Hvaðan 
kemur þetta? Ég vissi ekki betur 
en að hún hefði átt góða æsku. Það 
er auðvitað þannig að þegar svona 
mikil veikindi koma upp er eitthvað 
undirliggjandi. Fólk harkar af sér. 
Mamma hefur líklegast gert það. En 
svo eldist fólk og varnirnar bresta.

Hún talaði um í veikindum sínum 
að það lægi farg á sálinni,“ segir hún. „Þetta er viðkvæmt og það þarf að vanda sig. En það er miklu verra að þegja,“ segir Dagný Maggýjar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

Magnea Guðný Stefánsdóttir 
fór í einfalda lýtaaðgerð stuttu 
fyrir sextugsafmælið sitt. Þeg-
ar hún vaknaði eftir aðgerðina 
hafði eitthvað brostið innra 
með henni. Fjórtán mánuðum 
síðar batt hún enda á líf sitt.

    Myndin  
af mömmu

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

ÉG HAFÐI GLEYMT
ÞVÍ AÐ ÉG TÓK ÞETTA 
VIÐTAL VIÐ HANA. 
ÉG HLUSTAÐI Á 
VIÐTALIÐ OG FÓR AÐ 
RAÐA AFTUR SAMAN 
MYNDINNI AF MÖMMU. 
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TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN NISSAN Á GÓÐU VERÐI
VERIÐ VELKOMIN TIL OKKAR Í REYNSLUAKSTUR

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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ACENTA 2WD, SJÁLFSKIPTUR, DÍSIL
VERÐ FRÁ: 4.490.000 KR.
AFSLÁTTUR 500.000 KR.
TILBOÐ: 3.990.000 KR.

ACENTA+ 4WD, SJÁLFSKIPTUR, DÍSIL
VERÐ FRÁ: 6.290.000 KR.

AFSLÁTTUR 500.000 KR.
TILBOÐ: 5.790.000 KR.

X-TRAIL QASHQAI

Nánari upplýsingar á nissan.is OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Að hverju komstu? Hvað var 
undirliggjandi sem varð til þess að 
heilsan brast?

„Mamma þurfti alltaf að berjast 
fyrir sínu. Það varð ljóst að faðir 
hennar, Stefán Magnús Jónsson, 
beitti hana andlegu ofbeldi. Það 
hefur örugglega haft áhrif að hún 
var tilfinningarík og viðkvæm. En 
sem betur fer var hún ákveðin og 
sterk og náði lengi vel að bjarga sér 
á dugnaðinum,“ segir Dagný og segir 
að aðstæður hennar hafi oft verið 
harðneskjulegar og að fjölskyldan 
hafi þurft að glíma við erfiðleika 
sem hún hafi tekið nærri sér.

„Föður hennar er lýst svona: Stef-
án var bæði gull og grjót. Hann gat 
verið sjarmerandi en réð öllu heima 
hjá sér. Hann tók til dæmis alltaf 
laun barnanna sinna. Fram á full-
orðinsár eftir að þau fóru að vinna. 
Mamma reyndi alltaf að sanna sig 
fyrir föður sínum, gallinn var sá að 
hún var stelpa. Hún hætti aldrei að 
standa sig en undir lokin held ég að 
hún hafi verið orðin þreytt á því að 
þurfa alltaf að standa sig. En það var 
einstakt samband milli systkinanna, 
þéttur hópur, en þau kannast ekki 
öll við ofbeldi í æsku, enda gerði 
Stefán upp á milli barna sinna,“ 
segir hún.

Dagný vissi áður af ýmsum erfið-
leikum.  Móðir hennar gekk í gegn-
um mikla erfiðleika tengda fæðingu 
hennar. „Pabbi sleit trúlofun við 
hana þegar hún var orðin ófrísk. 
Þegar hún kom heim með mig af 
fæðingardeildinni henti afi henni 
út og sagði við hana: Hingað inn 
kemur þú ekki með þennan lausa-
leikskróga,“ segir Dagný og segir 
móður sína hafa verið í djúpri ást-
arsorg. Þá hafi hún upplifað mikla 
höfnun frá föður sínum. Því þrátt 
fyrir ofríkið dáði hún hann.

„Það er óendanlega sárt að hafa 
ekki getað hjálpað henni. Við 
vorum bjargarlaus. Það sem ég upp-
götvaði í þessu ferli öllu saman er að 
við eigum ekki það heilbrigðiskerfi 
sem við höldum að við eigum. Heil-
brigðiskerfið eins og það er skipu-
lagt í dag nær ekki að halda utan um 
bráð veikindi eins og mömmu. Við 
þurfum að hugsa þetta upp á nýtt, 
gera hlutina öðruvísi,“ segir Dagný.

„Mér finnst ákveðið vonleysi ríkja 
um geðsjúkdóma og hvernig við 
ætlum að takast á við þá. Ég held að 
allir séu að gera sitt besta. Fagfólk 
er allt á sínum stað að gera eins og 
það getur. En ef til vill er það ekki að 

Maggý gengin fjóra mánuði með Dagnýju. Faðir hennar var ósáttur við hana 
vegna meðgöngunnar. Með henni á myndinni er Páll vinnufélagi hennar.

UNDIR LOKIN HELD ÉG AÐ 
HÚN HAFI VERIÐ ORÐIN 
ÞREYTT Á ÞVÍ AÐ ÞURFA 
ALLTAF AÐ STANDA SIG. 

vinna í því kerfi sem það óskar sér. 
Eða við góðar aðstæður. Það þarf 
þá að horfast í augu við það og gera 
betur. Svo finnst mér að það þurfi 
að koma til viðhorfsbreyting. Bæði 
í kerfinu og samfélaginu öllu. Það er 
svo mikil harka sem einkennir sam-
félag okkar. Það er grundvallaratriði 
að vera góð hvert við annað, bæta 
lífsgæðin í okkar samfélagi og horfa 
betur á geðheilsuna,“ segir Dagný.

„Ég upplifði allan tímann með 
mömmu að það átti enginn hana 
eða hennar sjúkdóm. Það bar 
enginn ábyrgð, það talaði enginn 
við okkur. Þetta var vonlaust. Við 

vissum ekkert hvernig við áttum að 
takast á við þetta. Allir voru faglegir 
í sínu en töluðu ekki saman. Það 
vantaði mannlega þáttinn,“ segir 
Dagný og segir að það megi ekki 
taka það af fólki að ræða upplifun 
sína af þjónustu í geðheilbrigðis-
kerfinu.

Af hverri seldri bók renna 500 
krónur til Hugrúnar, félags háskóla-
nema sem sinna fræðslu um geð-
heilbrigði í framhaldsskólum og 
koma að fjölda forvarnarverkefna 
fyrir ungt fólk.

„Félagið er að gera það sem er til 
fyrirmyndar. Fræða ungt fólk um 

geðheilbrigði. Ég vil styrkja þeirra 
starf því við erum alls ekki að gera 
nóg með börnum og unglingum. Við 
verðum að gæta þess að það verði 
aldrei til þetta farg á sálinni, eða 
gefa ungu fólki bjargráð til að ráða 
við erfiðleikana,“ segir hún.

Dagný missti einnig stjúpföður 
sinn, Þorstein Ívar Sæmundsson, í 
sjálfsvígi. „Hann hélt út í fimm ár 
eftir að mamma dó. En hann vildi 
strax deyja. Það var áfall að fara 
aftur í gegnum geðheilbrigðiskerfið 
eftir fráfall mömmu. Mörgum er 
bjargað með lyfjagjöf og meðferð. 
En hún virkar ekki alltaf og þá 
verðum við að reyna að gera eitt-
hvað nýtt. Við verðum bara að gera 
betur,“ leggur Dagný áherslu á.

„Ég vil deila minni reynslu af því 
að mér finnst óþarfi að fólk standi 
eitt í þessu. Ég trúi því að það sé 
von. Það sé hægt að lifa svona 
bráð veikindi af. Ég trúi því líka að 
aðstandendur geðsjúkra hafi gott 
af umræðu um þessi málefni. Það 
þarf ekki að harka af sér hlutina í 
þögn. Ég veit að ef mamma hefði 
haft raunverulegt val þá hefði hún 
valið lífið. Allir gera það.“

Hluti systkin-
anna á Langa-
nesi. Maggý 
situr í fangi 
systur sinnar 
Hafdísar (t.h).

Dagný á góðri stundu með móður 
sinni sem þótti glaðlynd og dugleg.

ALLIR VORU FAGLEGIR Í 
SÍNU EN TÖLUÐU EKKI 
SAMAN. ÞAÐ VANTAÐI 
MANNLEGA ÞÁTTINN.

„Mörgum er bjargað með lyfjagjöf og meðferð. En hún virkar ekki alltaf og þá verðum við að reyna að gera eitthvað nýtt. Við verðum bara að gera betur,“ segir Dagný. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Brot út bókinni
Ég fylgdi henni inn á deild 
32C þar sem hún fékk út-
hlutað rúm inni á tveggja 
manna herbergi, hún var eini 
sjúklingurinn þar. Starfs-
maður geðdeildar kom og 
fór yfir innihaldið í töskunni 
hennar, tók lyf og annað 
sem hugsanlega mætti 
skaða sig með – henni yrðu 
skömmtuð lyfin á deildinni. 
Við kvöddum hana og hurðin 
skall í lás á eftir okkur. Móðir 
okkar var komin inn á geð-
deild. Hvað var að gerast?

Mamma vildi ekki fara á 
Klepp. En við gáfum henni 
ekki val. Það var systur 
minni mikil raun að sitja á 
móti henni í matsalnum á 
geðdeild þar sem hún grét 
ofan í grautinn sinn eins og 
barn. Daginn eftir færi hún á 
Klepp.

Mamma horfði á mig 
svörtum augum og sagði 
skyndilega ákafri röddu: 
„Ekki yfirgefa mig!“

Þetta var ákall. Ekki vissi 
ég þá að þegar nýr dagur risi 
myndi hún yfirgefa mig. Fyrir 
fullt og allt.

Ég kyssti hana á ennið og 
sagði henni að gefast ekki 
upp, ég myndi aldrei yfirgefa 
hana, bauð svo góða nótt og 
fór heim.

Af hverri seldri bók renna 
kr. 500 til Hugrúnar, 

félags háskólanema sem sinna 
fræðslu um geðheilbrigði í 
framhaldsskólum og koma að 
fjölda forvarnarverkefna fyrir 
ungt fólk.

Bókin kemur út um 
miðjan nóvember og 

verður til sölu á Facebook síðu 
bókarinnar. https://www.
facebook.com/aheimsenda/
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ALLT FYRIR 
   BAÐHERBERGIÐ                  

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is
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D SETTCERAVID
ssi, hnappurWC - kas

og lokandi seta.hægl

gæðavaraÞýsk g

.89038.

StuS rtusett 
verð frá  

002.890 Guoren 1L Hitastýrt 
baðtæki standard

16.9990

Ceravid Hand-
laugarsett 45cm 
með blöndunartækimeðmememe  blönduna

011144.999999990
Sturtubarkikikikikikikik
verð frá kr. 

77790

Guoren Sturtusett 
með hitastýrðum blönd-
unartækjum

34.990

Riga i með setu,  salern
eggstúturgólf- eða ve

9022221111.99

Gólf- og veggflísar frá 950 kr. m2

BoZZ sturtuhorn 
rúnað 6mm hert gler  

80x80x195 34.990 
90x90x195  37.990

BoZZ sturtuhorn 
ferkantað 6mm hert gler  

80x80x195 34.990  

BoZZ glerþil 
8mm hert gler  

95x220 23.990 
120x220  27.990

BoZZ baðþil 
6mm hert gler  

80x140 12.990 

BoZZ sturtukleefi 
ferkantaður m/stönng,
blöndunartækjum oog 
brúsu 
80x80x200 54.999000000
90x90x200  59.990

ZZ sturtrtrtrtrtrttukuuuuu lefi BooZ
aður m/stönggg,rúnna

blöndunartækjum dunartækjumblöön
og brúsu 
80x80x200 54.990
90x90x200  59.990



Hver ertu þegar þú ert 
ekki þú sjálfur?

Þessari spurn-
ingu reynir ljóða-
slammskáldið Jón 
Magnús Arnarsson 

að svara í nýju verki sem var frum-
sýnt í gærkvöldi. Tvískinnungi. 
Verkið er að hluta til byggt á reynslu 
hans sjálfs af neyslu og stormasömu 
ástarsambandi.

Jón Magnús hefur verið edrú í eitt 
og hálft ár. Er þetta hans upprisu-
saga?

„Það að ég hafi skrifað verkið. Og 
að það sé verið að setja það á svið. 
Það er mín upprisusaga. En verkið 
sjálft, sagan, hún er að hluta til 
byggð á lífi mínu og reynslu áður en 
ég komst á þann stað að geta nýtt 
reynsluna til að skrifa leikrit,“ segir 
hann. „Þetta eru sumpart minn-
ingar og tilfinningar úr minni fortíð. 
Ég leyfi skáldskapnum að flæða yfir 
það sem raunverulega gerðist. Í leik-
ritinu eru atburðir sem raunverulega 
gerðust. Samtöl sem áttu sér stað. En 
mestmegnis skáldskapur,“ útskýrir 
hann.

Verkið fjallar um átök í lífi leik-
arapars. Þau eru ástfangin í hlut-
verkum sínum á sviði og eiga einnig 
í brothættu sambandi utan sviðs.

Í forgrunni eru samskipti fólks í 
samböndum, hvernig það er sjaldn-
ast einn algildur sannleikur þegar 
tveir deila lífi. Leikritið er í bundnu 
máli og með aðalhlutverk fara Þur-
íður Blær Jóhannsdóttir og Haraldur 
Ari Stefánsson. Leikstjóri er Ólafur 
Egilsson.

Þó að Jón Magnús þreyti frumraun 
sína í leikhúsinu með sínu fyrsta 
handriti er hann ekki ókunnugur 
skáldskap. Hann er Íslandsmeistari 
í ljóðaslammi.

„Ég er á leiðinni á Evrópumeistara-
mót til Búlgaríu í lok nóvember. Svo 
fer ég seinna á heimsmeistaramótið 
í Nottingham 2019. Ég hef verið að 
reyna að starta þessari senu með 
Ólöfu Rún Benediktsdóttir mynd-
listakonu. 

Þetta form tvinnar saman leik- og 
ljóðlist. Það er mikið um bundið mál 
þó stíllinn sé frjálslegur og virðist 
höfða bæði til yngri og eldri kyn-
slóða.“

Jón Magnús greinir heiðarlega frá 
fortíð sinni.

„Ég var í stormasömu sambandi 
þar sem var mikið djamm. Við 
vorum bæði tvö svamlandi um í 
brestasúpu. Ég byggi svolítið á því 
þótt ég víxli oft hlutverkum okkar. 
Sambandið var markað af líferni 
okkar. Maður var sjálfur rosalega 
týndur og brotinn.

Hann segir tímann líða á ógnar-
hraða í sinnuleysi neyslunnar. 
„Áður en maður veit af er maður 
orðinn tvítugur. Svo er maður allt 
í einu orðinn þrítugur. Svo þrjátíu 
og fimm! Og alltaf að spóla í sama 
farinu. Þegar neyslan hefst svona 
snemma. Á þessum mótunarárum, 
þá staðnar maður á ýmsum sviðum. 
Það vindur upp á sig því þegar maður 
er dofinn í neyslu þá verða verkfærin 
bitlaus. Maður nær ekki að vinna úr 
lífinu. Hvort sem það eru bara ósköp 
hversdagslegir hlutir, samskipti við 
fólk eða áföll. Maður er bara fastur í 
því að vera ekki maður sjálfur,“ segir 
Jón Magnús hreinskilnislega.

Hvernig náðir þú því að komast 
hingað?

„Ég varð loksins edrú fyrir einu 
og hálfu ári síðan. Endanlega. Ég var 
tuttugu og fimm ára gamall þegar ég 
fór að brjótast um og reyna að losna. 
Ég náði að klára stúdentspróf í fjar-
námi og að gera einstaka hluti sem 
gerðu mér gott. Ég fór til dæmis út til 
Kaupmannahafnar í diplómanám í 
leiklist. Eins konar trúðaskóla. En var 
samt útúrdjammaður allan tímann. 
En ég var þó að gera aðra hluti en 
sömu gömlu tugguna í Reykjavík. 
En svo kom ég heim aftur úr námi 
og datt beint í sama farið og aftur í 
sambandið,“ segir hann frá.

Hvað með hana? Sem þú skrifar 
um, gerir þú það í sátt við hana?

„Ég greindi henni frá því að ég 
hefði skrifað þetta. Hún var bara 
sátt við það. Þetta er heldur ekki 
realískt heimildarverk. Þó að rauði 
þráðurinn sé úr mínu lífi og byggi á 
reynslu minni og tilfinningum,“ segir 
Jón Magnús.

„Leikritið var uppgjör mitt við 
óheiðarleikann. Svona líferni kallar 
á að ljúga að sjálfum sér. Fegra hlut-
ina þótt allt sé komið í óefni. Sem 
dæmi var ég líka að selja á þessum 
tíma. Fyrst var það aðallega gras en í 
kringum helgarnar seldi ég líka smá-
skammta af spítti og kóki. Ég gerði 
þetta aðallega til að fjármagna eigin 
neyslu. Ég var enginn gangster. Þetta 

var bara ákveðin lausn. Mér fannst 
rökrétt að gera þetta í staðinn fyrir 
að vinna eins og brjálæðingur fyrir 
neyslunni,“ segir Jón Magnús og seg-
ist oft hafa verið tekinn af lögreglu.

„Það hafði bara þær afleiðingar að 
ég var lengur í skuld og þurfti að selja 
meira. Ég var hins vegar aldrei hand-
rukkaður þó að ég hafi upplifað alls 
kyns ofbeldi,“ segir Jón Magnús frá.

Hann segir verst við neysluna 
að vera ekki maður sjálfur og vera 
sinnulaus um tilveru sína.

„Það að vera fastur í sinnuleys-
inu, það er skelfilegt. Það eru svo 
margir sem halda að þeir séu bara að 
djamma svolítið um helgar. En eru á 

þessum vonda stað. Ég held að við 
Íslendingar höldum flesta AA-fundi 
í heimi. Það er ótrúlegt hvað það eru 
margir fundir á dag víða um land. 
Þetta er þéttriðið net og það er ekki 
vanþörf á og segir mikið um umfang 
vandans,“ segir hann.

Þú sagðist áðan hafa staðnað. 
Nærðu töpuðum þroska til baka?

„Nei, þú nærð því ekki til baka. 
Þroskast bara á annan hátt. Ég upp-
lifi það þannig að ég hafi skilið hluta 
af mér eftir. Ég var sérstakur krakki. 
Mjög úr tengslum við raunveru-
leikann. Var mikið inni í höfðinu á 
mér og ekki jarðtengdur. Svo þegar 
ég færðist á unglingsaldur þá fannst 
mér sjálfsmyndin ekki heil. Ég upp-
lifði sjálfsmyndarleysi. Ég var bekkj-
artrúðurinn en var samt lokaður. 
Þegar ég byrjaði að djamma þá var 
mamma mjög hissa. Hún hváði bara 
og spurði: Ha? Þú? Og svo áður en ég 
vissi var ég orðinn fastur.“

Jón Magnús er úr mikilli leikara-
fjölskyldu. Foreldrar hans eru Þór-
hildur Þorleifsdóttir leikstjóri og 
Arnar Jónsson leikari. Tvö systkina 
hans hafa gert það gott í heimi leik-
listar, Þorleifur Örn sem á dögunum 
var valinn leikstjóri ársins í Þýska-
landi og Sólveig sem hefur átt far-
sælan feril í leikhúsi og sjónvarpi á 
Íslandi og í Þýskalandi.

„Flestir karlmenn í fjölskyldunni 
eru alkóhólistar. Meira að segja 
tengdasynirnir,“ segir hann glettinn. 
„Konurnar, þær standa sterkar. Fá sér 
bara eitt rauðvínsglas og ekkert mál. 
Hvað er það?“ segir hann og hlær.

„Þegar bróðir minn varð edrú 
tók ég við og byrjaði í neyslu. Ég hef 
fengið mikla hjálp frá fjölskyldunni 
en gaf lengi lítið fyrir það. 

Leiklistin, það er baktería? „Stóra 
bakterían í fjölskyldunni þótt ekki 
allir tilheyri þessum heimi. Oddný 
systir mín er til dæmis þrælmennt-
uð og að gera flotta hluti á öðrum 
sviðum. Mikil baráttukona fyrir 
betra samfélagi. Sumir eru hissa á 
því hvað ég virðist vita lítið um leik-
húsið miðað við aðra í fjölskyldunni. 
Ég spurði hvað ég fengi borgað fyrir 
handritið og fólk var hissa. Það hugs-
aði kannski: Spurðu bara bróður 
þinn! En ég fékk kurteislegt svar og 
mér bent á að kíkja á heimasíðu Rit-
höfundasambandsins,“ segir hann 
og brosir.

„Ég er svakalega stoltur af bróður 
mínum Þorleifi. Við erum að plana 
að ég fari út, verði í ferli með honum, 
sitji í salnum og skrifi. 

Ég get stundum verið fullur af 
sjálfsvorkunn yfir glötuðum tíma. 
En það gengur ekki. Ég er tvíefldur og 
það má búast við meiru frá mér. Það 
að týna sér svona, það er áfall. Þegar 
maður rankar loksins við sér þá nýtir 
maður hvern dag til hins ýtrasta og 
reynir að finna sátt. Mikið af tíma 
hefur farið í rugl. Það verður ekki 
aftur tekið. En núna er það að baki. 
Lengi vel henti ég öllu á haugana en 
nú vinn ég úr hlutunum. Nú ætla ég 
að lifa, anda, njóta og skrifa.“

Maður verður 
dofinn í neyslu
Verkið Tvískinnung, sem var frumsýnt í gær, byggir Jón Magnús 
Arnarsson á árum sínum í neyslu og af stormasömu ástarsambandi. 
„Leikritið var uppgjör mitt við óheiðarleikann,“ segir Jón Magnús. 

Jón Magnús skrifaði leikverkið Tvískinningur sem var frumsýnt í gærkvöldi í Borgarleikhúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON. 

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

SVO ÞEGAR ÉG FÆRÐIST 
Á UNGLINGSALDUR ÞÁ 
FANNST MÉR SJÁLFS-
MYNDIN EKKI HEIL. ÉG 
UPPLIFÐI SJÁLFSMYNDAR-
LEYSI. ÉG VAR BEKKJAR-
TRÚÐURINN EN VAR SAMT
 LOKAÐUR. 

Í KRINGUM HELGARNAR 
SELDI ÉG LÍKA SMÁ-
SKAMMTA AF SPÍTTI OG 
KÓKI. ÉG GERÐI ÞETTA 
AÐALLEGA TIL AÐ FJÁR-
MAGNA EIGIN NEYSLU. 
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Netsöludagurinn
 L AU G A R DAG U R   1 0 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 8 Kynningar: Hópkaup

Á morgun, sunnudaginn 11.11, er Singles’ Day og þá ætla Heimkaup að lækka verðið svo um munar á 1111 vörum og gefa 11% afslátt af öllum öðrum vörum. 

  Singles’ Day  
– 11.11 er netútsöludagurinn
Kínverjar héldu fyrst upp á Singles’ Day árið 1993 en í seinni tíð hefur dagurinn orðið stærsti net-
verslunardagurinn í Kína. Þessi hefð hefur svo náð fótfestu í hinum vestræna heimi undanfarin ár.
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Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652  

Undanfarnar vikur hafa starfs-
menn Heimkaup.is verið í 
óðaönn að fylla á lagerinn 

í 2.000 fermetra vöruhúsi fyrir-
tækisins. „Það stendur mikið til því 
sunnudagurinn 11.11 rennur senn 
upp og við ætlum að lækka verðið 
svo um munar á 1111 vörum og gefa 
11% afslátt af öllum öðrum vörum,“ 
segir Guðmundur Magnason, for-
stjóri Heimkaup.is. „Það eina sem 
við gefum ekki afslátt af er heim-
sendingin, hún er alltaf frí!

Singles’ Day dregur nafn sitt af því 
að tölustafurinn „1“ líkist einstakl-
ingi sem er einn og í dagsetningunni 
11.11. eru bara „einstæðingar“. 
En þrátt fyrir að upprunalega 
hafi dagurinn hafi verið nokkurs 
konar hátíð einhleypra breyttist 
hefðin fljótlega og nú er svo komið 
að dagurinn er stærsti netversl-
unardagur í heimi. Nú versla allir á 
Singles’ Day, bæði einhleypir og vel 
giftir,“ segir Guðmundur og hlær.

Fjórföldun milli ára
„Singles’ Day í fyrra kom okkur 
algerlega í opna skjöldu. Þá rúmlega 
fjórfaldaðist salan milli ára og við 
fundum að margir nýttu tækifærið 
til að kaupa jólagjafir á góðu verði. 
Við vissum að það yrði aukning 
milli ára en að fá rúmlega fjórföldun 
var eitthvað sem okkur óraði ekki 
fyrir. En Singles’ Day er greinilega 
kominn til að vera,“ segir Guð-
mundur. „Í fyrra seldist margt upp 
en við erum tilbúin fyrir meiri hasar 
í ár, því við verðum með allt að 88% 
afslátt.

Nú í ár taka margir framleiðendur 
þátt í Singles’ Day með því að lækka 
verðið til okkar, sem gerir okkur 
kleift að lækka verðið enn meira til 
neytenda,“ segir Guðmundur. „Til-
boðin gilda aðeins í 24 tíma og þar 

sem tíminn er knappur eru fram-
leiðendur oft tilbúnir að gefa okkur 
enn meiri afslátt.

Við erum að vonum spennt, því 
í ár gerum við ráð fyrir að Singles’ 
Day marki upphaf jólaverslunar-
innar,“ segir Guðmundur.

Hvað er vinsælast hjá Heimkaup.
is?

„Það er ótrúleg breidd í því 
sem er vinsælast hjá okkur,“ segir 
Guðmundur. „Við sjáum samt að 
raftækin og leikföngin eru mjög 
vinsæl og svo líka útvistarfötin og 
snyrtivörurnar.“

Hverjir versla á Heimkaup.is?
„Margir myndu halda að lands-

byggðin verslaði meira á vefnum 
en þeir sem búa í nágrenni við 
verslanir á höfuðborgarsvæðinu en 
svo er alls ekki,“ segir Guðmund-
ur. „Við sjáum það að fólk sem býr 
á höfuðborgarsvæðinu er alveg 
jafn líklegt til að panta hjá okkur 
og þeir sem búa á landbyggðinni.“

Heimkaup.is, stærsta íslenska vefverslunin, fyllir á hillurnar fyrir lætin sem hefjast á miðnætti á laugardag og standa í 24 tíma. MYNDIR/HEIMKAUP

Guðmundur Magnason segir Singles‘ 
Day vera orðinn næst stærsta dag 
ársins hjá Heimkaup.is.

Í fyrra seldist 
margt upp, en við 

erum tilbúin fyrir meiri 
hasar í ár. 

Það eina sem við 
gefum ekki afslátt 

af er heimsendingin, hún 
er alltaf frí.
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2.045
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33%
AFSLÁTTUR 44%

AFSLÁTTUR

55%
AFSLÁTTUR

88%
AFSLÁTTUR

66%
AFSLÁTTUR

44.990

29.990

11.990

4.050

4.990

2.790
6.990

3.140

4.390

527

77%
AFSLÁTTUR

AÐEINS í 

24
TÍMA
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Netsprengja 11.11
KLÁRAÐU JÓLAGJAFIRNAR Á NETINU

afsláttur á

• skor.is •                 
• air.is •

• Ellingsen.is •

hefsthefstt
á miðnættiá miðnænættttii

í  kvöldí kvökvöldld

WWW.SKOR.IS
WWW.AIR.IS
WWW.ELLINGSEN.IS

KAUPA

Bæta vöru 
í körfu  og
ganga frá 
kaupum

Veldu greiðslumáta 
· millifærsla
· kreditkort 
· greiðsludreifing 
· netgíró

Sendum heim
um allt land

TIL HAMINGJU MEÐ 
VÖRUNA ÞÍNA!

Varan kemur til þín
innan skamms

Ef þú þarft að skila 
eða skipta þá sendirðu
okkur vöruna til baka
í sama ástandi og 
þú fékkst hana með
athugasemd og við
sendum þér nýja vöru 
eða endurgreiðum þér
vöruna að fullu.



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Á tímabilinu 
23. júlí til 5. 
september, sem 
stundum er 
kallað „back to 
school“ tíma-
bilið, eða aftur 
í skólann tíma-
bilið, seldist 
varningur fyrir 
58,1 milljarð 
Bandaríkjadala í 
Bandaríkjunum. 
Mest var keypt 
í gegnum borð-
tölvur (fyrir 
38,5 milljarða 
dollara), 25% 
voru keypt með 
farsímum en 
afgangurinn í 
gegnum spjald-
tölvur. NORDIC-
PHOTOS/GETTY

Staðreyndir um vefverslun

Þrátt fyrir að hluti vefverslunar 
af heildarkökunni sé sístækk-
andi er hann þó enn fremur 

lítill, eða minni en 15 prósent af 
smávöruverslun á alþjóðavísu.

●  Áætlað er að bandarísk vef-
verslun aukist um nærri 16% 
fyrir lok þessa árs og verði þá 
yfir 526 milljarðar Bandaríkja-
dala og þar með um 10% af 
smásölumarkaðnum.

●  Amazon er langvinsælasta vef-
verslunin í Bandaríkjunum en 
nærri helmingur allrar netversl-
unar fer fram í gegnum síðuna.

●  Á tímabilinu 23. júlí til 5. sept-
ember, sem stundum er kallað 
„back to school“ tímabilið, eða 
aftur í skólann tímabilið, seldist 
varningur fyrir 58,1 milljarð 
Bandaríkjadala í Bandaríkjunum. 
Mest var keypt í í gegnum borð-
tölvur (38,5 milljarðar dollara), 
25% voru keypt með farsímum 
(14,5 milljarðar dollara) en af-
gangurinn í gegnum spjaldtölvur 
(5,1 milljarður dollara).

●  Áætlað er að bandarískir neyt-
endur muni kaupa fyrir 124,1 
milljarð á netinu í kringum 
jólin en það er um einn sjötti 
(kringum 16%) af heildarinn-
kaupum fólks í nóvember og 
desember.

●  57% af heimsóknum í vefversl-
anir eru í gegnum snjalltæki, það 
er síma og spjaldtölvur.

●  Fólk vill vita hvað aðrir hugsa 
áður en tekin er ákvörðun um 

kaup. Helst leitar það upplýs-
inga á samfélagsmiðlum.

●  63% neytenda höfðu áhuga á 
því að fá persónuleg meðmæli 
og meirihlutinn var til í að deila 
upplýsingum um sig í skiptum 
fyrir inneign, tilboð og ýmsa 
afslætti.

●  Tölvupóstur er virkasta leiðin til 
að fá fólk sem skilið hefur eftir 
ókeyptar körfur í vefverslunum 
til að endurskoða. Ein könnun 
sýndi að 38% fólks sem hætti 
við kaup sneru aftur á síðuna 
til að ljúka kaupum sínum eftir 
að hafa fengið tölvupóst með 
afsláttarkjörum á hlutunum í 
körfunni.

●  Í sömu könnun kom í ljós að 
55% svarenda sögðust vera 
líkleg til að smella á auglýsingar 
sem birtast á vefverslunum sem 
bjóða sömu vöru og þeir eru að 
leita að á öðrum stað á lægra 
verði. 80% þeirra sem enduðu á 
að kaupa vöruna á betra verðinu 
voru líklegri til að kaupa aftur 
á síðunni sem lokkaði þá til sín 
með auglýsingunni.

●  64% bandarískra netnotenda 
töldu mikilvægt að smásalar 
byðu upp á að fólk gæti keypt á 
netinu en sótt í verslun.

●  Aðeins 2% eigenda Amazon 
Alexa hafa notað búnaðinn til 
að kaupa á netinu.

●  Um 20% notenda sögðust 
myndu hugleiða kaup á hlutum 
eða þjónustu í gegnum svokall-
aðan chatbot.

●  Meirihluti neytenda (56%) 
sagðist hafa notað eða vera 
spenntur fyrir að nota þrívíddar-
tækni þegar verslað væri á 
netinu.

Vefverslun er enn hlutfallslega lítil 
miðað við smávöruverslun í heild en 
eykst þó sífellt. Vefsíðan CMO.com, 
sem sérhæfir sig í markaðsupplýsing-
um, tók saman nokkrar staðreyndir 
um vefverslun í Bandaríkjunum. 
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Sigmundur V. Kjartans-
son hefur fundið hugarró 
og slökun í bílskúrnum 
heima. Þar smíðar hann 
ýmislegt sem gleður 
augað, t.d. fallegar tré-
slaufur.
helgin  ➛6
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Salvör upplifði draumahelgi um síðustu helgi með kærastanum í bústað á Þingvöllum.  MYND/ANTON BRINK

Draumahelgin 
mætti vara lengur

Salvör Thorlacius, starfsmaður í Systrasamlaginu og annar 
eigandi fjölskyldukaffihússins Smástundar, sem stefnt er að 
því að opna á næsta ári, ætlar að eyða helginni í faðmlögum 
við dóttur sína Elsu Árnadóttur. Hún leggur mikið upp úr fjöl-
skyldusamveru um helgar og vinnur að því að koma á fót fjöl-
skylduvænu kaffihúsi í félagi við Kolbrúnu Töru Friðriksdóttur.

Pizza í 
matinn?



Salvör Thorlacius ætlar að 
verja helginni með dóttur 
sinni sem er tveggja og hálfs 

árs og er búin að vera hjá pabba 
sínum í viku. „Við ætlum að baka 
pitsu og hafa það huggulegt; lita, 
perla, fara í sund og á róló.

Hvernig er dæmigerð helgi?
Ég, Elsa og kærastinn minn 

Magnús Árnason reynum að baka 
pitsur á föstudagskvöldum. Ef ég 
er ekki að vinna í Systrasamlaginu 
á laugardeginum förum við á róló 
og í sund og stundum í Húsdýra-
garðinn. Stundum fáum við Maggi 
foreldra mína til að hafa Elsu yfir 
nótt og förum aðeins út á lífið, en 
annars erum við frekar róleg og 
eyðum helginni í notalegheit.

Hvernig er draumahelgin?
Ég upplifði hana um síðustu 

helgi. Í ullarsokkum við arineld í 
bústað á Þingvöllum með kærast-
anum mínum og hundinum hans. 
Ég væri til í aðra svoleiðis drauma-
helgi nema með Elsu dóttur minni 
líka. Hún mætti líka endast lengur 
og mín vegna vara í fjóra og jafnvel 
fimm daga.

Hvað færðu þér í morgunmat um 
helgar?

Það er mjög misjafnt. Stundum 
er ég rosalega öflug mamma og 
baka amerískar pönnukökur, 
sker niður ávexti og steiki beikon. 
Mér finnst líka æðislegt að búa til 
bygggraut með kanil, rúsínum og 
eplum. Þá bý ég til stóran skammt 
sem dugar í nokkra daga. Ég er líka 
með algjört æði fyrir vegan ost-
sneiðunum, sem fást meðal annars 
í Krónunni en osturinn er fullkom-
inn með tómötum á maískökur. Ég 
er pínulítið að missa mig yfir þeirri 
samsetningu núna.

Sefur þú út?
Já, en aðeins ef Elsa er hjá pabba 

sínum. Annars erum við vaknaðar 
upp úr átta.

Vakir þú lengi fram eftir?
Nei, ég reyni að gera það ekki. 

Finnst ég vera orðin of fullorðin í 
svoleiðis kæruleysi. Ég er hægt og 
rólega að reyna að breyta mér í A-
manneskju en það gengur misvel 
og ég tek það í skorpum.

Salvör vinnur í Systrasamlaginu 
sem hún segir falda perlu á Óðins-
götu. „Þetta er lífrænt kaffihús 
og verslun með öllu mögulegu 
tengdu heilsu, jóga og sjálfsrækt.“ 
Hún er sömuleiðis annar eigandi 
Smástundar, fjölskyldukaffihúss 
sem hún og vinkona hennar Kol-
brún Tara Friðriksdóttir eru með 
á teikniborðinu. „Hugmyndin 
kviknaði þegar við vorum báðar í 
fæðingarorlofi en þá fannst okkur 
vanta fjölskylduvænt kaffihús í 
sívaxandi kaffihúsaflóru borgar-
innar. Markmiðið er að opna 
kaffihús sem er hugsað fyrir jafnt 

Vera  
Einarsdóttir
vera@frettabladid.is 

Á fjölskyldukaffihúsinu sem Salvör og vinkona hennar Kolbrún Tara eru með á teikniborðinu verða kubbar með mismunandi lögun og tengingum frá “Imagina-
tion playground” en þá er hægt að setja saman að vild og gefa börnum frá tveggja ára aldri tækifæri á að sleppa ímyndunaraflinu lausu. NORDICPHOTOS/GETTY

Salvör leggur mikið upp úr góðri 
fjölskyldusamveru um helgar. Hér 
er hún með dóttur sinni Elsu Árna-
dóttur.

Árlegur og sívinsæll haust-
basar Kvenfélags Langholts-
sóknar verður haldinn á 

morgun, sunnudaginn 11. nóvem-
ber, í Langholtskirkju.

