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Jólamöndlur frá Möndlubásnum, smakk af jólaostunum frá MS 
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ALEXANDRIA
Sérlega vandaðir
2ja og 3ja sæta 
sófar frá 
LA-Z-BOY. 
Dökkblátt 
eða ljóst 
sléttflauel. 

 146.286 kr.   
 208.980 kr.

FRIDAY
Tungusófi með hnakkapúða. Tunga getur 
verið beggja vegna. Ljósgrátt áklæði. 
Stærð: 260 × 170 × 87 cm

NATUZZI EDITIONS  
B988 2ja og 3ja sæta sófar og stóll. 
Brúnt eða svart leður.
2ja sæta sófi: 166 x 76 x 76 cm
 279.992 kr.   349.990 kr.349 990 kr
3ja sæta sófi: 205 x 76 x 76 cm
 319.992 kr.   399.990 kr.399 990 kr
Stóll: 102 x 88 x 76 cm
 191.992 kr.   239.990 kr.239 990 kr

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

2ja sæta áklæði: 158 x 94 x 82 cm
 67.992 kr.   79.990 kr.
3ja sæta áklæði: 196 x 94 x 82 cm
 76.492 kr.   89.990 kr.
Stóll áklæði: 80 x 94 x 82 cm
 50.992 kr.   59.990 kr.
Skemill áklæði: 83 x 63 x 44 cm
 29.742 kr.   34.990 kr.

2ja sæta bonded leður
 110.492 kr.   129.990 kr.
3ja sæta bonded leður
 127.492 kr.   149.990 kr.
Stóll bonded leður
 76.492 kr.   89.990 kr.
Skemill bonded leður
 33.992 kr.   39.990 kr.

2ja sæta sófi: 159 x 86 x 86 cm
 194.993 kr.  259.990 kr.259 990 kr

3ja sæta sófi: 220 x 86 x 86 cm
 209.993 kr.   279.990 kr.279 990 kr

LARAMIE
Tveggja og þriggja sæta sófar og stóll.  
Mjög endingargott brúnt microfiber áklæði.

2ja sæta, stærð: 170 x 95 x 95 cm
 143.992 kr.   179.990 kr.

3ja sæta, stærð: 220 x 95 x 95 cm
 151.992 kr.   189.990 kr.

Stóll
 119.992 kr.   149.990 kr.
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Vill ekkert 
annaðannað

Fjöldi fólks starfar fyrir 
Heru Hilmarsdóttur í 

Hollywood. ➛ 34

Rýnt í bókar-
kápur í jólabóka-
flóðinu í ár.. ➛ 44

Bjarni Bjarnason segir frá at-
burðum frá því að hann og eig-
inkona hans, Katrín Júlíusdóttir, 
sem þá var ráðherra, bjuggu í 
gömlu húsi á Eyrarbakka. Katrín 
varð fyrir hótunum, þurfti að 
vera með neyðarhnapp og lög-
regla vaktaði húsið. ➛ 38

  Lögregla   
     vaktaði 
Læknishúsið

Bestu  
og verstu

K O M D U  I N N
Í  H LÝJ U N A
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Veður

Suðaustan 10-15 og víða vætusamt í 
dag, en áfram hægara og þurrviðri á 
Norðurlandi. Hiti 2 til 7 stig. 
SJÁ SÍÐU 62

Veður Sundlaugarpartí

Heimilisfólk á Hrafnistu í Hafnarfirði skemmti sér konunglega í gær við serrí-
drykkju og konfektát og leiki í sundlaug hjúkrunarheimilisins. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

SAMGÖNGUMÁL „Ungir ökumenn 
eru í rauninni sá hópur sem er að 
skera sig úr með sinni góðu hegðun. 
Þau hafa kannski bara aldrei staðið 
sig jafn vel og núna,“ segir Þórhildur 
Elín Elínardóttir, samskiptastjóri 
Samgöngustofu, en á undanförnum 
árum hefur dregið úr umferðar-
slysum sem ungir ökumenn eiga 
aðild að.

Samkvæmt tölum Samgöngu-
stofu, sem ná til fyrstu átta mánaða 
ársins, hafa orðið 107 umferðar-
slys sem ungir ökumenn eiga aðild 
að. Er þar um að ræða ökumenn á 
aldrinum 17-20 ára. Hafa þessi slys 
aðeins einu sinni verið færri á sama 
tíma frá árinu 2002 en fyrstu átta 
mánuði síðasta árs voru þau 113 og 
137 árið áður.

Hið sama er uppi á teningnum 
þegar horft er á alvarleg umferðar-
slys. Þau voru 12 fyrstu átta mánuði 
ársins en 19 bæði í fyrra og hittið-
fyrra. Umferðarslysum þar sem 
ungir ökumenn eiga í hlut hefur 
fækkað umtalsvert frá 2007 og 2008 
þegar fjöldi þeirra náði hámarki. 
Fyrstu átta mánuði þeirra ára voru 
slysin um 250 talsins.

Að sögn Þórhildar má rekja 
þennan árangur til nokkurra þátta. 
„Það var gerð breyting á ökunáminu 
2010 sem hafði strax merkjanleg 
áhrif í fækkun slysa hjá ungum öku-
mönnum. Námið var gert ítarlegra 
þar sem Ökuskóla 3 var bætt við.“

Annar stór þáttur séu breytingar 
sem gerðar voru á punktakerfinu 
2007. 

„Það ár var svolítill hápunktur í 
fjölda slysa. Það var farið í það að 
nýta punktakerfið skipulega gagn-
vart ungum ökumönnum þannig 

að það varð mjög virk endurgjöf á 
hegðun í umferðinni.“

Þá skipti miklu máli það fræðslu- 
og forvarnarstarf sem unnið sé. 
„Krakkar eru alveg frá leikskólaaldri 
að fá umferðarfræðslu sem hentar 
þeirra aldri og þroska. Þessi fræðsla 
heldur áfram alveg upp í framhalds-

skólana.“ Þórhildur telur einnig að 
samfélagsbreytingar eigi þátt í þess-
ari jákvæðu þróun. 

„Síðast en ekki síst er hægt að 
nefna ábyrgð foreldra. Samfélagið 
hefur verið að þróast á þann hátt að 
foreldrar taka upp til hópa virkari 
þátt í uppfræðslu barna sinna og 
hegðun þeirra.“

Það sé merkilegt að þessi þróun 
eigi sér stað á sama tíma og umferð 
hafi aukist umtalsvert. „Þessi árang-
ur er sérstaklega eftirtektarverður í 
því ljósi. Þeim er reyndar pínulítið 
að fækka sem taka bílpróf 17 ára. 
Við sjáum þá tilhneigingu í útgáfu 
ökuskírteina. Það er ekki endilega 
sama ofuráhersla lögð á það að fá 
bílpróf 17 ára.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Ungir ökumenn aldrei 
staðið sig jafn vel og nú
Umferðarslysum sem ungir ökumenn eiga aðild að hefur farið fækkandi undan-
farin ár og miðað við tölur fyrstu átta mánaða ársins heldur sú þróun áfram. 
Samskiptastjóri Samgöngustofu segir ýmsar ástæður að baki þessari þróun.

Umferðarslysum sem ungir ökumenn eiga aðild að hefur farið fækkandi 
undanfarin ár þrátt fyrir umtalsvert aukna umferð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ungir ökumenn eru 

í rauninni sá hópur 

sem er að skera sig úr með 

sinni góðu hegðun. Þau hafa 

kannski bara aldrei staðið sig 

jafn vel og núna.

Þórhildur Elín Elínardóttir, 
 samskiptastjóri Samgöngustofu

595 1000  

GRAN CANARIA60+600+
ALLT INNIFALIÐ
29. Janúar í 14 næturur

Frá kr.
199.995

29. Janúar í 14 nætuur

FARARSTJÓRI: GUNNAR SVANLAUGS

VIÐSKIPTI Bandaríska fjárfestingar-
félagið Indigo Partners hyggst fjár-
festa fyrir allt að 75 milljónir Banda-
ríkjadala, jafnvirði nær 9,4 milljarða 
króna, í WOW air.

„Fjárfestingin er þó háð niður-
stöðunni í viðræðunum við skulda-
bréfaeigendur WOW air,“ segir í til-
kynningu frá WOW. Enn sé unnið að 
áreiðanleikakönnun. Indigo kaupi 
hlutabréf í WOW air og sé að skoða 
að gefa út breytanlegt skuldabréf til 
WOW. – gar

Fjárfest í WOW 
með fyrirvörum

Fleiri myndir af fjörinu á Hrafnistu er að finna á 
+Plússíðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í 
Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

VERÐLAGSMÁL Samkvæmt verðlags-
vísitölu fyrir neysluútgjöld heimil-
anna er Ísland dýrasta landið í Evr-
ópu. Niðurstöðurnar eru á vegum 
Eurostat, Hagstofu Evrópusam-
bandsins, og byggja á umfangsmikl-
um verðmælingum í 38 löndum.

Það er nánast sama hvar borið 
er niður, Ísland kemur yfirleitt 
verst út. Eini flokkurinn sem Ísland 
kemur þokkalega út, í evrópskum 
samanburði, er sameiginlegur 
flokkur fyrir rafmagn, eldsneyti og 
aðra orkugjafa. Þar leikur lágt raf-
orkuverð lykilhlutverk.

Húsgögn og innréttingar, heim-
ilistæki og raftæki eru dýrust á 
Íslandi. Vöruflutningar eru hvergi 
dýrari en hér og verðlag á veit-
ingastöðum og hótelum er hæst á 
Íslandi. Aðeins í Noregi er áfengi og 
tóbak dýrara en hér, en þar munar 
litlu. Matvara er dýrari í Sviss og 
Noregi en Ísland er í þriðja sæti. – bg 

Ísland dýrasta 
land í Evrópu

SVÍÞJÓÐ Dómstóll í Gautaborg 
úrskurðaði í gær lýðháskólanema á 
þrítugsaldri í gæsluvarðhald vegna 
gruns um að hafa undirbúið hryðju-
verk í samráði við aðra.

Hinn grunaði er ríkisfangslaus 
Palestínumaður með tengsl við 
Sýrland og hefur búið á ýmsum 
stöðum í vesturhluta Svíþjóðar frá 
2014. Hann er með bráðabirgða-
dvalarleyfi. Sænska öryggislög-
reglan handtók manninn snemma 
á fimmtudagsmorgun. Nokkrir voru 
þá kallaðir til yfirheyrslu en þeim 
var sleppt síðar um daginn.

Lögreglan fékk tilkynningu frá 
öðru landi um meintan undirbún-
ing að hryðjuverki í Svíþjóð. – ibs

Palestínumaður  
talinn hyggja á 
hryðjuverk 

Skúli Mogesen, forstjóri WOW air. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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+PLÚS

Fjör á Hrafnistu
Sundlaugin á Hrafnistu í Hafnafirði kom í góðar þarfir í jólasamkvæmi sem þar 
var haldið í gær. Boðið var upp á sérrí og konfekt og slegið á létta strengi. Fyrr í 
vikunni komu leikskólabörn og Gaflarakórinn í heimsókn og sungu fyrir íbúa 
og starfsfólk. Hrafnistukórinn tók svo við og í lokin sungu allir jólalögin saman. Í 
fyrradag komu stelpur úr skólahljómsveit Víðistaðaskóla og spiluðu nokkur jólög.



Í Kringlunni er landsins fjölbreyttasta úrval verslana. Njóttu þess 

að undirbúa jólin á einum stað í hlýju og notalegu umhverfi. 

Alla helgina verða hressir jólasveinar á ferðinni. Jólaandlits-

málun fyrir börnin og Jónas Þórir leikur ljúfa tóna.

Krispy Kreme gefur kleinuhringi

Bergrún Íris les fyrir börnin

Borðspilahappdrætti A4

Kl. 14 Bjarni Gabríel syngur á 
sviði í göngugötunni

OPIÐ LAUGARDAG OG 
SUNNUDAG FRÁ KL. 10–22

facebook.com/kringlan.iskringlan.is

Y F I R  1 0 0 0
H U G M Y N D I R

MUNDU EFTIR JÓLAGJAFAHANDBÓKINNI!

ÞÚ FINNUR HANA Á ÞJÓNUSTUBORÐI 
OG Á KRINGLAN.IS.

R

I!

J Ó L A G A M A N

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

OPIÐ TIL 

ÖLL KVÖLD 
TIL JÓLA

2 2



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

Inga Sæ land 
þing maður 
og for maður 
Flokks 
fólksins
veifaði seðla-
búnti í þingsal. 
Hún kvaðst hafa 
tekið út jólabón-
usinn, sem var 181 þúsund krónur, 
til að gefa fátækum og til góðgerðar-
samtaka. Inga skoraði á aðra þing-
menn að gera slíkt hið sama.

Ellert B. 
Schram
formaður 
Félags eldri 
borgara í 
Reykjavík
settist á þing í 
vikunni 79 ára 
gamall. Hann sagði 
verkefni sitt vera að tala fyrir hönd 
eldri borgara sem verst standa og 
minnst eiga.

Alma D. 
Möller 
landlæknir 
sagði streitu 
vera lang-
stærstu ástæðu 
heilsubrests 
og brottfalls á 
vinnustöðum 
landsins. Konur sem eru um fertugt 
eru stærsti hópurinn sem leitar sér 
aðstoðar en ungir karlmenn eru líka 
stækkandi hópur. 

Þrjú í fréttum 
Bónus, aldraðir 
og streita

TÖLUR VIKUNNAR 09.12.2018 TIL 15.12.2018

8% 
fullorðinna eða þar um bil fóru í ein-
hverjum mæli í ljósabekki á síðustu 
12 mánuðum en árið 2004 var 
hlutfallið um 30 prósent. Árið 2018 
höfðu um 13 prósent aðspurðra 18-
24 ára ungmenna notað ljósabekki.