„Af mörgu verður að taka, líkt 
og endranær, og verða glæsilegir 
munir á boðstólum sem kvenfélag-
inu hafa hlotnast frá fyrirtækjum í 
hverfinu, bæði nytjavörur, jóladót 
og ýmislegt fleira. Þá er ótalin 
hlutaveltan vinsæla en á henni 
er fjöldi góðra vinninga og engin 
núll!“ segir Anna Birgis, formaður 
kvenfélagsins.

Freistandi kökuhlaðborð 
kvenfélagsins lokkar og laðar en 
gómsætt bakkelsið baka kven-
félagskonurnar ásamt fleiri konum 
í hverfinu.

„Við höfum fengið þjóðþekkta 
einstaklinga til liðs við okkur í 
baksturinn og gefa þeir kökurnar 
sínar á basarinn. Hver veit svo 
nema prinsessukakan og Pavlova 

verði á kökusölunni, og hægt 
verður að kaupa kaffi og meðlæti 
á basarnum enda þykir mörgum 
notalegt að tylla sér með vini yfir 
góðum kaffibolla og tertusneið,“ 
segir Anna sem á heiðurinn af víð-
frægri prinsessukökunni.

Allir sem koma að haust-
basarnum gefa vinnu sína og fer 
ágóðinn að hluta til í að klára að 
yfirdekkja sæti kirkjunnar en 

einnig til líknarmála. „Við hvetjum 
hverfisbúa ásamt gestum og 
gangandi til að koma og gera góð 
kaup í aðdraganda jóla og styrkja 
um leið gott málefni,“ segir Anna, 
full tilhlökkunar.

Haustbasarinn verður haldinn í 
safnaðarheimili Langholtskirkju, 
strax eftir messu, frá kl. 11.50 til 16.

Prinsessukaka í Langholtskirkju

Anna Birgis er for-
maður Kvenfélags 
Langholtskirkju. 
MYND/STEFÁN

Við erum að leita 
að húsnæði sem 

hentar undir starfsemina. 
Við erum með allskyns 
forkröfur viljum m.a. 
bjóða upp á vel hannað 
rými með hentugri 
setuaðstöðu fyrir fólk 
með lítil börn,

Salvör Thorlacius

fullorðna og börn á öllum aldri, 
þannig að allir fái tækifæri til að 
njóta sín,“ segir Salvör. Hún segir 
kaffihús yfirleitt aðeins taka mið 
af þörfum fullorðinna. „Stund á 
slíku kaffihúsi er ekki alltaf jafn 
ánægjuleg fyrir börn og hún er fyrir 
foreldrana. Við vitum líka að flestir 
foreldrar hafa mörgum hnöppum 
að hneppa og með því að bjóða 
upp á aukna þjónustu fyrir lítil 
börn á kaffihúsi fá þeir svigrúm 
til að sinna sínum verkefnum á 
meðan börnin þeirra leika sér.“

En hvernig standa þessi áform?
Við erum að leita að húsnæði 

sem hentar undir starfsemina. 
Við erum með allskyns forkröfur 
og viljum bjóða upp á vel hannað 
rými með hentugri setuaðstöðu 
fyrir fólk með lítil börn. Við 
viljum hafa praktíska og vel búna 
skiptiaðstöðu, spennandi og 
snyrtilega leikaðstöðu og nóg af 
barnastólum. Þá viljum við að 
hægt sé að leggja ungbörn frá sér á 

auðveldan og öruggan hátt, að auð-
velt sé að fylgjast með börnum og 
að gott aðgengi sé fyrir kerrur svo 
eitthvað sé nefnt. Við viljum síður 
vera í miðbænum og erum heldur 
að horfa á Laugardalinn eða annað 
álíka fjölskylduvænt hverfi og 
tökum fegnar á móti ábendingum 

og vangaveltum.
Meðal þess sem þær Salvör og 

Kolbrún Tara hyggjast bjóða upp á 
er leikvöllur frá bandaríska fyrir-
tækinu Imagination Playground 
en hann samanstendur af hreyfan-
legum kubbum með mismunandi 
lögun ásamt tengingum, tann-
hjólum, bugðum, kúlum og sívaln-
ingum. Kubbarnir, sem eru ætlaðir 
börnum frá tveggja ára aldri, eru 
búnir til úr umhverfisvænum og 
eiturefnalausum svampi sem þolir 
vatn, sól og hita og myglar ekki. 
„Þeir eru fisléttir og því auðvelt 
að stafla þeim upp og hreyfa þá 
til. Börnin fá því tækifæri til að 
sleppa ímyndunaraflinu lausu og 
skapa sína eigin veröld sem getur 
verið allt frá sjóræningjaskipi yfir 
í vélmenni hús eða höll.“ Að sögn 
Salvarar er von á kubbunum til 
landsins í febrúar á næsta ári. „Við 
erum með endalausar hugmyndir í 
tengslum við þá og hlökkum til að 
kynna þá fyrir fólki.“
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Allt sem við innbyrðum fer 
gegnum meltingarveginn og 
frásogast þar út í líkamann en 

hlutverk næringarefnanna er marg-
víslegt og hefur áhrif á mismunandi 
líkamsparta eða líffæri. Þegar við 
hugum ekki að því að næra okkur 
rétt hefur það áhrif á heilsufar okkar 
á svo marga og mismunandi vegu 
og flest matvæli sem við þolum 
illa ásamt ruslfæðu kemur ólagi 
á meltinguna og oftar en ekki á 
húðina líka. Húðin, sem er okkar 
stærsta líffæri, þarfnast góðrar 
umhirðu og er það fyrst og fremst 
það sem við látum ofan í okkur sem 
hefur áhrif á heilbrigði hennar og 
útlit,“ segir Hrönn Hjálmarsdóttir 
heilsumarkþjálfi.

Mælt með af húðlæknum
Hýalúronsýra er sennilega best 

þekkt sem innihaldsefni í „anti-
aging“ andlitskremum en hana er 
einnig oft að finna í liðbætiefnum, 
frunsumeðferðum, augndropum og 
varasalva. Hýalúronsýra er líka eitt 
af því sem margir húðlæknar hafa 
mælt með vegna eiginleika hennar 
til að bæta áferð húðar, gefa henni 
fyllingu og raka. Að auki getur hún 
haft góð áhrif á liði sem eru farnir að 
stirðna sem og önnur einkenni sem 
fylgja oft hækkandi aldri.

Náttúrulegt bótox?
Hýalúronsýra er eitt helsta vatns-
bindiefni líkamans og getur hún 
viðhaldið hátt í 1.000-faldri þyngd 
sinni af vatni í húðfrumum. Það 
virkar eins og smurning fyrir liðina 
og er afar mikilvægt fyrir húðina. 
Þetta efni finnst í nánast hverri ein-
ustu frumu líkamans en með hækk-

andi aldri dregur úr framleiðslu þess 
sem sést best í minni teygjanleika 
húðarinnar og hrukkumyndun. Það 
tengist einnig augum og ýmsum 
vefjum þar sem það hjálpar til við 
að varðveita kollagen og auka mýkt 
og teygjanleika eins og til dæmis í 
liðum en stirðir liðir lagast við að fá 
aukið magn af hýalrúronsýru.

50% hýalúronsýru eru í húð
Um 50% af hýalúronsýru í líkam-
anum er að finna í húðvef. „Á yngri 
árum er húðin bæði mjúk og 
teygjanleg og líkaminn endurnýjar 
þetta efni stöðugt. Þegar við eld-
umst missir húðin raka og fyllingu 
og er því afar hollt fyrir líkamann að 
fá aðstoð við endurnýjun með inn-
töku. Það getur stuðlað að hækkuðu 
rakastigi húðarinnar og bætt ásýnd 
hennar verulega,“ segir Hrönn.

Hýalúronskot – eitt á dag!
Skin Care Hyaluron Shot eru lítil 
skammtaglös sem drukkið er úr og 
þannig eru efnin tekin upp gegnum 
meltingarveginn og skila þau sér 

þangað sem þeirra er þörf. Ásamt 
hýalúrónsýrunni inniheldur Skin 
Care Hyaluron Shot™ hafþyrni 
sem inniheldur næringarefni 
sem ýta undir heilbrigði húðar, 
C-vítamín sem hjálpar okkur að 
framleiða eigið kollagen, plöntuna 
Tagates Erecta (klæðisblóm) sem 
inniheldur öflug andoxunarefni 
sem næra húðina og kollagen sem 
er uppbyggingarprótein húðar-
innar.

Skin Care Hyaluron Shot er 
gott fyrir margar sakir:
●  Gefur húðinni fyllingu
●  Húðin fær fallegri áferð
●  Dregur úr fínum línum og 

hrukkumyndun
●  Vörn gegn óæskilegum efnum í 

andrúmslofti
●  Hentar öllum húðgerðum

„Eins og áður kom fram er alltaf 
besta leiðin til að viðhalda heil-
brigði að næra líkamann innan 
frá og eru hýalúronskotin frábær 
viðbót við góða næringu. Mælt 
er með að í upphafi inntöku sé 
drukkið eitt skot daglega í minnst 
30 daga til að sjá og finna mark-
tækan mun á húðinni.“

Hægt er að taka Skin Care Hyal-
uron Shot™ eitt og sér eða taka það 
með Skin Care Collagen Filler™ 
sem hluta af daglegri umönnun 
húðarinnar.

Sölustaðir: Aptótek

Melissa Dream er vísindalega samsett
náttúrulyf, hannað til að stuðla að djúpri 
slökun og værum svefni

Þessi blanda inniheldur ekki efni sem hafa sljógvandi áhrif.

Útsölustaðir: Öll apótek, heilsuverslanir og heilsuhillur stórmarkaðanna.   Nánari á  www.artasan.is

„Ég bæði sef fastar og sofna fyrr. Ég ligg ekki 
andvaka á koddanum og vakna endurnærð og 
úthvíld. Ég sef alla nóttina og er ekki sífellt að 

g g

vakna upp eins og áður. Ég mæli hiklaust með 
g g

Melissa Dream fyrir alla“

Elsa M. Víðis  

Valið besta bætiefni við streitu hjá National Nutrition 
í Kanada

Besta leiðin til 
að viðhalda 
heilbrigði er að 
næra líkamann 
innan frá og eru 
hýalúronskotin 
frábær viðbót 
við góða nær-
ingu. 

Fegurðin 
kemur 
innan frá
Hyalúronsýra styður við uppbyggingu 
húðar, viðheldur þéttleika hennar og 
eykur styrkleika. Hyaluron Shot inni-
heldur einnig kollagen, fitusýrur, jurtir 
og andoxunarefni sem næra húðina.

Hyalúronsýra er 
eitt af því sem 

margir húðlæknar hafa 
mælt með vegna eigin-
leika hennar til að bæta 
áferð húðar, gefa henni 
fyllingu og 
raka.
Hrönn Hjálmars-
dóttir heilsumark-
þjálfi
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ÞÚ FÆRÐ EKKI BETRA FYRIR ANDLITIÐ!
Vinnur á öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum.

Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir, www.lyfja.is og www.heilsanheim.is

NÝTT

TILVALIÐ Í 

JÓLAPAKKANN

Sumir kjósa að taka innihaldsefnin 
til áður en bakstur hefst. 

Eitt aðalsmerki ensku jólakökunnar er hvað hún er oft fallega skreytt. 

Þó sumum finnist jólin vera 
langt undan er ekki seinna 
vænna að fara að sinna 

ýmsum jólaverkum. Meðal þeirra 
má nefna bakstur hinnar sígildu og 
einstöku ensku jólaköku sem þarf 
að vökva með áfengi vikum saman 
til að ná hinu eina sanna djúpa 
ávaxtabragði sem fyrir sumum er 
órjúfanlegur hluti af jólunum. Paul 
Newton rak lengi verslunina Pipar 
og salt á Klapparstíg þar sem hann 
kynnti meðal annars breska jólasiði 
og jólagóðgæti fyrir Íslendingum. 
Hann gaf Fréttablaðinu uppskrift 
að enskri jólaköku árið 2010 sem á 
engan sinn líka svo við fengum góð-
fúslegt leyfi til að birta hana aftur.

Ensk jólakaka
350 g ósaltað smjör
350 g púðursykur
450 g hveiti
6 egg
Salt á hnífsoddi
½ tsk. kanill
½ tsk. múskat
½ tsk. negull
300 g sykraðir blandaðir ávextir
450 g ljósar rúsínur
450 g kúrenur
125 g rúsínur
125 g möndluflögur
30 ml síróp
1 bolli koníak
1 krukka hreint apríkósumauk
450 g möndlumarsípan

Leggið rúsínur og kúrenur í koníaks-
bleyti nóttina fyrir bakstur.
Takið springform, annaðhvort eitt 
23 cm í þvermál, eða tvö 18 cm. 
Setjið þrjú lög af smjörpappír á 
botninn og smyrjið með smjöri. 
Þetta er gert svo kakan brenni ekki. 
Setjið einnig þrjú lög af pappír í 
hliðar formsins. Brúnum maskínu-
pappír er vafið utan um formið 
og bundið með bómullargarni. Á 
bökunarplötuna eru sett tvö lög af 
brúnum maskínupappír.
Deig: Blandið saman í skál kúrenum, 
rúsínum, ávöxtum, möndluflögum 
og kryddi. Þeytið í annarri skál smjör 
og púðursykur uns létt og ljóst og 
bætið svo einu og einu eggi í. Sigtið 
hveitið og blandið í eggjahræruna. 
Blandið henni svo saman við ávext-
ina. Að lokum er afgangi af koníaki 
bætt saman við og sírópinu. Deigið 

er tilbúið ef það dettur af sleif.
Deigið er sett í form. Sumir geyma 
formið í ísskáp fram á næsta dag en 
einnig má baka kökuna strax. Úðið 
yfir kökuna með vatni og hyljið svo 
með tveimur lögum af smjörpappír 

sem hefur verið smurður með 
smjöri og klippið á loftgat.
Kakan er bökuð við 140 gráðu hita 
í 6 klukkustundir (en 3 klukkutíma 
ef formin eru tvö). Þegar kakan er 
bökuð þarf að pakka henni í tvöfalt 

Ensk jólakaka Pauls Newton
Enska jólakakan er órjúfanlegur hluti af jólahaldi margra. Undirbúningur hennar tekur dágóðan 
tíma en hana þarf að vökva vikum saman með áfengi áður en hinu fullkomna bragði er náð.
Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Í þessum þverskurði má glöggt sjá 
hvernig sykurbráðin og marsipanið 
spila saman. Og hvað ensk jólakaka 
er einstaklega falleg og hátíðleg.  

Paul Newton rak 
lengi verslunina 
Pipar og salt 
á Klapparstíg 
sem var fastur 
viðkomustaður 
margra á að-
ventunni. MYND/
STEFÁN KARLSSON

lag af smjörpappír og pappírinn er 
festur vel með gúmmíteygjum. Svo 
er álpappír pakkað utan um hana og 
hún sett í loftþétt kökubox. Þar fær 
kakan að standa óhreyfð í nokkra 
daga. Vikulega er kakan tekin fram, 
gerðar litlar holur í botn og topp 
með grillprjóni og tveimur, þremur 
matskeiðum af koníaki hellt yfir.
Hálfum mánuði fyrir jól er kakan 
pensluð með hreinu apríkósumarm-
elaði sem er hitað fyrst. Það er gert 
svo marsípanið festist betur við kök-
una. Marsípanið má kaupa tilbúið í 
stórmörkuðum eða hjá bakara. Það 
er rúllað út og lagt yfir kökuna.
Viku fyrir jól er kakan skreytt með 
flórsykursbráð. Sumir láta nægja að 
lita marsípanið hvítt því bráðina 
getur verið vandasamt að gera.

Flórsykursbráð
675 g flórsykur
4 eggjahvítur
1 msk. sítrónusafi
2 tsk. glýserín
Flórsykurinn sigtaður, eggjarauður 

þeyttar vel. Bætið við einni msk. af 
flórsykri í einu ofurhægt og þeytið 
vel á milli. Sítrónusafa og glýseríni 
bætt út í og þeytt uns blandan er 
orðin eins og marengs.
Skálin er hulin með rökum klút og 
geymd í einn til tvo tíma. Bráðina 
má lita með matarlit. Flórsykurs-
bráðin er borin á marsípanhúð 
kökunnar. Fyrst er borið á topp kök-
unnar og þegar það hefur þornað er 
bráðin sett á hliðar hennar. Kökuna 
má síðan skreyta með marsípan-
skrauti.
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P. Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |517 5200 | www.pkarlsson.is 

Opnunartímar 
Laugardaginn 10. nóvember frá kl. 12-16
Sunnudaginn  11. nóvember frá kl. 12-16

Opið virka daga frá 10 - 17  

Helgaropnanir auglýstar nánar á heimasíðu P. Karlsson. Bi
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Stórsýning á húsbílum í Reykjanesbæ um helgina

Frábært úrval

stórglæsilegra tækja

á ótrúlegum verðum,

frá 5.990.000
Árgerðir 2014-2018

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

Sunlight T 58:  
Árgerðir 2016-2017. Markísa, hjólagrind, silfurgráar 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.



Viðtökurnar hafa 
verið mjög góðar 

hjá vinum og ættingjum 
en hingað til hef ég 
lítið verið að 
kynna þær.

Handavinnan hefur alltaf 
legið vel fyrir Sigmundi V. 
Kjartanssyni húsasmíða-

meistara sem segist snemma 
hafa byrjað að skera út og skapa 
ýmislegt með höndunum. „Ég var 
nokkuð uppátækjasamur sem 
barn á Flateyri en þaðan flutti ég 
í Kópavoginn tíu ára gamall. Þá 
urðu eðlilega miklar breytingar 
á lífi mínu og útiveran minnkaði 
mjög. Það var á þessum tíma sem 
ég datt í útskurð og ýmsa handa-
vinnu.“

Tréslaufurnar vekja athygli
Starf húsasmíðameistara er oft 
annasamt og því getur verið gott 
að gleyma stund og stað með 
góðu áhugamáli. Undanfarin ár 
hefur hann sinnt áhugamáli sínu 
í skúrnum heima á Álftanesi og 
á verkstæði sínu, en þar smíðar 
hann ýmsa fallega muni á borð 
við skálar, sleifar, kolla, trékúlur, 
gluggaskraut og svo tréslaufur 
sem hafa vakið athygli enda ekki 
á hverjum degi sem slaufur úr 
ólíkum viðartegundum eru seldar 
hér á landi. „Sonur minn vildi 
eignast tréslaufu og bað mig um að 

Gleymir stund og stað
Í annasömu starfi sem húsasmíðameistari hefur Sigmundur V. Kjartansson fundið hugarró og 
slökun í bílskúrnum heima. Þar smíðar hann ýmislegt sem gleður augað, t.d. fallegar tréslaufur.

„Hugmyndirnar 
koma bara þegar 
ég byrja en þó er 
yfirleitt eitthvað 
sem blundar í 
kollinum á mér,“ 
segir Sigmundur 
V. Kjartansson. 
MYND/EYÞÓR

Slaufurnar eru í ýmsum litum og smíðaðar úr ólíkum viðartegundum. MYNDIR/EYÞÓR OG ÓLÍNA RÖGNUDÓTTIR

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

hjálpa sér við að smíða hana. Hann 
var ekki nógu sáttur við útkomuna 
í fyrstu þannig að við þróuðum 
hana saman. Því má segja þessar 
tréslaufur sem ég er að smíða í 
dag séu byggðar á hugmynd frá 
honum.“

Góðar viðtökur
Hann segist öðlast mikla hugarró 
og slökun á verkstæðinu við 
sköpun sína auk þess sem honum 
finnist einfaldlega gaman að 
búa til eitthvað sem gleð-
ur augað. Auk sonarins 
hafa önnur börn hans 
og barnabörn fengið tré-
slaufur að gjöf og vinir og 
aðrir ættingjar hafa fengið 
nokkur stykki. „Viðtökurnar 
hafa verið mjög góðar hjá vinum 
og ættingjum en hingað til hef ég 
lítið verið að kynna þær og selja 
utan þeirra. Það er þó að breytast 
og nú langar mig að leyfa öðum að 

njóta 
þeirra. 

Ég hef einnig 
smíðað hárspennur 

fyrir litlar dömur í ætt-
inni úr hreindýrshorni.“

Nýtir afganga
Efniviðurinn kemur úr öllum 

áttum að hans sögn, frá fjöru 
til fjalla. „Oft nýti ég afganga úr 
verkefnum sem ég er að vinna í og 

einnig nýti ég afganga sem annars 
hefðu farið í eldivið. Hugmynd-
irnar koma bara þegar ég byrja en 
þó er yfirleitt eitthvað sem blundar 

í kollinum á mér áður.“
Seinna í þessum mánuði tekur 

hann þátt í sýningunni 
Handverk og hönnun sem 
haldin er árlega í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. „Einnig verð 
ég á jólamarkaði í Nor-

ræna húsinu í upphafi des-
ember og svo er að sjá hvernig 

gengur. Nýjasta hugmyndin er að 
smíða borðlampa úr maðkétnum 
rekaviði en hugmyndirnar eru í 
raun endalausar. Mestu skiptir þó 
að hafa eitthvað fyrir stafni á efri 
árum og hafa gaman af því.“

Hægt er að skoða úrvalið á 
Facebook-síðunni (svkehf ) og 
Instagram (svk.ehf ). Áhugasamir 
geta nálgast slaufurnar og aðrar 
vörur hans gegnum sömu sam-
félagsmiðla.

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu 
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun 
um málefni líðandi stundar.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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INNKAUPAFULLTRÚI    
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í innkaupadeild ferskvörusviðs 
(ávextir og grænmeti) Innnes. Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Deildin sér um öll innkaup 
og innflutning fyrir vörumerki Innnes. Óskað er eftir því að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

INNNES ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins og eru mörg vörumerki 
fyrirtækisins landsmönnum að góðu kunn. Fyrirtækið hefur á að skipa samhentum hópi 
starfsmanna sem tilbúinn er að þjóna viðskiptavinum eins og kostur er. 

Innnes ehf | Fossaleyni 21,  112 Reykjavík | www.innnes.is 

• Ákvörðun um innkaupaþörf
• Vinnsla og eftirfylgni pantana
• Innkaupaáætlanir
• Samskipti við birgja
• Samskipti við flutningsaðila
• Þjónusta/upplýsingagjöf við innri viðskiptavini
• Eftirfylgni árangursmælinga
• Birgðagreiningar 
• Önnur tilfallandi verkefni

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d viðskiptafræði, vörustjórnun 
 eða rekstrarverkfræði.
• 3-5 ára starfsreynsla úr innkaupum er skilyrði
• Frammúrskarandi samskiptahæfileikar
• Mjög góð tölvukunnátta - reynsla af AGR Innkaup 
• og upplýsingakerfi Axapta/Navision 
• Góð greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð íslensku-og enskukunnátta

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði. 
Aðalstarfsstöðvar  Innnes eru við Fossaleyni og  
Bæjarflöt í Reykjavík.   

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild sem er lykillinn að 
farsælum árangri fyrirtækisins. Innnes leitast við að 
ráða og hafa í sínum röðum starfsfólk sem býr yfir 
metnaði  til  að ná árangri.  
  

Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Helgason 
innkaupastjóri í síma 6642516 eða í tölvupósti 
she@innnes.is
Sækja skal um og senda starfsferilsskrá á:  
https://storf.innnes.is

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 L AU G A R DAG U R   1 0 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 8Atvinnuauglýsingar Sölufulltrúar 
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

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



 

Capacent — leiðir til árangurs

Skrifstofa stjórnunar og 
umbóta sinnir meðal annars 
umbótastarfi, eigna- og 
framkvæmdamálum og 
stefnumörkun í mannauðs- 
og kjaramálum. Á skrifstofu 
stjórnunar og umbóta eru 17 
starfsmenn. 
 
Helstu verkefni fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins snúa 
að því að tryggja stöðugleika 
og efnahagslega hagsæld í 
íslensku samfélagi. Ráðuneytið 
fer með yfirstjórn ríkisfjármála 
og efnahagsmála og markar 
stefnu og gerir áætlanir á 
þessum sviðum. Ráðuneytið 
fer með mannauðsmál 
ríkisins, vinnur að umbótum 
í ríkisrekstri og fer með 
eignamál þess. 
 
Í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu eru sex 
fagskrifstofur og eitt stoðsvið 
sem saman mynda sterka 
heild. Um 90 sérfræðingar 
skipa  starfslið ráðuneytisins, 
flestir háskólamenntaðir. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10592 

Starfssvið:

Umbætur og nýsköpun í rekstri og stofnanakerfi ríkisins.
Stefnumótun og árangursstjórnun.
Þróun stafrænnar þjónustu.
Opinber innkaup.
Stefnumörkun á sviði launa- og mannauðsmála.
Samskipti við ráðuneyti, stofnanir og ýmsa samstarfsaðila. 

Menntunar- og hæfnikröfur:

Meistaragráða sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af stefnumótun, þróunar- og 
breytingaverkefnum. 
Þekking og reynsla af umbótum og hagræðingu í rekstri.
Stjórnunarreynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er 
kostur.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er 
skilyrði.

LEIÐANDI SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI 
UMBÓTAMÁLA 
Markmið starfsins er að stuðla að umbótum, auknum 
árangri og hagkvæmni í ríkisrekstri.  
 
Starfið felur í sér að vera leiðandi í umbótateymi og 
gegna forystu á sviði umbóta í starfi og þjónustu ríkisins, 
hagræðingar í ríkisrekstri og þróun stjórnunaraðferða.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10593 

Starfssvið:

Þróun umgjörðar opinberra framkvæmda og þátttaka í 
undirbúningi og eftirfylgni framkvæmdaverkefna.
Þátttaka í áætlanagerð og hagkvæmnimati á sviði 
framkvæmda-, fjárfestinga- og fasteignamála.
Umsýsla og hagnýting lands og auðlinda í eigu ríkisins.
Samningagerð varðandi ýmsa þætti eignamála.
Samskipti við ráðuneyti, stofnanir og ýmsa samstarfsaðila. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Meistaragráða sem nýtist í starfi.
Þekking á framkvæmdum er skilyrði.
Þekking á fjárfestingum og eignaumsýslu er æskileg.
Þekking og reynsla af stefnumótun, þróunar- og 
breytingaverkefnum, sérstaklega á sviði fasteignaþróunar.
Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýsingum 
með greinargóðum og skýrum hætti.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er 
skilyrði.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI FRAMKVÆMDA- OG 
FASTEIGNAMÁLA  
Markmið starfsins er að stuðla að markvissri umsýslu 
eigna ríkisins og skilvirkum framkvæmdum.  
 
Starfið felur í sér virka þátttöku í breytingum sem eru 
framundan á eignaumsýslu ríkisins auk vaxandi umfangs 
framkvæmda ríksins.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að öflugum liðsmönnum til að taka þátt í spennandi og krefjandi 
verkefnum á skrifstofu stjórnunar og umbóta.  
 
Leitað er að lausnamiðuðum einstaklingum sem hafa góða skipulagshæfni og sýna sjálfstæði og frumkvæði í 
starfi. Þeir þurfa að vera afburða góðir í samskiptum og að mynda tengsl þvert á skipulagsheildir.

Umsóknarfrestur

28. nóvember
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·
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·

Viltu bæta opinberan rekstur?

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
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Skrifstofustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Mýrdalshreppur er ört 
stækkandi sveitarfélag 
með tæplega 700 íbúa. Í 
sveitarfélaginu er að finna 
einstakar náttúruperlur, 
ferðaþjónusta er vaxandi 
atvinnugrein og mörg 
spennandi verkefni í gangi. 
Vík er þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins og þar er 
stjórnsýslan ásamt grunnskóla, 
leikskóla, heilsugæslu, 
sundlaug, íþróttahúsi, verslun, 
banka og fjölda veitingastaða.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10589 

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af reikningshaldi, áætlanagerð og 
fjármálastjórnun nauðsynleg.
Þekking og reynsla af opinberu rekstrarumhverfi æskileg.
Góð tölvukunnátta skilyrði, þekking á  Microsoft NAV 
bókhaldskerfi æskileg.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg.
Sjálfstæði í vinnubrögðum nauðsynlegt.

·
·

·
·

·
·

·

·
·

·

·
·

Umsóknarfrestur

26. nóvember 

Helstu verkefni:

Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum verkefnum á 
skrifstofu.
Umsjón með daglegri umsýslu fjármála og bókhalds.
Yfirumsjón með bókhaldi, afstemmingum og greiðslu 
reikninga.
Aðstoð við fjárhagsáætlanagerð, frávikagreiningu og 
kostnaðareftirlit.
Ábyrgð á staðgreiðsluskilum og virðisaukauppgjöri.
Almenn skrifstofustörf.

Mýrdalshreppur óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf skrifstofustjóra. Starfið er mjög margþætt og krefst 
því góðrar færni á ýmsum sviðum. Húsnæðishlunnindi fylgja starfinu.

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.

Starfsmenn og verkstjóri í 
fiskeldi

Capacent — leiðir til árangurs

Matorka er fiskeldisfyrirtæki 
með sjálfbærni og 
umhverfisvernd að leiðarljósi. 
Fyrirtækið notast við nýjustu 
eldistækni í framleiðslu sinni, 
og öll starfsemi fyrirtækisins er 
umhverfisvæn.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10555 

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun og/eða reynsla sem tengist starfinu mikill kostur
Kunnátta í meðferð fiskeldis og tækjabúnaðar mikill kostur
Skipulagshæfileikar og metnaður í starfi

·
·
·

Umsóknarfrestur

18. nóvember 

Helstu verkefni:

Vinnan felst í fjölbreyttum fiskeldisstörfum, svo sem 

fóðrun, flutningi á lifandi fiski á milli kerja, skráningum, 

eftirliti og almennum viðhalds störfum. Skemmtileg vinna 

sem hentar bæði körlum sem konum. Hreinlæti og góð 

umgengni mikilvæg.

Matorka óskar eftir að ráða almenna starfsmenn og verkstjóra í fiskeldi. Viðkomandi aðilar þurfa að hafa þekkingu og/eða 
mikinn áhuga á fiskeldi og löngun til að starfa á því sviði.  
Staðsetning Matorku er í Grindavík. Búseta á svæðinu er æskileg. 



 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að metnaðarfullum og framsæknum hagfræðingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði 
efnahagsmála. Starfið felur í sér stefnumörkun, ráðgjöf og greiningar. Um er að ræða nýtt starf á skrifstofu efnahagsmála.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
 Stefnumörkun og ráðgjöf í hagstjórn

 Samþætting heildarstefnu í efnahagsmálum

 Greiningar á stöðu og horfum í efnahagsmálum

  Kynningar á stöðu og þróun efnahagsmála í ræðu og riti

 Þátttaka í alþjóðastarfi og samskipti við erlendar stofnanir  
og aðila á fjármálamarkaði

Menntunar- og hæfniskröfur
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

  Meistaranám í hagfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfinu

 Þekking á efnahagsmálum í þjóðhagslegu samhengi og opinberri hagstjórn

 Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi

 Greinandi, gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun

  Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði og góð enskukunnátta  
er nauðsynleg

 Reynsla af notkun hagrannsóknaforrita á borð við Eviews kostur

 Góð samskipta- og skipulagshæfni auk hæfileika til að leiða teymisvinnu

HAGFRÆÐINGUR

Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað.  
Á skrifstofu efnahagsmála starfa nú 4 starfsmenn en í ráðuneytinu  
eru alls um 90 starfsmenn.

Nánari upplýsingar veita:

Aldís Stefánsdóttir í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, aldis@fjr.is 

Inga S. Arnardóttir hjá Hagvangi, inga@hagvangur.is

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna  
nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Skrifstofa efnahagsmála hefur umsjón með undirbúningi og eftirfylgni með efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, samhæfingu opinberrar 

hagstjórnar og kynningu á efnahags- og hagstjórnarmálum innanlands og utan. Í því skyni annast skrifstofan mat á þróun og horfum 

í efnahagsmálum og samskipti við Hagstofu Íslands um gerð þjóðhagsspár. Skrifstofan annast gerð hagfræðilegra athugana, 

sviðsmynda- og frávikagreiningar, vöktun hagstærða og samskipti við erlend matsfyrirtæki og ýmsar alþjóðlegar stofnanir á sviði 

efnahagsmála, þ.m.t. Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Efnahags- og framfarastofnunina (OECD). Skrifstofan starfar náið með öðrum 

skrifstofum ráðuneytisins varðandi framgang stefnu ríkisstjórnarinnar í opinberum fjármálum.

www.landsvirkjun.is

Við leitum að sérfræðingi á fjármálasvið sem hefur umsjón með og 
þróar áætlanakerfi fyrirtækisins, framsetningu stjórnendaupplýsinga, 
frávikagreiningu og aðstoðar stjórnendur við rekstur eininga og verkefna. 

Viðkomandi sér um upplýsingagjöf til stjórnenda, kynningar og hefur 
umsjón með ýmsum fjárhagsgreiningum í starfsemi fyrirtækisins.

Starfið felur í sér náið samstarf við starfsmenn og stjórnendur Lands-
virkjunar. Í því felst virk þátttaka í þróun viðskiptagreindarkerfa, 
skýrslna og mælaborða. Starfið krefst samstarfs við aðra sérfræðinga 
Landsvirkjunar í leit að framsæknum lausnum. 

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði, hagfræði  
eða verkfræði.

- Þekking og reynsla af verkefnastjórnun, áætlanagerð, frávikagreiningum, 
kostnaðareftirliti og almennri gagnaúrvinnslu.

- Góðir samstarfshæfileikar og frumkvæði, góð íslensku- og ensku-
kunnátta.

Viltu greina fortíðina
og hafa áhrif á framtíðina?

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, www.hagvangur.is. Nánari upplýsingar: Inga Steinunn 
Arnardóttir (inga@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2018.

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

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



Landhelgisgæsla Íslands er borgaraleg 
ör yggis-, eftirlits- og löggæslustofnun sem 
sinnir ör yggis 

nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er 
henni falið að gæta ytri landamæra og standa 
vörð um full veldisrétt Íslands á hafsvæðinu í 
kringum landið.

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 200 
manna samhentur hópur sem hefur að leiðar
ljósi slagorðið: Við erum til taks!

Gildin okkar eru:  
Öryggi – Þjónusta – Fagmennska

Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík  
   

og Reykja  
og á rat sjár stöðvum. 

Helstu verkefni: 

 Dagleg stýring á bókhaldi
 Umsjón með mánaðarlegum uppgjörum og greiningum
 Ársreikningagerð
 Aðstoð við rekstrarspá og áætlanagerð 
 Samantekt og framsetning tölfræðiupplýsinga
 Ýmis umbóta  og þróunarverkefni
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Menntun á sviði viðskipta, áhersla á reikningshald kostur
 Góð þekking á reikningsskilastöðlum og lögum um  

bókhald og ársreikninga
 Góð færni í Excel áskilin ásamt þekkingu á helstu O ce forritum
 Þekking á Oracle bókhaldsker og/eða  

Cognos áætlanaker kostur
 Reynsla af bókhaldi og afstemmingum æskileg
 Hæfni til að koma frá sér upplýsingum á skýran og  

hnitmiðaðan hátt í ræðu og riti
 Góð íslenskukunnátta nauðsynleg og góð færni í ensku æskileg
 Góð samskiptafærni og sjálfstæði í star

Starfsstöð er í Reykjavík. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um star  www.hagvangur.is. Umsókn þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk.

LHG.IS

Við erum til taks!
Sérfræðingur  
á rekstrarsviði
Landhelgisgæsla Íslands leitar að áhuga sömum 
einstaklingi til að slást í samhent teymi Gæslunnar. 

Viðkomandi þarf að vera traustur, með ríka þjón-
ustu lund og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 
  

 
  

 
 

VIÐHALDS- OG REKSTRARSTJÓRI BÚNAÐAR Í VÖRUHÚSI    
Innnes leitar að metnaðarfullum starfsmanni í starf viðhalds- og rekstrarstjóra búnaðar í 
vöruhúsi. Um er að ræða 100% framtíðarstarf.
INNNES ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins og eru mörg vörumerki 
fyrirtækisins landsmönnum að góðu kunn. Fyrirtækið hefur á að skipa samhentum hópi 
starfsmanna sem tilbúinn er að þjóna viðskiptavinum eins og kostur er. 
Fyrirtækið er um þessar mundir að byggja nýjar starfsstöðvar við Korngarða í Reykjavík. 
Í þurrvöru- og frystihluta vöruhússins verður tekin í notkun sjálfvirkur búnaður þ.e. færibönd, 
kranar, skutlur o.fl sem er fyrsti búnaður sinnar tegundar á Íslandi.

Innnes ehf | Fossaleyni 21,  112 Reykjavík | www.innnes.is 

•     Daglegur rekstur búnaðar í vöruhúsi. Viðhald og eftirlit með sjálfvirkum búnaði í vöruhúsi
•     Viðhald og eftirlit með hurðum og lyftum ásamt kælitækjum og kælivélum
•     Viðhald og eftirlit með frystitækjum og frystivélum og með varaaflstöð
•     Umsjón með varahlutalager, verkstæði og rekkakerfi

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR
• Vélfræði eða véliðnfræði
• Reynsla af rekstri vélbúnaðar og iðnstýringu
• Reynsla af  viðhaldsstjórnun og lagervörslu er kostur
• Haldgóð þekking á:
• Kæli og frystikerfum
• Iðnstýringu og sjálfvirkni
• Rafmagnsfræði, rafdreifingu og varaaflsvélum
• Öðrum vélrænum búnaði, t.d færiböndum, hurðum,  vökvalyftum o.fl.
• Frum¬kvæði og sjálf¬stæði í vinnu¬brögðum
• Umbótamiðuð hugsun og drifkraftur
• Jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mann¬legum samskiptum
• Gott vald á ensku
• Góð almenn tölvuþekking

Við leitum á duglegum og metnaðarfullum aðila sem 
hefur áhuga á að taka þátt í þessu spennandi verkefni 
með okkur.  Sækja skal um og senda starfsferilsskrá á:  
https://storf.innnes.is  

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði. 
 Aðalstarfsstöðvar  Innnes eru við Fossaleyni og
 Bæjarflöt í Reykjavík.   

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild sem er lykillinn að 
farsælum árangri fyrirtækisins. Innnes leitast við að 
ráða og hafa í sínum röðum starfsfólk sem býr yfir 
metnaði  til  að ná árangri.  
  



 
Starfssvið
 Viðhald, þjónusta og nýbyggingar 

 Ýmis vinna í þjónustustöðinni 

Menntunar- og hæfniskröfur

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Vélamenn

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða skjalastjóra í 50% stöðu.  
Skjalastjóri leiðir áframhaldandi þróun og umsjón með skjalavörslu 
háskólans. Í boði er áhugavert starf sem reynir á öguð vinnubrögð, 
samskiptahæfni og fagmennsku. 

Skjalastjóri

STARFSSVIÐ

– Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu 
og verklags við skjalastjórnun

– Umsjón með móttöku erinda og skjölun

– Umsjón með frágangi skjalasafns og 
eftirfylgni með skjalaskráningu

– Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur  
og starfsmenn

– Skipulagning og framkvæmd fræðslu  
um skjalamál

– Ábyrgð á þróun rafræns 
skjalastjórnunarkerfis

HÆFNISKRÖFUR

– Háskólapróf sem nýtist í starfi, m.a. í 
bókasafns- og upplýsingafræði

– Þekking og reynsla af skjalastjórnun 
nauðsynleg

– Góð almenn tölvukunnátta skilyrði

– Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis  
er kostur

– Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund

– Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi

– Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri mannauðs 
og gæða. Eingöngu þær umsóknir sem berast í gegnum umsóknarvef eru teknar til greina. Farið er með 
allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2018.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði 

fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir 

háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla 

og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er 

áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík 

eru um 3700 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is

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

Framtíðarstarf
Stofnfiskur hf. óskar eftir að ráða starfsmann í 
framtíðarstarf í hrognkelsaeldi fyrirtækisins í Höfnum, 
Reykjanesi

Menntunar og hæfniskröfur:
 Fiskeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
 Áhugi og reynsla af fiskeldi er mikill kostur 

Starfssvið og ábyrgð:
 Almenn eldisstörf við eldi á hrognkelsum:

  Fóðrun og umhirða á fiski, seiðum og hrognum
  Þrif á eldiskerum og ýmiskonar viðhald
 Ýmis ábyrgðarverkefni samkvæmt fyrirmælum

 stöðvarstjóra/ aðstoðar stöðvarstjóra

Skrifleg umsókn ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið 
vidar@stofnfiskur.is fyrir 26.nóvember næstkomandi
Frekari upplýsingar um Stofnfisk hf. má nálgast á 
heimasíðu fyrirtækisins www.stofnfiskur.is
Frekari upplýsingar um starfið má nálgast á 
vidar@stofnfiskur.is

Í boði er spennandi starf hjá framsæknu fyrirtæki í örum 
vexti sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu 
starfsfólki

Jötunn leitar eftir áreiðanlegum lagermanni í framtíðarstarf á 

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

Um framtíðarstarf er að ræða. 

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

Hjá fyrirtækinu starfa um 45 manns.

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

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda 

umsókn ásamt ferilskrá á netfangið johannes@jotunn.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes í síma 773 1504.

Helstu verkefni:
Umsjón vörumóttöku

Skráning á vörumóttöku

Tiltekt og skráning vörusendinga

Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Reynsla af lagerstörfum nauðsynleg.

Þekking á birgðabókahaldi nauðsynleg.

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

Lyftarapróf kostur.

Ábyrgur einstaklingur  

Góðir samskiptahæfileikar 

Hreint sakavottorð   

Aldurstakmark er 20 ára 

Starfsmaður  
á lager

 6 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 0 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Erum við að 
leita að þér?
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Lögfræðingur
Samgöngustofa óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í lögfræðideild 
stofnunarinnar. Helstu verkefni eru samning lagafrumvarpa og reglugerða, 
ásamt þátttöku í vinnu við innleiðingu reglugerða Evrópusambandsins á 
sviði samgöngumála í samvinnu við samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytið. Ráðgjöf til annarra starfsmanna í úrvinnslu á erindum sem 
berast stofnuninni þar sem lögfræðilegrar þekkingar er þörf. Skrif 
álitsgerða og framsetning lögfræðilegs efnis í riti og á vef. Svar almennra 
lagalegra fyrirspurna á starfssviði Samgöngustofu, samskipti við innlend 
stjórnvöld og hagsmunaaðila og þátttaka í alþjóðlegu samstarfi. 
Starfshlutfall er 100%.
 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Grunn- og meistaranám í lögfræði.
 • Haldgóð reynsla eða þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu 
  er nauðsynleg.
 • Reynsla eða þekking á Evrópurétti og EES-samningnum 
  er nauðsynleg.
 • Reynsla eða þekking á samgöngumálum er æskileg.
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku, í rituðu og töluðu máli er 
  nauðsynlegt.
 • Góð færni í einu Norðurlandamáli er æskileg.
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.
 • Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
 • Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Framkvæmdastjóri þjónustusviðs
Samgöngustofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu framkvæmdastjóra 
þjónustusviðs frá 1. janúar 2019. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á 
starfsemi síns sviðs gagnvart forstjóra og starfar í framkvæmdastjórn 
Samgöngustofu. Hlutverk þjónustusviðs er að sjá til þess að þjónusta 
Samgöngustofu gangi faglega og vel fyrir sig, ásamt því að vinna að 
stefnumótun og árangursstjórnun stofnunarinnar í samstarfi við aðra 
stjórnendur. Framkvæmdastjóri þjónustusviðs hefur að auki yfirumsjón 
með húsnæðismálum stofnunarinnar, ber ábyrgð á rekstri mötuneytis sem 
og innkaupum stofnunarinnar á skriffærum og húsgögnum. 
Starfshlutfall er 100%.
 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Gerð er krafa um BS eða BA gráðu.
 • Mikil reynsla úr atvinnulífinu og/eða opinberri stjórnsýslu.
 • Góð þekking og reynsla af samgöngumálefnum.
 • Reynsla af þjónustustjórnun.
 • Leiðtogahæfni og haldgóð stjórnunarreynsla.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking 
  á norðurlandamáli er kostur.
 • Vilji og áhugi á samvinnu, samþættingu og þjónustu.
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.

Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flugleiðsögudeild á 
mannvirkja- og leiðsögusvið stofnunarinnar. Í starfinu felst almennt eftirlit 
með fyrirtækjum með starfsleyfi til flugleiðsöguþjónustu, framkvæmd 
úttekta og skoðana. Einnig sérfræðivinna varðandi gjaldakerfi og 
frammistöðuáætlanir tengdar afköstum og kostnaðarhagkvæmni í 
rekstrarstjórnun flugumferðar. 
Starfshlutfall er 100%.

  
Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun eða viðeigandi tæknimenntun sem nýtist í starfi,  
  t.d. verkfræði, svo sem rekstrarverkfræði eða tæknifræði.
 • Þekking á gæða- og öryggisstjórnunarkerfum og reynsla á því 
  sviði er kostur.
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum í flugmálum, s.s.   
  flugleiðsögu, er æskileg.
 • Mjög góð tök á ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu og   
  framsetningu upplýsinga.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi ásamt skipulagi   
  og ögun í verkum sínum. 

Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flugleiðsögudeild á 
mannvirkja- og leiðsögusvið stofnunarinnar. Starfið snýr að eftirliti með 
fyrirtækjum með starfsleyfi til flugleiðsöguþjónustu: en til flugleiðsögu 
telst flugumferðar-, fjarskipta-, leiðsögu- og kögunarþjónusta, veður- 
þjónustu fyrir flug og upplýsingaþjónusta flugmála. Í starfinu felst fram-
kvæmd úttekta og skoðana, einkum að því er varðar fjarskipta-, leiðsögu- 
og kögunarþjónustu.  
Starfshlutfall er 100%. 
 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun eða viðeigandi tæknimenntun sem nýtist í starfi.
 • Menntun og/eða reynsla af flugtengdri starfsemi er æskileg, 
  svo sem af flugleiðsögu, flugrekstri eða flugkerfum.
 • Þekking á gæða- og öryggisstjórnunarkerfum og reynsla á því 
  sviði er kostur.
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum í flugmálum, s.s.   
  flugleiðsögu, er æskileg.
 • Mjög góð tök á ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu 
  og framsetningu upplýsinga.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi ásamt skipulagi   
  og ögun í verkum sínum.  
 

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

Hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um. Umsóknarfrestur er 
til 26. nóvember 2018. 

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

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is
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U M S Ó K N I R :
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Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna 
bakgrunnskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing sem mun hafa umsjón  
og eftirlit með ferlum fjárfestingaáætlana og fjárfestinga- 
heimilda ásamt þróun á gagnahögun fjárfestinga og fram-
setningu fjárhagslegra upplýsinga fjárfestinga í fjárfestin-
gamælaborði. 

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi: viðskiptafræði,   
 verkfræði eða tengdar greinar.
• Reynsla af fjárhagslegu utanumhaldi fjárfestinga er kostur
• Mjög góð tölvukunnátta og færni í gagnavinnu
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Guðfinnur Jóhannsson, deildar- 
stjóri hagdeildar, gudfinnur.johannsson@isavia.is.

Starfsstöð: Reykjavík eða Keflavík

Isavia óskar eftir ábyrgum aðila sem sýnir frumkvæði og á 
auðvelt með að aðlaga sig að breytingum og þróun. Helstu 
verkefni eru að hafa umsjón með þróun á gagnaferlum og 
gæðum flug- og fjármálagagna, greining gagna og þátttaka í 
sjálfvirknivæðingu skýrslugerðar og mælaborða.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af SQL fyrirspurnum
• Reynsla af vinnslu og framsetningu á gögnum
• Reynsla af exMon er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

 Nánari upplýsingar veitir Guðfinnur Jóhannsson, deildar- 
stjóri hagdeildar, gudfinnur.johannsson@isavia.is.

Starfsstöð: Reykjavík eða Keflavík

S É R F R Æ Ð I N G U R 
F J Á R F E S T I N G A F E R L AG A G N A S É R F R Æ Ð I N G U R

Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Hringur er flugumferðarstjóri 
í flugstjórnarmiðstöðinni  
í Reykjavík. Hann er hluti  
af góðu ferðalagi.

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.

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra eignaumsýslu á Kefla-
víkurflugvelli. Helstu verkefni eru utanumhald á bygginga- 
tengdum fjárfestingum, gerð kostnaðar og verkáætlana,  
úttektir, uppfærsla og utanumhald á BIM líkani í rekstri.  
Verkefnastjóri er tengiliður eignaumsýslu inn í framkvæmdir 
vegna BIM og í samskiptum við yfirvöld og hönnuði. 

Hæfniskröfur
• Verk-, tæknifræði eða sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
• Góð kunnátta á Revit er skilyrði
• Þekking á BIM aðferðafræðinni er skilyrði
• Þekking á stafrænum ferlum við framkvæmdir er kostur

Nánari upplýsingar veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýslu, saevar.gardarsson@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík

V E R K E F N A S T J Ó R I 
E I G N A U M S Ý S L U

Isavia óskar eftir að ráða umsjónarmann ræstinga á Keflavíkur-
flugvelli. Helstu verkefni eru daglegt eftirlit með ræstingu og 
samskipti við verktaka. Úrvinnsla, skýrslugerð og eftirfylgni 
við verktaka á reglubundnum samningsstjórnunarfundum. 
Eftirlit með framkvæmdaþrifum og öðrum verkefnum. 
Gæðaúttektir og önnur tilfallandi verkefni. 

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla tengd gæða- og eftirlitskerfum
• Reynsla eða þekking á ræstingum fasteigna
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýslu, saevar.gardarsson@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík

U M S J Ó N A R M A Ð U R 
R Æ S T I N G A

Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



Félagsráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu 
félagsráðgjafa lausa til umsóknar. Um er að ræða 100% 
starf. 

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga (FSS) annast 
félags- og skólaþjónustu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, 
Snæfellsbæjar, Stykkishólmsbæjar, Grundarfjarðarbæjar, 
Helgafellssveitar og Eyja-og Miklaholtshrepps. Í sveitar-
félögunum búa tæplega 3.900 íbúar.

Hjá FSS starfa auk forstöðumanns, skólasálfræðingur, tveir 
félagsráðgjafar, tveir þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafi, 
talmeinafræðingur auk starfsfólks dagþjónustu- og hæfing-
arstöðva og stuðningsþjónustu sveitarfélaganna.

Umsækjandi  hafi starfsréttindi félagsráðgjafa.

Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félags- og 
skólaþjónustu, barnaverndar og stuðningsþjónustu sveit-
arfélaga.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags  Íslands.

Skrifleg umsókn er tilgreini  menntun, starfsferil, 1-2   
umsagnaraðila ásamt prófskírteinum,  starfsleyfi og 
sakavottorði berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni 
sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 
430-7800, 861-7802 og  tölvupósti sveinn@fssf.is.  
Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ

Umsóknarfrestur er til 15. desember

Vélstjóri á tæknisviði
ÖLGERÐIN er eitt stærsta 

fyrirtækið á sínu sviði. 

ÖLGERÐIN framleiðir, flytur 

inn, dreifir og selur matvæli  

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks 

og að viðskiptavinir þess  

geti gengið að hágæða  

þjónustu vísri.

Vinnutími er 7:30-15:30 en fjórðu/fimmtu hverja viku er kvöldvaktavika.

Umsóknum er svarað jafn óðum og því gott að sækja um sem  
fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember nk.

Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Viðhald á framleiðslulínum.

• Viðgerðir og eftir l it á tækjum.

• Uppsetning á nýjum framleiðslu-
tækjum.

• Ýmis ti lfal landi verk tengd véla-  
og tækjabúnaði Ölgerðarinnar.

Við leitum að áhugasömum duglegum 
einstaklingi með brennandi áhuga á 
vélbúnaði og sjálfvirkni framleiðslu-
l ína. Einstaklingi sem sýnir frumkvæði 
og getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir.  

Viðkomandi þarf að getað talað og 
skrifað á íslensku.

Ölgerðin óskar að ráða öflugan vélstjóra á tæknisvið

olgerdin.is

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

Nánari upplýsingar um starfið, hæfniskröfur og gögn sem þurfa að fylgja 
umsókn er að finna á www.airicelandconnect.is/umsokn

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Air Iceland Connect leitar að lífsglöðum
einstaklingum, konum og körlum, til
að sinna starfi flugmanns.

Flugmenn óskast  
til starfa

Við leggjum áherslu á fagmennsku, öryggi og gleði í starfi. Umsækjendur  
þurfa að hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun fyrir 
fjölhreyfla flugvél og hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarfi.



442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

rsk@rsk.is

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi 
innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru  

álagning opinberra gjalda, skatteftirlit sem og að halda lögbundnar skrár en að auki er  
embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á  
milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin 
á átta starfsstöðvar um landið allt. Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna.  
Frekari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðunni rsk.is.

Hópstjóri í eftirliti með peningaþvætti
Öflugum og jákvæðum einstaklingi gefst nú tækifæri til að 
verða hluti af nýju verkefni hjá ríkisskattstjóra sem snýst um 
eftirlit með peningaþvætti. Verkefnin fela m.a. í sér reglusetn-
ingu af ýmsu tagi, skráningu skráningarskyldra aðila og eftirlit 
með þeim. Hópstjóri í peningaþvætti mun stýra fjögurra 
manna teymi þar sem aðaláherslan er að koma í veg fyrir pen-
ingaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Hópstjóri ber einnig 
ábyrgð á uppbyggingu þekkingar í málaflokknum sem og  
útdeilingu verkefna til starfsmanna teymisins.

Hæfnikröfur

 
lögfræði, fjármálaverkfræði eða hagfræði.

 
er æskileg.

 
í mannlegum samskiptum.

Sérfræðingar í eftirliti með peningaþvætti
Öflugum og jákvæðum einstaklingum gefst nú tækifæri 
til að verða hluti af teymi til að sinna nýju verkefni hjá 
ríkisskattstjóra sem snýst um eftirlit með peningaþvætti 
og ýmsa tengda verkþætti í því skyni að koma í veg fyrir  
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

Um þrjú störf er að ræða á starfsstöð embættisins  
í Reykjavík.

Hæfnikröfur

 
lögfræði, fjármálaverkfræði eða hagfræði.

 
í mannlegum samskiptum.

Ný og spennandi störf  
      á góðum vinnustað

Frekari upplýsingar

umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Umsækjendum um störf hjá ríkisskatt-
stjóra kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, inn í heildstætt mat á hæfni þeirra til 
viðkomandi starfa.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 
2018 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. Upplýsingar um störfin veitir  
Unnur Ýr Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri, í síma 442-1000.

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Forfallakennari í Smáraskóla
Matráður í Kársnesskóla
Skólaliðar í Kópavogsskóla
Skólaliðar í Smáraskóla
Stærðfræði- og náttúrufræðikennari í 
Kársnesskóla
Umsjónarkennari í Salaskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Deildarstjóri í Kópahvol
Deildarstjóri í Núp
Leikskólakennarar í Austurkór
Leikskólakennari í Furugrund
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólakennari í Kópahvol
Leikskólakennari í Urðarhól
Leikskólasérkennari í Kópahvol
Velferðarsvið
Teymisstjóri á heimili fyrir fatlaða
Þroskaþjálfi á áfangaheimili

Umsóknir ásamt upplýsingum um störfin 
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

SECURITY AND DETECTION GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Security and Detection Guard lausa til umsóknar.

 
Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2018.  

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

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Security and Detection Guard. The closing date for 

this postion is November 18, 2018. 

Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page:

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov

Fasteignasala 
- sölumaður. 

Rótgróin fasteignasala á Höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir að ráða löggiltan fasteignasala til sölustarfa. 
Árangurstengd laun og góð vinnuaðstaða í boði. 

Skilyrði er að viðkomandi hafi reynslu af  
sölumennsku á fasteignamarkaði. 

Umsóknir sendist á atvinna@frettabladid.is   
fyrir 15. nóv.  merkt „fasteignasali“ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

V E R K V I T   H U G V I T   E I N I N G

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 25. NÓV
Móttaka umsókna er á:  umsoknir@vhe.is

Við hvetjum konur og karla til að sækja um öll störf hjá fyrirtækinu. 
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði.

Frekari upplýsingar um starfið gefa:
Karl Elí - kalli@vhe.is og Páll Gauti - pallgauti@vhe.is 

Okkur vantar öflugan einstakling til starfa á Mannvirkjasvið fyrirtækisins í Hafnarfirði.
 

VHE er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnarfirði, á Egilsstöðum 
og á Reyðarfirði. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns við hin ýmsu störf og erum við mjög 
stolt af þekkingu og reynslu starfsmanna okkar.  Sími 575   www.vhe.is

VHE ehf

VERKSTJÓRI Á MANNVIRKJASVIÐI
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu í verkstjórn á byggingastað, 
vera með góða hæfni í mannlegum samskiptum, vera öflugur í úthlutun verkefna, 
hafa góða skipulagshæfni og vera sjálfstæður í vinnubrögðum. Iðnmenntun er kostur.



Bifvélavirki óskast
Launafl ehf óskar að ráða bifvélavirkjameistara eða 
bifvélavirkja til að veita forstöðu Bifreiðaverkstæði 
Launafls ehf á Reyðarfirði.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi  starf með góða 
vinnuaðstöðu.  Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Endilega kíktu inn á www.austurland.is og þar sérðu þá 
fjölbreyttni sem Austurland hefur upp á að bjóða.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Magnús Helgason 
framkvæmdastjóri í síma 840-7211. Vinsamlega sendið 
umsókn á starfsmannastjóra LA adda@launafl.is

Tanntæknir  
– aðstoðarmanneskja tannlæknis
Tannlæknastofa í Ármúla auglýsir eftir tanntækni/ 
aðstoðarmanneskju til starfa.
Óskað er eftir starfsmanni í fullt starf (100%).  

 

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á gkae6569@gmail.com 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2018.

Embætti forstöðumanns  
Samskiptamiðstöðvar heyrnar-

lausra og heyrnarskertra
Auglýst er laust til umsóknar embætti forstöðumanns 
Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra. 

menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2018.

Ráðningarþjónusta

rrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiittttttaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiii
ö
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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.

Hæfniskröfur:
 
 

 
 

Starfssvið
 

 
 

 
 

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 
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Helstu verkefni og ábyrgð
  
  fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á  
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun klínískra  
  leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 
  Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar,  
  veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna  
  fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar  
  
  klínísku starf samhliða

Hæfnikröfur
  Sérfræðingur í heimilislækningum
 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu  
  Íslenskukunnátta nauðsynleg

Nánari upplýsingar
 
  til 5 ára frá og með 1. janúar 2019 eða eftir  
  nánara samkomulagi.
  Upplýsingar veitir Rut Gunnarsdóttir, svæðisstjóri,
  s. 5135850 rut.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn 
í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum 

heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 

Í breyttu skipulagi hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
hefur starfsfólk aukið sjálfstæði til að móta starfsemi og 
til að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati. 

Fagstjóri lækninga - Heilsugæslan Hvammi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga Heilsugæslunnar 
Hvammi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, skipulagshæfni og 

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert. Stéttarfélag er 
Læknafélag Íslands. Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal 
fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu 
Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 
Jafnframt skal fylla út eyðublaði „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast á vef 

Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins www.heilsugaeslan.is undir laus störf eða á Starfatorgi  
www.starfatorg.is.

 Sérfræðingur í málefnum barna

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu auglýsir laust 
til umsóknar 50% hlutastarf sérfræðings í málefnum 
barna. Markmið með sérfræðiráðgjöf í málefnum 
barna og sáttameðferð á vegum sýslumanns er að 
aðstoða foreldra við að leysa úr ágreiningsmálum er 
varða m.a. forsjá eða umgengni með hagsmuni barn-
sins að leiðarljósi. Starfsstöð er hjá Sýslumanninum 
á höfuðborgarsvæðinu en fjögurra manna sérfræði-
teymi sér um þjónustu við öll sýslumannsembætti og 
sinnir verkefnum á landsvísu.

Verkefni sérfræðinga lúta að málum sem eru til 
meðferðar hjá sýslumönnum þar sem foreldrar  
deila um forsjá, lögheimili, umgengni eða um-
gengnistálmanir. Starfið felst í ráðgjöf við foreldra, 
sáttameðferð, umsögn um tiltekin álitaefni og/eða 
liðsinni.
Menntunar- og hæfnikröfur:
 Háskólapróf til starfsréttinda í sálfræði, félagsráð - 

 gjöf eða sambærilegum greinum.
 Að hafa unnið að lágmarki í tvö ár við meðferð  

 mála þar sem reynir beint á hagsmuni barna og/eða  
 foreldra.
 Að hafa haldgóða þekkingu á ákvæðum barnalaga  

 og þeim helstu álitaefnum sem reynir á við túlkun  
 þeirra.
 Menntun á sviði sáttameðferðar eða sáttamiðlunar  

   eða umtalsverð starfsreynsla á því sviði eða fjöl  
 skyldumeðferðar.
 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og geta til   

 að vinna undir álagi.
 Færni til að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi með  

 skipulögðum og öguðum vinnubrögðum.
 Færni í mæltu og rituðu máli á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar um starfið og umsóknaferlið er 
að finna á syslumenn.is/storf
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.  
Nánari upplýsingar um starfið veita Eyrún Guð-
mundsdóttir sviðsstjóri (eyrung@syslumenn.is) og 
Vigdís Edda Jónsdóttir mannauðsstjóri (vigdisj@
syslumenn.is).

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur

s. 458 2000
www.syslumenn.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Talmeinafræðingur
Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings og er starfs- 
hlutfall samkomulagsatriði. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu. Óskað er 
eftir einstaklingum með færni í samskiptum og sveigjanleika, 
frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Fræðagarðs og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings Fræðagarðs og Reykjalundar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórunn Hanna Halldórs-
dóttir yfirtalmeinafræðingur, thorunnh@reykjalundur.is  

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2018

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna  
á heimasíðunni  www.reykjalundur.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar  
  gagnvart framkvæmdastjórn
  Skipuleggur heilsugæsluþjónustu  
  í umdæmi stöðvar
  Þróar nýjungar og vinnur að breytingum  
  í starfsemi
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Byggir upp og styður við teymisvinnu og   
  þverfaglegt samstarf
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati  

  Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,  
  þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar 
  
  klínísku starf

Nánari upplýsingar
 
  til 5 ára frá og með 1. febrúar 2019 eða eftir  
  nánara samkomulagi.

Hæfnikröfur
  Heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur með  
  framhaldsmenntun og/eða reynslu af stjórnun 
 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 
  æskileg
  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Aðrir eiginleikar
 
  heilbrigði íbúa svæðisins
  Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf  
  heilsugæslunnar
  Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði   
  straumlínustjórnunar
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn 
í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum 

heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar.  Þverfagleg teymi 
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á 

Í breyttu skipulagi hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
hefur starfsfólk aukið sjálfstæði til að móta starfsemi og 
til að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati. 

Svæðisstjóri - Heilsugæslan Hamraborg
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar 

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018

Nánari upplýsingar veita: 
Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri - 513 5000 svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is og  
Svava Þorkelsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og nýliðunar - 513 5000 svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins www.heilsugaeslan.is undir laus störf 
eða á Starfatorgi www.starfatorg.is.

Reykjaneshöfn óskar eftir að ráða í eitt 
stöðugildi hafnsögumanns/hafnarvarðar við 
Reykjaneshöfn. 
Starfið felst m.a. í leiðsögu skipa, skipstjórn 
dráttarbáts auk annarra starfa. Nánari útlistun 
er að finna á vef Reykjanesbæjar, www.
reykjanesbaer.is og vef Reykjaneshafnar,  
www.reykjaneshofn.is

Hæfniskröfur:

• Gerð er m.a. krafa um skipstjórnarréttindi 
C, reynslu af skipstjórn auk annarra 
þátta sem tilgreindir eru nánar á vefjum 
Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar.

• Gerð er krafa um að viðkomandi þarf til 
að bera líkamlega hæfni, m.a. til að klífa 
upp/niður lunningu skipa úti á rúmsjó.

Starfssvið

• Þar sem í starfinu felst að vinna 
undir ákvæðum laga nr. 50/2004 um 
hafnarvernd þarf umsókninni að fylgja 
sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur Halldór K. Hermanns- 
son hafnarstjóri, halldor.k.hermannsson@
reykjanesbaer.is eða í síma 897 6300

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 

2018. Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, 

Hafnsögumaður

hjá Reykjaneshöfn

Tanntæknir  
– aðstoðarmanneskja tannlæknis
Tannlæknastofa í Ármúla auglýsir eftir tanntækni/ 
aðstoðarmanneskju til starfa.
Óskað er eftir starfsmanni í fullt starf (100%).  

 

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á gkae6569@gmail.com 

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2018.

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa.
Áhugi á sölumennsku og mannlegum samskiptum 
ásamt faglegum metnaði  er skilyrði. Við bjóðum 
upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu miðsvæðis í 
Reykjavík og reynslumikið samstarfsfólk sem vinnur 
vel saman að úrlausn verkefna.”

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á  
vidar@fold.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar eða annað uppeldis- 
 menntað starfsfólk

Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri – tímabundin staða
• Uppeldismenntað starfsfólk

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari eða annar uppeldis-  
 menntaður starfsmaður
• Starfsmaður til stuðnings við barn

Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari eða annar uppeldis-  
 menntaður starfsmaður

Leikskólinn Sunnuhvoll
• Leikskólakennari

Hönnunarsafn Íslands
• Starfsmaður í móttöku og safnbúð
 um helgar

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Þjónustustjóri Listasafns Reykjavíkur 
Listasafn Reykjavíkur auglýsir 
laust til umsóknar nýtt starf 
þjónustustjóra safnsins.
Listasafn Reykjavíkur er lifandi og 
framsækinn vettvangur þar sem 

 
-

og hefur ríkar samfélagslegar 
menningarlæsi og vitund um gildi 
myndlistar. Í Listasafni Reykjavík-

-

-
-

safnverslunum Listasafns Reykja-

-

gagnvart gestum þess. 
Hæfniskröfur

starfsemi. 

 
og verslunarrekstri.

 
– Mikil færni í mannlegum sam-

-
-

 
og gagnavinnslu.

eru samkvæmt kjarasamningi 
stéttarfélags.   
 

-
olof.kristin.sigurdardottir@reykja-

Umsóknir skulu sendar á vef 
Reykjavíkurborgar www.reykja-
vik.is/storf. Umsóknum skal fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem umsækjendur gera grein 

Umsóknarfrestur er til 

-

ess. 

Umsóknarfrestur er til 19. nóvember. 

Umsókn berist til Írisar Sigtryggsdóttur rekstrarstjóra, iris@byko.is

Við leitum að dugmiklum svæðisstjóra með ríka þjónustulund  
og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Svæðisstjóri starfar náið með verslunarstjóra, leiðir hóp sölumanna og ber ábyrgð  
á vöruframsetningu og útliti deildarinnar. Umsækjendur þurfa að vera 25 ára eða eldri.

Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um flest er varðar málningu og málningar- 
vinnu ásamt því að hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni. Við förum fram á 
stundvísi, jákvæðni og heiðarleika. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við leitum að  
öflugum stjórnanda

Málningardeild BYKO Breidd



Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.300 manns í 25 löndum.

Gildi félagsins eru: HEIÐARLEIKI – HAGSÝNI – HUGREKKI.

Ég hef háskólapróf og/eða góða reynslu sem nýtist í starfið

Ég hef áhuga á að starfa hjá alþjóðlegu fyrirtæki í alþjóðlegum verkefnum

Ég hef hæfni til að starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Ég elska nýjar áskoranir 

The Össur Way er metnaðarfull vegferð sem hefur það að markmiði að auka skilvirkni og vöxt fyrirtækisins á alþjóðavísu. 
Tækni og kerfi spila þar stórt hlutverk, ekki síður en fólk og ferlar.

Framundan er metnaðarfull innleiðing á nýjum og núverandi kerfum ásamt samþættingu með aðstoð agaðrar 
verkefnastýringar.

Össur leitar að kraftmiklum einstaklingum til að slást í hópinn.

VIÐ ERUM AÐ LEGGJA AF STAÐ – VERTU MEÐ!

THE ÖSSUR WAY



Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.
For an English version please see the above webpage.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Verkefnastjóri ›› Samþætting ››

HELSTU ÁBYRGÐARSVIÐ ERU

›› Verkefnis-, kostnaðar- og mannaflaáætlanir sem og önnur grunnskjöl

›› Skilgreina afurðir verkefna með hagsmunaaðilum

›› Fylgjast með kostnaði verkefna og bregðast við mögulegum frávikum

›› Stýra upplýsingagjöf til allra hagsmunaaðila

›› Tryggja gæði og tímasetningar á afurðum verkefnisins á hverjum tíma

HELSTU ÁBYRGÐARSVIÐ ERU

›› Þátttaka í kröfugreiningu, hönnun og umsjón samþættingarvinnu

›› Umsjón og viðhald á núverandi kerfissamþættingum

›› Þróun og eftirlit með vef- og sýndarvefþjónustum

›› Utanumhald á verktökum, ráðgjöfum og hagsmunaaðilum

›› Tækniaðstoð og ráðgjöf við hin ýmsu kerfisteymi

WWW.OSSUR.COM

Salesforce / CRM ››Dynamics NAV / ERP ›› 

HELSTU ÁBYRGÐARSVIÐ ERU

›› Þátttaka í kröfugreiningu og hönnun lausna

›› Hönnun, þróun og viðhald á ERP lausnum

›› Utanumhald á verktökum, ráðgjöfum og hagsmunaaðilum

›› Aðstoð og ráðgjöf við hina ýmsu verkefnahópa

HELSTU ÁBYRGÐARSVIÐ ERU

›› Þátttaka í kröfugreiningu og hönnun lausna

›› Hönnun, þróun og viðhald á Salesforce lausnum

›› Utanumhald á verktökum, ráðgjöfum og hagsmunaaðilum

›› Aðstoð og ráðgjöf við hina ýmsu verkefnahópa

Össur leitar að sérfræðingi til þess að taka þátt í hönnun og þróun ERP 
lausna fyrirtækisins. Þessi einstaklingur mun taka þátt í innleiðingu og 
uppbyggingu nýrra ERP lausna Össurar.

Össur leitar að reyndum einstaklingi með haldgóða reynslu í 
verkefnastjórnun sem mun starfa í hópi reyndra verkefnastjóra. 
Sérmenntun í verkefnastjórnun og alþjóðlegar vottanir eru kostur.

Össur leitar að sérfræðingi til þess að leiða hönnun og þróun á lausnum 
sem byggja á Salesforce. Þessi einstaklingur er hluti af teymi hönnuða og 
tæknistjóra sem tryggja skilvirkni út um allan heim.

Össur leitar að einstaklingi til að taka þátt í hönnun, útfærslu og stjórnun 
á samþættingarverkefnum. Þessi einstaklingur mun vera partur af teymi 
hönnuða og tæknistjóra með það að markmiði að tryggja skilvirkt flæði 
upplýsinga.



FORSTÖÐUMAÐUR 
FRÆÐSLU- OG MENNINGARSVIÐS
GARÐABÆJAR
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Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns fræðslu- og menningarsviðs.

Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúin/-n til að stýra metnaðarfullu starfi
starfsmanna og stofnana bæjarins í þeim málaflokkum sem tilheyra sviðinu og vera einn af
leiðandi aðilum í uppbyggingu samfélagsins í Garðabæ.

Fræðslu- og menningarsvið hefur yfirumsjón með málefnum leik- og grunnskóla,
menningarmálum, íþrótta- og tómstundamálum og forvarnarmálum. Undir sviðið heyra skólar
bæjarins, menningarstofnanir og íþróttamiðstöðvar. Í Garðabæ er unnið eftir markvissri
skólastefnu sem nær til allra skóla bæjarins. Áhersla er lögð á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og
valfrelsi nemenda sem felst m.a. í því að nemendur og foreldrar þeirra hafa fullt frelsi um val
á skóla.

Í menningarstefnu Garðabæjar er m.a. lögð áhersla á að marka Garðabæ sérstöðu sem
hönnunarbær og á menningu og listsköpun meðal barna og ungmenna.

Góð aðstaða er til iðkunar íþrótta, líkams- og heilsuræktar í Garðabæ og er áhersla lögð á að
hvetja börn og ungmenni til þátttöku. Íþrótta- og tómstundaráð Garðabæjar hefur samþykkt
afreksstefnu og veitir styrki samkvæmt henni árlega. Gerður hefur verið samstarfssamningur
við landlæknisembættið um að Garðabær verði heilsueflandi samfélag.