100 þúsund 
krónur 

hyggst Sanna 
Mörtudóttir 
borgarfulltrúi gefa 
mánaðarlega í 
nýjan styrktarsjóð 
Sósíalistaflokksins.

17 
milljarðar króna er heildarkostnað-
ur vegna Vaðla-
heiðarganga 
áætlaður. 
Vaxtakostn-
aður mun 
nema 
hundruðum 
milljóna.

94%
virkra fyrirtækja, 
eða rúmlega 28 
þúsund, voru með 
færri en 10 
starfsmenn 
árið 2017. 111 

fastráðnum starfsmönnum WOW 
air var sagt upp vegna hagræðingar. 
Flugvélum verður fækkað úr 20 í 11.

30 prósentum yfir meðaltali 
ESB-ríkja var landsfram-

leiðsla á mann á Íslandi árið 2017.

„Hressilegur aldarspegill.“ 
S S  /  M O R G U N B L A Ð I Ð

Ástarsamband við skólabróður,  
partíhald menntskælinga og krassandi 
sögur af betri borgurum í Reykjavík 

Valin þriðja besta ævisagan af bóksölum
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SAMFÉLAG Margir fyrrverandi nem-
enda við Heimavistarskólann að Jaðri 
í Elliðavatnslandi treystu sér ekki til 
að greina vistheimilanefnd frá upp-
lifun sinni af skólanum eða gáfu ekki 
rétta skýrslu af ótta við að vera refsað 
fyrir rógburð ef þeir greindu frá því 
sem átti sér stað innan veggja skólans, 
sem var í rekstri frá 1946 til 1973. 
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu um 
framkvæmd á greiðslu sanngirnis-
bóta. Alls bárust 152 umsóknir um 
sanngirnisbætur frá fyrrverandi 
nemendum skólans og í skýrslunni er 
greint frá því að frásagnir þeirra væru 
með töluvert öðrum hætti en greint 
var frá í skýrslu vistheimilanefndar 
sem kom út árið 2010.

Ótti við refsingu var ekki eina 
ástæðan fyrir röngum framburði 
heldur var mörgum fyrrverandi nem-
endum hlýtt til Björgvins Magnús-
sonar sem var lengst af skólastjóri 
skólans og vildu nemendurnir ekki 
að skuggi félli á starf hans „vegna 
atburða sem hann bar enga sök á“, 
eins og segir í skýrslunni. Tæplega 
400 einstaklingar sóttu nám á Jaðri, 
oftast í tvo til þrjá vetur en allt upp í 
sex til sjö vetur. 

Margir nemendanna greindu frá 
því að þeir hefðu orðið fyrir miklu 
ofbeldi af hálfu eldri nemenda og 
mjög takmarkað eftirlit hefði verið 
með nemendum vegna þess hve 
undirmannaður skólinn var.

Alls hafa 1.162 fengið greiddar 
bætur á grundvelli laga um sann-
girnisbætur. Fjárhæðin sem ríkið 
hefur greitt eða skuldbundið sig til 
að greiða nemur nálægt þremur millj-
örðum króna. Hæsta bótagreiðslan 
nam 7,3 milljónum en sú lægsta 150 
þúsundum. Bætur hafa verið greiddar 
vegna dvalar í Breiðuvík, Heyrn-
leysingjaskólanum, á Kumbaravogi, 

Bjargi á Seltjarnarnesi, í Reykjahlíð 
í Mývatnssveit, á Jaðri í Elliðavatns-
landi, Upptökuheimili ríkisins og 
Unglingaheimili ríkisins.

Á fimmta tug umsókna um bætur 
bárust vegna dvalar á öðrum stofnun-
unum og var þeim vísað frá þar sem 
stofnanirnar féllu ekki undir lögin. Þó 
var ákveðið að greiða bætur til fyrr-
verandi nemenda Landakotsskóla 
þótt vistheimilanefnd hefði ekki 
fjallað um skólann.  Nefndin kann-
aði starfsemi Kópavogshælis á síðari 
stigum og fengu einstaklingar sem 
þar höfðu dvalið einnig bætur. 
adalheidur@frettabladid.is

Veittu vistheimilanefnd ekki 
viðtal vegna ótta við refsingu
Fyrrverandi nemendur í heimavistarskólanum að Jaðri óttuðust refsingu fyrir rógburð segðu þeir satt og 
rétt frá og vildu ekki tala illa um skólastjórann sinn sem átti ekki sök á illri meðferð. Tæpir þrír milljarðar 
hafa verið greiddir í sanngirnisbætur til rúmlega þúsund einstaklinga. Skýrsla um bæturnar kom út í gær. 

Guðrún Ögmundsdóttir, tengiliður vistheim ila síðastliðin átta ár, kom að kynningu skýrslunnar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Margir misst tök á lífi sínu vegna óreglu

Til að eiga rétt á sanngirnisbótum þarf sá sem um þær sækir að hafa dvalið á 
heimili eða stofnun sem falla undir lög um vistheimilanefnd, hafa orðið fyrir 
illri meðferð eða ofbeldi við dvölina og hafa hlotið af því varanlegan skaða.

Í skýrslunni er greint frá því að í mörgum tilvikum hafi reynst erfitt að 
leysa úr bótakröfum. Á það sérstaklega við um umsóknir þeirra sem dvöldu 
á Silungapolli og á Unglingaheimili ríkisins. Kemur þar margt til. Margir sem 
vistaðir voru á Silungapolli hafi verið mjög ungir þegar á vistuninni stóð og 
minningar þeirra „óskýrar og stundum villandi“. Einnig hafi margir þeirra alist 
upp við mjög erfiðar aðstæður og erfitt hafi verið að greina á milli hvað af 
erfiðleikum þeirra var sprottið af erfiðri æsku og hvað af dvöl á vistheimili. 
Þá hafi margir þeirra misst tök á lífi sínu vegna óreglu og samskipti við þá þar 
af leiðandi erfiðleikum bundin.
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JÓLAHELGI
HLUTI AF BYGMA

40%
afsláttur

Allt að

Jólaskraut, seríur og jólaljós
20-40% afsláttur alla helgina

JÓLAGJAFA
MARKAÐUR

Borvél 18 V+50 fylgihlutir
Tvær 2.0Ah Li-ionrafhlöður, 
högg, hersla 51Nm.
5151100

26.995kr
37.665kr

Roomba
Ryksuguvélmenni.
1801065

34.990kr
49.995kr

Sérvalin jólatré

Eitt verð veljið sjálf

Normannsþinur • Stafafura • Rauðgreni

28%
afsláttur

20%
afsláttur Aðeins

í Skútuvogi
og husa.is

30%
afsláttur

Opið til

í Skútuvogi 
21:00

Jólasveinar 
í Skútuvogi

kíkja í heimsókn 
á laugardag 

kl. 14

Normannsþinur

Normannsþinur

Standard flokkur
150-240 cm

Takmarkað magn

Verð frá:
Úrvalsflokkur

2.990kr.