Hlutverk og ábyrgð:
• Yfirumsjón með þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið
• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri og starfsemi sviðsins
• Ábyrgð á stefnumótun og framtíðarsýn
• Frumkvæði í þróun og innleiðingu nýjunga
• Samstarf við yfirstjórn bæjarins, starfsmenn og aðra aðila sem tengjast málaflokkum sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistaragráða æskileg
• Áræðni og drifkraftur
• Haldbær reynsla af stjórnun og stefnumótun
• Reynsla af mannaforráðum og fjárhagslegri ábyrgð
• Góð greiningarhæfni og rökhugsun
• Stjórnunar- og skipulagshæfileikar
• Forystuhæfni og færni til að leiða samvinnu mismunandi hópa
• Framsýni, frumkvæði og metnaður í starfi
• Þjónustu- og samskiptahæfni
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Einarsson bæjarstjóri í síma 525 8500.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá um störf umsækjanda, menntun, stjórnunarreynslu
og verkefni sem viðkomandi hefur unnið og geta varpað ljósi á færni umsækjanda til að sinna
starfi forstöðumanns. Jafnframt er óskað eftir greinargerð að hámarki 2 blaðsíður þar sem
umsækjandi lýsir framtíðarsýn sinni fyrir leik- og grunnskóla, menningarmál, íþrótta- og
tómstundamál og forvarnarmál í Garðabæ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á vef Garðabæjar, gardabaer.is 

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

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

– erum við með réttu
manneskjuna

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í hjúkrun  Landspítali Reykjavík 201811/2019
Starfsmaður í hlutastarf Landspítali, rúmaþjónusta Reykjavík 201811/2018
Mannauðsstjóri Landspítali, rannsóknarsvið Reykjavík 201811/2017
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201811/2016
Sjúkraliði Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201811/2015
Sérfræðingur í áhættustýringu Íbúðalánasjóður Reykjavík 201811/2014
Kennsluþróunarstjóri Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201811/2013
Verkefnisstjóri starfsþróunar Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201811/2012
Framkvæmdastjóri þjónustusviðs Samgöngustofa Reykjavík 201811/2011
Lögfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201811/2010
Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild Samgöngustofa Reykjavík 201811/2009
Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild Samgöngustofa Reykjavík 201811/2008
Svæðisstjóri Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201811/2007
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Hvammi Kópavogur 201811/2006
Starfsmaður á skurðlækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201811/2005
Ræsting og afgreiðsla Heilbrigðisstofnun Norðurlands Kópasker 201811/2004
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201811/2003
Sérfræðilæknir í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201811/2002
Hjúkrunarfræðingar á legudeild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201811/2001
Hjúkrunarfr., slysa-/bráðamóttaka Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201811/2000
Hjúkrunarfr. í skólaheilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201811/1999
Yfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201811/1998
Yfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201811/1997
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201811/1996
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201811/1995
Lögreglufulltrúi Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201811/1994
Vefstjóri Háskóli Íslands Reykjavík 201811/1993
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201811/1992
Ráðgj., snemmtæk atferlisíhlutun Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Kópavogur 201811/1991
Verkefnastjóri Landspítali, eldhús og matsalir Reykjavík 201811/1990
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, skilunardeild Reykjavík 201811/1989
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201811/1988
Umsjón með safnbúð Listasafn Íslands Reykjavík 201811/1987
Vélamenn Vegagerðin Hafnarfjörður 201811/1986
Ritari á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201811/1985
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201811/1984
Lektor í lífeðlisfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201811/1983
Aðjúnkt í hjúkrunarfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201811/1982
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201811/1981
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201811/1980

Veitustjóri á umhverfissviði
Laust er til umsóknar starf veitustjóra sveitarfélagsins Húnaþings 
vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. 
Starfið heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra. Leitað 
er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf veitustjóra. 
Veitustjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í 
öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Starfssvið
 Starfar á umhverfissviði við hlið rekstrarstjóra og  

 umhverfisstjóra. 
 Ber ábyrgð á framkvæmdum og rekstri fráveitu, hitaveitu og  

 vatnsveitu en vinnur jafnframt að öðrum tilfallandi verkefnum í  
 samráði við rekstrarstjóra og umhverfisstjóra.   
 Er yfirmaður annarra starfsmanna veitna
 Vinnur að undirbúningi fjárhagsáætlana fyrir veitur í samvinnu  

 við framkvæmdaráð og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir  
 því sem við á.
 Ber ábyrgð og eftirlit með öryggismálum sem snerta veitur.

Menntunar- og hæfniskröfur
 Menntun sem nýtist í starfi 
 Reynsla á sviði framkvæmda er nauðsynleg
 Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðaráætlunum.
 Góð almenn tölvukunnátta
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti
 Sjálfstæði í vinnubrögðum, þjónustulund og hæfni í mannlegum  

 samskiptum
 Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
 Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðnin-
gur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf veitustjóra Húnaþings vestra er til og 
með 26. nóvember nk. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal 
senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 
5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. 
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á hei-
masíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar 
um starfið veitir  Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma 
455-2400

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru 
um 1200.  Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing 
vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

intellecta.is
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Drög að breytingum á Svæðis- 
skipulagi Suðurnesja 2008-2024

Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja hefur samþykkt að kynna drög 
að breytingum á Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 ásamt 
umhverfisskýrslu í samræmi við 27. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Drögin verða aðgengileg á heimasíðu Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum (www.sss.is/svaedisskipulag), allra sveitarfélag- 
anna og aðila sem eiga aðild að nefndinni. Jafnframt verða drögin 
aðgengileg á skrifstofu sambandsins.

Breytingar á skipulagi snúa að:

Ábendingar og athugasemdir við drögin skal senda til skrifstofu 
 

sss@sss.is. Þær þurfa að berast fyrir 5. desember 2018.

Formaður svæðisskipulagsnefndar verður á skrifstofu Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum þann 13. nóvember milli kl. 15-17,  
til að svara fyrirspurnum um breytingartillöguna.

Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja
Ólafur Þór Ólafsson, formaður 

kopavogur.is

Leikskólinn Marbakki er fimm deilda leikskóli með rými fyrir 104 börn. Leikskólinn tók til starfa árið 
1986 og er hann staðsettur í Sæbólshverfi í Kópavogi. Leikskólastarfið er í anda hugmyndafræði  
Reggio Emilia.  Einkunnarorð skólans eru sjálfstæð, glöð og skapandi börn. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskóla 
· Reynsla af stjórnun æskileg
· Reynsla og þekkingin af starfi hugmyndafræði Reggio Emila æskileg
· Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
· Gott vald á íslenskri tungu
· Góð tölvukunnátta 

Ráðningartími og starfshlutfall
Um er að ræða fullt starf frá og með 2. janúar 2019 eða samkvæmt samkomulagi.    

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

Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags stjórnenda í leikskóla.  

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

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018.

Nánari upplýsingar veita Hólmfríður K Sigmarsdóttir, leikskólastjóri s. 840-2682 og Sigurlaug Bjarna-
dóttir (sigurlaugb@kopavogur.is) deildarstjóri leikskóladeildar, s. 441-2855.

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

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

Aðstoðarleikskólastjóri 
í Marbakka   
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

  s        

 SAMSTARFSAÐILAR UM GÆÐA-  
 OG UMHVERFISÚTTEKTIR
Ferðamálastofa auglýsir eftir óháðum skoðunar- eða vottunarstofum til að annast 
úttektir hjá þátttakendum í Vakanum, gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar.

Viðkomandi fyrirtæki þurfa:

 Að vera sérhæfð í úttektum og vottunum og starfa samkvæmt eftirfarandi stöðlum:   
ISO 17021 eða ISO 17065.

 Að geta tryggt hlutleysi, trúverðugleika og fagmennsku úttektaraðila.

  Að hafa burði til að taka út ferðaþjónustufyrirtæki alls staðar á landinu.

  Að hafa nægjanlega marga úttektaraðila með viðeigandi hæfni og þekkingu á ferðaþjónustu á Íslandi. 

Úttektaraðilar þurfa að sitja námskeið Ferðamálastofu um Vakann og gildandi gæða- og umhverfisviðmið kerfisins.

Verkefnið verður nánar skilgreint í samningi á milli aðila þar sem nákvæm lýsing á fyrirkomulagi mun koma fram.

Umsókn ásamt vandaðri greinargerð um hæfni umsækjenda og sýn á verkefnið skal senda til Áslaugar Briem  
hjá Ferðamálastofu á netfangið aslaug@ferdamalastofa.is, eigi síðar en 23. nóvember n.k.

Ferðamálastofa áskilur sér rétt til að synja umsóknum sem ekki teljast uppfylla ofangreindar kröfur.

TILBOÐSLÓÐ
Hraunskarð 2, Hafnarfirði
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum lögaðila í 
fjölbýlishúsalóð fyrir 32 íbúðir að Hraunskarði 2.

Búið er að marka lágmarksverð í lóðina og teljast 
tilboð undir lágmarksverði ógild. Tilboðum ásamt 
viðeigandi fylgigögnum skal skilað  til Þjónustuvers, 
Strandgötu 6 fyrir kl. 10 þann 19. nóvember n.k. 
Tilboð verða opnuð kl. 10 sama dag á sama stað. 

Sjá skipulagsuppdrátt, skilmála, gjaldskrá og fleira á 
hafnarfjordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

SANNKÖLLUÐ NÁTTÚRUPERLA Á FRÁBÆRUM STAÐ!

Styrkir til menningarsamstarfs 
milli Noregs og Íslands 
Norsk stjórnvöld leggja árlega til framlag til norsks-íslensks menn-
ing arsamstarfs. Markmið framlagsins er að stuðla að fjölbreyttu 
menningarsamstarfi milli Noregs og Íslands. 

Umsækjendur verða að fylla út umsóknareyðublað á vef norska 
menningarráðsins (Norsk kulturråd): https://www.kulturradet.no/
stotteordning/-/vis/norsk-islandsk-kultursamarbeid 

Æskilegt er að umsóknir séu skrifaðar á norsku, dönsku, sænsku 
eða ensku. 

Umsóknarfrestur um styrki rennur út þann 4. desember nk.

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu mennta- og menning-
armálaráðuneytis: menntamálaráðuneyti.is
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ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

20596 HÍF - Hús íslenskra fræða 
– húsbygging 

 
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  mennta- og menning-
armálaráðuneytis óskar eftir tilboðum í verkið „Hús íslenskra 
fræða – Hús og lóð“, Arngrímsgötu 5, Reykjavík. 
Hús íslenskra fræða verður á þremur hæðum auk kjallara undir 
hluta þess. Opinn bílakjallari verður sunnan- og vestanmegin 
við húsið. Byggingin er sporöskjulaga og er formið brotið upp 
með útskotum og inngörðum. Að utan er byggingin klædd 
opnum málmhjúp. Helstu stærðir eru:

Lóð:  um 6.502 m²
Stærð byggingar /birt flatarmál, án bílakjallara:  um 6.477 m²
Byggingarmagn ofanjarðar:  um 5.038 m²
Stærð bílakjallara:  um 2.230 m²
Brúttó rúmmál:  um 28.548 m³

Verkefnið er unnið samkvæmt BIM og stefnt er að því að 
byggingin verði vottuð sem vistvænt mannvirki samkvæmt 
alþjóðlega vottunarkerfinu BREEAM.

Verkinu skal vera að fullu lokið í febrúar 2022.

Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum,  
fimmtudaginn 24.  janúar 2019  kl.  11:00  að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Um er að ræða tvö störf hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík. Embætti byggingarfulltrúans í Reykjavík starfar á grundvelli 
mannvirkjalaga, byggingarreglugerðar og samþykkt borgarstjórnar um embættisafgreiðslur byggingarfulltrúa svo og öðrum 
lögum, reglugerðum og samþykktum er byggingarmál varða. Byggingarfulltrúi er með vottað gæðastjórnunarkerfi í samræmi 
við ISO 9001:2015. 

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

Menntunar- og hæfniskröfur úttektarfulltrúa

sambærilegum tæknigreinum á háskólastigi í samræmi 
við ákvæði mannvirkjalaga. 

og verkumsjón er kostur.

og eiga samskipti í hóp.

ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar. 

tölvukunnáttu og notkun algengra forrita.

Úttektarfulltrúi og arkitekt 
óskast til starfa hjá byggingarfulltrúa

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið úttektarfulltrúa

gögn, lög, reglugerðir og staðla.  

byggingarfulltrúa.

samskiptum við framkvæmda- og ábyrgðaraðila.

verk sem viðkomanda eru falin. 

kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2018. Sækja skal 
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „laus störf“ – “Úttektarfulltrúi” eða “Arkitekt”.

oskar.torfi.thorvaldsson@
reykjavik.is

Menntunar- og hæfniskröfur arkitekts

háskólastigi.  

ásamt reynslu í hönnun mannvirkja og gerð aðal- og 
séruppdrátta.

og eiga samskipti í hóp.

ritað mál fyrir stjórnsýslu borgarinnar. 

tölvukunnáttu og notkun algengra forrita.

Starfssvið arkitekts

innsend gögn og uppdrætti.

afgreiðslufundi byggingarfulltrúa.

byggingarfulltrúa.

og gerð aðal- og séruppdrátta aðalhönnuða.

hafa verið við mál á afgreiðslufundum og leiðbeina 
viðskiptavinum embættisins eftir þörfum.

byggingarfulltrúa. 

Sala fasteigna frá
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Vorum að fá í sölu 1731,7 fm iðnaðarhúsnæði á neðstu hæð við 
Faxafen 12. Í dag er starfrækt crossfit stöð í húsnæðinu. Innkeyrslu-
dyr á bakvið. Húsnæðið lítur vel út að utan og innan.

Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg. fasteignasala s: 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is.

Glæsilegar nýar og nýuppgerðar 2ja – 4ra herbergja íbúðir til leigu í miðbæ 
Reykjavíkur. Íbúðirnar eru stutt frá Hallgrímskirkju í þriggja hæða húsi. 
Íbúðirnar leigjast út með eða án húsgagna til lengri eða skemmri tíma. 
Flestar íbúðirnar eru með þvottavélum en einnig er þvottaaðstaða í kjallara 
fyrir þær íbúðir sem ekki eru með þvottaaðstöðu í íbúðum.

Nánari upplýsingar veitir: 
Þórarinn í síma 783 3020 eða tölvupósti: toti@raritet.is

Glæsilegar nýjar og nýuppgerðar  
íbúðir til leigu

Hlíðarvegur 11, 200 Kópavogi

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

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494 

Haraldur Guðjónsson
lögg. fast.

s. 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS



GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Frakkastígur 12A. Reykjavík   

Falleg og vel innréttuð 3-4ra herbergja 110 fm 
íbúð á góðum stað í miðbæ Reykjavíkur.  
Tvennar svalir, sér stæði í bílgeymslu.
Verð 64 m.  
Nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254

Holtsvegur 27. Garðabæ.

Opið hús laugardaginn 10. nóv. frá kl: 14-14:30
Fullbúnar íbúðir til afhendingar strax.
Íbúð 201. 3ja herbergja 101,9 fm á 2.hæð með 
suður svölum og stæði í bílgeymslu. Verð 56.9 m.  
Íbúð 303. 4ra herbergja 135,5 fm á 3.hæð með 
tvennum svölum, hjónaherbergi með sér baðher-
bergi. Bílskúr 28,4 fm. Verð 74.9 m.
Nánari uppls. veitir Steinar S: 898-5254.

OPIÐ HÚS
JAÐARLEITI 8 

 103 REYKJAVÍK

BOÐAÞING 18-20 
KÓPAVOGI

ÞRASTARTJÖRN 26-36, REYKJANESBÆ   

Opið hús sunnudaginn 11. nóvember
frá kl: 13-13:30

Til sölu glæsilegar nýja 2ja og 3ja her-
bergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, 
gluggatjöldum, ísskáp og uppþvottavél.

Verð frá 45 til 65 millj. 

Nánari uppl. veitir Steinar S: 898-5254
Um er að ræða 138 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsin skilast miðað við byggingstig 4. Lokafrágangur des. 2018
Afhending við kaupsamning: Verð á endahúsum 33,9 millj. Verð á millihúsum 31,9 millj. 

Upplýsingar veitir Sigurður Tyrfingsson löggiltur fasteignasali í síma 898-3708, sigurdur@gardatorg.is 

Opið hús sunnudaginn 11. nóvember 
frá kl: 13-13:30

Til sölu nýjar fullbúnar 2ja-3ja og 4ra 
herbergja íbúðir með og án bílageymslu.

Íbúðirnar ert til afhendingar strax með 
gólfefnum, gluggatjöldum, ljósum og 
ísskáp.

Verð frá 42,9 til 59 millj.

Nánari uppl. veitir Steinar S: 898 5254 
TIL AFHENDINGAR STRAX 

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

TIL AFHENDINGAR STRAX 
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
NÝTT

Einarsnes 4 – Endaraðhús á tveim hæðum

Húsið er nýlega klætt að utan á vandaðan hátt og er í góðu ástandi. 
Stór og falleg aflokuð sólrík lóð  í góðri rækt. Fjögur svefnh. á neðri 
hæð en stórar og bjartar stofur ásamt nýlega endurnýjuðu eldhúsi á 
efri hæð.  Mikil lofthæð er á efri hæðinni.  Stórar L-laga svalir með 
stórbrotnu og óskertu útsýni í suður, vestur og norður.  Mögulegt að 
útbúa íbúðarrými í bílskúr. Opið hús laugardag kl. 13.30-14.00.  
Frekari upplýsingar veitir Ragnar; 774 7373 ragnar@heimili.is

Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá

Skálahlíð - Til leigu
Hluti húsnæðis við 
Skálahlíð í Mosfellsbæ 
er til leigu. Um er að 
ræða 512 fm á tveimur 
hæðum. Á neðri hæð 
eru snyrtingar, eldhús, 
salur og borðsalur.  
Á efri hæð er eitt stórt 
opið rými og geymsla.

Nánari upplýsingar veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignasali, 
löggiltur leigumiðlari, hilmar@eignamidlun.is, Farsími: 824 9098
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Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

2000 fm atvinnuhúsnæði miðsvæðis í Ásbrú með 
fjöldan allan af bílastæðum á malbikaðri lóð

Innkeyrsla möguleg frá fram- og bakhlið hússins

Möguleiki á aðlögun innviða húsnæðisins í  

Gott tækifæri fyrir þá sem þurfa góða  
inni- og útiaðstöðu

Hagstætt leiguverð

Grænásbraut 720 
Ásbrú

 

TIL LEIGU

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Laus strax

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is



Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Helgi
Fasteignasali
780 2700 

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

KYNNING 
verður á skrifstofu Fasteignasölunnar TORG

GARÐATORGI 5, Garðabæ

LAUGARDAGINN 10. NÓV
FRÁ KL.13:00 - 14:00 

NÝJAR ÍBÚÐIR 
TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-9

Íbúðir frá 35fm studíó-íbúðir upp í 5 herb. 120fm

Stúdíóíbúð verð frá 28,5m        2. herb. verð frá 33.9m
3. herb. verð frá 58.9m         4. herb. verð frá 64.9m
5. herb. verð frá 79.8m

Verð frá kr. 28.400.000

 Nýtt og nútímalegt miðborgarhverfi með skjólsælum görðum,  

útivistar og leiksvæði.

 Áætluð afhending fyrstu íbúða í apríl 2019.

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

 Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.

 Innréttingar hannaðar af G.K.S.

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

innréttingum.

 Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

 Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

 Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en 

án gólfefna.

  

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG

HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Lágaleiti 9  Íb. 114 
2ja herb.

Stærð: 50,8m2

Verð: 36.900.000

Efstaleiti 27 Íb. 206
3ja herb 

Stærð: 101,0m2

Verð: 59.850.000

Íb

0

Lágaleiti 9 
2ja herb.

Stærð: 50,8m2

Verð: 36.900.000

27 Íb. 206
3ja herb 

ð: 101,0m2

59.850.000
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HEIL HÚSEIGN VIÐ AUÐBREKKU TIL SÖLU

Vönduð fasteign við Auðbrekku 21, Kópavogi til sölu.

Verð kr. 350.000.000,-.

Frekari upplýsingar veitir Agnar lgfs. í s. 820-1002 eða agnar@domusnova.is

Frakkastígsreitur
FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða 

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.

· 2ja herb. verð frá 39,9 m.

· 3ja herb. verð frá 55,9 m.

· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 10. NÓVEMBER MILLI KL. 13.00 OG 13.30

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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

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

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

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



UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum 

á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 

til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- 

irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 

byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-

bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu 

öllu. Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

INNANHÚSSHÖNNUN

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 

og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 

skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 

unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-

ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 

stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem endast 

vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 

ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 

og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Senter

Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

SÖLUSÝNING - HOLTSVEGUR 2-6
SUNNUDAGINN 11. NÓVEMBER - KL. 15.00 - 15.30

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti



Landmark leiðir þigþ g heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

ÁSBÚÐ 77 – 210 GBÆ. SÖLKUGATA 2 – 270 MOS. SKÓGARHJALLI 11 -200 KÓP

SÓLARSALIR 11 – 203 KÓP

BERGSTAÐASTRÆTI 66 – 101 RVK

KÁRSNESBRAUT 21.A – 200 KÓP LAXATUNGA 130 – 270 MOS

FURUGRUND 44  - 200 KÓP. LAUTARVEGUR 14 OG 16 – 103 RVK. TRÖNUHJALLI 7 – 200 KÓP.

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BORGARHOLTSBRAUT 9 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝTT



Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur., p g

HLÍÐARHJALLI 76, 200 KÓP. BREKKUGATA 17 - 190 VOGAR HÚSALIND 15 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS 

SKÚTUVOGUR 1B, 104 RVK

ATVINNUHÚSNÆÐI – 

AUSTURKÓR 42 - 203 KÓP ENGJASEL 69, 109 RVK. 

Upplýsingar
um íbúðir veita:

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.

- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 

- Íbúðir verða afhentar í NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.

- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.

- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.

- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 60.3 – 99.9 millj.

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

8
EIGNIR

SELDAR

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 



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

LAUGARDAGINN 10. NÓV. FRÁ KL. 14:00–15:00



Bryndís

Óttuhæð 7
210 GARÐABÆR

Snyrtilegt sex herbergja hús fyrir neðan götu á 
grónum stað í Garðabæ. Húsið hefur að geyma 
þrjú baðherbergi, tvær svalir, tvær sturtur og 
saunu svo eitthvað sé nefnt. 

STÆRÐ: 294 fm EINBÝLI       HERB: 6

134.900.000
Heyrumst
Jón   777 2288
Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

Ljósalind 6
201 KÓPAVOGUR

Björt og snyrtileg 3-4 herb íbúð með útsýni á 
eftirsóttum stað í litlu fjölbýli að Ljósalind 6. 
Möguleiki á að bæta við þriðja svefnherberginu 
úr borðstofu.

STÆRÐ: 92,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Leifsgata 22
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð og björt þriggja herbergja íbúð á 
annari og efstu hæð í þríbýlishúsi að Leifsgötu 
22.

STÆRÐ: 97,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

101 REYKJAVÍK

Mjög góðir tekjumöguleikar. Neðri hæð í fastri leigu með 

sex mánaðauppsagnafresti, tekjur 145.000kr. Sérinn- 

gangur í báðar eignir. 

STÆRÐ: 82 fm ÞRÍBÝLI        HERB: 5

51.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Neðstaleiti 1
103 REYKJAVÍK

Björt og glæsileg íbúð á 3. hæð (efstu) ásamt stæði í 

bílageymslu. Skráning hjá Þjóðskrá: íbúð 69,7 fm og 

bílastæði 31,8 fm. Sérgeymsla í sameign. Nýleg gólfefni, 

STÆRÐ: 101,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Espigerði 4
108 REYKJAVÍK

5 herbergja íbúð á 2. hæð í mjög mikið endur-
bættu fjölbýlishúsi í Espigerði. Hægt er að bæta 
við 2 herbergjum á kostnað stofu. Eignin er laus 
til afhendingar.

STÆRÐ: 138,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

53.500.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali 

Lundarbrekka 2
200 KÓPAVOGUR

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á efstu hæð í 
mikið endurbættu fjölbýlishúsi við 
Lundarbrekku 2 í Kópavogi. Íbúðin er með 
sérinngang af svölum.

STÆRÐ: 124,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Nýlendugata 45
101 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt, mikið endurnýjað 7 herbergja einbýlishús 

á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur. Einstaklega falleg 

og vel hönnuð eign. Ath: laust við kaupsamning, seljandi 

skoðar skipti á minni eign í 101 Reykjavík.

STÆRÐ: 184 fm EINBÝLI      HERB: 7

91.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. nóv 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    10. nóv 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    11. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    10. nóv 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    11. nóv 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    11. nóv 17:00 – 17:30



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

.       

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11 nóv. 14:00 - 14:30

Vel skipulögð 3 herb. 100 fm íbúð

Efri hæð í snyrtilegu og viðhaldsléttu

fjölbýli við Asparás, Garðabæ.

Gott alrými, sólríkar svalir.

Víðimelur 49
107 Reykjavík

.       

125,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11. nóv. kl. 15:00 - 15:45

Vel skipulagt 248 fm einbýli á  
tveimur hæðum 
Innst í botnlanga með frábæru útsýni 
Mjög stílhrein og björt eign 4 svefnherbergi 
og hægt að bæta við. Stofa og eldhús í opnu 
rými þar sem er fallegur arinn 

Stór hellulögð verönd bakatil með 
skjólgirðingu 35 fm bílskúr

Fjallakór 11
203 Kópavogur

.       

62,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11. nóv. kl. 14:45 - 15:15

Björt og falleg neðri sérhæð 
Gott hús á þessum eftirsótta stað 
Innra skipulag er einkar gott 
Stórt og fallegt alrými, fínt eldhús 
Tv hol, tvö svefnherbergi og bað 
Eignin er laus strax

Háteigsvegur 38
105 Reykjavík

.       

51,9 – 110,0 millj.Verð frá :

Aðeins 6 íbúðir eftir.  
Stærðir frá 81,7 – 146,2 fm. 
Tveggja til þriggja herbergja. 
Stæði í lokuðum bílakjallara fylgir.
Innréttingar frá Brúnás. 
Afhendast við kaupsamning. 

Einstök staðsetning á rólegum stað í  
hjarta borgarinnar í nánd við iðandi  
og fjölbreytt borgarlíf

SÖLUSÝNING
laugardaginn 10. nóv. kl. 12:00 - 13:00

Mánatún 1
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

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

Einstakt 724,5 fm hús á horni Víðimels og Furumels.  
Húsið er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt og er hönnun þess sérlega 
glæsileg með stórum stofum er vísa út að garði ásamt bogadregnum skála 

um að ræða eign sem býður upp á mikla möguleika.
Skv. fasteignaskrá er gert ráð fyrir 5 íbúðum í húsinu.   
Tvær íbúðir í kjallara, tvær sérhæðir ásamt rishæð.
Eignin þarfnast viðhalds en klárlega er um að ræða ein af glæsilegri  
byggingum vesturbæjar Reykjavíkur.   

Áhugsömum er bent á að hafa samband við 
Jón Rafn Valdimarsson löggiltan fasteignasala  
jon@miklaborg.is  sími: 695 5520

Víðimelur 29 107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

50,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11. nóv. kl. 15:30 - 16:00

Vel skipulögð 3 herb. 100 fm íbúð

Efri hæð í snyrtilegu og viðhaldsléttu

fjölbýli við Asparás, Garðabæ.

Gott alrými, sólríkar svalir.

Asparás 8
210 Garðabær

.       

42,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 14. nóv. kl. 14:00 - 14:30

Falleg, björt og vel skipulögð 86,1 fm,  
3ja herbergja íbúð á 4 (efstu) hæð í litlu  
10 íbúða fjölbýli 

Tvær íbúðir á hæðinni 

Frábær staðsetning, mikil lofthæð, útsýni 

Þvottahús innan íbúðar

Funalind 3
201 Kópavogur

.       

102,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 11 nóv.  kl. 13:00 - 13:45

Einstaklega vel staðsett 260 fm einbýli 

Stendur hátt í landi Reykjadals Mosfellssveit 

Frábært útsýni til Reykjavíkur og víðar 

5 svefnherbergi, þrjár stofur 

Gólfhiti á neðri og efri hæð 30 fm geymsla  
til viðbótar við uppg. fm

Efstu-Reykir 
271 Mosfellsbær

Upplagt fyrir hestafólk 
Fallegur 49,9 fm bústaður að meðtalinni 
5,5 fm geymslu. 50 mín frá Rvík og 10 mín 
frá Hellu 6,8 ha sumarbústaðarland með 

Heklu, Eyjafjallajökul og Vestmannaeyjar .
Stór pallur og heitur pottur. 

27,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þjóðólfshagi 7

s. 773 6000

851 Holt

Eignarland sem liggur að Þingvallavatni 
Sumarbústaðaland, 3 hektara að stærð 

Landið er norð-vestamegin við Miðfell  
Á milli Miðfells og Arnarfells 
Notkunareining - sumarbústaðaland 
Mikil náttúruparadís Landið lyng og kjarri vaxið 

Tilboð óskast 

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mjóanes nr 17

s. 845 8958

801 Þingvellir

Falleg og vel skipulögð hæð í góðu húsi  
við Lönguhlíð 11 
116 fm - 5-6 herbergja - Sérinngangur 
Sérmerkt bílastæði með rafbílatengli 
Góð staðsetning þar sem stutt er  
í alla helstu þjónustu og iðandi  
mannlíf miðbæjarins

56,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langahlíð 11

s. 899 5856

105 Reykjavík

61,4 fm heilsárhús í landi Galtarholts 
Rétt norðan Borgarness 
Stutt á golfvöll í Borgarnesi 
Þrjú svefnherbergi 
Innbú fylgir með í kaupum  
Áhaldahús til viðbótar við uppg. fermetra

21,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Arkarholt

s. 695 5520

270 Borgarhreppur

Íbúðin er alls 118,6 fm á fyrstu hæð 
Tvær geymslur önnur er 10,4 fm (nr16)  
og hin 8,7 fm (nr44) Íbúðin er fullbúin  
með gólfefnum. 
Vandaðar innréttingar. Vinsæl staðsetning
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu

76,0 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrólfsskálamelur 14

s. 845 8958

170 Seltjarnarnes

Mjög sjarmerandi einbýlishús á Óðinsgötu.
Eignin samanstendur af þremur fastanr. 
samtals 318,4 fm. Stór 124 fm íbúð á 
tveimur hæðum, auk 50,3 fm kjallara og 
14.1 fm geymslu, samtals 189,0
64,7 fm 3-ja herbergja íbúð á fyrstu hæð.
-  64,7 fm 3-ja herbergja íbúð á annari hæð.

Tilboð óskast 

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307  

Nánari upplýsingar:

Óðinsgata 5

s. 778 7272

101 Reykjavík

Heilsárshús 120 fm við Fljótsbakka 29  
í nágrenni við Sogið  
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi
Gestahús með baðherbergi  
Góðar útigeymslur fylgja 
Heitt vatn er á svæðinu

49,8 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fljótsbakki 29

s. 775 1515

801 Selfoss

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali s. 778 7272  

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

38,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 10. nóv.  kl. 14:00 - 15:00

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

fallegum  
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna
Ný brú mun tengja Kársnesið, 
háskólasamfélaginu  
við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.
Mikil og metnaðarfull uppbygging  
á Kársnesinu.

Hafnarbraut 9
Kársnesi / 200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Álalind 1-3 
201 Kópavogi

SÖLUSÝNING
laugardaginn 10. nóv. kl. 15:00 - 16:00

 
tveimur stigagöngum og lyftu. 
Í húsinu eru 36 íbúðir, 2ja til 4ra herbergja á bilinu 83-116 fm.
Húsið er viðhaldslétt, klætt að utan með álklæðningu  
og með gluggum úr áli.

Vandaðar innréttingar frá Sérverk og tæki frá AEG
Allar íbúðir ná í gegnum húsið með gluggum í vestur og austur

Rúmgóð stæði með rafmagnstenglum í bílageymslu
Sér þvottaherbergi innan allra íbúða
 
  Verðdæmi   2ja herb.    83,7 fm  43,5 millj.

    3ja herb.    96,4 fm  45,6 millj.
    4ra herb.  104,9 fm  53,5 millj.

SÖLUMENN MIKLUBORGAR VERÐA Á STAÐNUM



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
72.5M

HÆÐ

SOGAVEGUR 220 108 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 183.4m2

GLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

Opið hús Mið. 14. nóv. frá kl. 17:00-17:30

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
TILBOÐ

EINBÝLISHÚS

BREIÐAVÍK 89 112 REYKJAVÍK

TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

GUNNLAUGUR 844 6447 | SIGURÐUR 897 5930

6 HERBERGI

Opið hús Mán. 12. nóv. frá kl. 18:00-18:30

AUKA ÍBÚÐ

VERÐ:
46.9M

ÍBÚÐ

BREKKULÆKUR 1 105 REYKJAVÍK

3-4 HERBERGI 106.4m2

FLOTT ÍBÚÐ Á EFTIRSÓTTUM STAÐ

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON           660 4777

Opið hús Mán. 12. nóv. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
48.5M

ÍBÚÐ

LINDARGATA 35 101 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 73.1m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í SKUGGAHVERFINU

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON           660 4777

Opið hús Sun. 11. nóv. frá kl. 12:30-13:00

VERÐ:
81.9M

RAÐHÚS

KRINGLAN 89 103 REYKJAVÍK

4 herb. 201m2 BÍLSKÚR FYLGIR

ENDARAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

VERÐ
165M

ÍBÚÐ

VATNSSTÍGUR 20-22 101 REYKJAVÍK

ÍBÚÐ Á 10. HÆÐ - LAUS STRAX

BRANDUR GUNNARSSON                897 1401

STÆRÐ: 173.3m2 3 HERBERGI

Opið hús Lau. 10. nóv. frá kl. 13:30-14:00

VERÐ
115M

ATVINNUHÚS

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

GÓÐ LOFTHÆÐ

BRANDUR GUNNARSSON                897 1401

STÆRÐ: 397m2 LAUST STRAX

VERÐ
89.9M

EINBÝLISHÚS

EINARSNES 64 101 REYKJAVÍK

MIKIÐ ENDURNÝJAÐ Á 3 HÆÐUM

ÚLFAR 897 9030 | BÖRKUR 832 8844

STÆRÐ: 256.9m2 6 HERBERGI

Opið hús Sun. 11. nóv. frá kl. 15:30-16:00

VERÐ:
74.9M

RAÐHÚS

113 REYKJAVÍK

220m2

AFHENDAST FULLBÚIN AÐ UTAN

SJAFNARBRUNNUR 5-19

ÞÓRA 777 2882 og GUÐRÚN 621 2020

TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA

VERÐ:
75M

JÖRÐ

KVERNGRJÓT 371 BÚÐARDALUR

SÖGÐ VERA UM 300 HEKT

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON 848 4806

RÆKTAÐ LAND 45 HEKT, HEILDARSTÆRÐ

Opið hús Sun. 11. nóv. frá kl. 13:00-14:00



BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Laugardaginn 10. nóvember  frá 14:00 - 16:00
Sunnudaginn  11. nóvember  frá 14:00 - 16:00

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Afhending nóvember/desember.

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð



577 5500 - Síðumúla 13, 108 Rvk. - www.atvinnueign.is

Olsen Olsen veitingahús
Til sölu rekstur veitingahússins Olsen Olsen í Reykjanesbæ. 
Staðurinn er vel tækjum búinn í um 180fm húsnæði á mjög 
góðum stað í miðbæ Reykjanesbæjar m.a í nálægð við nokkur 
hótel. Veitingahúsið er með vínveitingaleyfi. Tilboð óskast.

Nánari upplýsing veitir: 
Halldór Már viðskiptafr.  lögg. fasteignasali í síma 898 5599 -halldor@atvinnueign.is

  Fasteignamiðlun 

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

1.100 m² glæsilegt skrifstofuhúsnæði  
á efstu hæð í Borgartúni 26 í Reykjavík.
Húsnæðið skiptist að mestu í opið 
vinnurými ásamt skrifstofum og 
fundarherbergjum.
Eldhús og mötuneyti á hæðinni ásamt 
stórum suður – þaksvölum.
Mikil lofthæði í húsnæðinu og frábært 

20 bílastæði í bílakjallara fylgja með. 

Borgartún 26
Efsta hæðin - Penthouse 

með þaksvölum

TIL LEIGU

Nánari upplýsingar veitir:  
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Glæsilegt 182,7 fm einbýlishús með bílskúr á einni hæð á 
eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi, snyrtingu og 
þvottahús. Þá er búið er innrétta bílskúr að hluta sem svefn-
herbergi og baðherbergi. Húsið var endurnýjað að miklu leyti 
árið 2004 á vandaðan og smekklegan hátt. Lóðin var einnig 
endurgerð en þar eru tvær stórar afgirtar verandir, önnur 
með heitum potti. V. 98,9 m.

Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464,  
gudlaugur@eignamidlun.is

Opið hús  
sunnudaginn 11. nóv.  
milli 14:00 og 14:30.

OPIÐ 

HÚS

Sævargarðar 9
170 Seltjarnarnes 

Spennandi tækifæri fyrir byggingaverktaka
Til sölu heildareignin að Starmýri 2a, Reykjavík, sem er í dag verslunar-, þjónustu-, og lager-
húsnæði. Húsið er steinsteypt og byggt árið 1965, samtals 1.344 fm. 

Heimilt er að byggja eina hæð ofan á fast-
eignina og þannig auka byggingarmagnið 
um liðlega 720 fm. Þá hafa skipulagsyfirvöld 
ekki gert skiplagslegar athugasemdir við að 

sótt verði um deiliskipulagsbreytingu til að 
heimila tvær íbúðarhæðir (þ.m.t. hæðin skv. 
gildandi deiliskipulagi) ofan á eignina. Hluti 
hússins er í útleigu.

Óskað er eftir tilboðum í eignina. 
 
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA: 
Sverrir Pálmason, hdl.,  
löggiltur fasteignasali,  
í síma 867-1001 - sverrir@jas.is 
Arnar Sölvason  
í síma 896-3601

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Suðurgata 100, 101 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 13. nóv. 
milli 18:00 og 18:30. 
Vorum að fá í sölu mjög fallegt 
og mikið endurnýjað 201,3 fm 
einbýlishús með bílskúr við 
Suðurgötu í Reykjavík. Húsið sem 
er á tveimur hæðum auk kjallara 
skiptist m.a. í stofu, eldhús, 6 
herbergi og þrjú baðherbergi. Úr 
stofu er gengið út á verönd. Mjög 
góð staðsetning. Göngufæri í 
miðbæ Reykjavíkur. V. 95,0 m.

Nánari uppl.:  
Sverrir Kristinsson lg.fs.  
s. 861 8514,  
sverrir@eignamidlun.is

6 SUMARHÚS  
TIL SÖLU
6 sumarhús seljast öll saman 
eða hvert um sig. Með hverju 
húsi mun fylgja misstórar 
eignarlóðir. Hitaveita, heitur 
pottur. ljósleiðari.  
Einstaklega fallegt útsýni.
Góð aðkoma allt árið.

STÓRAVÍK ER UM 5 KM FRÁ 
EGILSSTÖÐUM.

STÓRAVÍK -  EGILSSTAÐIR

Ævar Dungal
löggiltur fasteignasali

FÉLAG FASTEIGNASALA

Austurland símar: 440-6016 I Þjónustusími eftir lokun 897-6060

Verslunarhúsnæði, 
söluturn og  
eldsneytissala.

Um er að ræða sölu 
á húsnæði, rekstur á 
söluturni og yfirtöku 
á leigusamningi vegna eldsneytissölu.Húsið er steinsteypt og 
er á einni hæð, stærð hússins er 215,0 fm og lóðin er 1.487,0 
fn.Húsnæðið er vel staðsett í Grafarvogi. Malbikað stórt bílap-
lan í kringum  húsið.  Á lóðinni eru bensín og olíu dælur frá Olís.  
Eign sem býður upp á mikla möguleika

ATH. EINNIG ER MÖGULEGT AÐ TAKA Á LEIGU REKSTURINN Á 
SÖLUTURNINUM.

Upplýsingar um eignina og tíma í skoðun gefa sölumenn 
Kjöreignar í síma 533-4040 eða kjoreign@kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Starengi 2, 112 Rvk.  - Til sölu eða leigu

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

TIL LEIGU



Hörpugata 4 
101 Reykjavík

Kársnesbraut 49 
200 Kópavogur

Háaleitisbraut 121 
108 Reykjavík

Úthlíð 12 
105 Reykjavík

Breiðavík 20 
112 Reykjavík

Sogavegur 172
108 Reykjavík

Njarðargata 5 
101 Reykjavík 

Fróðaþing 6 
203 Kópavogur

Norðurbraut 23b
220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 10. NÓVEMBER  
KL. 14:00-14:30 
Fallegt og uppgert 192,2 fm. bárujárnsklætt timburhús á 
þremur hæðum sem stendur á eignarlóð. Tvær útleiguein-
ingar fylgja eigninni og bjóða upp á góðar leigutekjur. 
Húsið er byggt árið 1932 og hefur fengið gott viðhald. 
Góður sólpallur er á lóðinni. Svalir með fallegu sjávar-
útsýni. Verð: 111 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. NÓVEMBER KL. 18:00-18:30
Mikið endurgerð og vel skipulögð 62,9 fm. 3ja herbergja 
íbúð ásamt 11,3 fm. sérgeymslu í kjallara. Vestursvalir. 
Eignin var endurnýjuð fyrir ca 10 árum, innihurðir, gólfefni, 
innréttingar og heimilistæki. Húsið var málað að utan 
og múrviðgert fyrir tveimur árum. Ljósleiðari tengdur inn 
í íbúð. Vel staðsett eign með góðu útsýni. Stutt í stofn-
brautir og góðar hjóla- og gönguleiðir. Verð: 37,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 14. NÓVEMBER KL. 16:30-17:30
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Eignin er skráð 
130,1 fm., þar af er 24,2 fm. bílskúr. 3 rúmgóð svefn-
herbergi og vönduð eldhúsinnrétting. Tengi fyrir þvottavél 
á baðherbergi. Góðar flísalagðar suðursvalir og stór 
sameiginlegur bakgarður. Glæilegt útsýni er yfir Esjuna og 
til suðvesturs að Perlunni. Húsið var múrviðgert og málað 
í sumar. Eignin er laus 1. febrúar 2019. Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. NÓVEMBER KL. 17:00-17:30
Rúmgóð og björt 99,2 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi í Hlíðunum. Húsið hefur fengið gott 
viðhald og hefur nýlega verið steinað að utan, skipt hefur 
verið um hluta af gluggum íbúðar og nánast allt gler, 
dren endurnýjað, þak yfirfarið og málað sem og skólp-
lagnir verða fóðraðar í nóvember 2018. Eignin er laus við 
kaupsamning. Verð: 47,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. NÓVEMBER KL. 17:00-17:30
Rúmgóð og björt 3ja-4ra herbergja 90fm. íbúð á 3. hæð 
(efstu) í snyrtilegu fjölbýli við Breiðuvík í Grafarvogi. 
Samkvæmt teikningum er íbúðin 4ra herbergja en er í dag 
3ja herbergja og er lítið mál að bæta aftur herberginu við. 
Þvottahús innan íbúðar. Eignin er laus við kaupsamning. 
Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 14. NÓVEMBER KL. 17:00-17:30
Rúmgóð og björt 93 fm. 4ra herbergja hæð á efri hæð í risi 
með sérinngangi og sérgarði. Fallegt útsýni. Eignin hefur 
öll verið endurnýjuð, ofnar, rafmagn, vatnslagnir, inn-
réttingar, innihurðir, gólfefni, blöndunartæki, eldhústæki 
og baðtæki. Sérgarður eignarinnar var tyrfður upp á nýtt 
í sumar, nýr pallur og nýtt grindverk. Eignin er laus við 
kaupsamning. Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. NÓVEMBER KL. 18:00-18:30
Rúmgóð og björt 75,2 fm. 3ja herbergja íbúð á tveimur 
hæðum í fallegu bárujárnsklæddu timburhúsi við 
Njarðargötu í Þingholtunum í Reykjavík. Tvö rúmgóð 
herbergi. Þak var yfirfarið og lagað árið 2014. Skipt var um 
þakrennur og settar snjógildrur vorið 2018. Skólp endurný-
jað árið 2013. Fallegur garður og góð staðsetning.
Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. NÓVEMBER KL. 18:00-18:30
Einstaklega fallegt og rúmgott 6 herbergja 229,6 fm. 
einbýlishús á einni hæð, þar af er rúmgóður innbyggður 
bílskúr 36,2 fm. á þessum eftirsótta stað við Fróðaþing 
í Kópavogi. Stofa einstaklega rúmgóð og með aukinni 
lofthæð. Herbergi hússins eru öll rúmgóð. Viðhaldsfríir 
gluggar og svalahurðir eru í húsinu. Gólfhiti er í öllu 
húsinu. Verð: 109 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 14. NÓVEMBER Kl. 17:45-18:15
Rúmgóð og björt 144,4 fm. 4ra herbergja hæð í tvíbýlishúsi 
með fallegu útsýni og einstökum garði. Baðherbergi hefur 
nýlega verið tekið í gegn, 3 rúmgóð herbergi, rúmgott 
eldhús með nýju gólfefni. Rólegt og gróið hverfi.
Verð: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Guðbjörg Helga 
Jóhannesdóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 897-7712

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



Bílar 
Farartæki

AUDI A4 1.8T Nýskr 10/2009, ek 
81 ÞKM, bensín, sjálfsk, leður 
og topplúga. Verð 1.690.000. 
Rnr.111588.

FORD Transit Connect Nýskr 
08/2011, ekinn 99 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.190 þús Rnr.111019.

M.BENZ GLK 220 CDIi 4Matic, Nýskr. 
04/2011, ek 81 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 
Verð 2.950 þús. Rnr.111549.

SKODA Octavia STW Nýskr 05/2015, 
ek 86 Þ.KM, dísel, 6 gírar, álfelgur, 
krókur. Verð 2.190 þús Rnr.122919.

SKODA Octavia STW 4x4 Nýskr 
04/2013,Ek 147 Þ.KM, dísel, 6 gírar, 
álfelgur, krókur, fallegt eintak. Verð 
1.590 þús. Rnr.111557.

TOYOTA LC 150 GX Nýskr 12/2010, 
Ek 193 Þkm, dísel, sjálfsk. krókur. 
Verð 3.950 þús Rnr.111497.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.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

RENAULT Talisman. Árgerð 2017, 
ekinn 28 Þ, dísel, sjálfskiptur, Verð 
3.750.000. Á staðnum

RENAULT Captur Intens. Árgerð 
2017, ekinn 15 Þ dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Á staðnum

HONDA Jazz Elegance. Árgerð 2017, 
ekinn 3 Þ, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Á staðnum

MMC OUTLANDER PHEV INSTYLE 
Árgerð 2018. Ekinn -1 Þ.KM 
Nýskráður -1. Næsta skoðun 2022 
Ökutækið er á staðnum. Verð kr. 
4.390.000. Litur GRÁR

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

 Bílaþjónusta

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir. 

Getum enn bætt við okkur 
verkefnum fyrir jólin.

Uppýsingar í síma 868-2055

Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

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

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

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

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

 Nudd

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

Funahöfði 1   |   110 Reykjavík   |   Sími 567 4840   |   www.bilo.is   |   bilo@bilo.is

HYUNDAI TUCSON COMFORT
 4WD Árg. 2018, ekinn 43 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.590.000 kr. 
Raðnúmer 380209

SUZUKI VITARA GLX 4WD 
nýskr. 05/2018, ekinn 36 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.190.000 kr. 
Raðnúmer 258679

HYUNDAI I30 WAGON CLASSIC  
Árg. 2018, ekinn 22 Þ.km, bensín, 
6 gíra. Verð 2.990.000 kr. 
Raðnúmer 258711

HYUNDAI I30 WAGON CLASSIC 
Árg. 2018, ek. 23 Þ.KM, bensín, 6 gíra. 
Verð 2.990.000 kr. 
Raðnúmer 380126

Þú finnur bílinn á bilo.is Auglýstir bílar eru á staðnum

SPRENGI 

TILBOÐ
Tökum ALLA* 

notaða bíla uppí á 

550.000 kr.
KÍKTU VIÐ FYRIR  

NÁNARI UPPLÝSINGAR
 

Ath. örfá eintök í boði!

*Allir notaðir bílar ganga sem 

550.000 kr. upp í. Bílarnir þurfa að 

vera á númerum og hægt að aka 

þeim. Aldur, akstur og litur skiptir 

ekki máli.

 

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.-

 Þarftu
að ráða?

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

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.

Verslunarhúsnæði, 
söluturn og  
eldsneytissala.

Um er að ræða sölu 
á húsnæði, rekstur á 
söluturni og yfirtöku 
á leigusamningi vegna eldsneytissölu.Húsið er steinsteypt og 
er á einni hæð, stærð hússins er 215,0 fm og lóðin er 1.487,0 
fn.Húsnæðið er vel staðsett í Grafarvogi. Malbikað stórt bílap-
lan í kringum  húsið.  Á lóðinni eru bensín og olíu dælur frá Olís.  
Eign sem býður upp á mikla möguleika

ATH. EINNIG ER MÖGULEGT AÐ TAKA Á LEIGU REKSTURINN Á 
SÖLUTURNINUM.

Upplýsingar um eignina og tíma í skoðun gefa sölumenn 
Kjöreignar í síma 533-4040 eða kjoreign@kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Starengi 2, 112 Rvk.  - Til sölu eða leigu

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

TIL LEIGU

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Skemmtanir

HLJÓMSVEIT A. KRÖYER
Dúett-tríó   Fyrir dansleiki, 
árshátíðir,þorrablót,brúðkaup 
einkasamkvæmi og jólaskemmtanir.  
Tónlist við allra hæfi , verð við allra 
hæfi.   Uppl. á antonben@simnet.is 
eða 8959376

Keypt
      Selt

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

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

 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í úrvali. 
Tökum harmonikkur í umboðssölu. 
Harmonikur frá 35 þús. Pokar og 
ólar. www.egtonar.is Sími 824 7610 
& 660 1648.

Skólar
Námskeið

 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

Stúdíó íbúð með húsgögnum til 
leigu í 101 Rvk.  
 Studio apartment furnished for 
rent in 101 Rvk. Uppl. S: 899-6255

 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

VEITINGAHÚSIÐ ÍTALÍA - 
BÓKARI

Rótgróið veitingahús í miðbæ 
Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
bókara til starfa sem allra fyrst. 

Æskilegt að viðkomandi hafa 
góða reynslu af TOK fjárhags- 
og launabókhaldi. Um er að 

ræða 50% starf, vinnutími skv. 
samkomulagi.

Umsóknir óskast sendar á 
italia@italia.is

 Atvinna óskast

Kletthálsi 2, 110 Reykjavík s.562-1717 bilalif.is

Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð.

VERÐ AÐEINS 4.990.000 kr.
NISSAN NAVARA VISIA

SPARAÐU 800.000 kr.
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Myndir eru af sambærilegum bílum. Með fyrirvara um ritvillur. Skoðunarskylda kaupanda á alltaf við.

NÝ
R 

BÍ
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*

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fBFerðaþjónustuhús

Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com
íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Boltatilboð

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

SUNNUDAGUR
12:00 Liverpool - Fulham
14:15 Chelsea - Everton
16:30 Man.City - Man.Utd.

WWW.CATALINA.IS

LAUGARDAG KL. 23.30LAUGARDAG KL. 23.30

KLÁRAR KVÖLDIÐ MEÐ STÆL!FÖSTUDAG FRÁ 00.00 - 03.00

ABBA og

BEE GEES

SHOW

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

SÖLUSÝNING - Sun. 11. nóv. frá kl. 14:00-15:00 - GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR TIL AFHENDINGAR FULLBÚNAR

519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

ÍBÚÐIR

KÓPAVOGSBRÚN 2-4 200 KÓPAVOGUR

AÐEINS TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR

STÆRÐ FRÁ: 168.8-171.7m2 4-5 HERB.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:    
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON   
Lögfræðingur / Lögg. fasteignasali
Sími: 660 4777
Netfang: bodvar@fastborg.is



www.hopkaup.is
Smáratorg 3, 201 Kópavogi  

samband@hopkaup.is SJÁÐU ÖLL TILBOÐIN Á WWW.HÓPKAUP.IS

79
%

Ertu að leita að ástinni? Þriggja mánaða áskrift

hjá Makaleit.is. Áður 1.499 kr.

311 kr.

59
%

Bragðgóður bröns á Bergsson Mathúsi. 

Vegan eða venjulegur - þitt er valið.

Áður 2.690 kr.

1111 kr.

81%

Göngu- og hlaupagreining 

Ertu með verki í fótum, hnjám eða baki?

Áður 5.990 kr.

1111 kr.

82
%

LED regnbogakastari sem lýsir

fallegum regnboga.

Áður 6.190 kr.

1111 kr.

54
%

Tveir Ísar í boxi hjá Yoyo! Settu eins mikinn ís, 

nammi og ávexti í boxin og þú getur.

Áður 2.400 kr.

1111 kr.

70
%

Merktur sundpoki, ekkert týnist og skemmtilegt 

fyrir krakkana.

Áður 2.990 kr.

911 kr.

AÐEINS Í
24 TÍMA

FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!

11 ÓVENJULEGA GÓÐ TILBOÐ – AÐEINS Í EINN DAG!



Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Stærri Póstbox – betra aðgengi
Einföld leið til að nálgast pakkana þína 

Póstbox eru nú á átta stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Við vekjum 
sérstaklega athygli á nýjum staðsetningum hjá BSÍ við Vatnsmýrar- 
veg, í Krónunni á Fiskislóð og hjá GÁP í Faxafeninu. Hólfunum hefur 
verið fjölgað og aðgengi bætt til muna. Þú velur það Póstbox sem er 
næst þér og sækir þegar þér hentar. Það kostar ekkert aukalega!

Kynntu þér Póstbox á postur.is/postbox 
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Ellefti dagur ell-
efta mánaðar 
hefur orðið tákn-
mynd bæði þess 
að vera einhleyp 
eða einhleypur en 
líka þess að finna 
hinn eða hina einu 
réttu. Dagurinn er 
einnig helgaður 
vefverslun víða 
um heim, einkum 
þó í Kína.

Singles’ Day eða degi ein-
hleypra er fagnað víða um 
heim á morgun, 11. nóvem-

ber, einkum þó með tilboðum í 
vefverslunum. Hátíðin á upptök 
sín hjá háskólanemum í Nanjing í 
Kína á tíunda áratugnum þar sem 

ungir karlmenn hörmuðu það 
hlutskipti sitt að vera einhleypir 
en vegna einsbarnsstefnu yfirvalda 
þar í landi eru ungir karlmenn 
undir þrítugu tuttugu milljónum 
fleiri en konur. Þeir ákváðu að 
halda nokkurs konar „and“-Val-
entínusardag til að fagna því að 
vera einhleypir í stað þess að syrgja 
það og fyrir valinu varð dagsetning 
sem samanstendur af tölunni einn 
fjórum sinnum eða ellefti dagur 
ellefta mánaðar, 11.11. Þegar þessir 
nemendur útskrifuðust úr háskóla 
héldu þeir venjunni áfram og 
smám saman breiddist hún út um 
Kína. Dagurinn var fyrst nefndur 
piparsveinadagurinn þar sem upp-
hafsmennirnir eru karlkyns en er 
nú fagnað af báðum kynjum um 
heim allan.

Dagur einhleypra er afsökun 
fyrir einhleypa vini til að taka sig 
saman, skvetta úr klaufunum og 
fagna einlífi sínu. Það er reyndar 
tvíbent því það er líka vinsælt að 
fara á blint stefnumót á þessum 
degi, jafnvel eru haldnar svokall-
aðar blindstefnumótaveislur þar 
sem einhleypir af öllum kynjum 
koma saman í von um að binda 
enda á einlífið. Því að þó til dagsins 
sé stofnað til að fagna einlífinu 
þá skín sú þrá að finna lífsföru-
naut sterkt í gegn. Þannig verður 
Singles’ Day líka dagur ástarinnar, 
talan einn túlkuð sem sá eða sú 
eini/eina rétti/a og það er undir 
ástarfánanum sem dagurinn er 

einna helst fyrirferðarmikill í kín-
verskum fjölmiðlum. Þegar talan 
einn stendur svo við hliðina á ann-
arri tölunni einum fara tvö hjörtu 
að slá sem eitt.

Árið 2011 var einstaklega mikil-
vægur stakdagur þar sem talan 
einn kom þá sex sinnum fyrir í 
dagsetningunni, 11.11.11. Tíðni 
trúlofana og hjúskaparsáttmála 
var meiri þennan dag en aðra daga 
og margir sem vildu fagna ástinni 
þó aðrir hafi eflaust viljað fagna 
einlífinu enda hefur hvort tveggja 
nokkra kosti. Risavefverslanir eins 
og Alibaba höfðu nýtt tækifærið 
sem þessi nýi hátíðisdagur bauð 
upp á frá 2009 og auglýst einstök 
tilboð á þessum einstaka degi. 
11.11.11 voru tilboðin betri en 
nokkru sinni og í kjölfarið varð 
sprenging í vefverslun. Í fyrstu 
voru tilboðin helst á varningi 
sem tengdist hjúskaparstöðu 
og leitinni að ástinni en í dag er 
Singles’ Day einn allsherjartil-
boðsdagur í vefverslun og hefur 
löngu skákað svarta föstudeginum 
í sölutölum en hann hefur löngum 
verið helsti jólaútsöludagurinn í 
verslunum í Bandaríkjunum og 
víðar. Daginn áður, eða 10. nóvem-
ber, heldur vefverslunarrisinn 
Alibaba gríðarstóra galaveislu þar 
sem starfsfólk og stjörnur fagna 
útsölunum saman og sölutölur eru 
birtar á risaskjá enda er dagurinn 
líka oft kallaður Alibaba-dagurinn 
í Kína og víðar.

Dagur einstakrar ástar

Þetta par mun njóta dags einhleypra með því að gera kjarakaup í vefverslun. 

Það má með sanni segja að það sé handagangur í öskjunum í pakkhúsum 
víða um Kína þegar risavefverslunardagurinn 11.11. gengur í garð. 





Á tíu ára afmæli Single‘s Day 
ætlar Jack Ma, stofnandi 
Alibaba, sér enn meiri veltu 

en nokkru sinni fyrr. Býst þessi 
stærsti netkaupmaður heimsins 
við að fá yfir einn milljarð pantana 
á langstærsta netverslunardegi 
ársins, nær og fjær. Til þess að gera 
enn betur mun Alibaba tvöfalda 24 
tíma útsölusólarhringinn Single‘s 
Day yfir í 48 tíma útsölutíð í net-
verslunum sínum og bjóða  tilboð 
og afslætti af fleiri en 180 þúsund 
kínverskum og alþjóðlegum vöru-
merkjum frá yfir 75 löndum víðs-
vegar um heiminn.

Milljarður 
pantana

Yfir milljarður pakka gæti borist frá 
Alibaba eftir Single’s Day-verslunina.

30% 
AF ÖLLUM VÖRUM

11.11.2018
www.lindesign.is

KÓÐI í VEFVERSLUN  “1111”

DAGUR  
VEFVERSLUNAR

SENDUM FRÍTT 
Á NÆSTA PÓSTHÚS

LINDESIGN.IS
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Singles’ Day er stærsti einstaki 
verslunarviðburður heims. 
Á um áratug hefur kínverska 

risanum Alibaba Group Holding 
Ltd. tekist að breyta hálfgerðri 
hátíð piparsveina meðal háskóla-
nema í Kína í risavaxið alþjóðlegt 
verslunarbrjálæði.

Þennan mikla vöxt má fyrst 
og fremst þakka Jack Ma, einum 
stofnanda Alibaba, sem vildi 
tengja risastóran verslunardag við 
einhvers konar hátíð, svipað og 
Bandaríkjamenn gera með svarta 
föstudegi (e. Black Friday) kringum 
þakkargjörðarhátíðina þar í landi.

Ferill Jack Ma er sannarlega 
ævintýralegur. Hann starfaði lengi 
sem enskukennari og túlkur en 
netinu kynntist hann fyrst þegar 
hann heimsótti Bandaríkin árið 
2005. Hann sá tækifæri þar til að 
kynna kínverskar vörur og fyrir-
tæki fyrir umheiminum og setti á 
fót vefinn Chinapage. Sú tilraun 
tókst þó ekki og Ma hóf störf aftur 
hjá hinu opinbera. Þar kynntist 
hann Jerry Yang, öðrum stofnanda 
Yahoo, sem átti síðar eftir að fjár-
festa í 40 prósenta hlut í Alibaba á 
upphafsárum fyrirtækisins.

Alibaba var var stofnað árið 
1999 og síðan þá hefur vöxturinn 
verið samfelldur. Í dag er hinn 54 
ára Jack Ma annar ríkasti maður 
Kína og 20. ríkasti maður heims.

Ævintýralegur 
ferill

Jack Ma er maðurinn á bak við 
Singles’ Day. NORDICPHOTOS/GETTY

Það verður æ vinsælla að 
versla á netinu, enda 
hefur það marga frá-

bæra kosti. Sem dæmi þarf 
ekki að bíða eftir að búðin sé 
opnuð á morgnana heldur er 
hægt að versla hvenær sem er 
sólarhringsins, jafnvel á nátt-
fötunum ef manni sýnist svo. 
Netverslunin sparar bensín-
kostnað því ekki þarf að keyra 
á milli búða í leit að réttu 
vörunni. Enginn slagur er 

um bestu bílastæðin og ekki 
þarf að borga í stöðumæli. 
Það er hvorki röð né troðn-
ingur við afgreiðslukassann 
heldur eruð þið alltaf fremst 
í röðinni. Hægt er að skrifa 
strax umsögn um þjónustuna 
og koma þannig ánægju 
eða gremju á framfæri. Svo 
er hægt að leita uppi bestu 
tilboðin og gera virkilega 
góð kaup með aðeins einum 
smelli.

Nokkrir smellir fyrir góð kaup



ÖRVAÐU GÓÐU 
BAKTERÍURNAR*

STYRKTU 
NÁTTÚRULEGAR
VARNIR MUNNSINS
MEÐ NÁTTÚRULEGUM ENSÍMUM OG PRÓTÍNUM

FÉLAG ÍSLENSKRA TANNFRÆÐINGA  
MÆLIR MEÐ ZENDIUM TANNKREMI

*Verulegar breytingar á bakteríuflóru sem stuðlar að heilbrigðara tannholdi samkvæmt 14 vikna klínískri rannsókn á 102 einstaklingum.



Úr 2. kafla 
SÍÐDEGI 
GRETTISGATA 46 
SUNNUDAGUR,  
18. JANÚAR 1959

Fíngerðar hendur Hjartar titruðu 
þegar hann rétti henni kamelbrúnu 
vetrarkápuna sem hafði hangið í for-
stofunni. Hún þóttist ekki taka eftir 
neinu og lést vera upptekin af því að 
leita að sjalinu sem hún vissi að lægi 
samanbrotið innan í hattinum sem 
enn lá uppi á hillunni fyrir ofan fata-
hengið.

Ingibjörg áttaði sig á að skjálftinn 
í höndum hans stafaði ekki einungis 
af spennu vegna kvöldsins heldur var 
áfengisþorstinn farinn að segja til 
sín, en hann hafði haldið aftur af sér 
í drykkjunni í návist hennar síðustu 
vikur. Löngunin til að segja eitthvað, 
grátbiðja hann enn og aftur um að 
snúa við blaðinu, kraumaði innra 
með henni, en staðföst beit hún á 
jaxlinn.

Af eigin raun þekkti hún tilfinn-
inguna óþægilega vel. Tilhlökkunin 
sem magnast upp þegar hellt er í 
glasið, þetta dásamlega hljóð þegar 
vökvinn rennur úr flöskunni og 
stundin þegar sopinn fyllir vitin. 
Nautnin þegar áhrifin streyma út í 
blóðið, flæða um æðarnar og allar 
áhyggjur hverfa á braut. En hann 
átti að vita betur og á þessari stundu 
lét hún sem ekkert væri. Nú þegar 
sonur hennar stóð á þessum miklu 
krossgötum, var hvorki staður né 
stund til að predika yfir honum.

Ítrekað hafði hún sagt allt sem 
segja þurfti.

Í þrjátíu ár hafði hún skrifað 
honum frá Ameríku, stungið þykk-
um bréfunum í umslögin og farið 
með þau á pósthúsið sem stóð rétt 
fyrir neðan gistiheimilið hennar á 
2643 Broadway í New York.

Þörfin fyrir að hvetja hann, styðja 
og leiðbeina hafði aldrei vikið frá 
henni.

Í fyrstu voru bréfin hlý og hvetj-
andi, einlægar kveðjur frá móður til 
sonar sem hún hafði verið neydd til 
að yfirgefa í æsku þegar hún fluttist 
– eða öllu heldur flúði land og fór 
eins langt í burtu og hún mögulega 
komst frá illum tungum í Reykjavík. 
Hún lýsti því hvernig líf hennar og 
bróður hans var í nýja landinu, og 
sagði að hún saknaði hans. Vonandi 
kæmi hann sem fyrst.

Þótt aldrei bærust svör skrifaði 
hún áfram í þeirri von að þrautseigj-
an sannaði fyrir honum að hún elsk-
aði hann. Að hann væri það fyrsta 
sem hún hugsaði um þegar hún 
vaknaði upp í ys og þys stórborgar-
innar í 5000 kílómetra fjarlægð og 
það síðasta þegar hún færi þreytt að 
sofa snemma á kvöldin – en þá þegar 
var komin nótt hjá honum langt 
norður í Atlantshafi.

Hún varð að sanna fyrir honum að 
það hefði ekki verið ætlun hennar að 
svipta hann áhyggjulausri æskunni 
og hvað þá að skilja hann eftir þegar 
skipið sigldi burt með hana og litla 
bróður. Hann varð að trúa því að 
hún hefði veifað honum ef hún hefði 

treyst sér til þess – ef það hefði ekki 
verið of sárt að kveðja. Auðvitað 
ætlaði hún alltaf að koma aftur, en 
hún gat það ekki. Hann hlaut að vita 
að hún ætlaði sér þetta aldrei. Ekkert 
af þessu.

Einstaka sinnum fékk hún fréttir 
af honum, fallega drengnum með 
bláu augun og ljósu lokkana sem alls 
staðar vakti athygli fyrir fjölþætta 
greind og mælsku. Strax í æsku lék 
hann sér að tungumálum og stærð-
fræði, að ógleymdum tónlistarhæfi-
leikum sem nutu sín hvort sem var 
við fiðluleikinn eða píanóið.

Og í órafjarlægð breyttist hann 
smám saman í ungan mann, fiðlu-
leikara, píanóleikara, rithöfund, eig-
inmann, föður og menntaskólakenn-
ara.

Þá fyrst hætti hún að skrifa honum 
bréf um allt og ekkert en fór að láta 
eftir sér að lauma til hans góðum 
ráðum um hvernig hann gæti losn-
að úr fjötrum ástríðnanna – sama 
hverjar þær væru. Hvernig hann 
gæti orðið öllu óháður og óbundinn 
af hinu jarðneska tildri. Verið frjáls.

Árum saman svaraði hann í engu 
hvatningu hennar en bréfin sendi 
hún áfram, eitt fyrir hverja árstíð.

Vetur.
Sumar.
Vor.
Haust.
Á veturna, skömmu fyrir jól, fylgdi 

þeim kassi með óvæntum glaðningi 
frá Ameríku. Góðgætið valdi hún 
vandlega. Hún ímyndaði sér að 
eiginkona Hjartar yrði þakklát fyrir 
þurrkaða ávexti fyrir hátíðarnar og 
alveg var hún viss um að litlu synir 
hans þrír kynnu að meta Hershey-
súkkulaði, sleiki brjóstsykur og 
kúlutyggjó sem ekki fékkst á Íslandi. 
Fyrir hann sjálfan sendi hún nýjustu 
tímaritin. Árlega fékk hún skilaboð 
með þakklæti fyrir kassann en aldrei 
var minnst á bréfin.

Ástandið á syninum, þegar hún 
kom loks til landsins eftir 30 ára 
útlegð, var verra en hún hafði óttast 
og svo vanhirtur var hann að ekki var 
að undra að sálargróður hans hefði 
visnað.

Þarna stóð hann, fölur og fár, í 
þröngri en langri forstofunni og 
otaði að henni yfirhöfninni líkt og 
hann væri að ýta á hana að drífa 
sig út. Þau höfðu varla lokið við að 
drekka síðdegisteið þegar hann sagð-
ist sjálfur ætla að ganga frá bollunum 
sem þau höfðu nýlokið úr. Þeir stóðu 
enn á eldhúsborðinu ásamt sykurk-
arinu, en hún vissi að hann hafði 
einungis sagt þetta til að hún tefðist 
ekki við frágang í eldhúsinu. Hann 
vildi að hún færi sem fyrst.

Áður en Unnur, eiginkona hans, 
kæmi heim.

Áhyggjur hans voru óþarfar, 
hún þráði sjálf að komast út úr 
litlu risíbúðinni sem var um 65 fer-
metrar en virkaði enn smærri en 
gólfflöturinn sýndi því megnið af 
henni var undir súð. Ef hún kunni 
enn að umreikna metra yfir í fet voru 
það um 700 ferfet auk þvottahússins. 
Rúmgóða stofuna innst á ganginum 
hafði hún fengið út af fyrir sig meðan 

á dvölinni stóð og ekki gat hún kvart-
að yfir dívaninum sem Unnur hafði 
búið vandlega um áður en hún kom.

Úr stofunni var opið inn í svefn-
herbergið þar sem fjölskyldan svaf, 
hjónin í tvíbreiðu rúmi, yngri dreng-
irnir tveir í koju og sá elsti á litlum 
bedda. Herbergin voru svipuð á 
stærð og þau sem hún leigði út á 
Broadway þar sem yfirleitt gistu 
ekki nema tveir í einu. Gólfpláss var 

Sterkar 
formæður
Ásdís Halla Bragadóttir skoðaði sögu for-
mæðra sinna í nýrri bók sinni, Hornauga. 
Hún leitaði fanga í skjalasöfnum heima og 
erlendis, gróf upp áður óbirt einkabréf og 
umdeildar játningar. Fréttablaðið birtir brot 
úr öðrum kafla bókarinnar. 

Ásdís Halla Bragadóttir vildi vita meira um föðurfjölskyldu sína eftir að hafa fundið blóðföður sinn. MYND/ÁSDÍS

Ingibjörg Líndal í 
nóvember 1919, 
komin rúmlega 
sex mánuði á leið 
með yngri son 
sinn. MYND/SIG-
RÍÐUR ZOËGA 

nær ekkert í svefnherberginu þegar 
búið var að koma þar fyrir rúmum 
fyrir fimm manna fjölskyldu, einum 
skáp og lítilli kommóðu.

Á svefnherbergishurðinni, sem 
sneri út að forstofunni, hékk jakki 
Hjartar, í stíl við stífpressuðu bux-
urnar sem hann var kominn í. 
Hún vissi að hann yrði glæsilegur í 
honum þegar stóra stundin rynni 
upp. Dökkgrár liturinn og rifflað 

efnið myndi njóta sín við hvítu 
skyrtuna og ljósgráa bindið sem 
hann var búinn að hnýta um hálsinn. 
Vissulega var hann grannholda og 
þreytulegur, með dökka bauga undir 
augunum, en hann var áberandi 
snyrtilegur og fríður, húðin slétt og 
ljóst snöggklippt hárið vatnsgreitt 
til hliðar.

„Fannstu sjalið?“
Með uppgerðarbrosi svaraði hún 

játandi, dró sjalið upp úr dökkbrúna 
hattinum sem hún hafði teygt sig 
eftir, tvívafði um hálsinn og hnýtti 
laust. Hún flýtti sér hægt í skóna 
og lét ekki á því bera að hún nýtti 
augnablikið til að dást að honum. 
Stundirnar þegar þau voru bara tvö 
ein höfðu ekki verið margar eftir að 
hún kom til landsins.

Helst hefði hún viljað fylgja 
honum gangandi niður í Sjálfstæð-
ishús þar sem útvarpsupptakan fór 
fram, en hann sagðist vilja fara einn. 
Hann þyrfti næði fyrir upptökuna, 
að hvíla hugann og ná einbeitingu.

Til mikils var að vinna og til að 
gefa honum svigrúm hafði Ingibjörg 
gert sér upp erindi, sagst ætla að 
útrétta. Hún tók við kápunni, klæddi 
sig í hana og setti upp hattinn sem 
náði vel yfir hárið sem var tekið upp 
í hnút á hnakkanum.

„Við sjáumst í kvöld þegar ég er 
búinn.“

Hún samsinnti því og sagðist 
treysta því að hann gerði sitt besta. Í 
þann mund sem hann lokaði dyrun-
um á eftir henni horfði hún ákveðið í 
augun á honum og kvaddi hann með 
sínum hætti:

„Hjörtur minn … láttu mig ekki 
verða fyrir vonbrigðum.“

 

AF EIGIN 
RAUN 
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Sögulegir sigrar fjölbreyttra frambjóðenda í miðkjörtímabilskosningunum

 Rashida Tlaib og Ilhan Omar eru 
fyrstu múslimakonurnar til að 
ná kjöri á þing.

 Veronica Escobar og Sylvia 
Garcia eru fyrstu rómanskætt-
uðu konurnar sem ná kjöri á 
þing í Texas.

 Marsha Blackburn er fyrsta 
konan til að ná kjöri í öldunga-
deild í Tennessee.

 Sharice Davids og Deb Haaland 

eru fyrstu frumbyggjakonurnar 
til að ná kjöri á þing.

 Sharice Davids verður fyrsti sam-
kynhneigði þingmaður Kansas.

 Chris Pappas verður fyrsti sam-
kynhneigði þingmaður New 
Hampshire.

 Jared Polis verður fyrsti samkyn-
hneigði ríkisstjórinn.

 Kristi Noem er fyrsti kvenkyns 

ríkisstjóri Suður-Dakóta.

 Alexandria Ocasio-Cortez verður 
yngsta konan til að setjast á þing.

 Abby Finkenauer og Cindy Axne 
verða fyrstu konur Iowa á þingi.

 Ayanna Pressley er fyrsta svarta 
konan sem Massachusetts kýs á 
þing.

 Janet Mills verður fyrsti kven-
kyns ríkisstjóri Maine.

✿   Öldungadeild

Cory Booker 
New Jersey

Booker gengur 
í takt við gras-
rótina og hefur 
greitt atkvæði 
með framsæknum 
frumvörpum á þingi. Þá hefur hann 
einnig lag á því að komast í frétt-
irnar og þykir tala eins og hann sé 
nú þegar í framboði. Hefur ferðast 
um mikilvægustu forkosningaríki 
Demókrata.

Kirsten Gillibrand 
New York

Gillibrand er 
vinsæl í heima-
ríkinu New York. 
Í fortíðinni þótti 
hún meiri miðju-
maður en nú hefur hún tekið sér 
stöðu með grasrótinni og telst til 
framsækinna Demókrata. Hefur 
ferðast um mikilvægustu forkosn-
ingaríki Demókrata.

Amy Klobuchar 
Minnesota

Öllu meiri 
miðjumaður en 
flestir frambjóð-
endur Demókrata. 
Hefur verið á flakki 
í Iowa, fyrsta forkosningaríkinu, og 
situr á þingi fyrir ríki sem Trump 
komst afar nálægt því að vinna.

Sherrod Brown 
Ohio

Heldur sífellt 
áfram að vinna 
kosningar í 
Ohio, mikilvægu 
barátturíki allra 
undanfarinna forsetakosninga. 
Talar eins og hann sé í framboði til 
forseta.

Kamala Harris 
Kalifornía

Nafn Harris 
hefur verið 
mikið í umræð-
unni og hún er 
vinsæll öldunga-
deildarþingmaður. Líkt og Booker 
þykir hún tala eins og hún sé komin 
í framboð. Hefur ferðast um mikil-
vægustu forkosningaríki Demó-
krata.

Bernie Sanders 
Vermont

Afi hins nýja 
vinstris sem 
kom öllum á 
óvart og veitti Hill-
ary Clinton raunveru-
lega samkeppni í forkosningum 
Demókrata 2020. Sagður íhuga 
að bjóða sig aftur fram og hefur 
ferðast um mikilvægustu forkosn-
ingaríki Demókrata. Verður hins 
vegar 79 ára á kjördag. 