3.390kr.

5.990kr.
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Alþingi er komið í jólafrí en þingfundum var frestað í gær. Hefur Alþingi 
ekki lokið störfum svo snemma fyrir jól síðan 2007. Kemur þingið aftur 
saman til funda í nefndum 15. janúar en fyrsti þingfundur næsta árs verður 
samkvæmt starfsáætlun þann 21. janúar. Fréttablaðið tók saman yfirlit um 
fjögur stór mál sem bíða Alþingis og stjórnmálaumræðunnar á nýju ári.

Stóru málin sem bíða

●  Kjarasamningar á almennum 
vinnumarkaði losna um áramót-
in og hafa viðræður um endur-
nýjun samninga staðið yfir um 
nokkurt skeið.

●  Þótt stjórnvöld séu ekki beinn 
aðili að samningunum er ljóst að 
verkalýðshreyfingin leggur mikla 
áherslu á aðkomu stjórnvalda til 
þess að liðka fyrir samningum.

●  Kröfur verkalýðshreyfingarinnar 
til Samtaka atvinnulífsins snúa 
meðal annars að umtalsverðri 
hækkun lægstu launa, styttingu 
vinnuvikunnar og auknum rétt-
indum á vinnumarkaði.

●  Starfsgreinasambandið, VR og 
Samiðn hafa einnig beint sér-
stökum kröfum til stjórnvalda. 
Þær lúta meðal annars að breyt-
ingum á skattkerfinu og átaki í 
húsnæðismálum.

●  Nýlega var skipaður átakshópur 
stjórnvalda og aðila vinnu-
markaðar um aukið framboð á 
íbúðum og aðrar aðgerðir til að 
bæta stöðu á húsnæðismarkaði. 
Einnig er að störfum hópur sem 
vinnur að endurskoðun tekju-
skattkerfisins.

Kjaramálin

●  Samgönguáætlun var lögð fram í 
haust og gerði ráð fyrir að tæpir 
192 milljarðar færu til samgöngu-
mála á næstu fimm árum. Þar af 
færu tæpir 106 milljarðar í fram-
kvæmdir á vegakerfinu.

●  Samkvæmt nýsamþykktum fjár-
lögum verður tæpum 41 milljarði 
varið til samgöngumála á næsta 
ári.

●  Áætlunin olli töluverðum von-
brigðum þar sem ekki væri verið 
að verja nægum fjármunum í 
samgöngukerfið. Þá voru sveitar-
félög víða um land óánægð með 
forgangsröðun verkefna.

●  Til stóð að afgreiða áætlunina 
fyrir jólahlé þingsins en tillögur 
Jóns Gunnarssonar, setts for-

Samgönguáætlun

●  Evrópusambandið samþykkti 
ýmsar lagabreytingar á sviði 
orkumála árið 2009 og mynda 
þessar lagagerðir þriðja orku-
pakka sambandsins.

●  Umræddar breytingar sneru að 
innri markaði ESB fyrir raforku 
og jarðgas. Gerður var enn skýr-
ari aðgreiningur milli eignarhalds 
flutningskerfis raforku og ann-
arrar orkutengdrar starfsemi.

●  Einnig var lögð áhersla á sjálfstæði 
innlendra eftirlitsstofnana og sett 
á fót samstarfsstofnun eftirlits-
stofnana sem getur tekið lagalega 
bindandi ákvarðanir gagnvart 
eftirlitsaðilum aðildarríkja.

●  Á síðasta ári ákvað sameiginlega 
EES-nefndin að taka þriðja orku-
pakkann upp í EES-samninginn. 
Noregur og Liechtenstein hafa 
þegar samþykkt tilskipunina en 
hún tekur ekki gildi fyrr en Ísland 
hefur gert það líka.

●  Guðlaugur Þór Þórðarson utan-
ríkisráðherra hugðist leggja fram 
þingsályktunartillögu um inn-
leiðingu þriðja orkupakkans í 
febrúar næstkomandi.

●  Töluverð gagnrýni hefur komið 
fram á þau áform stjórnvalda að 
ætla að innleiða þriðja orkupakk-
ann. Hafa gagnrýnendur meðal 
annars sagt að með samþykkt til-
skipunarinnar væru Íslendingar 

að afsala sér hluta fullveldisins og 
yfirráðum yfir innlendum orku-
málum.

●  Þeir sem styðja innleiðinguna 
benda hins vegar á að Ísland sé 
þegar hluti af hinum evrópska 
orkumarkaði og að EES-samn-
ingurinn sé í húfi.

●  Ríkisstjórnin ákvað í kjölfar gagn-
rýninnar að fresta því fram á vor 
að koma með málið inn í þingið. 
Tíminn verði notaður til að sér-
fræðingar geti farið betur yfir 
málið.

Þriðji orkupakkinn

●  Í haust voru lögð fram drög að 
nýjum heildarlögum um þung-
unar rof. Byggðu þau meðal ann-
ars á vinnu starfshóps sem skilaði 
tillögum í mars 2016.

●  Í umræddum drögum var lagt til 
að þungunarrof yrði heimilað 
fram að lokum 18. viku þung-
unar og einungis eftir þann tíma 
ef lífi þungaðrar konu væri stefnt 
í hættu eða ef fóstur teldist ekki 
lífvænlegt til frambúðar.

●  Fagfólk í heilbrigðisgeiranum 
gerði talsverðar athugasemdir við 
að með þessu væri verið að skerða 
rétt kvenna frá því sem nú gildi. 
Tekið var tillit til þessara ítrekuðu 
athugasemda og gerir frumvarpið 
ráð fyrir því að þungunarrof verði 
heimilt fram að lokum 22. viku án 
takmarkana eins og starfshópur-
inn hafði raunar lagt til.

●  Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-
ráðherra mælti fyrir frumvarpinu 
á Alþingi í vikunni. Þar komu 
fram þau sjónarmið að þar sem 
gildandi lög væru komin til ára 
sinna væri nauðsynlegt að setja 
nýjan lagaramma um málefnið.

●  Hins vegar er ákvæðið með heim-
ild til þungunarrofs til loka 22. 
viku þungunar umdeilt. Er málið 
nú komið til meðferðar hjá vel-
ferðarnefnd þingsins sem hefur 
sent út umsagnarbeiðnir.

Þungunarrof

Mér finnst þetta 

frumvarp lítilsvirð-

ing við lífið. Það virðist engu 

máli skipta hvaða ástæður 

liggja að baki núna, fram að 

23. viku. Það hefur ekkert 

með það að gera lengur hvort 

fóstrið sem nú er orðið að 

ófullburða barni í móður-

kviði sé heilbrigt eða ekki.