Elizabeth Warren 
Massachusetts

Hinn jötunninn, 
ásamt Sanders, 
á meðal fram-
sækinna Demó-
krata. Er vinsæl á 
meðal Demókrata og hefur ferðast 
um mikilvægustu forkosningaríki 
flokksins. Á í basli með orðræðu 
forsetans um hvort hún sé komin 
af frumbyggjum. Birti umdeilt 
myndband sem átti að svara spurn-
ingunni og fékk dræmar viðtökur.

✿  Fulltrúadeild
Beto O’Rourke 
Texas

Þrátt fyrir að 
hafa tapað 
fyrir Ted Cruz í 
öldungadeildar-

kosningum í Texas er O’Rourke enn 
talinn líklegur í forsetaframboð. 
Hann hreif Demókrata víðs vegar 
um Bandaríkin með sér með sínum 
gríðarlega sjarma.

Tulsi Gabbard 
Hawaii

Hluti af Sanders 
og Warren-væng 
flokksins. Hefur 
ferðast um mikil-
vægustu forkosn-
ingaríki Demókrata 
og er sögð vera að kanna grundvöll 
fyrir framboði.

✿  Ríkisstjórar
Steve Bullock 
Montana

Er ríkisstjóri 
Montana, sem 
kýs venjulega 
Repúblikana, 
og þykir hafa sýnt 
fram á hvernig Demókratar geta 
unnið rauðustu ríkin. Hefur ferðast 
um mikilvægustu forkosningaríki 
Demókrata.

John  
Hickenlooper
Colorado

Miðjumaður 
sem hefur verið 
leiðandi í barátt-
unni fyrir hertri skot-
vopnalöggjöf. Er opinberlega að 
undirbúa framboð. Hefur ferðast 
um mikilvægustu forkosningaríki 
Demókrata.

Martin O’Malley
Maryland

Bauð sig 
fram 2016 án 
árangurs. Hefur 
ferðast um mikil-
vægu ríkin.

✿   Borgarstjórar

Michael  
Bloomberg
Milljarða-
mæringur og 
fyrrverandi 
borgarstjóri New 
York. Bloomberg 
hefur áður rætt 
um áhuga sinn á forsetaframboði 
og var orðaður við framboð sem 
óháður 2016. Hann hefur skráð 
sig aftur í Demókrataflokkinn og 
styrkti frambjóðendur um háar 
upphæðir í ár.

Eric Garcetti
Borgarstjóri Los 
Angeles, 
Garcetti, virðist 
vera í fram-
boði og hefur 
flakkað um fyrstu 
forkosningaríkin 
á undanförnum mánuðum. Fáir 
þekkja hann utan heimaborgarinn-
ar en með þessu hefur hann styrkt 
stöðu sína.

✿   Menn Obama
Joe Biden
Delaware

Varaforseti 
Obama sem 
íhugaði alvarlega 
forsetaframboð 
2016 og segist sjá 
eftir því að taka ekki slaginn. Hefur 
ferðast um mikilvægustu forkosn-
ingaríki Demókrata og mælist iðu-
lega vinsælastur í könnunum.

Eric Holder
Washington DC

Dómsmálaráð-
herra Obama 
sem hefur 
verið áberandi 
í kosningabaráttu 
Demókrata undanfarna mánuði. 

Hefur ferðast um mikilvægustu for-
kosningaríki Demókrata.

John Kerry
Massachusetts

Utanríkisráð-
herra Obama. 
Tapaði naumlega 
í forsetakosn-
ingum gegn George 
W. Bush árið 2004. Hefur ekki verið 
áberandi í kosningabaráttu en þó 
sést í Nevada og Iowa.

✿   Næsti Trump
Michael Avenatti
Kalifornía

Avenatti er lög-
maður klám-
stjörnunnar 
Stormy Daniels 
sem átti í mála-
ferlum gegn Trump forseta. Hann 
er án nokkurs vafa að undirbúa 
forsetaframboð og hefur, þrátt fyrir 
skort á pólitískri reynslu, flakkað 
um Bandaríkin og kynnt stefnumál 
sín. Er vinsæll talsmaður hörðustu 
andstæðinga Trumps og gæti í 
raun orðið eiginlegur Trump þeirra 
Demókrata. Þykir hafa skotið sig í 
fótinn á dögunum þegar hann sagði 
að Demókratar þyrftu að stilla upp 
hvítum karlmanni árið 2020 þar 
sem orð þeirra hefðu meiri vigt.

Mark Cuban
Pennsylvania

Cuban er mikill 
andstæðingur 
forsetans en 
hliðstæða hans á 
sama tíma. Cuban er 
þekktur fyrir að vera eigandi körfu-
knattleiksliðsins Dallas Mavericks 
og fyrir að vera raunveruleikasjón-
varpsstjarna í sjónvarpsþáttunum 
Shark Tank. Hann er milljarðamær-
ingur og hefur lengi verið orðaður 
við framboð.

Líklegir frambjóðendur Demókrata gegn Trump

Nú þegar miðkjör-
tímabilskosning-
arnar í Bandaríkjun-
um eru loks að baki 
er loksins hægt að 
fara að hugsa alvar-

lega um forsetakosningarnar 2020. 
Það er ekkert leyndarmál að Demó-
kratar þrá að kippa forsetastólnum 
undan Donald Trump. Sjálfur hefur 
forsetinn tilkynnt að hann ætli að 
sækjast eftir endurkjöri og kemur 
það lítið á óvart.

Þar sem Demókratar unnu full-
trúadeildina á þriðjudaginn og 
munu hafa meirihluta þar fram að 
næstu kosningum geta þeir rann-
sakað meint brot Trumps í embætti. 
Hvort sem um er að ræða meint 
samráð framboðs hans við Rússa, 
sem sérstakur saksóknari rannsakar 
einnig, meinta nýtingu embættisins 
í hagnaðarskyni eða meinta hindrun 
framgangs réttvísinnar vegna orð-
ræðu og gjörða í tengslum við Rússa-
rannsóknina. 

Og vilji Demókratar hámarka 
sigur líkur sínar 2020 geta þeir horft 
til ýmissa þátta kosninga þriðjudags-
ins og dregið af þeim lærdóm.

Eins og Fréttablaðið fjallaði um 
í vikunni eru Demókratar í miklu 
sóknarfæri í úthverfum Banda-
ríkjanna. Þau hafa í gegnum tíðina 
verið heldur á bandi Repúblikana 

Lærðu ýmislegt af kosningunum
Vilji Demókratar hámarka sigurlíkur sínar fyrir forsetakosningarnar 2020 geta þeir dregið lærdóm af nýyfirstöðnum miðkjörtímabils-
kosningum. Fréttablaðið lítur yfir helstu lexíurnar, líklega forsetaframbjóðendur Demókrata árið 2020 og söguleg atvik þriðjudagsins.

Demókratar stefna að því að koma Donald Trump úr forsetastólnum í forsetakosningum árið 2020. NORDICPHOTOS/AFP

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

en meira að segja í úthverfum borga 
eins og Houston og Oklahoma City 
unnu frambjóðendur Demókrata til 
fulltrúadeildar sigra á þriðjudaginn.

Þótt Repúblikanar vilji ekki 
aukna ríkisvæðingu heilbrigðis-
kerfisins vilja flestir kjósendur sjá 
slíka þróun. Þannig samþykktu 
kjósendur í Repúblikanaríkjunum 
Idaho, Nebraska og Utah frumvörp 
sem auka opinbera þjónustu við 
fátækari einstaklinga.

Einnig boðar gott fyrir Demókrata 
að þeir náðu að vinna stóra sigra 
í miðvesturríkjunum. Til dæmis í 
Michigan, Illinois, Minnesota og 
Wisconsin. Trump náði Michigan 
og Wisconsin á sitt band 2020 eftir 
að fyrri frambjóðendur Demókrata 
höfðu sigrað ríkin án mikillar fyrir-
hafnar. Tapi hann þeim árið 2020 
færist forsetinn nær ósigri.

Í aðdraganda kosning ræddu skýr-
endur mikið um að í ljós kæmi hvort 
betra væri fyrir Demókrata að stilla 
upp framsæknum frambjóðanda 
og hámarka þannig kjörsókn eða 
miðjumanni til þess að höfða til fleiri 
kjósenda og freista þess að vinna 
fleiri ríki þannig. Ekki fékkst skýrt 
svar við spurningunni enda töpuðu 
stór nöfn beggja fylkinga.

Hins vegar er ljóst að Demókrata-
flokkurinn hefur verið að fjarlægjast 
rótgrónar hugmyndir helstu áhrifa-
manna og færist nær grasrótinni. 
Þannig má búast við því að fram-
sæknir frambjóðendur verði áber-
andi í forkosningunum.
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11. nóvember 

KW Pipardropar
400 g

295
kr. 400 g

SAMA VERd
um land allt 895

kr. pk.

400g

Glassúr - 5 litir
5 x 120 g

Kókostoppar
200 g

198
kr. 200 g

400g

g

279
kr. kg

Gul, rauð eða græn Epli
Frakkland

NÝ UPPSKERA
frá Frakklandi

SKREYTUM
piparkökur

LED Ljósaperur
2,5W, E27, 5 litir

LED Ljósaperur
5W, E27, 5 litir

198
kr. stk.

259
kr. stk.

LED Ljósasería
20 rauðar eða hvítar LED perur

9,3 m, E27, samtengjanleg

LED Ljósasería
10 hvítar LED perur

6,3 m, E27, samtengjanleg

5.998
kr. stk.

3.598
kr. stk.

LJÓSASERÍUR
samtengjanlegar

E27

200
LUMENS

LED
PERUR

25.000
KLUKKUSTUNDIR

LÍFTÍMI

295
kr. 400 g

Bónus Piparkökur
400 g



Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

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

FLJÓTLEGT OG GOTT

Bónus Réttir
6 tegundir

1.298
kr. pk.

Ilmkerti 3ja þráða
368 g, 7 tegundir

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

Ilmkerti 3ja þráða998
kr. stk.

g

Diana Kubbakerti
12x6 cm, rautt eða hvítt.

Diana Kubbakerti
12x7 cm, rautt eða hvítt.

198
kr. stk.

259
kr. stk.

Diana Kerti
24 cm, 8 stk., rauð eða hvít

498
kr. pk.

8stk.

ILMUR
af jólum



Á árunum milli fyrri og 
síðari heimsstyrjald-
anna var Alþjóða-
dómstóllinn starf-
ræktur í hollensku 
borginni Haag. Dóm-

stóllinn, sem að mörgu leyti varð 
fyrirrennari Alþjóðamannréttinda-

dómstólsins sem nú starfar í sömu 
borg, var stofnaður árið 1920 og 
rekinn í tengslum við Þjóðabanda-
lagið. Gríðarlegar væntingar voru 
bundnar við dómstól þennan, enda 
höfðu stjórnmálaspekingar í margar 
aldir látið sig dreyma um stofnun 
sem gæti skorið á sanngjarnan 
hátt úr deilumálum ríkja og afstýrt 
þannig blóðugum styrjöldum.

Þegar ófriðarskýin tóku að hrann-
ast upp í Evrópu um miðjan fjórða 
áratuginn fjaraði undan Alþjóða-
dómstólnum og færri mál rötuðu 
á borð hans. Á árunum í kringum 
1930 hafði dómstóllinn hins vegar 
veigamiklu hlutverki að gegna og 
leysti úr fjölda mála. Þar á meðal 
deilunni um Land Eiríks rauða 
eða Eirik Raudes Land, eins og það 
nefndist á norsku.

Deilan snerist um landsvæði 
á Grænlandi. Danir gerðu tilkall 
til fullra yfirráða á Grænlandi, en 
höfðu þó lítt amast við umsvifum 
norskra hvalveiðimanna norðar-

Granna ber að garði

FENGU GESTIRNIR HINA 
FÍNUSTU VINDLA „MEÐ 
MAGABELTI“ …

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um eftirminnilega 
heimsókn.

lega á Austur-Grænlandi, á slóðum 
sem höfðu verið að mestu óbyggðar 
að öðru leyti. Árið 1921 freistuðu 
dönsk stjórnvöld að banna öll 
umsvif útlendinga á Grænlandi, sem 
olli árekstrum milli þeirra og Norð-
manna, uns samkomulag náðist á 
árinu 1924 um að þeim síðarnefndu 
væri heimilt að koma sér upp veiði- 
og rannsóknaraðstöðu norðan til-
tekinnar breiddar-
gráðu.

En karpið um 
aðstöðuna á austur-
ströndinni í byrjun 
þriðja áratugarins 
varð til þess að þjóð-
ernispólitík hljóp 
í málið. Metnaðar-
fullir Norðmenn 
tóku að rifja upp 
söguna og komust að 
þeirri niðurstöðu að 
ef til vill hefði Græn-
land átt að fylgja með 
þegar Norðmenn 
klufu sig frá Dönum. 
Svipuð sjónarmið 
tóku að láta á sér 
kræla á Íslandi, þar 
sem lítill hópur manna talaði fyrir 
landakröfum á Grænlandi.

Norsk stjórnvöld tóku dræmt 
í allar hugmyndir um landnám á 
Grænlandi og vildu síður efna til 
fjandskapar við Dani. Sumarið 1931 
ákvað því hópur norskra ævintýra-
manna að taka málið í sínar eigin 
hendur og þann 27. júní drógu þeir 
norska fánann að húni og lýstu 
yfir stofnun Lands Eiríks rauða, 
sem lúta skyldi norskri stjórn. Til-
kynning þessa efnis var samstundis 
send á alla helstu fjölmiðla. Yfir-
lýsingin vakti hrifningu almenn-
ings og þorði ríkisstjórnin í Ósló 
ekki öðru en að gera kröfurnar að 
sínum fáeinum dögum síðar. Skipti 
þar vafalítið máli að þótt ráðherrar 
stjórnarinnar hefðu sumir hverjir 
litla trú á þessu ævintýri, var Hákon 
konungur sannfærður um að mál-
staður Noregs væri sterkur. Sem fyrr 
segir lauk þessu Grænlandsævintýri 
Norðmanna þó fyrir dómstólnum í 
Haag tveimur árum síðar.

Nýtt landnám
Helsta röksemd Norðmanna í deil-
unni um Austur-Grænland var sú 
að Danir hefðu fyrirgert rétti sínum 
til stórs hluta austurstrandarinnar 
með því að nýta hana ekki að neinu 
marki. Í því ljósi bæri að líta á land-
svæðið sem ónumið og að Noregur 
væri raunar með hálfgerðan hefðar-
rétt á því nú þegar. Þótt Alþjóða-
dómstóllinn hafnaði að endingu 
þessum rökum, höfðu þau valdið 
Dönum nokkrum áhyggjum um 
talsvert skeið. Það var einmitt í 
tengslum við tilraunir þeirra til að 
styrkja yfirráðaréttinn á austur-
ströndinni sem Ísfirðingar fengu 
merkilega heimsókn sumarið 1925.

Það ár réðst danska nýlendu-
stjórnin í að flytja tólf fjölskyldur, 
alls 89 manns – þar af um helm-
ingurinn börn – frá Tasilaq á Suður-
Grænlandi til Scoresbysunds, sem 
í dag nefnist Ittoqqortoormiit. 
Svæðið var óbyggt, þótt finna mætti 
minjar um búsetu inúíta þar fyrr á 
öldum. Það var jafnframt auðugt að 
veiðidýrum og reyndist því auðvelt 
að finna sjálfboðaliða til að flytjast 
þangað, en hagur íbúanna í Tasilaq 
fór um þessar mundir versnandi 
vegna offjölgunar og þröngra land-
kosta.

Grænlandsfarið Gustav Holm 
flutti fjölskyldurnar til sinna nýju 
heimkynna, en á leiðinni hafði það 
viðkomu á Ísafirði. Önnur ástæða 
heimsóknarinnar var hversdagsleg, 
þar sem taka þurfti vistir og vetrar-
forða fyrir hina fyrirhuguðu byggð. 
Hin var óvenjulegri: til að koma 
á laggirnar nýju samfélagi þurfti 
kirkju og prest. Prestinn þurfti að 
vígja og það skyldi gert í Ísafjarðar-
kirkju.

Heimsóknin vakti gríðarlega 
athygli landsmanna, en þó einkum 
Ísfirðinga sjálfra sem þrátt fyrir 
nálægðina við Grænland höfðu 
fæstir haft nokkuð af Grænlend-
ingum að segja. Rithöfundurinn 
Gunnar M. Magnúss fylgdist grannt 
með heimsókninni og skrifaði síðar 
nákvæma ferðasögu, en jafnframt 
var mikið um hana fjallað í héraðs-
blöðum og raunar einnig í dagblöð-
unum fyrir sunnan.

Gustav Holm kom í Ísafjarðar-
höfn þriðjudaginn 25. ágúst, um 
það bil í lok vinnudags. Allir sem 
vettlingi gátu valdið þustu því niður 
að höfn til að berja aðkomufólkið 
augum. Óvenjumargt aðkomu-
manna úr næstu sveitum var í 
bænum, margir hverjir gagngert 
mættir í þeim tilgangi að sjá Græn-
lendingana. Lýsti Gunnar M. Magn-
úss gestunum á þann hátt að þeir 
væru ekki „…frændalegir ásýndum. 
Þeir voru þó næsta líkir því, sem 
landsmenn höfðu gert sér í hugar-
lund eftir myndum og frásögnum: 
lágvaxnir, kviklegir í hreyfingum, 
kinnbeinamiklir og skammleitir 
með mongólasvip til augnanna, 
svarthærðir og stríhærðir.“

Um borð í skipinu var öll búslóð 
fólksins sem flytja skyldi á nýja stað-
inn, þar á meðal hvers kyns veiðar-
færi, skíði, tjöld, sextán húðkeipar 
auk minni báta, 10 hundasleðar 
með aktygjum og 77 sleðahundar.

Daginn eftir buðu Ísfirðingar 
til skemmtiferðar inn í Tungudal, 
þangað sem fjöldi heimamanna og 
stærstur hluti Grænlendinganna 
mættu, nutu veitinga og tóku lagið. 
Var þar vel veitt af kaffi og kökum, 
en ekki hvað síst tóbaki. Fengu 
gestirnir hina fínustu vindla „með 
magabelti“, sem féllu afar vel í 
kramið. Bar fréttariturum saman 
um að aðkomufólkið hafi skemmt 
sér konunglega og var sérstaklega 
tiltekið hversu merkilegt þeim hafi 
þótt að sjá hesta í fyrsta sinn, sem 
þau hafi raunar talið risavaxna 
hunda. Þó kom Íslendingum nokk-
uð á óvart hversu lítil undrunar-
merki Grænlendingarnir hefðu sýnt 
við öllum þeim nýjungum sem fyrir 
augu bar. „Vottar það visku og hóg-
læti“, skrifaði fréttaritari blaðsins 
Skutuls.

Góðar gjafir
Ísfirðingar voru kátir eftir sveita-
ferðina, en þó fannst mörgum 
miður að ekki hefðu allir gestirnir 
tekið þátt í henni. Komst sá kvittur 
á kreik að danskir skipverjar Gustav 
Holm hafi ekki viljað hleypa þeim 
sem fátæklegast voru búnir frá 
borði. Hvað svo sem sannleiksgildi 
þeirrar sögu líður voru Íslendingar 
til í að trúa öllu illu upp á dönsk 
yfirvöld og tóku Ísfirðingar nú að 
streyma niður á höfn með hvers 
kyns gjafir til grænlensku fjöl-

skyldnanna – staðráðnir í að sýna 
fram á íslenska gestrisni en gera í leið-
inni gömlu herraþjóðinni skömm til.

Á fimmtudeginum var sjálf prest-
vígslan í Ísafjarðarkirkju. Danskur 
prófastur, sem var með í för, sá um 
að vígja prestsefnið Seier Abelsen að 
nafni. Til viðbótar voru sjö íslenskir 
prestar viðstaddir í fullum skrúða, þar 
á meðal sóknarprestur Ísfirðinga, séra 
Sigurgeir Sigurðsson, síðar biskup. 
Með þessu storkuðu guðsmennirnir 
óvart eða viljandi gamalli spásögn 
þess efnis að Gleiðarhjalli myndi 
steypast yfir Ísafjarðarbæ og kirkjuna 
ef sjö prestar stæðu þar fyrir altari.

Ekki fórst Ísafjarðarbær á meðan á 
messunni stóð og í kjölfarið var slegið 
upp nýrri veislu, að þessu sinni í bíó-
húsi bæjarins – með kvikmynd, fim-
leikasýningu, kaffiþambi og vindla-
reykingum sem fyrr.

Í þakklætisskyni við hinn góða 
viður gjörning ákváðu Grænlend-
ingarnir að efna til sýningar á kajak-
róðri og skotfimi á Pollinum. Reru 
þeir bátum sínum fram og aftur með 
ógnar hraða, hvolfdu þeim og réttu 
við á víxl. Jafnframt beittu þeir skutl-
um sínum af mikilli snilld. Engan sel 
var raunar að finna á Pollinum, en 
þess í stað tókst veiðimönnunum 
að hitta fugla á flugi og uppskáru lof 
áhorfenda.

Grænlenski hópurinn yfirgaf Ísa-
fjörð að morgni 29. ágúst. Skipið 
hreppti mikið óveður, en að lokum 
komst það til Scoresbysunds eftir 
viku útivist.

Ekki bárust Ísfirðingum frekari 
fregnir af afdrifum gesta sinna, 
enda Grænland í raun lokað land 
þaðan sem sáralitlar fregnir bárust. 
Snemma árs 1928 flutti þó Bjarmi, 
blað Kristinboðssambandsins stutta 
fregn af samfélaginu við Scoresby-
sund. Blaðið hafði fjallað ítarlega um 
vígslu Seiers Abelsen og farið fögrum 
orðum um trúrækni Grænlending-
anna, sem ritstjóranum þótti augljós-
lega að væri mun meiri og hreinni en 
Íslendinga.

Birti blaðið frásögn úr riti danska 
trúboðsfélagsins þar sem fram kom 
að margir íbúanna hafi átt við sjúk-
dóma að stríða og þar af hafi fjórir 
fullorðnir látist, að sögn séra Abel-
sens. Hefði þar slæmum húsakosti 
verið um að kenna. Veikindin hefðu 
leitt til mikilla þrenginga og hafi hluti 
fólksins neyðst til að leggja sér gömul 
tjaldskinn til munns og einn veiði-
maðurinn orðið að slátra tveimur 
hunda sinna til að seðja hungur 
barna sinna. Lét presturinn þess getið 
að samfélagið hefði orðið enn verr 
úti ef ekki hefðu komið til veglegar 
fatagjafir Ísfirðinga sumarið 1925. 
Tók hann þó fram að hópurinn væri 
kominn yfir erfiðasta hjallann, enda 
átti byggðin við Scoresbysund eftir að 
eflast og dafna næstu áratugina, þótt 
kveikjan að henni – landaþrætur við 
Norðmenn – væri löngu fyrir bí.

KOMIN Í BÍÓ
Sýnd með íslensku, ensku og pólsku tali
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Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Heima færir þér tífalt gagnamagn þegar þú skráir þig 
í farsímaáskrift hjá Vodafone. Fáðu allt í einum pakka 
fyrir heimilið og bættu við þig bætum í leiðinni!

Nánari upplýsingar veitir Vodafone.is

Við bætum
við bætum
Við bætum
við bætum

= 10×GB +



Hjartans þakkir fyrir hlýhug og samúð 
vegna andláts elsku móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Halldóru Guðmundsdóttur

frá Raufarhöfn, 
Lyngholti 6, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Reynihlíð  
fyrir góða umönnun.

Guðmundur Bárðarson Steingerður Steinarsdóttir 
Jóhanna Bárðardóttir Guðni Þóroddsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamamma, amma og langamma,
Guðrún Frances Ágústsdóttir

verður jarðsungin frá Garðakirkju  
nk. þriðjudag 13. nóvember kl. 13.00.

Katrín Þ. Magnúsdóttir Magnús Kristinsson
Guðjón H. Magnússon
Ágústa S. Magnúsdóttir Hafsteinn K. Halldórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

ÚTFÚÚTÚTÚTÚÚ ARARÞJÓNUSTA

Vönduð og persónuleg þjónusta

athofn@athofn.is - www.athofn.is

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919

Ingeg r Steinsson

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Emilía Jónsdóttir,  
félagsráðgjafi

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Ég er mjög glöð og tilbúin að 
takast á við þetta starf,“ segir 
Ása Richardsdóttir, stödd 
í München í Þýskalandi, 
á stórum fundi sviðslista-
samtakanna IETM þar sem 

tilkynnt var um ráðningu hennar sem 
framkvæmdastjóra þeirra frá 1. febrúar 
næstkomandi. Hún segir að rúmlega 50 
manns hafa sótt um embættið. „Fyrst 
voru valdir átta og svo fjórir, þannig að ég 
er búin að fara í tvö viðtöl og veit að rætt 
var við margt fólk sem hefur haft af mér 
kynni. Þetta hefur verið tveggja mánaða 
ferli,“ segir hún.

Samtökin IETM eru með aðsetur í 
Brussel svo þar kemur Ása til með að 
búa næstu árin, eftir að hún tekur við 
stöðunni. Þau eru ein þau stærstu sinnar 
tegundar í heiminum. Voru stofnuð árið 
1981 og eru með yfir 500 leik- og dans-
hús, hátíðir, hópa, stofnanir og samtök 
innanborðs, auk listráða og menningar-
ráðuneyta margra landa.

Ása er fædd og uppalin í Kópavogi. 
Þar hefur hún líka búið og blandað sér í 
bæjarpólitíkina á seinni árum en fyrstu 
afskipti hennar af sviðslistum var stofn-
un Kaffileikhússins árið 1994 sem hafði 
aðsetur í Hlaðvarpanum, neðst við 
Vesturgötuna í Reykjavík. Síðar var hún 
framkvæmdastjóri Íslenska dansflokks-
ins í átta ár og forseti Leiklistarsambands 
Íslands í fjögur. Nú er hún formaður 
stjórnar Tjarnarbíós og síðustu átta 
ár hefur hún unnið sjálfstætt í ýmsum 
norrænum, evrópskum og alþjóðlegum 
verkefnum. „Ég hef verið félagi í IETM 
fyrir hönd mismunandi stofnana, hópa 
og leikhúsa í sextán ár. Samtökin hafa 
verið mín faglega fjölskylda,“ segir hún.

Ása segir Ísland hafa gengið í IETM 
með því að skipuleggja stóran fund 
á vegum  samtakanna í október árið 
2002. „Sjálfstæðu leikhúsin stóðu að 
fundinum, þá voru átta slík á höfuð-
borgarsvæðinu. Við brydduðum upp 
á ýmsum nýjungum, buðum til dæmis 
upp á ferðalag daginn áður en fundurinn 
hófst. Fólk fékk meðal annars að fara í 
sund í Hveragerði, hlýða á sólótónleika 
Tatu Kantoma harmónikuleikara við 
200 kertaljós inni í helli og gista í kojum 
í skíðaskála undir dansandi norður-
ljósum. Þannig stimpluðum við Íslend-
ingar okkur inn og forferðir hafa verið 
fastur liður fyrir stóra fundi samtakanna 
síðan.“

Mín faglega fjölskylda
Ása Richardsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri alþjóðlegu sviðslistasamtakanna 
IETM sem yfir 500 leik- og danshús, hópar og hátíðir í fimm heimsálfum eiga aðild að.

 Hlutverk IETM
Samtökin IETM standa fyrir tveimur 
stórum listþingum á hverju ári 
í einhverri af borgum Evrópu, auk 
fjölda annarra viðburða víðs vegar 
um heim. Einnig reka þau útgáfu 
um málefni sviðslista, stöðu þeirra, 

þróun og nýbreytni. Þau eru einn 
helsti tengiliður Evrópusambandsins 
þegar kemur að sviðslistum og gegna 
hlutverki í stefnumótun fyrir slíkar 
listir á alþjóðavísu.  
https://www.ietm.org

Ása kveðst tilbúin að flytja út þó henni þyki ákaflega vænt um Ísland. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Pólskir Reykjanesbæingar fá tæki-
færi til að rækta og kynna sína 
menningu í dag. Þá fagna þeir 100 

ára sjálfstæði Póllands með hátíð í ráð-
húsi Reykjanesbæjar milli klukkan 13 
og 16

 „Ég á alveg von á fjölda fólks. Hvar 
sem ég kem og ræði hátíðina mætir mér 
gleði og eftirvænting, hvort sem viðmæl-
endur mínir eru af pólskum, íslenskum 
eða öðrum uppruna,“ segir Hilma Hólm-
fríður Sigurðardóttir, verkefnisstjóri fjöl-
menningarmála í Reykjanesbæ.   Hún 
segir hafa verið leitað til fyrirtækja og 
stéttarfélaga á svæðinu eftir samstarfi. 
„Það er skemmst frá því að segja að þau 
voru öll tilbúin til að styrkja hátíðina 
og þau hafa gert þennan viðburð mögu-
legan,“ segir hún.

Þetta er í fyrsta skipti sem pólsk 
menningarhátíð er haldin í Reykja-
nesbæ. Erlendir ríkisborgarar eru um 
fjórðungur íbúa bæjarins og um 60% 
þeirra eru með pólskt ríkisfang. Þjóð-
hátíðardagur Póllands er 11. nóvem-
ber og nú eru liðin 100 ár frá því ríkið 
öðlaðist sjálfstæði að nýju. – gun

Hundrað ára sjálfstæði Póllands fagnað

Julia Dubrowska og Marcelina Owarska verða kynnar og Alexander Grybos mun koma 
fram fyrir hönd Tónlistarskóla Reykjanesbæjar ásamt öðrum nemendum þaðan.

Ása segir næsta stóra fund  IETM 
verða í Hull í lok mars, helgina sem 
Bretar ganga úr Evrópusambandinu. 
„Við ætlum að vera Bretunum, vinum 
okkar,  til halds og trausts,“ segir Ása. 
Þeir  hafa á síðustu vikum orðið fjöl-
mennasta þjóðin innan samtakanna. 
Það er ákveðin sögn í því að ganga í sam-
tökin og efla sitt evrópska og alþjóðlega 
samstarf.“

Áður en Ása tekur við nýja embætt-
inu ætlar hún að stýra norræna dans-

tvíæringnum Ísheit Reykjavík sem fer 
fram víða á höfuðborgarsvæðinu 12. til 
16. desember. Svo eru flutningar handan 
við hornið. „Ég er algerlega tilbúin að 
flytja út, þó mér þyki ákaflega vænt um 
Ísland,“ segir hún og upplýsir að eigin-
maðurinn, Hjálmar H. Ragnarsson, muni 
örugglega verða með annan fótinn á 
Íslandi og hinn í Brussel. „Krakkarnir 
okkar eru uppkomnir, þeir koma og fara 
eftir því sem þeim sýnist.“
gun@frettabladid.is
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Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Ástkær dóttir mín, eiginkona,  móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Guðfinna Guðlaugsdóttir

Tröllakór 1-3, Kópavogi, 
áður Greniteig 51, Keflavík,

lést á líknardeild Landspítalans 
mánudaginn 5 nóvember.  

  Útförin fer fram í kyrrþey.

María Arnlaugsdóttir
Jón Stefánsson

Steinunn Jónsdóttir Eiríkur Sveinn Tryggvason
María Jónsdóttir Tómas Árni Jónsson

ömmubörn og langömmubarn. 

Ástkær eiginmaður minn og  
besti vinur, faðir okkar, sonur, 

tengdafaðir, afi og langafi,
Jón Rafns Antonsson
byggingatæknifræðingur,  

Jakaseli 20, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar 7. nóvember. 
Útförin verður auglýst síðar.

Guðrún Clausen
Sólveig Andrea Jónsdóttir Hilmir Víglundsson
Svava Hróðný Jónsdóttir Stefán Jónsson
Guðrún Andrea Sólveigardóttir  Þorbjörn Þór Sigurðarson

Svava Jónsdóttir
afa- og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma, langamma 

og langalangamma,
 Edda Kaaber

Reynimel 76, Reykjavík, 
lést fimmtudaginn 8. nóvember á dvalar- 

og hjúkrunarheimilinu Grund.  
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 

þriðjudaginn 13. nóvember kl. 15.00.

Helga Guðnadóttir Helgi Jensson
Garðar Ás Guðnason  
Kristín G. Guðnadóttir

barnabörn og langömmubörn.

Ragnhildur Gísladóttir
Kóngsbakka 12,

lést 30. september á elliheimilinu 
Grund við Hringbraut. 

Útförin hefur farið fram í  
kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Þorbjörn Guðbjörnsson

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

Guðmundur Sigursteinsson
bifreiðarstjóri, 

Yrsufelli 15, Reykjavík,
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

þann 24. október. Útför fer fram  
frá Seljakirkju mánudaginn 12. nóvember kl. 13.00.

Ólöf Guðrún Elíasdóttir
Þuríður Guðmundsdóttir
Finnur I. Guðmundsson Aðalgerður Guðlaugsdóttir
Sigrún J. Guðmundsdóttir Björgólfur H. Ingason
Sigursteinn Guðmundsson Þorbjörg Ó. Björgvinsdóttir

afa- og langafabörn.

Hugheilar þakkir fyrir samúð  
og hlýhug vegna andláts

Péturs Sigurðssonar
fv. forseta Alþýðusambands 

Vestfjarða.

Hjördís Hjartardóttir
Sigurður Pétursson Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir
Edda Pétursdóttir Bergsteinn Baldursson

og afabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Ólafur Finnbogason

skipstjóri, 
Erluási 2, Hafnarfirði,

andaðist á LSH Fossvogi 8. nóvember. 
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 

miðvikudaginn 14. nóvember kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en  

þeim sem vilja minnast hans er bent  
á Slysavarnafélagið Landsbjörg.

Aðalheiður Bergfoss Jón Óli Benediktsson
Þórdís Hafrún Ólafsdóttir
Gerður Ólafsdóttir Jörgen Heiðar 
 Þormóðsson
Finnbogi Ingi Ólafsson Harpa Karlsdóttir
Ágústa Þorbjörg Ólafsdóttir Guðmundur Jónasson
Georg Ólafsson Unnur Tómasdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku hjartans eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Geir Sigurðsson
lést í Stokkhólmi 24. október. 

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 15. nóvember kl. 15.00.

Berglind Elfarsdóttir
Ágúst Guðni Geirsson Oddrún Anna Róbertsdóttir
Geir Aron Geirsson

Breki, Amelía Ósk og Kamilla Rut

Hjartans þakkir til allra þeirra sem  
sýnt hafa samúð og hlýhug vegna 

andláts móður minnar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Kristrúnar Ellertsdóttur 
Eyjabakka 14, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á 
kvennadeild 21A og heimahlynningu á Landspítala  

fyrir frábæra umönnun.

Kolbrún Þorsteinsdóttir Matthías Loftsson
Þorsteinn Rúnar Kjartansson
Lilja Björg Kjartansdóttir  Erlendur Ingi Jónsson

og langömmubörn. 

Ingibjörg Bjarnadóttir
(Stúlla)

fædd 11. desember 1950 
dáin 4. nóvember 2018

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma, Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Stúlla, lést í faðmi fjölskyldu sinnar á 
líknardeild Landspítalans sunnudaginn 4. nóvember.  

Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju  
föstudaginn 16. nóvember kl. 13.30. 

Freysteinn Gíslason Ingibjörg D. Matthíasdóttir
Bjarni Gíslason  Sigmar Ingi Gíslason
Dagmar Heiðdís Jóhannsdóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma,
Bryndís Guðrún 
Kristjánsdóttir

lést á líknardeild Landspítalans hinn  
 1. nóvember sl. Útförin fer fram frá Fella- og 
Hólakirkju, mánudaginn 19. nóvember kl. 13.00. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð líknardeildar 

og heimahlynningu LSH.

Árni Vilhjálmsson
Kristjana S. Árnadóttir Kristján G. Guðmundsson
Svan Gunnar Guðlaugsson Inese Babre
Guðlaug B. Árnadóttir Jón Pálmi Bernódusson
Vilhjálmur Árnason Sigríður G. Sigurjónsdóttir
Kristján S. Árnason Anna Kristín Greittisdóttir
Halldór Rúnar Hjálmtýsson Nela Bearneza Baldelovar
Pétur Gunnar Þór Árnason Ingibjörg K. Þórarinsdóttir
Ágúst Hjálmtýsson Yfan Tang
Ástrós Hjálmtýsdóttir Kristján Bjarnason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Jytte Inge Árnason 
Hrafnistu,  

Brúnavegi 13, Reykjavík,
lést sunnudaginn 21. október. 

Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey.  
Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu 

Hrafnistu fyrir góða umönnun.

Guðrún Árnadóttir Gísli Grétar Sólonsson
Rannveig Árnadóttir Eiríkur Jón Ingólfsson
Inga Magdalena Árnadóttir
Anna Arndís Árnadóttir Leifur Jónsson

og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför

ástkærs eiginmanns míns,  
föður okkar, tengdaföður og afa,

Ásgeirs Ásgeirssonar
 

Hjördís Bergþórsdóttir
Ásdís Ásgeirsdóttir
Ásgeir Viðar Ásgeirsson Úlfhildur Hilmarsdóttir 
Andri Viðar Haraldsson, Erna Sólrún Haraldsdóttir

Þökkum auðsýnda samúð og 
vinarhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, sonar okkar, föður, 

tengdaföður, afa og bróður,
Karls Harðarsonar

Ragnheiður Lára Jónsdóttir
Hörður Sófusson Geirlaug Karlsdóttir
Hörður Karlsson Bylgja Dögg Sigmarsdóttir
Haukur Karlsson Elsa Sól Gunnarsdóttir
Auður Karlsdóttir Jón Stefán Hannesson
Embla Harðardóttir
Bryndís Harðardóttir

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi, 
Aðalgeir Aðdal Jónsson 

Ægisgrund 7, Garðabæ, 
lést fimmtudaginn 1. nóvember.  