Inga Sæland 
á Alþingi 11. 
desember

Það mál sem hér er 

til umfjöllunar er 

þegar kona tekur þá þung-

bæru og erfiðu ákvörðun að 

binda enda á þungun vegna 

þess að hún hefur tekið þá 

ákvörðun með sjálfri sér eða 

þeim aðilum sem hún 

ákveður að treysta og reiða 

sig á, hver svo sem ástæðan 

er fyrir þeirri ákvörðun. Ég 

spyr því, hver er betur til 

þess fallinn að meta sínar 

aðstæður en konan sjálf?

Svandís Svavarsdóttir 
á Alþingi 11. des-
ember

 Það þykir afar 

mikilvægt að 

ákvarðanir um frekari 

launahækkanir þeirra sem 

eru í þessum efstu lögum 

stjórnkerfisins verði ekki til 

þess að valda frekari spennu 

á viðkvæmum tímum í 

kjarasamningum á bæði 

almennum og opinberum 

vinnumarkaði.

Bjarni Benedikts-
son á Alþingi  
7. desember

Í stuttu máli eru 

stjórnvöld lítið að 

gera til að létta róðurinn í 

kjarasamningaviðræðunum 

sem nú standa yfir og ljóst að 

auka þarf þrýstinginn 

verulega til hagsbóta fyrir 

vinnandi fólk. Róttækar 

tillögur þurfa að koma út úr 

skatta- og húsnæðisnefndum 

sem nú eru að störfum, 

tillögur sem raunverulega 

skipta sköpum fyrir almenn-

ing.

Drífa Snædal í viku-
legum pistli  
14. desember

Við hljótum eftir öll 

þessi ár sem ráð-

herrann nefndi að vera 

komin í aðstöðu til þess að 

kveða skýrt upp úr um það 

hvernig íslensk stjórnvöld 

ætla að nálgast þetta mál, 

hvort þau ætli að hleypa 

þessu öllu í gegn og halda 

áfram að veita upplýsingar 

um hvers vegna þurfi að gera 

það, eða fara í þá baráttu við 

EES-samninginn sem ráð-

herrann nefndi eða einfald-

lega nálgast þetta á skynsam-

legan hátt og innleiða ekki 

þennan pakka.

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson á 
Alþingi 8. nóvem-
ber

Við höfum aldrei 

látið á það reyna að 

segja einfaldlega nei við að 

innleiða gerðir sem hafa 

verið teknar upp í sameigin-

legu EES-nefndinni. Það er 

auðvitað okkar ákvörðun að 

gera það. Þá verða menn 

bara að vera tilbúnir að taka 

afleiðingunum. Við höfum í 

25 ár talið að hagsmunum 

okkar sé betur borgið með 

EES-samningnum. Ég er enn 

þá þeirrar skoðunar og það 

er ríkisstjórnin líka.

Þórdís Kolbrún 
R. Gylfadóttir í 
 Fréttablaðinu 
13. nóvember

Við gerum mjög alvarlegan fyrir-

vara við þetta enda um stórfellda 

skattahækkun að ræða ef af verður. Fyrir 

utan að þarna eru alls konar töfralausnir 

boðaðar en enginn kostnaður nefndur.

Runólfur Ólafsson í Fréttablaðinu 12. desember

Nú liggur fyrir tillaga um breytingar 

á samgönguáætlun. Hún snýst um 

þetta, hún snýst um það að stíga stórstíg skref 

til styrkingar byggðum í landinu, eflingar á 

þjónustu við landsbyggðina, eflingar á 

samgöngum fyrir höfuðborgarsvæðið og 

landsmenn alla, aukins umferðaröryggis, 

færri slysa, minna tjóns fyrir samfélagið. Er 

þá ekki verið að setja verðmiða á mannlegan 

harmleik.

 Jón Gunnarsson á Alþingi 12. desember

manns umhverfis- og samgöngu-
nefndar, um upptöku veggjalda 
ollu miklu uppnámi á Alþingi.

●  Hugmyndirnar gengu út á að veg-
gjöld yrðu tekin upp á stofnleið-
um inn og út úr höfuðborginni, 
í öllum jarðgöngum landsins og 
vegna einstaka framkvæmda. 
Markmiðið var að skapa tekjur 
upp á 76-77 milljarða á 15 ára 
tímabili í því skyni að flýta sam-
gönguframkvæmdum.

●  Hörð gagnrýni frá stjórnarand-
stöðunni sem mótmælti bæði 
hugmyndum um vegggjöld og 
málsmeðferðinni varð til þess að 
samkomulag náðist um að fresta 
afgreiðslu samgönguáætlunar til 
1. febrúar næstkomandi.
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OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

REYKJAVÍK Mygla í nokkurra ára 
gamalli þakklæðningu, óþéttir 
útveggir, laust gler í gluggum og 
mikil vinna við að endurnýta innan-
hússklæðingu er allt meðal skýringa 
á því hvers vegna framkvæmdir á 
Gröndalshúsi í Reykjavík spóluðu 
nær 200 milljónir fram úr áætlun.

Þetta kemur fram í svari skrifstofu 
eigna og atvinnuþróunar við fram-
haldsfyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um kostnað 
við endurbæturnar sem lögð var 
fram á fimmtudag. Í fyrirspurn full-
trúans er bent á að upphafleg fjár-
hagsáætlun hafi hljóðað upp á 40 
milljónir en verkið hafi að endingu 
kostað borgina 238 milljónir. Fram-
úrkeyrslan hefur verið gagnrýnd.

Í svari borgarinnar segir að þegar 
ákveðið var árið 2015 að hefja fram-
kvæmdir við að færa Gröndalshús 
á varanlegan stað, frá Grandagarði 
þar sem það hafði verið geymt að 
Vesturgötu 5b í Grjótaþorpinu í 
miðbæ Reykjavíkur, hafi fjárheim-
ildin verið 50 milljónir króna, auk 
þeirra 27,5 milljóna sem þegar hafði 
verið varið í húsið á fyrri árum.

Eftir að búið var að flytja húsið á 
nýjan grunn og farið var að gera það 
upp að innan komu hins vegar í ljós 
margir alvarlegir gallar. Borgarráðs-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins óskaði 
skýringa á þessari framúrkeyrslu og 
eru ástæðurnar fyrir þessum mikla 
kostnaðarauka listaðar í svarinu. Þær 
má sjá hér á meðfylgjandi mynd.

Svona fór Gröndalshús fram úr áætlun 
Reykjavíkurborg hefur skýrt hvers vegna endurbætur á Gröndalshúsi fóru næstum 200 milljónir fram úr kostnaðaráætlun. Mygla, 
óþéttir útveggir og mikil vinna við að endurnýta innanhússklæðningu. Framkvæmdin var ekki boðin út. Framúrkeyrslan gagnrýnd.

Enn fremur segir í svari borgar-
innar að endurgerð hússins hafi 
ekki verið boðin út, heldur hafi hún 
verið hluti rammasamnings sem 
gerður var við Minjavernd.

Hið merka Gröndalshús var 
komið í mikla niðurníðslu á árum 
áður en lengi var deilt um framtíð 
þess. Húsið var tekið í notkun á 
nýjum stað við Vesturgötu 5b í júní 
í fyrra en Reykjavíkurborg ákvað að 
eiga húsið og nýta til menningar-
starfsemi tengdrar Reykjavík bók-
menntaborg Evrópu. Þar er nú sýn-
ing um Benedikt Gröndal á aðalhæð 
þess, íbúð í kjallara og vinnuaðstaða 
fyrir fræðimenn á efri hæð. 
mikael@frettabladid.is

Helsti kostnaður
1 Mygla fannst í þak-
klæðningu sem var endur-
nýjuð 2009. Þurfti að 
skipta henni út og báru-
járnsklæða upp á nýtt.

2 Útveggir óþéttari en 
talið var. Mikil vinna lögð 
í að þétta húsið til að 
tryggja eðlilega innivist.

3 Gler í gluggum hafði 
losnað. Þurfti að yfirfara 
alla glerjun hússins.

4 Endurbyggja þurfti gólf 
1. hæðar til að tryggja 
burð þess.

5 Húsið og umhverfi 
þess var gert aðgengilegt 
hreyfihömluðum eins og 
kostur var.

6 Innanhússklæðning var 
það heilleg að hægt var 
að endurnýta hana að 
mestu. Útheimti þó mikla 
vinnu.

7 Fornleifar fundust á 
lóðinni og hlaust umtals-
verður kostnaður af rann-
sókn þeirra.

1

2

3

4 5

6

7

40
milljónir var áætlaður kostn-

aður endurbótanna í byrjun.

238
milljónir var kostnaðurinn 

þegar upp var staðið.
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Sunnudagur

Jólabingó með glæsilegum vinningum kl. 12 
Bingóstjóri: Lalli töframaður 

Myndataka með jólasveininum kl. 13-16 
Fáðu fjölskyldumynd með Sveinka

Jólasveinarnir koma í heimsókn kl. 14

Risa jólasveinn og jólaálfar frá Sirkus Íslands 
leika listir sínar kl. 14-16

Laugardagur

Myndataka með jólasveininum kl. 13-16  
Fáðu fjölskyldumynd með Sveinka

Sögupersónur frá Leikhópnum Lottu 
heilsa upp á krakkana kl. 13

Jólasveinarnir koma í heimsókn kl. 14

Karitas Harpa flytur ljúfa jólatóna kl. 15

Barnakórinn Graduale Futuri
syngur jólalög kl. 16
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Komið í  
allar helstu 
verslanir
Íslenskt 
tískutímarit
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Þorlákshafnarbúar telja 
ekki nægt heitt vatn 
skila sér til bæjarins.  
Elliði Vignisson bæjar-
stjóri kveðst trúa því að 
Veitur muni standa sig 
betur. Að öðrum kosti 
bori sveitarfélagið sjálft 
eftir heitu vatni. Upplýs-
ingafulltrúi Veitna segir 
ástandið munu lagast 
næsta haust.
ORKUMÁL Forsvarsmenn Lýsis og 
seiðaeldisstöðvarinnar Ísþórs í Þor-
lákshöfn funduðu með bæjaryfir-
völdum í Ölfusi í síðustu viku vegna 
skorts á heitu vatni. Skerða þurfti 
heitt vatn frá Veitum til iðnfyrir-
tækja þar á svæðinu í kuldakasti í 
byrjun desember. Íbúar fundu einn-
ig fyrir lægri þrýstingi á vatninu.

„Það var búið að tala um að það 
yrði aukning á heitu vatni í haust 
en það hefur ekki gengið eftir 
og þá eðlilega verða menn von-
sviknir. Þeir hafa ekki brotið neina 
samninga gagnvart okkur en ef 
þetta er það sem við þurfum að búa 
við verðum við að grípa til einhverra 
annarra ráðstafana,“ segir Þórarinn 
Ólafsson, framkvæmdastjóri Ísþórs.

Veitur, dótturfyrirtæki Orkuveitu 
Reykjavíkur, lögðu í sumar sverari 
lögn frá háhitasvæðinu á Bakka 
um tíu kílómetra leið niður í Þor-
lákshöfn. Það hefur ekki enn skilað 
meira magni af heitu vatni eins og 
Þorlákshafnarbúar töldu að ætti að 
vera raunin.

„Þetta er náttúrlega ótækt enda 
búum við á orkuríkasta svæði á 
Íslandi. Ég bind vonir við að þetta 
séu byrjunarörðugleikar hjá þeim,“ 
segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri 
Ölfuss. „Við fengum þær skýringar 
að Veitur hefðu þá skyldu að leggja 
íbúðarhúsnæði til heitt vatn og 
leggi höfuðáherslu á það en voru 
að svera þessa lögn frá Bakka og 
hingað niður eftir og hugðust með 
því bæta aðgengi að heitu vatni 
fyrir fyrirtæki. Það er ekki að virka 
ennþá.“

Elliði segir stór fyrirtæki í Þor-
lákshöfn og að áform séu um enn 
stærri fyrirtæki, meðal annars fimm 
þúsund tonna landeldi á fiski. Lýsi 
er nýbúið að byggja þar stóra verk-
smiðju.

„Við höfum lagt þunga áherslu á 
það við Veitur og aðra að þessi mál 

verði löguð fyrir þessi fyrirtæki og 
minnt á það að ef Veitur ætla ekki 
að tryggja nægt vatn til þeirra stóru 
framkvæmda sem við stöndum 
frammi fyrir þá sjáum við okkur 
bara þann einn kost að stofna nýja 
veitu og verða okkur sjálf næg með 
það. Það mun aldrei viðgangast 
að fyrirtæki á orkuríkasta svæði á 
Íslandi hafi ekki heitt vatn,“ segir 
bæjarstjórinn.

Það yrði þá ekki í fyrsta sinn 
sem sveitarfélagið ræki hitaveitu. 
Í febrúar árið 2000 seldi það Hita-
veitu Þorlákshafnar til Orkuveitu 
Reykjavíkur.

Ólöf Snæhólm, upplýsingafull-
trúi Veitna, segir rétt að komið 
hafi til skerðingar á afhendingu á 
heitu vatni til iðnfyrirtækja þegar 
mjög kalt hafi verið í veðri. „Sam-
kvæmt samningum sem gerðir eru 
við slík fyrirtæki er Veitum heimilt 
að skerða afhendingu á heitu vatni 
þegar þannig stendur á og bera 
gjöldin sem þau greiða þess merki,“ 
segir hún.

Að sögn Ólafar er í forgangi hjá 
Veitum að veita nægu heitu vatni til 
íbúa. Með sverun hitaveitulagnar-
innar búi íbúar Þorlákshafnar við 
hærri og jafnari þrýsting á heita 
vatninu en áður.