Útför hans fer fram frá Garðakirkju, 
mánudaginn 12. nóvember klukkan 13.  

Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Parkisonsamtökin.

Bryndís Þórarinsdóttir
Sveinbjörn Aðalgeirsson
Vésteinn Aðalgeirsson  Kristjana Sigurgeirsdóttir
Ingunn Þóra Hallsdóttir  Ólafur Ingi Grettisson
Þórhalla Rein Aðalgeirsdóttir

og barnabörn.

Elsku bróðir okkar,  
mágur, frændi og vinur, 

Karl Þórhallur Haraldsson 
Breiðabólsstað, Ölfusi, 

sem lést 28. október, verður 
jarðsunginn frá Neskirkju  

 mánudaginn 12. nóvember kl. 13.00.

F.h. aðstandenda,
Hallfríður Ólöf Haraldsdóttir og Pétur Ottósson
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Íslendingar hafa árum saman flykkst til 
eyjunnar Madeira á þessum tíma árs. Að-
sókn í ár slær öll met og eru þeir milli 60 
og 70. Eyjan Madeira er undan norðvest-
urhluta Afríkuálfu og er þetta því töluvert 
ferðalag. En það hindrar ekki Íslendinga í 
að fara þangað á þetta alþjóðlega bridge-
mót sem haldið er ár hvert í borginni 
Funchal á þessari fögru eyju. Íslendingar 
hafa oft verið meðal verðlaunahafa og 
endað jafnvel í efsta sæti. Sveinn Rúnar 
Eiríksson (sem jafnan skipuleggur mótið 
fyrir Íslendinga) og Magnús Eiður Magnús-
son unnu tvímenningsmótið til dæmis 

í fyrra. Byrjað er á upphitunartvímenn-
ingi og síðan er spilað tvímenningsmót 
og sveitakeppnismót. Bridgemót þetta 
stendur yfir dagana 1.-12. nóvember og 
er það haldið í 21. sinn.  Danirnir Mads 
Eyde og Dennis Bilde unnu tvímennings-
keppnina í ár (með 61,98% skor) en Jón 
Ingþórsson og Kristinn Ólafsson enduðu 
efstir Íslendinga í 4. sæti með 61,11% 
skor. Selfyssingarnir Gísli Þórarinsson og 
Þórður Sigurðsson enduðu í 23 sæti (af 
rúmlega 200 pörum) með 56,61% skor. Í 
þessu spili í tvímenningskeppninni sátu 
þeir í AV. Suður var gjafari og allir á hættu:

Suður opnaði á einu  og norður sagði 2  en Þórður 
doblaði til úttektar á hönd austurs. Maður hefði búist 
við stökki suðurs í 4  (samkvæmt tapslagareglunni) 
en suður lét sér nægja að segja 3 . Gísli sagði 4  
á sexlit sinn í vestur og þar enduðu sagnir því suður 
gafst upp? Útspil norðurs var hjarta og suður átti fyrsta 
slaginn á ás. Hann skipti eðlilega yfir í einspilið í tígli, 
því hann hafði áhuga á trompun. Gísli átti slaginn í 
blindum og spilaði lágu laufi frá drottningunni. Suður 
gat farið upp með ásinn og spilað spaða (á ás norðurs) 
til að fá stunguna, en gerði þau mistök (eftir langa 
umhugsun) að setja lítið spil. Með hittingu í spaðann 
runnu því 4  heim, sem að sjálfsögðu gaf nánast topp-
skor fyrir AV. Líklegt má telja að vestur segi 5  yfir 4 . 
Fjögur hjörtun vinnast hins vegar aðeins með hittingu í 
trompið sem varla finnst við borðið.

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
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Árlegt mót á Madeira
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Skiptidagar 
eftir Guðrúnu Nordal frá For-
laginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Guðrún Þórðardóttir, 
101  Reykjavík.

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.

LÁRÉTT 
1 Þessir nammigrísir eiga við 
vanheilsu að stríða (11)
10 Öldungur vill sigla suður 
en byr hlýtur að ráða (8)
11 Sofum við hornsúlu í 
bústöðunum, annars fer allt 
í rugl (13)
13 Hálft hundrað Finna-
frænda án kola (6)
14 Nota sérstakan gang til að 
rölta milli kynninga á gang-
inum (11)
15 Um rúnnaðar sveitir sem 
komast hvergi (10)
16 Sjálegur sækir í fríðar 
fraukur (11)
17 Sá ístöðulitli vann ríki-
dæmið (10)

23 Hér segir af birtingarmynd 
umstangs og tilurð fleiri slíkra 
(10)
29 Frumbyggjar í útistöðum 
og áleitnar konur þeirra (9)
30 Sörgum R úr munn-
mælum (5)
31 Held aftur af fólum; til 
þess er hann, þessi (6)
32 Nú tek ég fé fjandanna 
allra og níðinganna líka (11)
33 Ljómi umlykur frægar 
fraukur í heimi hins ljósa 
mans (10)
34 Tel heimild Beastie Boys 
til sukks líka ná til ferðalaga 
um fjarlægar slóðir (11) 
38 Kastfótur leggur í skot ef 
lærbein sels er í færi (10)

39 Mikill leikur í einum af 
þessum sólóistum (11)
41 Stríðinn Íslendingur á 
slóðum Platós (10)
42 Stefni á hinn frjálsa en 
fatlaða Tycho Brahe (8) 
43 Ætli Gunna launi leynd-
ina? (10) 
44 Dunda mér milli 15 og 
þrjú eftir hádegi (4)
45 Geri við vél milli Fyrsta 
kossins og Stelpurokks (8)

LÓÐRÉTT 
1 Hér hefur vantað fisk, eins 
og þessi stigatafla sýnir (9)
2 Sögðum tvívængjum ósatt 
um smárútu (9)
3 Af hrossi þeirra Hólmsteins 
og guðspjallamannsins (10)
4 Það er net í kastinu og 
fiskur netinu (10)
5 Auðgunarbrot árásargjarnra 
æðvængja (8)
6 Étur krakki toppinn? (8)
7 Grjóthörð tugga heldur 
þakinu uppi (8)
8 Var sá græni með rifrildi og 
rugl? (8)
9 Sallafínar jarðneskar leifar 
eru lagðar í mjölmúr (8)

12 Uppeldi? Leikskólakennar-
inn sér um það (7)
18 Sögur um tákn og það 
sem þau skilja eftir sig (7)
19 Skinn duga þá færa skal 
hjón til bókar (7)
20 Hold verðandi eigin-
kvenna er óneitanlega girni-
legt (7)
21 Hinn venjulegi rugludallur 
velur leggina (7)
22 Finn sömu lykt af fræjum 
og frændum okkar Dönum 
(9)
24 Hrokagikkir og ójafnaðar-
menn finnast hér á landi enn 
(12)
25 Æðst sitjandi kvenna 
tekur á móti börnum (12)

26 Þessi kona fer með fleipur 
um sitt helsta og eina áhuga-
mál (12)
27 Eru spæjaraklíkurnar að 
grennslast fyrir um erfðir og 
einiberjasnafs? (12)
28 Pistlar um alaskaaspir og 
tengda kvisti (12)
35 Mín niðurstaða er að best 
sé að lakka hlemmi (7)
36 Gleypt af nauti sem þó er 
bara bjalla (7)
37 Þvottur kvenna er 
hengdur á línurnar (7) 
40 Hið skakka erfðaefni 
ungnauta (5)

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist gefandi unaðsreitur. Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 16. nóvember næstkomandi á 
krossgata@fretta bladid.is merkt „10. nóvember“.

Lausnarorð síðustu viku var
G U L L K N Ö T T U R I N N
B R Á Ð A B A N A N A K M S E

Ó F F Ð F F E R Ð A L A G I Ð

K R A F T G A L L A R U N M N

A N U L J Í S L A N D S M E T

D A G D R A U M A S L A U L

R A R M F Í K J U B L A Ð S

E I N L E M B A N A J D A R K A

K Á K O F A N S J Á V A R A

A U M K A R Ð U T R R E I K N A

L A I R Ó S A N N A K V F

F L Á R Æ Ð I Ð A Á T S J Ö F N

A L L I L L K L E Y F T L E

O R K A N I N N A I R U N D U M

B K S N Ó N S T A Ð A R U U

O R Ð L É T T I R U U I L M U R

Ó Ó R A L L R Á M A N M

S K Ý S T R O K K Á V K N A P P A

I E L A L S K Í R A U Ó

N Æ T U R L Í F U T R I S T L A

A T A I L M V A T N A A

Magnus Carlsen (2.835) átti leik 
gegn Fabiano Caruana (2.832) í 
fyrstu skák heimsmeistaraeinvígis 
þeirra í Lundúnum í gær. 

Magnus lék 40. … Bxc3? og gaf Fabi-
ano góð gagnfæri eftir 41. Dxf4. 
Eftir 40. … Dg1! hefði Magnus haft 
vinningsstöðu. Þegar þessum pistli 
var skilað í gærkveldi sátu þeir 
enn að tafli og jafntefli líklegustu 
úrslitin. Önnur skákin í dag kl. 15.
www.skak.is: HM-einvígið og Ís-
landsmót skákfélaga  
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Duftslökkvitæki, 6 kg
Ogniochron Duftslökkvitæki m/mæli og 
veggfestingu. Afköst 43A og 233B/C.

Duftslökkvitæki, 2 kg
Ogniochron Duftslökkvitæki m/mæli og 
veggfestingu. Afköst 13A og 89B/C.

Kolmónoxíðsskynjari
Hentugur kolmónoxíðisskynjari, sem gengur fyrir 
9 V rafhlöðu. Inniheldur Long Life-skynjara, sem 
skynjar minnstu útgufun af kolmónoxíði.

Reykskynjari 230 V
Optískur reykskynjari fyrir 230 V teningu, með 
vararafhlöðu.  Hægt að tengja við allt að 40 
einingar. Uppfyllir ítrustu byggingareglur.

Reykskynjari
Umhverfisvænn reykskynjari, sem sendir viðvörun í 
alla aðra tengda reykskynjara.  Rafhlöður fylgja.

Value 300 reykskynjari
Hefðbundinn reykskynjari, 9V rafhlaða, festingar og 
leiðbeiningar. Gefur frá sér viðvörunarhljóð þegar 
skipta þarf um rafhlöðu.

Léttvatnstæki, 6 kg 
6 lítra Ogniochron AB Léttvatnstæki. Afköst 
21A og 183B m/mæli og veggfestingu.

Duftslökkvitæki, 1 kg 
ABC 5A. 34B. C

Ert þú ekki 
örugglega 
eldklár fyrir 
jólin?

795.-

995.-

3.995.-

8.895.-4.895.- 9.195.-

5.595.- 6.395.-



Konráð hafði fundið bók 
um risaeðlur. „Mér hafa 
alltaf fundist risaeðlur 
svo heillandi,“ sagði hann 
glaður og fletti bókinni. 
„Svo eru ofsalega fínar 
myndir í þessari bók.“ 
Lísaloppa horfði ofan 
í bókina yfir öxlina á 
honum. „Sumar eðlurnar 
voru jurtaætur en aðrar 
kjötætur,“ sagði hún. „Og 
hvað með það,“ sagði Kata. 
„Er það ekki eins í dag, 
sum dýr eru jurtaætur en 
önnur kjötætur?“ „Jú,“ sagði 
Lísaloppa. „En risaeðlurnar 
eru svo ofsalega gamlar 
að það er ekki svo auðvelt 
að sjá á útliti þeirra hverjar 
voru jurtaætur og hverjar 
kjötætur. Þær eru svo 
ólíkar þeim dýrum sem 
við þekkjum í dag.“

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
326

Veistu hvort þessar risaeðlur voru jurtaætur eða kjötætur?

?
?

?
2 Eða voru 
    þessar risaeðlur:
      A kjötætur
      B jurtaætur

1 Voru þessar    
    risaeðlur:
      A kjötætur
      B jurtaætur

K isur eru oft kallaðar 
heimiliskettir enda 
eru þær mjög vinsæl 
gæludýr. Heimilis-
kettir eru undirteg-
und villtra katta en 

sú tegund er stærri en hinn venju-
legi heimilisköttur. Kettir eru nefni-
lega lítil rándýr af ætt kattardýra.

Til eru nokkrar tegundir heim-
iliskatta eins og til dæmis  síams-
kettir og norskir skógarkettir. Það 
er meira að segja til ein tegund katta 
sem er hárlaus og kallast hún sfinx-
köttur.

Kisur  eru venjulega  fjögur til 
fimm kíló að þyngd. Þó eru til teg-
undir katta sem verða mjög stórar. 
Ein sú stærsta heitir Maine Coon 
og hún getur orðið 11 kíló. Árið 
2010 var köttur af þeirri tegund 
valinn stærsti köttur í heimi af 
Guinness og var sá köttur 123 
sentimetrar að lengd, að 
skottinu meðtöldu. Maine 
Coon kettir geta vaxið 
þangað til þeir verða 
fjögurra ára.

Kettir skiptast í 
tvö kyn, kvendýr 
sem heitir læða og 
karldýr sem heitir 
fress. Þegar læðan 
verður kettlinga-
full gengur hún 

með í 64-67 daga og eignast yfirleitt 
þrjá til fimm kettlinga.

Af því að kettir eru rándýr þá 
heyra þeir mjög vel svo þeir geti 
heyrt í músum og öðrum dýrum 
sem þeir vilja veiða. Þeir sjá auk 
þess mjög vel í myrkri. Þeir eru líka 
með mun betra lyktarskyn en við 
mannfólkið. Þeir sjá þó ekki liti eins 
vel og við.

Kettir geta lifað lengi en verða oft 
tíu til fimmtán ára gamlir.

  Kisur eru 
vinsæl gæludýr
Flestar kisur eru mjúkar og sumar loðnar en 
svo eru líka til nánast hárlausar kisur. Því það 
er sko til aragrúi kisutegunda í heiminum.

Norskur skógarköttur er loðinn og mjúkur. NORDICPHOTOS/GETTY

Þessi hlunkur 
er af tegundinni 
Maine Coon sem 
getur orðið ellefu 
kíló. Hann er víst 
sá stærsti  
í heimi.

Skáldsagan
Skóladagur í Einelti

Annar hluti:

.... Hún vissi ekki hvort það var 
gott eða vont. Svo stóð einn krakki 
(stærsti krakkinn) upp og fór yfir 
til hennar og sagði svolítið lágt en 
ekki of lágt: „Hei, ertu þessi nýja?“

„Já, af hverju?“ spurði hún.
„Þú ert miklu minni en ég hélt, 

ertu nokkuð jafn aum og þú ert 
lítil?“ flissaði hann.

Mandý roðnaði. „Nei …“ svaraði 
hún. „Áttu einhverja krafta?“ hló 
hann.

„Heyrðu, hvað heitirðu?“ spurði 
hún. „Pfft, Stefán,“ svaraði Stefán.

Mandý leit í kring um sig. 
„Kristín er að tala við Brynjar 
stærðfræðikennara,“ sagði Stefán. 
„Ó,“ sagði Mandý og roðnaði smá. 
Stefán ýtti henni úr sætinu á hart 
gólfið. „Ái!“ vældi Mandý.

Kristín kom inn. Mandý klag-
aði  Stefán. „Stefán“ sagði Kristín 
ströng á svip. „Hvað?“ sagði Stefán 
og leit hvössum augum á Mandý. 

„Þú mátt ekki stríða og ýta öðrum 
krökkum,“ sagði Kristín með sinn 
stranga svip. „Nei, nei,“ sagði Stef-
án. „Bla bla bla,“ tautaði hann lágt 
svo Kristín heyrði ekki í honum.

Framhald í næsta blaði.

 ÞÚ ERT MIKLU MINNI 
EN ÉG HÉLT, ERTU 

NOKKUÐ JAFN AUM OG ÞÚ ERT 
LÍTIL.

Höfundur: Júlía Hilmarsdóttir,  
9 ára, Háaleitisskóla við Álftamýri.

Lausn á gátunni

svar: eitt b, tvö a?
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
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VEÐUR   MYNDASÖGUR

Norðaustanátt 13-24 m/s og hvassast á SA-landi fyrri part dags, en á Vest-
fjörðum seinnipartinn. Rigning austan til og talsverð úrkoma á Suðaustur-
landi en dregur úr úrkomu í kvöld. Úrkomulítið vestan til. Hiti 3 til 10 stig, 
svalast norðaustanlands.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Vatnsheldir  
gæðaskór

SKORNIRTHINIR.IS

Verð 16.995
Stærðir 36-47

Frá Lytos með innbyggðum
broddum í sóla.

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Urðum við 
vitni að 

mökunar-
dansi?

Já, en aðeins 
örfáir ná að lokka 

til sín hænu. 
Flestir aðrir 

verða útdauðir. 
          Hugsaðu um 

          það, Ívar.

Hæ, Palli. Hvað er títt, 
Georg?

HVAÐ VAR 

ÞETTA?? Af hverju 
dinglaði ég 
fingrunum 

svona?

GUÐ!

Vandamál?

Ég dömu-veifaði 
eldri bekking.

Núna 
verð-

urðu að 
flytja.

Afsakið mig?
Nei, ég meina 
bara almennt.En þú ert ekki búinn að borða?

Hvað gerðirðu nú?
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Margra barna mæður

stod2.is   1817

SUNNUDAGA

Önnur þáttaröð þessara vönduðu þátta þar sem sjónvarpskonan Sigrún Ósk Kristjánsdóttir
hittir fjölskyldur sem eru stærri en almennt gengur og gerist í dag. Við fylgjumst með heimilis-



Sverrir Norland sendir frá 
sér fimm bækur í þessu 
jólabókaflóði, þrjár stuttar 
skáldsögur, smásagna-
safn og ljóðabók, sem eru 
haganlega hnýttar saman 

með snotru snæri. „Ég hef alltaf 
verið hrifinn af stuttum bókum sem 
maður getur lesið í einum rykk. Svo 
datt mér í hug að gefa út nokkrar 
stuttar bækur saman, sem væru 
eins og ein stór bók, og selja á verði 
einnar bókar,“ segir hann.

Sverrir er einn af höfundum For-
lagsins en bækurnar fimm koma út 
hjá nýrri útgáfu, AM forlagi. „Ég er 
ennþá hjá Forlaginu, þessi útgáfa er 
eins konar hliðarbúskapur sem ég 
og fólk í kringum mig stendur að,“ 
segir Sverrir. „Konan mín hannar 
bækurnar, karl faðir minn er yfir-
lesari, bræður mínir setja upp vef-
síðuna og vinir mínir hjálpuðu mér 
að hnýta saman bækurnar.“

Morð á Kaffi Best
Spurður um efni skáldsagnanna 
segir Sverrir: „Ein heitir Fallegasta 
kynslóðin er alltaf sú sem kemur 
næst og er saga um hóp ungra 
Íslendinga sem ákveður að bjarga 
íslenskum bókmenntum frá dauða 
og gerir allt sem í sínu valdi stendur 
til að ná því markmiði. Önnur 
skáldsaga heitir Hið agalausa tívólí. 
Framið er morð á hinu smekklega 
Kaffi Best í Vesturbænum og tvær 
seinheppnar lögreglukonur, Elísa-
bet og Lotta, þurfa að taka á honum 
stóra sínum til að afhjúpa hrylli-
legan sannleikann. Í ljós kemur 
að athyglisbrestur hefur náð svo 
sterkum tökum á samfélaginu 
að enginn, hvorki lögreglan né 
almenningur, getur einbeitt sér að 
málinu – nema yfirmaður morð-

deildarinnar, Sverrir Norland, sem 
flýr í afskekkt kofaskrifli til að fá 
frið til að hugsa. Þriðja skáldsagan 
Manneskjusafnið segir frá tveimur 
bræðrum, Kornelíusi Páli og Sig-
valda Óla, sem missa foreldra sína 
ungir. Skáldsagan fjallar einkum um 
hvernig bræðurnir vinna úr sorginni 
og það hvernig við horfum ólíkum 
augum á veröldina og höslum okkur 

þar völl með mismunandi hætti – og 
hvernig við getum endurskapað alla 
veröldina í krafti listarinnar.“

Íslensk menning mjög bandarísk
Ljóðabókin í pakkanum er Erfða-
skrá á útdauðu tungumáli, þriðja 
ljóðabók höfundar, og þar segist 
hann vera að fjalla um það hvern-
ig væri að yrkja á tungumáli sem 
enginn annar skilur lengur. Ljóðin 
er ýmist frjáls eða rímuð. Smá-
sagnasafnið Heimafólk geymir sjö 
sögur sem lýsa fólki sem er rótlaust í 
alþjóðlegum samtíma. „Þar er ég að 
fjalla um það hver er heimamaður 
þegar öll landamæri hafa verið máð 
út af tækni, loftslagsbreytingum og 
samruna ólíkra menningarheima,“ 
segir Sverrir.

„Í þessum fimm bókum mínum 
fjalla ég um ýmislegt en ekki síst það 

að vera Íslendingur af kynslóð þar 
sem talað er um tungumálið eins og 
það sé gamalmenni sem sé að fara 
að geispa golunni. Að mörgu leyti 
er íslensk menning mjög banda-
rísk. Í verkum mínum er ég meðal 
annars að spyrja hver við séum. Ég 
vil skrifa um íslenskan samtíma því 
ef við hættum að hugsa um sam-
félag okkar á tungumálinu okkar 
þá verður ákveðið rof.“

Mikilvægi góðra lesenda
Mikil ferðalög eru fram undan hjá 
Sverri. „Ég verð í Mexíkó fram yfir 
jólin og síðan liggur leiðin til Japans 
þar sem ég ætla meðal annars að 
vinna á bóndabæ og læra að rækta 
grænmeti. Næsta haust fer ég svo í 
nám í umhverfisfræðum í Frakk-
landi. Mikil ógn vofir yfir heim-
inum. Dýra- og plöntulíf er í hættu 

og borgir og staðir eru að sökkva. 
Bókin og skáldskapurinn eru í 
hættu. Allt sem ég trúi á er í hættu. 
Á tímabili hugsaði ég: Ég get ekki 
bara setið heima hjá mér og búið 
til vandamál og skáldað upp fólk 
þegar það er svo margt annað sem 
þarf að gera.

Mér finnst við vera búin að 
aftengja okkur svo mörgu, líka 
hvert öðru, en ef við gefumst upp 
og hættum að búa til sögur og trúa 
á þær þá getum við sleppt þessu 
öllu. Ég mun aldrei hætta að trúa á 
orðin og skáldskapinn. Maður sest 
niður með bók og hleypir annarri 
rödd að og slekkur nánast á sjálfum 
sér. Sem betur fer eigum við marga 
fína rithöfunda en ég held jafnvel að 
góðir lesendur sem hampa bókum 
séu orðnir mikilvægari en góðir rit-
höfundar.“

Allt sem ég trúi á er í hættu

„Ef við hættum að hugsa um samfélag okkar á tungumálinu okkar þá verður ákveðið rof.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sverrir Norland 
sendir frá sér fimm 
stuttar bækur. Á 
leið til Japan að 
vinna á bóndabæ 
og rækta grænmeti.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

Á TÍMABILI HUGSAÐI 
ÉG: ÉG GET EKKI BARA 

SETIÐ HEIMA HJÁ MÉR OG BÚIÐ 
TIL VANDAMÁL OG SKÁLDAÐ 
UPP FÓLK ÞEGAR ÞAÐ ER SVO 
MARGT ANNAÐ SEM ÞARF AÐ 
GERA.

Saga prjóns á Íslandi og prjóna-
hefð í íslenskum búningaarfi 
er efni fyrirlestrar Guðrúnar 

Hildar Rosenkjær, meistara í klæð-
skurði, í Þjóðminjasafninu í dag 
klukkan 14. Hún hefur endurgert 
þrjár peysur frá liðnum öldum, sem 
hún segir að sumu leyti tilgátur og 
þær verða til sýnis á staðnum.

„Það eru meira en hundrað ár 
síðan svona peysur hafa verið prjón-
aðar og það eru ekki til neinar upp-
skriftir. Mæður kenndu dætrum og 
þannig viðhélst þekkingin. Allar 
mælingar voru gerðar með hönd-
unum. Konurnar settu bara höndina 
á líkamann og sögðu kannski: „Já, 
þetta er ein spönn og kvartil og tveir 
þumlungar í viðbót. En þegar maður 
fer að vinna eftir sömu aðferðum og 
þær þá kemur þetta,“ segir Guðrún 
Hildur.

Á Þjóðminjasafninu eru peysur 

til, að sögn Guðrúnar Hildar, en þær 
eru orðnar ansi þófnar svo það er 
erfitt að telja þær út. „Ég hætti samt 
ekki fyrr en ég var búin að telja út 
eina, hún er frá 1890 og hún er tólf 
hundruð lykkjur, prjónuð á prjóna 
númer 1,25. Ég hugsa að bandið sé 
innflutt en fólk gat líka spunnið 
mjög fínan þráð hér á landi,“ segir 
Guðrún Hildur sem kveðst hafa 
fundið ýmislegt út með rannsókn-
um, enda stundi hún meistaranám 
í sagnfræði núna.

  „Ég var svo heppin að mér 
áskotnaðist lítill miði frá fullorðinni 
konu sem hafði varðveitt hann frá 

formæðrum sínum. Þar var hand-
skrift frá seinni hluta nítjándu aldar. 
Þar stóð: „Fitja 53 á 14 prjóna.“ Með 
þessari einu línu opnaðist upphafið 
að verkinu. Ég fór að prjóna peysu á 
14 prjóna af stærðinni 1.50.“

Guðrún Hildur er meistari í klæð-
skurði og kjólasaumi. Ásamt manni 
sínum, Ásmundi Kristjánssyni vél-
virkja og gullsmið, rekur hún fyrir-
tækið Annríki í Hafnarfirði. Þar eru 
þau með saumaverkstæði, gull-
smíðaverkstæði, litla verslun, nám-
skeið og fræðasetur með búninga-
safni. „Við erum stór á þessu litla 
sviði og fólk kemur mikið til okkar, 
segir Guðrún Hildur sem núna fæst 
við að prjóna peysu eftir uppskrift 
sem Skúli fógeti skrifaði niður 
1770 og  engin hefur treyst sér til 
að prjóna eftir. „Reynslan sem ég er 
komin með auðveldar mér verkið.“
gun@frettabladid.is

Ein spönn og kvartil og tveir þumlungar í viðbót

Peysan sem Guðrún Hildur klæðist er saumuð úr klæði en með prjónuðum 
ermum. Maður hennar, Ásmundur, er í vesti með prjónuðum boðungum. 

MÆÐUR KENNDU 
DÆTRUM OG 

ÞANNIG VIÐHÉLST ÞEKK-
INGIN.
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BRÚÐAN EFTIR YRSU SIGURÐARDÓTTUR

Gömul brúða þakin hrúðurköllum en með nisti 

um hálsinn er dregin úr sjó með 

ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Forstöðumaður 

vistheimilis er sakaður um alvarlegan glæp. 

Útigangsmaður finnst myrtur. Og ferðamenn 

hverfa sporlaust.

„BESTI ÍSLENSKI
    GLÆPASAGNAHÖFUNDURINN“

DAILY MAIL

KOMIN Í VERSLANIR!

BJARTUR-VEROLD.IS

YRSA SIGURÐARDÓTTIR
Í SÍNU BESTA FORMI!

JYLLANDS-POSTEN 

UM SOGIÐ

EN  

POLITIKEN, DANMÖRKUADRESSEAVISEN, NOREGI UM
AFLAUSN

FRÉTTABLAÐIÐMORGUNBLAÐIÐUM GATIÐ



Útgefandi: HS Veitur hf., kennitala 431208-0590, 

Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ

HS Veitur hf. hefur birt lýsingu, dagsetta 

9. nóvember 2018. Lýsingin samanstendur af 

tveimur aðskildum skjölum, útgefandalýsingu 

og verðbréfalýsingu, og er birt í tengslum 

við umsókn útgefanda um að skuldabréf í 

flokknum HSVE 310138 verði tekin til viðskipta 

á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Lýsingin hefur 

verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu.

Lýsingin er gefin út rafrænt á íslensku. Hún er

birt á vef HS Veitna hf. á slóðinni http://www.

hsveitur.is/HSCompanyInfo/HSCompanyBonds.

aspx og verður aðgengileg þar í tólf mánuði

frá staðfestingu hennar. Útprentuð eintök

má panta án kostnaðar í gegnum netfangið

gunnlaugur@hsveitur.is.

Taka til viðskipta á Aðalmarkaði
Nasdaq Iceland hf.

Sótt verður um að Nasdaq Iceland hf. taki 

skuldabréfin til viðskipta á Aðalmarkaði og mun 

verða tilkynnt um slíkt með að lágmarki eins 

viðskiptadags fyrirvara.

Nafnverð útgáfu

Gefin hafa verið út skuldabréf að nafnvirði kr. 

5.500.000.000 sem er jafnhátt heildarheimild 

flokksins. Öll útgefin skuldabréf í flokknum hafa 

verið seld. Skuldabréfin eru gefin út rafrænt hjá 

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. í  kr. 20.000.000 

einingum. Auðkenni skuldabréfaflokksins 

í viðskiptakerfi Nasdaq Iceland hf. verður 

HSVE 310138. ISIN númer bréfanna er 

IS0000029650. 

Reykjanesbær, 10. nóvember 2018

Stjórn HS Veitna hf.  

Skuldabréfaflokkurinn
HSVE 310138
Birting lýsingar

Því miður er ný ljóðabók 
eftir Dag Hjartarson. Í 
gegnum alla bókina er 
að finna síendurtekið 
stef: Því miður eru allir 
þ j ó n u s t u f u l l t r ú a r 

okkar …
„Hugmyndin að bókinni kom 

til mín þegar ég hringdi í fyrirtæki 

Kannski samtíma Völuspá

„Áskorunin var að halda í það óræða,“ segir Dagur. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Í nýrri ljóða-
bók yrkir Dagur 
Hjartarson um 
þjónustufulltrúa 
sem mikið mæðir á. 
Segist verða var við 
mikinn ljóðaáhuga 
þjóðarinnar.

BÓKIN FJALLAR UM 
ÁTÖK INNAN FYRIR-

TÆKISINS, KVÍÐA, ÞÖGULT 
OFBELDI, ELD OG HVAÐ ÞAÐ 
ÞÝÐIR AÐ VERA UPPTEKINN.

til að panta mér mat og fékk þá 
meldingu að því miður væru allir 
þjónustufulltrúar uppteknir. Þetta 
varð kveikjan að bókinni og svo að 
segja öll ljóðin byrja á orðunum: 
Því miður eru allir þjónustufull-
trúar okkar … og framhaldið er alla 
vega, til dæmis: … með lágt sjálfs-
álit/ … með athyglisbrest,“ segir 
Dagur. „Í þessari bók sé ég fyrir 
mér þessa þjónustufulltrúa og rödd 
fyrirtækisins talar til lesendanna. 
Í gegnum bókina verður til óræð 
mynd af þessu fyrirtæki, sem kann 
að vera tákn fyrir eitthvað stærra, 
og mynd af þjónustufulltrúum, sem 
eru auðvitað ekki bara þjónustufull-
trúar. Bókin fjallar um átök innan 
fyrirtækisins, kvíða, þögult ofbeldi, 
eld og hvað það þýðir að vera upp-
tekinn.“

Spurður hvort þarna séu á ferð 
ádeiluljóð segir Dagur: „Við fyrstu 
sýn virðist þetta vera ádeilubók en 
í raun og veru er þetta bara hlutlæg 
úttekt, eins konar hjartalínurit. En 
slík rit kunna auðvitað að fela í sér 
ákveðna heimsendaspá. Kannski er 
þetta bara samtíma Völuspá.“

Þetta er þriðja ljóðabók Dags 
og sjötta bók hans. Í fyrra kom út 
ljóðabókin Heilaskurðaðgerðin 
þar sem var að finna annan tón en í 
Því miður. „Heilaskurðaðgerðin var 
miklu persónulegri og þar var meiri 
naumhyggja en í þessari bók, sem er 
miklu samfélagsmiðaðri og pólitísk-
ari. Það er ákaflega erfitt að yrkja 
pólitísk ljóð því það er hætta á að 
pólitíkin stroki út ljóðlistina. Áskor-
unin var að halda í hið óræða.“

Dagur er spurður hvernig eigi 
við hann að vera þátttakandi í jóla-
bókaflóðinu. „Ég stend bara keikur,“ 
segir hann. „Ég setti bókina í forsölu 
á netinu og auglýsti hana á Twitter 
og viðtökur hafa verið einstaklega 
góðar. Ég verð svo sannarlega var 
við ljóðaáhuga þjóðarinnar.“
kolbrun@frettabladid.is

Hin alþjóðlega glæpasagnahátíð 
Iceland Noir hefst í Iðnó föstu-
daginn 16. nóvember og stendur til 
sunnudagsins 18. nóvember. Fjöldi 
innlendra og erlendra glæpasagna-
höfunda mæta til leiks, lesa upp úr 
verkum sínum og ræða í pallborði 
um þessa vinsælu bókmenntagrein. 
Á laugardagskvöldið verður glæpa-
diskó sem hefst klukkan 20.00.

Heiðursgestir hátíðarinnar eru 
nokkrir, rithöfundarnir Sjón, Shari 
Lapena og Mark Billingham, for-
sætisráðherra og glæpasagnasér-
fræðingurinn Katrín Jakobsdóttir, 
Elísa Reid forsetafrú og leikarinn 
Hugh Fraser, sem fór með hlutverk 
Hastings höfuðsmanns í hinum vin-
sælu sjónvarpsþáttum um Poirot 
þar sem David Suchet fór með aðal-
hlutverkið. – kb

Hastings mætir á 
glæpasagnahátíð

Hugh Fraser.
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 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

„Sálumessa er sterkasti  
ljóðabálkur sem ratað  

hefur í hjarta mitt.“  
V I G D Í S  G R Í M S D Ó T T I R

„Ég er örmagna. Man ekki eftir
áhrifaríkari lestri árum saman.“

K A T R Í N  O D D S D Ó T T I R

„Allir hugsandi menn, konur og ekki síst
við karlar þurfum að lesa bálkinn ...“

T R Y G G V I  G Í S L A S O N

„... hnífskarpt ljóðmál og skýr tákn.“
S T E I N U N N  I N G A  Ó T T A R S D Ó T T I R

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

BÆKUR

Nærbuxnaverksmiðjan
★★★ ★

Höfundur: Arndís Þórarinsdóttir
Útgefandi: Mál og menning
90 blaðsíður

Ærslasögur hafa alltaf notið mikilla 
vinsælda hjá ungum lesendum og 
má nefna ýmis dæmi allt frá Grími 
grallara sem óknyttaðist á sjöunda 
áratugnum og til Skúla skelfis og 
Kafteins Ofurbrókar sem óþekktast 
þannig að heilu árgangarnir hristast 
af hlátri. Þá eru ógleymdar sögur 
Davids Walliams þar sem húmorinn 
er alltaf í fyrirrúmi.

Nærbuxnaverksmiðjan sver sig að 
mörgu leyti í ætt við þessar sögur. 
Hún gerist í bænum Brókarenda 
þar sem nærbuxnaverksmiðjan 
hefur verið upphaf og endir alls um 
áratugaskeið. Göturnar í bænum 
eru nefndar í samhengi við hana og 
kallast Silkivegur, Bómullarbraut og 
Blúndustígur og einnig eru nokkur 

Babb í Brókarenda
börn nefnd eftir stofnandanum 
Rasmusi. Nærbuxnaverksmiðjan 
var stóriðja: eitt sinn var öll heims-
byggðin í íslenskum nærbrókum, 
eins og segir í upphafi bókarinnar. 
En svo er ekki lengur og þegar Gutti, 
blíður, mjúkur og afskaplega með-
virkur strákur, kemst að því að 
hjarta bæjarins, nærbuxnaverk-
smiðjunni sem amma hans hefur 
unnið í áratugum saman, hefur 
verið lokað án fyrirvara veltir hann 
fyrir sér að grípa til sinna ráða. Með 
fulltingi óútreiknanlega hrekkju-
svínsins Ólínu leggur hann af stað til 

að kanna innviði 
verksmiðjunnar 
sem hefur verið 
svo stór hluti af 
lífi bæjarbúa án 
þess að þeir veiti 
henni nokkra 
e f t i r t e k t  o g 
kemst þar að 
því að ekki er 
allt sem sýnist.

Næ r b ux n a -
v e r k s m i ð j a n 
er afskaplega 
s ke m m t i l e g a 

skrifuð, full af orða-
leikjum og hnitmið-
uðum bröndurum en 
einnig er nokkrum 
álitamálum laumað 
með eins og aðbúnaði 
gamla fólksins á elli-
heimilunum, ungling-
um sem vilja ekki láta 
ná í sig í síma og hvað 
er hægt að gera í staðinn 
fyrir að byggja bara fleiri 
hótel.