„Hins vegar geta íbúar orðið varir 
við lágan þrýsting tímabundið á 
meðan verið er að skerða afhend-
ingu á heitu vatni til iðnfyrirtækja 
við hámarksálag í kuldaköstum,“ 
útskýrir Ólöf. Þegar kalt sé í veðri sé 
framleiðsla á heitu vatni á Bakka í 
hámarki. „Það hefur dugað þar sem 
möguleikinn á skerðingum til iðn-
fyrirtækja er til staðar.“

Þá segir Ólöf að áætlað sé að 
nýr búnaður, sem auki vinnslu- 
og flutningsgetuna á Bakka, 
verði tekinn í gagnið fyrir næsta 
haust. „Sverun lagnarinnar var for-
senda þess að hægt verður að fara í 
uppfærslu á búnaðinum til að auka 
afköstin og koma þannig til móts 
við uppbyggingu í Þorlákshöfn,“ 
segir upplýsingafulltrúi Veitna. 
gar@frettabladid.is 

Bora sjálf ef 
Veitur auka 
ekki heitt vatn

Hitaveita Þorlákshafnar var seld til Orkuveitu Reykjavíkur árið 2000. Nú 
íhuga heimamenn að koma aftur á fót eigin hitaveitu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það mun aldrei 

viðgangast að 

fyrirtæki á orkuríkasta svæði 

á Íslandi hafi 

ekki heitt 

vatn.

Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri Ölfuss



Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

 
Rósakál 500 g

  
Brakandi ferskt rósakál 

399 kr/pk

 
Sætar kartöflur

  
Ómissandi með kalkúninum 

449 kr/kg

 
Kartöflur frá Frakklandi

  
Ratte, Cheria, Celtiane og Vitolotte 

699 kr/kg

 
Sellerí

  
Fyrir Waldorfsalatið 

379 kr/kg

Selle

Fyrir W

Meira
ferskt



ALÞINGI Fjöldi aðstoðarmanna ráð-
herra og alþingismanna  verður 
kominn yfir 50 eftir tvö ár. 

Ráðnir verða 17 nýir aðstoðar-
menn fyrir þingflokka á næstu árum 
og hafa þingflokksformenn komist 
að samkomulagi um hvernig þeim 
verður skipt milli þingflokka.

Eftir áramót verða átta nýir 
aðstoðarmenn ráðnir, einn fyrir 
hvern þingflokk. Árið 2020 bætast 
fimm við og fjórir árið 2021. Síðari 
árin tvö verður aðstoðarmönnum 
þingflokka skipt milli þingflokka 
eftir reiknireglu D’Hondt og verður 
miðað við stærð þingflokka að frá-
töldum þeim þingmönnum sem 
þegar hafa aðstoðarmenn, þ.e. ráð-
herrar og formenn.

Eftir að framangreint samkomu-
lag formanna þingflokkanna náð-
ist rétt fyrir síðustu mánaðamót 
minnkaði hins vegar þingflokkur 
Flokks fólksins um helming og fór úr 
fjórum þingmönnum í tvo og hinir 
brottreknu þingmenn eru orðnir 
óháðir þingmenn.

Þegar frumvarp um þessar breyt-
ingar var rætt á Alþingi í vikunni 
kom fram í ræðu Birgis Ármanns-
sonar að formenn þingflokka hafi 
rætt málið aftur í kjölfar þessara 
breytinga en ákveðið að hrófla ekki 
við samkomulaginu að svo stöddu. 
Því ber svo við að hinn tveggja 
manna þingflokkur Flokks fólksins 
verður kominn með þrjá starfsmenn 
eftir áramót. Hinir brottreknu, Ólaf-
ur Ísleifsson og Karl Gauti Hjaltason, 
eru hins vegar á köldum klaka og fá 
engan aðstoðarmann.

Í máli Birgis Ármannssonar kom 

Flokkur fólksins fær þrjá aðstoðarmenn
Aðstoðarmenn ráðherra 
og þingmanna verða 
orðnir samtals 52 árið 
2021. Tveggja manna 
þingflokkur Flokks 
fólksins fær þrjá að-
stoðarmenn á næstunni 
en þingmennirnir sem 
reknir voru úr flokknum 
fá enga aðstoð. 

SAMTALS

✿ Aðstoð fyrir ráðherra og þingmenn

Þingmenn og ráðherrar (þar með talinn einn utan þings)

Fjöldi aðstoðarmanna

64

52

■ Þingmenn aðrir en ráðherrar
■ Aðstoðarmenn    
■ Aðstoðarmenn sem bætast við í 
áföngum til ársins 2021. 
Meðal þeirra eru ritarar sem þing-
flokkar munu velja sér sjálfir. 

VINSTRI GRÆN

7 aðstoðarmenn ráðherra + 4

32 2

Þingmenn Aðstoðarmenn

SAMFYLKING

1 aðstoðarmaður formanns + 3

1

Þingmenn Aðstoðarmenn

MIÐFLOKKURINN

1 aðstoðarmaður formanns + 3

1

Þingmenn Aðstoðarmenn

PÍRATAR

1 aðstoðarmaður formanns + 3

1

Þingmenn Aðstoðarmenn

VIÐREISN

1 aðstoðarmaður formanns +2

1

Þingmenn Aðstoðarmenn

FLOKKUR FÓLKSINS

1 aðstoðarmaður formanns + 2

1

Þingmenn Aðstoðarmenn

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN

Þingmenn Aðstoðarmenn

9 aðstoðarmenn ráðherra + 5

22 2

2 1

FRAMSÓKNARFLOKKURINN

6 aðstoðarmenn ráðherra + 3

22 2

AðstoðarmennÞingmenn

þingflokks. Ekki er skylt að auglýsa 
störfin og ráðningin er tímabundin 
og miðast að hámarki við lengd 
kjörtímabils.

Birgir Ármannsson segir að sem 
pólitískir starfsmenn verði þeir 
líklega settir í önnur og pólitísk-
ari verkefni en þingmenn leiti til 
starfsmanna þingsins með og þeir 
gefi þingmönnum ábendingar sem 
eru í eðli sínu ekki eingöngu fag-
legar heldur einnig pólitískar. Birgir 
segir að með þessu geti þingmenn 
og þingflokkar átt þess kost að bæta 
upp og auka þekkingu innan þing-
flokka sinna.  Hann segir að þegar 
hann var í stjórnarandstöðu hafi  oft 
verið gagnlegt að hafa einhvern að 
leita til.

„Þetta er gott mál og þýðir að ég 
og aðrir þingmenn getum sinnt 
starfinu sem kjósendur hafa treyst 
okkur fyrir enn betur,“ segir Jón 
Þór Ólafsson, þingmaður Pírata, 
og bætir við: „Það eru ekki allir 
alþingismenn lögfræðingar og hag-
fræðingar sem betur fer. Við viljum 
hafa alls konar fólk á þingi; fólk með 
alls konar styrkleika og úr öllum 
stéttum og þjóðfélagshópum. Allt 
þetta fólk þarf að geta sinnt starfinu 
sínu óháð menntun og fyrri starfs-
reynslu. Þess vegna er aðstoðar-
mannakerfið svo mikilvægt.