Höfundurinn er hug-
myndaríkur og fyndinn 

og fær lesendur á öllum aldri til að 
skella upp úr enda nær grínið í Nær-
buxnaverksmiðjunni til allra aldurs-
hópa. Sagan flæðir þægilega og létt-
leikandi og gerir lestrarupplifunina 
afskaplega ánægjulega. Sannarlega 
bók til að mæla með bæði fyrir 
lestrar hesta og þá sem ekki hafa 
fundið bókina sína enn þá. Þetta gæti 
alveg verið hún. Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Nærbuxnaverk-
smiðjan er skemmtileg og fyndin 
saga um ráðsnjalla krakka, úreltar 
verksmiðjur og nærbuxur.

Haustsýning Grósku stendur yfir í 
sýningarsal á annarri hæð á Garða-
torgi í Garðabæ. Sýningin verður 
opin til sunnudags frá 12-18.

Gróska er félag myndlistarmanna 
í Garðabæ sem var stofnað í þeim til-
gangi að gera listsköpun sýnilegri í 
bæjarfélaginu og hefur starfsemin 
borið góðan árangur. Gróska fagnar 
komu vetrar jafnt sem sumars með 
árstíðabundnum sýningum og 
stendur einnig fyrir fleiri sýning-
um sem eru breytilegar milli ára. 
Umfangsmest er Jónsmessugleðin 
sem haldin er við Strandstíginn 
við Sjálandshverfið í Garðabæ en 
þangað streyma þúsundir gesta á 
hverju ári. Fyrir utan sýningahaldið 
stendur Gróska fyrir ýmsum opnum 
fyrirlestrum um myndlist og menn-
ingu og haldin eru námskeið og sam-
hristingur fyrir félagsmenn.

Gróska í Garðabæ
Verk eftir Huldu Hreindal.
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Serbneskir Menningardagar

The Witch Hunters (ENG SUB) ....... 13:00

Herd // Stado (ENG SUB)                         20:00 

Dywizjon 303 (ENG SUB)..................... 17:45

Kona fer í stríð (ENG SUB) .................. 18:00

Hinn seki // Den skyldige (ICE SUB) 18:00

Pólsk kvikmyndavika (FRÍTT/FREE*)

*The Big Picnic (ENG SUB)                  20:00 

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 20:00

Blindspotting (ICE SUB) ........................ 22:00

Mæri // Border (ICE SUB) ....................  22:00

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 22:00

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

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

Sun 11.11.  Kl. 20:00 U
Fim 15.11.  Kl. 20:00 U
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

Sun 25.11 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
Fös 07.12 Kl. 20:00 Ö

Lau 10.11.  Kl. 20:00 U Lau 17.11.  Kl. 20:00 U 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
Fim 20.12 Kl. 20:00 Ö
Fös 21.12 Kl. 20:00 Ö
Fös 28.12 Kl. 20:00 U
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

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

Insomnia Kassinn

Klókur ertu Einar Áskell Brúðuloftið

Samþykki Stóra sviðið

Ronja Ræningjadóttir Stóra sviðið

Þjóðleikhúsið 551 1200 • leikhusid.is

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 01.12 kl. 19:30 

Sun 02.12 kl. 19:30 

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 10.11 kl. 20:00 Sun 11.11 kl. 17:00

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 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 U
Lau 15.12 kl. 13:00 U
Lau 15.12 kl. 14:30 U
Sun 16.12 kl. 11:00 U
Sun 16.12 kl. 13:00 U
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 Ö
Sun 23.12 kl. 13:00  
Sun23.12 kl. 14:30  
Sun 23.12 kl. 14:07  

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 U
Sun. 03.02 kl. 16:00 U
Sun. 10.02 kl. 13:00 Ö
Sun.10.02 kl. 16:00 Ö
Sun. 17.02 kl. 13:00 Ö
Sun. 17.02 kl. 16:00 Ö
Sun 24.02 kl. 13:00 Ö
Sun. 24.02 kl. 16:00 Ö

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

10. NÓVEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Tónleikar í Breiðholtskirkju
Hvenær?  17.00
Hvar?  Breiðholtskirkja
Tónleikar verða í Breiðholts-
kirkju í dag, laugardag, klukkan 
17. Tilefnið er 20 ára vígsluafmæli 
orgelsins. Af því tilefni voru í vor 
pöntuð tvö ný tónverk hjá tón-
skáldkonunum Birgit Djupedal og 
Ingibjörgu Ýri Skarphéðinsdóttur 
og verða þau frumflutt á tónleik-
unum af Kór Breiðholtskirkju. Á 
orgelið leikur Guðný Einarsdóttir. 
Einsöngvarar og lesarar eru úr 
hópi kórfélaga.

Hvað?  Mitt bláa hjarta
Hvenær?  17.00
Hvar?  Akureyrarkirkja
Laugardaginn 10. nóvember kl. 
17 mun Karl Olgeirsson halda 
tónleika í Akureyrarkirkju. Hann 
mun spila og syngja djasssöngva 
af nýútkominni plötu sinni, Mitt 
bláa hjarta. Þórhildur Örvarsdóttir 
verður sérstakur gestur og syngur 
nokkur laganna. Notalegt síðdegi 
í skammdeginu. Miðasala við inn-
ganginn.

Hvað?  Elif Yalvaç í Mengi
Hvenær?  20.30
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Tyrkneska raftónlistarkonan og 
tónskáldið Elif Yalvaç mun halda 
sína aðra tónleika á Íslandi í kjöl-
far nýrrar plötu sinnar, L’appel du 
Vide, sem kom út á hjá plötufyrir-
tækinu Curated Doom.

Hvað?  Vestnorrænn fundur Inga 
Bjarna og Bárðar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Þetta vestnorræna dúó heldur 
tónleika í Hannesarholti laugar-
daginn 10. nóvember. Dúóið skipa 
þeir Ingi Bjarni Skúlason á píanó 
og hinn færeyski Bárður Reinert 
Poulsen á kontrabassa. Þeir spila 
iðulega saman með tríói Inga 
Bjarna, sem nýverið gaf út plötuna 
„Fundur“. Tónlistin er undir 
áhrifum frá þjóðlögum og djassi. Á 
þessum dúótónleikum munu þeir 
nálgast lög af plötunni á ferskan 
hátt. Lögin verða jafnframt tengd 
saman með frjálsum spuna þar 
sem allt getur gerst!

Viðburðir
Hvað?  Jólaflóamarkaður Klúbbsins 
Geysis
Hvenær?  11.00
Hvar?  Skipholt 29
Laugardaginn 10. nóvember 
næstkomandi verður haldinn 
jólaflóamarkaður í Klúbbnum 
Geysi í Skipholti 29 frá klukkan 
11.00 til 15.00. Flóamarkaðurinn 
er haldinn til að efla og styrkja 
ferðasjóð klúbbsins. Einnig verður 
heitt á könnunni og vöfflur með. 

Klúbburinn Geysir er félag fólks 
sem tekst á við eða hefur tekist á 
við geðrænar áskoranir og hefur 
reynst mjög vel sem brú út í sam-
félagið á ný eftir veikindi.

Hvað? Pólsk menningarhátíð í tilefni 
100 ára fullveldis afsmælis Póllands
Hvenær? 13.00
Hvar? Bókasafninu Reykjanesbæ
Allir hjartanlega velkomnir og 
aðgangur ókeypis.

Sýningar
Hvað?  Opnun – Dropi eftir Ingu S.  
Ragnarsdóttur
Hvenær?  14.00
Hvar?  Skothús, Laufásvegi
Skúlptúrverk eftir Ingu S. Ragnars-
dóttur. Sýningin er opin 10. nóv.-
2. des. kl. 14.00-17.00 um helgar og 
eftir samkomulagi.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

11. NÓVEMBER 2018
Viðburðir
Hvað?  Lífsblómið – Leiðsögn safn-
stjóra
Hvenær?  14.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sunnudaginn 11. nóvember kl. 14 
mun Harpa Þórsdóttir, safnstjóri 
Listasafns Íslands, leiða gesti um 
sýninguna Lífsblómið – fullveldi 
Íslands í 100 ár. Ókeypis fyrir 
meðlimi Selmuklúbbsins.

Hvað?  Menningardagur
Hvenær?  11.00
Hvar?  Áskirkja
Menningardagur verður í Áskirkju 
í Laugarásnum í Reykjavík í 
dag. Messa og barnastarf hefst 
klukkan 11. Séra Sigurður Jóns-
son sóknarprestur prédikar og 
þjónar fyrir altari. Kristný Rós 

Gústafsdóttir djákni og Benjamín 
Hrafn Böðvarsson guðfræðinemi 
annast samverustund sunnudaga-
skólans. Félagar úr Kór Áskirkju 
leiða messusönginn. Orgelleikari 
er Bjartur Logi Guðnason. Köku-
basar og nytjamarkaður Safnaðar-
félagsins verður í Ási frá klukkan 
12. Vöfflukaffi á krónur 1.000. 
Örtónleikar Kórs Áskirkju í kirkj-
unni. Sýning á skrúða og munum 
kirkjunnar.

Hvað?  Áheit – Sýningarspjall við 
sýningarlok Ingu S. Ragnarsdóttur
Hvenær?  16.30
Hvar?  Hallgrímskirkja
Sýningu Ingu S. Ragnarsdóttur 
myndhöggvara, Áheit / Votiv, í 
forkirkju Hallgrímskirkju lýkur 
með sýningarspjalli nk. sunnudag, 
11. nóvember, kl. 16.30 og ræðir 
Rósa Gísladóttir, myndlistarfull-
trúi Listvinafélags Hallgrímskirkju, 
þar við listakonuna. Sýningin var 
opnuð 20. maí og var framlengd til 
11. nóvember. Tugþúsundir gesta 
hafa séð sýninguna í forkirkju 
Hallgrímskirkju og nýtur sýningin 
sín afar vel í rýminu.

Hvað?  Á sunnudögum er töluð 
danska – leikræn leiðsögn í Árbæjar-
safni
Hvenær?  14.00
Hvar?  Árbæjarsafn
Á sunnudögum er töluð danska 
er yfirskrift leikrænnar leið-
sagnar sem boðið verður upp 
á í Árbæjarsafni sunnudaginn 
11. nóvember í tilefni af 100 ára 
fullveldisafmæli Íslands. Leið-
sögnin hefst í miðasölu safnsins 
kl. 14 og endar á stuttum tón-
leikum í Lækjargötuhúsi. Leik-
endur eru staddir í Reykjavík 
í nóvember árið 1918 og leiða 
gesti um safnsvæðið og segja 
frá íbúum þess, bæjarlífinu og 
því sem er helst að frétta. Leikið 
verður með tungumálið og þau 
áhrif sem danskan hefur enn í 
dag á íslenskuna en einnig verður 
boðið upp á tónlist sem hæfir 
tíðarandanum. Það hefur oft 
verið haft í flimtingum að lands-
menn hafi talað dönsku á sunnu-
dögum þegar landið laut danskri 
stjórn. Enn í dag má finna 
leifar af áhrifum danskrar tungu í 
íslensku máli og menningu.

Karl Olgeirsson spilar á tónleikum í Akureyrarkirkju í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á sunnudaginn verður leikræn leiðsögn í Árbæjarsafni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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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,-



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 
09.10 Dagur Diðrik 
09.35 Nilli Hólmgeirsson 
09.50 Latibær 
10.15 K3 
10.25 Ævintýri Tinna 
10.50 Ninja-skjaldbökurnar 
11.15 Friends 
11.40 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.05 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  Sindri Sindrason 
heldur áfram að kynna sér fóstur-
kerfið á Íslandi. Við heyrum sögur 
foreldra sem hafa misst börn 
sín frá sér og eru allt annað en 
sáttir við starfsfólk barnaverndar-
nefnda og fólksins sem tekur 
við börnunum og hræðist ekkert 
meira en að þau fari til baka. 
Við kynnumst líka fólki sem vill 
ekkert með kynforeldra sína hafa, 
syrgir jafnvel ekki dauða þeirra og 
heyrum lýsingu fólks á því hvaða 
áhrif það hafði á þau að vera tekin 
af foreldrum sínum á unga aldri.
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lottó 
19.15 The X-Factor
20.00 Harry Potter and the Philo-
sopher’s Stone  Harry Potter er 
11 ára munaðarlaus strákur sem 
hefur lengi vitað að það er eitt-
hvað óvenjulegt við hann. Hann 
kemst brátt að því að hann er 
göldróttur og kynnist glænýjum 
heimi og fær einnig inngöngu í 
Hogwarts-galdraskólann. Hann 
eignast vinina Ron og Hermione, 
en vandræðin sem þau koma sér 
í virðast tengjast einhverju sam-
særi tengdu atburðunum sem 
urðu foreldrum Harrys að bana. 
Þetta er fyrsta myndin af átta í 
einum flottasta ævintýrabálki 
síðari ára.
22.30 Page Eight 
00.10 The House 
01.35 Live by Night 
03.40 Kate Plays Christine

 15.00 Friends 
15.25 Friends 
15.50 Friends 
16.15 Friends 
16.40 Friends 
17.05 The Goldbergs 
17.30 Landnemarnir 
18.10 Hið blómlega bú 
18.45 Gulli byggir 
19.20 Masterchef USA 
20.00 My Dream Home 
20.45 Eastbound & Down 
21.15 Vice Principals 
21.45 Banshee 
22.35 Game of Thrones 
23.35 Rome 
01.20 Masterchef USA 
02.00 Tónlist

07.15 Apollo 13 
09.35 Temple Grandin 
11.25 Collateral Beauty 
13.00 Home Again 
14.35 Apollo 13 
16.55 Temple Grandin
18.45 Collateral Beauty  Mögnuð 
mynd frá 2017 með Will Smith, 
Kate Winslet og fleiri frábærum 
leikurum. Howard Inlet er mikils-
virtur fyrirtækjaeigandi í New 
York sem segja má að missi trúna 
á lífið þegar ung dóttir hans deyr. 
20.20 Home Again
22.00 Dragonheart 3: The Sorc-
erer’s Curse  Spennandi ævintýra-
mynd frá 2015. Gareth leggur upp 
í mikla hættuför í leit að gulli og 
gersemum. Þess í stað finnur hann 
drekann Drago sem bjargar lífi hans.
23.40 The Beguiled 
01.15 Like.Share.Follow 
02.45 Dragonheart 3: The Sorc-
erer’s Curse

07.15 KrakkaRÚV 
09.24 Stundin okkar 
09.45 Bitið, brennt og stungið 
10.05 Best í flestu 
10.45 Mannleg hegðun 
11.35 Útsvar 
12.45 Vikan með Gísla Marteini 
13.30 Saga Danmerkur - Vel-
ferðarþjóðfélagið og kalda stríðið 
14.30 Kiljan 
15.10 Sætt og gott 
15.25 Hyacinth hin unga 
15.55 Ofurheilar 
16.25 Rallý á Íslandi í 40 ár 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Sköpunargleði: Hannað 
með Minecraft 
18.17 Handboltaáskorunin 
18.30 Íþróttafólkið okkar 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Fjörskyldan 
20.30 Bíóást: Pretty Woman 
22.35 NSU: Hatur frá hægri - 
Fórnarlömbin 
00.15 Aulabárður 
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 LA to Vegas 
08.25 The Mick 
08.50 American Housewife 
09.15 The Muppets 
09.40 Black-ish 
10.05 Making History 
10.25 The Great Indoors 
10.50 Playing House 
11.10 Difficult People 
11.35 Will & Grace 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Survivor 
14.10 Survivor 
14.55 A.P. Bio 
15.20 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 Bordertown 
18.45 Glee 
19.30 The Voice 
20.15 Anchorman 2: The Legend 
Continues 
22.15 Jack Reacher 
01.55 New Amsterdam 
02.45 Station 19 
03.30 9-1-1 
04.15 Agents of S.H.I.E.L.D. 
05.05 Rosewood 
05.50 Síminn + Spotify

07.00 Nedbank Golf Challenge 
South Africa
13.00 PGA Tour: Arnold Palmer’s 
Legacy
13.45 Inside the PGA Tour 
14.10 OHL Classic at Mayakoba
17.10 Golfing World 
18.00 OHL Classic at Mayakoba
21.10 Golfing World 
22.00 Blue Bay LPGA

07.15 Domino’s-körfuboltakvöld 
08.55 Haukar - Skallagrímur 
10.35 Njarðvík - KR 
12.15 Frosinone - Fiorentina 
13.55 Formúla 1 - Æfing - Brasilía 
15.10 Domino’s-körfuboltakvöld 
16.50 Formúla 1 - Tímataka - 
Brasilía 
18.25 Leicester - Burnley 
20.05 Southampton - Watford 
21.45 Atletico Madrid - Athletic 
Bilbao 
23.25 Crystal Palace - Tottenham

09.10 Levante - Real Sociedad 
10.50 NFL Gameday  
11.20 PL Match Pack  
11.50 Premier League Preview 
12.20 Cardiff - Brighton 
14.30 Evrópudeildarmörkin 
15.20 Sheffield United - Sheffield 
Wednesday 
17.00 Laugardagsmörkin 
17.20 Crystal Palace - Tottenham 
19.25 Genoa - Napoli 
21.30 WBA - Leeds 
23.10 KR - Haukar

07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.54 Pingu 
08.00 Strumparnir 
08.25 Ævintýraferðin 
08.37 Gulla og grænjaxlarnir 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Stóri og Litli 
09.13 Mæja býfluga 
09.25 K3 
09.36 Grettir 
09.50 Tindur 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.54 Pingu 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Gulla og grænjaxlarnir 
12.48 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Stóri og Litli 
13.13 Mæja býfluga 
13.25 K3 
13.36 Grettir 
13.50 Tindur 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.54 Pingu 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Gulla og grænjaxlarnir 
16.48 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Stóri og Litli 
17.13 Mæja býfluga 
17.25 K3 
17.36 Grettir 
17.50 Tindur 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Hanaslagur

Mörgæsirnar, 
10.12,  14.24  
og 18.24

2,  14.24 
8.24

19. DESEMBER Í ELDBORG HÖRPU

Jól m eð

MIÐASALA Á HARPA.IS/SISSEL
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BÆTT BÓKAFLÓRA!
VILDARVERÐ:

13.999.-
Verð:

16.999.-

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildartilboð gildir til og með 12. nóvember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Flóra Íslands 
Blómplöntur og byrkningar

Tölusett og árituð mynd eftir 
Jón Baldur Hlíðberg fylgir bókinni

TAKMARKAÐ MAGN!



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 Kormákur 
07.40 Tindur 
07.50 Heiða 
08.15 Grettir 
08.30 Dagur Diðrik 
08.55 Blíða og Blær 
09.20 Latibær 
09.45 Mæja býfluga 
09.55 Víkingurinn Viggó 
10.05 Tommi og Jenni 
10.30 Ninja-skjaldbökurnar 
10.55 Lukku-Láki 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Suður-ameríski draumurinn 
14.25 The X-Factor 
15.50 The X-Factor 
16.35 The Truth About Your Teeth 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lego Master
20.00 Margra barna mæður  Önnur 
syrpa þessara vönduðu þátta þar 
sem sjónvarpskonan Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir hittir fjölskyldur 
sem eru stærri en almennt gengur 
og gerist í dag, fylgist með heim-
ilislífinu og forvitnast um hvernig 
hlutirnir ganga fyrir sig á stórum 
heimilum þar sem börnin eru allt 
að tíu talsins.
20.35 Keeping Faith
21.30 Mr. Mercedes  Magnaðir 
spennuþættir úr smiðju Davids 
E. Kelley og Stephens King sem 
byggðir eru á metsölubókum 
þess síðarnefnda. Brendan 
Gleeson leikur Bill Hodges, rann-
sóknarlögreglumann sem sestur 
er í helgan stein. Honum berast 
dularfull skilaboð sem tengjast 
óleystu sakamáli sem hann átti 
erfitt með að gleyma en tveimur 
árum áður hafði ökumaður á 
stolinni Mercedes-bifreið ekið á 
hóp fólks, kostað 16 manns lífið, 
slasað fjölmarga og svo horfið 
sporlaust af vettvangi. Hodges 
ákveður að hefja eigin rannsókn 
á málinu þegar hann byrjar að fá 
skilaboð frá þeim sem hann telur 
ábyrgan fyrir ódæðinu og upp-
hefst æsispennandi eltingaleikur. 
22.30 Vice 
23.05 Queen Sugar 
23.50 Magnum P.I. 
01.45 The Mountain Between Us 
03.35 Killing Eve 
04.20 Killing Eve

14.45 Seinfeld 
15.10 Seinfeld 
15.35 Seinfeld 
16.20 Seinfeld 
16.45 Seinfeld 
17.10 The Secret Life of 4 Year 
Olds 
18.00 The Mentalist 
18.45 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 
22.50 Game of Thrones 
23.45 Rome 
01.20 The Mentalist 
02.05 Tónlist

07.45 Kindergarten Cop 2 
09.25 Game Change 
11.20 Warm Springs 
13.20 Dear Dumb Diary 
14.50 Kindergarten Cop 2 
16.30 Game Change
18.30 Warm Springs  Myndin segir 
frá lífi Franklins D. Roosevelts 
áður en hann varð foreti eða frá 
því að hann greindist með löm-
unarveiki og leitaði sér lækninga 
á heilsuhæli í Georgíuríki. 
20.30 Dear Dumb Diary 
22.00 Titanic  Stórmynd James 
Cameron í öllu sínu veldi. Saga 
um ást, hugrekki, trú og fórnir 
sem hlaut alls 11 Óskarsverðlaun. 
01.10 The Voices 
02.50 Totem 
04.20 Titanic

07.15 KrakkaRÚV 
09.45 Krakkafréttir vikunnar 
10.05 Fjörskyldan 
10.45 Reikningur 
11.00 Silfrið 
12.10 Menningin - samantekt 
12.30 Fullveldisöldin 
12.45 Landakort 
12.55 Í saumana á Shakespeare 
13.50 Pricebræður bjóða til veislu 
14.30 Frá Vínarborg til Versala 
16.10 Í leit að fullkomnun 
16.40 Að syngja fyrir heiminn 
17.40 Bækur og staðir 
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 NSU: Hatur frá hægri - Rann-
sakendurnir 
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 LA to Vegas 
08.25 The Mick 
08.50 American Housewife 
09.15 The Muppets 
09.40 Black-ish 
10.05 Making History 
10.25 The Great Indoors 
10.50 Playing House 
11.10 Difficult People 
11.35 Will & Grace 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Survivor 
13.50 Survivor 
14.35 Rules of Engagement 
15.00 Extra Gear 
15.25 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 Law & Order: Special Vict-
ims Unit 
21.50 The Handmaid’s Tale 
22.55 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.40 Rosewood 
01.25 Penny Dreadful 
02.10 Hawaii Five-0 
03.00 Condor 
03.50 The Affair 
04.50 Síminn + Spotify

07.00 Nedbank Golf Challenge 
South Africa
13.10 OHL Classic at Mayakoba
16.15 Golfing World 
17.05 PGA Highlights 
18.00 OHL Classic at Mayakoba
21.00 Blue Bay LPGA

08.30 WBA - Leeds 
10.10 Juventus - Manchester 
United 
11.50 BATE - Chelsea 
13.30 Atletico Madrid - Athletic 
Bilbao 
15.10 Barcelona - Real Betis 
17.25 NFL Gameday  
17.55 Cincinnati Bengals - Pitt-
sburgh Steelers 
21.20 LA Rams - Seattle Seahawks

06.50 Newcastle - Bournemouth 
08.30 Huddersfield - West Ham 
10.10 Leicester - Burnley 
11.50 Liverpool - Fulham 
14.05 Chelsea - Everton 
16.20 Manchester City - Man-
chester United 
18.30 Arsenal - Wolves 
20.10 Messan 
21.10 Premier League World 
21.40 KR - Haukar 
23.20 Sevilla - Espanyol

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 Emoji myndin

MARGRA BARNA MÆÐUR 

Í þessari glænýju þáttaröð fer Sigrún Ósk Kristjánsdóttir á stúfana og 

þessum fyrsta þætti heimsækir hún Hrönn Tómasdóttur sem var orðin 

KL. 20:00

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Ný
þáttar

öð

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

msækir hún Hrönn Tómasdóttur sem var orðin 

á stod2.iiis

ndi
skvöld

LEGO MASTERS
KL. 19:10

MR. MERCEDES

hlutverki rannsóknarlögreglumanns 

ódæðismanninnum á stolnu 

KL. 21:30
StephenKing

TITANIC
KL. 22:00

KEEPING FAITH  

Hvað er til ráða þegar heimilis-
faðirinn hverfur sporlaust og upp 

sakamálaþættir um Faith sem deyr 

KL. 20:35

Lokaþáttur
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Vefverslun www.pier.is
SMÁRATORG - KORPUTORG - SELFOSS

www.pier.is

JÓLAVÖRUR 20% AFSLÁTTUR



á hápunkti
Tónlistarhátíð þjóðarinnar  

Tommy Cash frá Eistlandi skemmti gestum og var sveipaður skrautlegum 
klæðum á meðan hann lét gamminn geisa á sviðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Auður er nýbúinn að koma frá sér plötu sem hefur verið umtöluð. Hann 
skemmti gestum í Petersen svítunni með stæl á fimmtudaginn. 

Frændurnir í Geisha Cartel voru ekkert að skafa utan af því á Hard Rock. 

Sura kom fram 
með smá aðstoð 
frá Sölku Vals. 
Þær eru líka í 
hljómsveitinni 
Cyber sem var 
að senda frá sér 
nýja plötu. 

Ölmu var beðið með mikilli eftir-
væntingu enda er þessi finnska 
poppdíva á góðri leið með að 
öðlast heimsfrægð. 

Alvia er í 
uppáhaldi hjá 
mörgum enda 
gerði hún allt 
gjörsamlega 
vitlaust á Hard 
Rock.

Airwaves-hátíðin 
er nú á hápunkti 
sínum og fjörið 
væntanlega í al-
gleymingi. Gamanið 
hefur gengið smurt 
fyrir sig þó að nú 
standi nýir aðilar 
á bak við hátíðina. 
Um allan bæ eru 
líka „off venue“ tón-
leikar svokallaðir 
svo allir fá að njóta.

Gerðu notalegasta tíma 
ársins enn betri. 

Þú finnur Jólakaffið okkar 
í öllum helstu verslunum.
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AF ÖLLUM F&F VÖRUM

GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM

DAGANA 8.- 11. NÓVEMBER

MEIRI GÆÐI, BETRA VERÐ

FÆST EINGÖNGU Í



Lífið í  
vikunni
04.11.18 - 
10.11.18 

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

MARÍA BIRTA Í STÓRMYND 
QUENTINS TARANTINO
Leikkonan María 
Birta Bjarnadóttir, 
landaði hlutverki 
Playboykanínu í 
myndinni Once 
Upon a Time in 
Hollywood, sem 
Quentin Tarantino 
leikstýrir. Ógurlegur 
fjöldi stórstjarna 
kemur saman í 
myndinni eins og 
Margot Robbie, 
Leonardo DiCaprio 
og Brad Pitt.

EINN DAGUR Á SKRIF-
STOFU CYBER INC.
Út kom ný plata með Cyber. Um er 
að ræða rappóperu sem lýsir heilum 
degi á skrifstofu og því sem gerist 
þegar yfirmaðurinn er í burtu. Þetta 
er líklega fyrsta rappplata Íslandssög-
unnar sem er pródúseruð af konu.

NEON-GUL  
FINNSK POPPSTJARNA
Finnska söngkonan Alma spilaði 
á Airwaves-hátíðinni á fimmtu-
daginn. Hún ræddi stuttlega við 
Fréttablaðið.

LÖGFRÆÐIDRAMA 
BREYTTIST Í BJÓR
Sagan á bak við bjórinn Haust-
runk, sem kom á nokkra bari um 
síðustu helgi, er ekki alveg eins og 
venjuleg bjórsaga. Lögfræði, salt, 
aprikósur og þýskur bruggmeistari 
koma við sögu og framhaldið gæti 
orðið annað lögfræðidrama.

Þetta hefur aldrei verið 
gert. Að fjölskyldur, 
mæðgin, feðgin  og 
heilu ættliðirnir dansi 
saman,“ segir Nanna 
Ósk Jónsdóttir, eig-

andi Dancecenter. Námskeiðið 
FjölskylduDansGleði-“Sprell og 
Bonding” hófst í dag þar sem 
ömmur eru sérlega velkomnar með 
enda segir Nanna að þær hafi verið 
reglulegir gestir á námskeiðum. 
Reyndar hafi heilu kvenleggirnir 
oft dansað saman hjá henni.

Aðspurð hvort það sé ekki nauð-
synlegt að kunna eitthvað segir hún 
að danstímarnir séu byggðir upp 
fyrir alla og tekið sé mið af hverju 
barni og foreldri eftir getu. „Nám-
skeiðin eru bland af léttri upphitun, 
skemmtilegum dansrútínum, leikj-
um og slökun þar sem foreldrar og 
börn geta átt sprellistund en jafn-
framt nærandi náðarstund. Rútín-
urnar eru laufléttar og samsettar 
þannig að foreldri og barn dansa 
saman,“ segir hún og bætir við að 
það sé svo tilvalið að fara heim og 
æfa sig saman inni í stofu.

Þetta er fyrsta svona námskeið 
sem haldið er hér á landi. „Á Spáni 
og í mörgum öðrum löndum er 
þetta hluti af menningunni. Eins og 
í flamenco, þar sem börn alast upp 

við taktinn frá blautu barnsbeini. 
Þetta er tilvalið fyrir foreldrahópa 
að sameinast með börnin og margir 
foreldrar koma börnunum sínum á 
óvart og sýna snilldartakta sem þau 
yngri vissu ekki af.“

DanceCenter var stofnað árið 

2007 en Nanna hefur komið víða 
við á lífsleiðinni. Hún er viðskipta-
fræðingur af stjórnunar- og mark-
aðssviði og með framhaldsmenntun 
á því sviði og unnið í atvinnulífinu 
til fjölda ára. Hún situr einnig í 
Alþjóðanefnd FKA-Félags kvenna 
í atvinnulífinu. En dansinn hefur 
alltaf togað í hana. „Dans er eins og 
trúarbrögð fyrir mér – hann getur 
bjargað mannslífum,“ segir hún 
hress og kát.
benediktboas@frettabladid.is

   Heilu ættliðirnir  
dansa saman til jóla
Fjölskyldur, mæðgin, feðgin og heilu ættliðirnir dansa saman á nýju 
námskeiði Dancecenter. Þar verður lögð áhersla á létt spor en aðal-
atriðið er að njóta samverustundarinnar rétt fyrir hátíðarnar.

Nanna fremst í flokki með nokkrar mömmur sem hafa verið að mæta með 
dömunum sínum. „Mömmur hafa mest mætt  og svo ömmur með stúlkurnar 
en ég vil ekki útiloka neinn pabbann eða afann sem hefur áhuga.“

Nanna Ósk og María dóttir hennar brosandi kátar í stúdíóinu eftir að hafa dansað saman. 

DANS ER EINS OG 
TRÚARBRÖGÐ FYRIR 

MÉR – HANN GETUR BJARGAÐ 
MANNSLÍFUM.

Skemmtilegar 
Múmíngjafavörur 

15% JÓLAAFSLÁTTUR

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Fyrir þínar
bestu stundir

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

Aðeins frá 4.175 kr.

MÚMÍN
dúninniskór

Unaðslega hlýir dúninnskór 
með broderuðum hattiföttum. 
Sólinn er með stömum 
punktum til að koma í veg 
fyrir að þeir renni. 100% bóm-
ullarefni. 50% dúnn og 50% 
anda fiður. Þrjár stærðir 26–31, 
32–36 og 37–40

Fullt verð frá: 4.900 kr.

Múmín púði 50x30 cm

Fullt verð: 4.900 kr.

JÓLATILBOÐ:  
4.165 kr.

Múmín snyrtitaska

Fullt verð: 3.900 kr.

JÓLATILBOÐ: 3.315 kr.

Múmín handklæði 50x70 cm

Fullt verð: 2.900 kr.

JÓLATILBOÐ: 2.465 kr.
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. ATH. vöruúrval er misjafnt eftir verslunum

Sjáðu úrvalið
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3390 
kr.
pk.

Förðunartrít fyrir áramótin

6090 
kr.
pk.

Revolution jóladagatal
Allt fyrir varirnar

1999 
kr.
pk.

Jóladagatal með súkkulaði og lakkrískúlum

3999 
kr.
pk.

Osta jóladagatal

Fæst í:
Bíldshöfða, Flatahrauni, 
Garðabæ, Grafarholti, 

Granda, Lindum og Vallakór

og ... Akranesi, 
Mosfellsbæ, Reyðarfirði, 

Reykjanesbæ, Selfossi og 
Vestmannaeyjum

3590 
kr.
pk.

Technic jóladagatal, allt fyrir neglurnar

3190 
kr.
pk.

Technic baðvöru jóladagatal



Sería
í glugga, 120x170 cm.    

4.295 
46236479

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Við erum  
með seríurnar

SYSTEM 24 er 24 volta kerfi og er 
því einstaklega orkusparandi.  
Perurnar eru höggþolnar og líftími 
getur orðið allt að 20.000 stundir.  
Hentar vel þeim sem vilja gera 
meira úr lýsingunni.

LED útisería  
SYSTEM 24, 10m,  
98 ljós, tengjanleg.

8.295
51880401

LED útisería  
SYSTEM 24, 3x0,4m,  
49 ljós, tengjanleg.

5.195
51880402

LED útisería  
SYSTEM 24, 5m,  
49 ljós (24 blikkandi), 
tengjanleg.

5.695
51880403

HÆGT AÐ 
TENGJA  
MARGAR  
SAMAN  

Mikið  
úrval af alls 

kyns jóla-
seríum! 

Útisería  
LED micro-light.   
50 eða 100 perur. 
Verð frá: 

2.995
881667930-4 Tengjanlegar.

Endingar- 

tími allt að  

20.000 klst

Jólaljós
Paint 5 ljósa stone eða snow

6.995
51880795-6Ljósahringur

Curly 30cm svartur

3.995 
51880824

48cm  

6.295 
51880825

Ljósahringur
Snowflake  
hringur 33cm

5.595
51880534  



Það er gott að 
byrja í BYKO

25%
afsláttur
af öllu parketi  

og flísum

25%
afsláttur
af öllum hnífa-

parasettum   

afsláttur
af öllum hnífa

25%
afsláttur
af sturtuklefum 

og baðkörum   

25%
afsláttur

af öllum 
bílstólum25%

afsláttur
af útihurðum 
(lagerhurðir)

25%
afsláttur

af öllum
bílakerrum

25%
afsláttur

af Snickers 
vinnufatnaði

20%
afsláttur

af innimálningu
(veggir og loft)

25%
afsláttur

af mottum  
og dreglum   
af mottum

og dreglum  

25%
afsláttur

af öllum 
leikföngum   
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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.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Bátur 
mánaðarins

499kr.

Ítalskur BMT

Kynningarverð

Frægasta húsdýr samanlagðra 
Íslendingasagna er án efa 
hundurinn Sámur, sem Gunn-

ar Hámundarson á Hlíðarenda átti. 
Hundinn sem var írskrar ættar fékk 
hann að gjöf frá Ólafi pá að Hjarðar-
holti í Dölum. Sámur þessi hafði 
mannsvit enda þekkti hann alltaf 
muninn á óvinum og vinum og gat 
varað húsbóndann við fjandmönn-
um sínum. Þegar óvinaflokkur sótti 
að Gunnari drápu þeir hundinn 
snarlega. Honum tókst þó í andar-
slitrunum að reka upp mikið væl 
sem Gunnar heyrði. Hann mælti þá; 
„sárt ertu nú leikinn, Sámur fóstri“ 
og bætti við að skammt yrði á milli 
þeirra tveggja. Skömmu síðar var 
Gunnar allur.

Þetta er hjartnæm saga um sam-
band manns og dýrs. Hundar eru 
mun skammlífari en menn svo að 
margur hundeigandinn þarf að 
ganga í gegnum ítrekaðar aðskiln-
aðarkrísur og flókin sorgarferli á 
lífsleiðinni. Það vakti heimsathygli 
þegar fyrrverandi forseti Íslands 
tilkynnti að hann ætlaði að klóna 
hundinn sinn svo að hann lifði 
með okkur að eilífu og síklónaður. 
Þannig bíður ávallt nýr hundur full-
skapaður í frystinum þegar sá gamli 
fer að eldast.

Gaman hefði verið ef þekktir 
íslenskir stjórnmálamenn hefðu átt 
hundinn Sám úr Njálu klónaðan 
með öllum sínum góðu eiginleik-
um. Hann hefði varað Ólaf Ragnar 
við félögum sínum í Alþýðubanda-
laginu, Sigmund Davíð við Sigurði 
Inga, Þorstein Pálsson við Davíð, 
Össur við Ingibjörgu Sólrúnu og 
helstu leiðtoga Pírata við öllum 
sínum flokksmönnum. Hann hefði 
varað Benedikt Jóhannesson við 
Þorgerði Katrínu og Steingrím við 
Katrínu Jak. Þetta hefði aukið gegn-
sæið í íslenskri pólitík og gjörbreytt 
atburðarásinni. Það er mikið ólán 
að þessi tækni var ekki fyrir hendi 
þegar þessi einstaki hundur var og 
hét.

Sámur