Persónulega finnst mér að við 
ættum að ganga miklu lengra. Mér 
finnst að hver og einn þingmaður 
ætti að hafa sinn eigin aðstoðar-
mann,“ segir Jón Þór. 
adalheidur@frettabladid.is

þó einnig fram að verði frekari 
breytingar á stærð þingflokka á 
kjörtímabilinu verði fjöldi starfs-
manna þeirra einnig tekinn til 
endurskoðunar.

Af frumvarpinu er einnig ljóst að 
störf aðstoðarmannanna eru í eðli 
sínu pólitísk. Þannig er ráðningar-
samband þeirra við þingið einungis 
formlegt því skrifstofustjóri ræður 
starfsmann að fenginni tillögu 

Kostnaður við  
eflingu Alþingis

Fjölgun aðstoðarmanna þing-
manna er tilkomin meðal annars 
vegna áherslu ríkisstjórnarinnar 
á eflingu Alþingis.

Auk aðstoðarmanna fá þing-
flokkar úthlutað fé frá Alþingi 
ársfjórðungslega og er það 
ætlað til aðkeyptrar sérfræði-
aðstoðar fyrir þingmenn 
og þingflokka. Samkvæmt 
áherslum ríkisstjórnarinnar um 
eflingu Alþingis hafa þessar fjár-
veitingar verið tvöfaldaðar en 
þingflokkar fengu samtals 51,9 
milljónir árið 2017 en fá 106,9 
milljónir á næsta ári.

Rekstrarframlag Alþingis til 
þingflokka árið 2019:  
107 milljónir á ári

Kostnaður við ritara þingflokka 
og aðstoðarmenn formanna: 
150 milljónir á ári

Kostnaður við fjölgun aðstoð-
armanna: 205 milljónir á ári

Tveir þingmenn 
sem reknir voru 
úr flokknum fá 
enga aðstoðar-
menn.

Persónulega finnst 

mér að við ættum 

að ganga miklu lengra. Mér 

finnst að hver og einn 

þingmaður ætti að 

hafa sinn eigin 

aðstoðar-

mann.

Jón Þór Ólafsson, 
þingmaður Pírata

Fjöldi aðstoðarmanna nálgast bráðum fjölda þingmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Notaleg jólastemning 
í Garðheimum
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ÚrVal fAllEgrA
jólAtrJáA
nOrDmaNNsþinUr, fURa, 
rAuðgRenI oG nObIliS
vErð Frá 2.790kR

fAlLegAR
jólAgjAfiR



T E M P U R  O R I G I N A L
Fyrir þá sem þurfa á sérstökum stuðn-

ingi að halda af líkamlegum ástæðum. 

Hönnun hans fylgir náttúrulegri sveigju 

hálsins. Hann styður við mænu og hrygg 

og veitir þér fullkomna næturhvíld. 

Hentar vel þeim sem sofa á hlið og baki. 

Fáanlegur S / M / L / XL. 

T E M P U R  C L O U D  CO M FO R T
Comfort koddinn er gerður sérstaklega 

úr Tempur ES (Extra Soft) efninu og 

veitir einstakt jafnvægi í mýkt og 

stuðningi. Tilvalinn fyrir þá sem vilja 

stuðninginn sem Tempur er þekkt fyrir, 

en mýktina líka.

T E M P U R  T R A D I T I O N A L 
Sígild lögun þessa kodda 

þægi legan stuðning í öllum 

svefnstellingum. Fáanlegur 

mjúkur, miðlungs og  

stífur – sígild þægindi fyrir alla.

Frá: 11.920 kr. JÓL ATILBOÐ

Fullt verð frá: 14.900 kr.

15.920 kr. JÓL ATILBOÐ

Fullt verð: 19.900 kr.

12.720 kr. JÓL ATILBOÐ

Fullt verð: 15.900 kr.

TEMPUR–KODDI ER TILVALIN JÓL AG JÖF
Fjölbreytt úrval Tempur-kodda sem henta mismunandi svefnstellingum og svefnþörfum. 
Hér má sjá hluta úrvalsins sem Betra Bak bíður upp á.

A F S L ÁT T U R

20%
J Ó L AT I L B O Ð !

A F S L ÁT T U R

20%
J Ó L AT I L B O Ð !

A F S L ÁT T U R

20%
J Ó L AT I L B O Ð !

T E M P U R  S I G N AT U R E 
Nýr heilsukoddi frá Tempur®. 

Sígildur að lögun og millistífur. 

Veitir góðan stuðning í öllum 

svefnstellingum. Hentar vel 

þeim sem vilja geta hnoðast með 

koddann sinn, brotið hann saman 

eða faðmað.

12.720 kr. JÓL ATILBOÐ

Fullt verð: 15.900 kr.

A F S L ÁT T U R

20%
J Ó L AT I L B O Ð !

S Æ N G U R F A T N A Ð U R  F R Á  H E I M S Þ E K K T U M  F R A M L E I Ð E N D U M

B Y L T I N G  F Y R I R  
Þ R E Y T T A  F Æ T U R

7.900 kr.  

UNDRI  HEILSUINNISKÓR
B Y LT I N G A K E N N T  
5  S VÆ Ð A  N U D D- 

I N N L E G G  Ú R  L E Ð R I

Þ E G A R  M J Ú K T  Á  A Ð  V E R A  M J Ú K T

Virkilega vönduð sængurver úr 100% egypskri bómull, straufrí og silkimjúk.  

Verðdæmi miðast við 140 x 200, einnig eru fáanleg 140 x 220 og 200 x 220 cm rúmföt.

21.165 kr. JÓL ATILBOÐ

Fullt verð: 24.900 kr.

JOOP RÚMFÖT

A F S L ÁT T U R

15%
J Ó L AT I L B O Ð !

UNDRA nærðu slökun og vellíðan sem 

Heilsuinniskórnir eru fallegir, hlýir 
og einstaklega þægilegir. Fáanlegir í 
dökkgrárri, ljósri, blárri, bleikri eða  
rauðri merínóull.Komdu og prófaðu!

L Ú X U S  B A Ð S L O P P A R

B A Ð S L O P PA R  – V E R Ð  F R Á : 16.900 K R.  900 K R

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

OPNUNARTÍMI VERSLUNAR Í  FAXAFENI TIL JÓL A

Lau. 15. des. 11–17 
Sun. 16. des. 13–17

17.–19. des. 10–18
20.–22. des. 10–20

23 des. 10–22
Aðfangad. 10–13

19.350 kr. JÓL ATILBOÐ

Fullt verð: 25.800 kr.

C ALVIN KLEIN RÚMFÖT

rúmföt. Koddaver + sængurver.

22.015 kr. JÓL ATILBOÐ

Fullt verð: 25.900 kr.

ELEGANTE RÚMFÖT

A F S L ÁT T U R

25%
J Ó L AT I L B O Ð !

A F S L ÁT T U R

15%
J Ó L AT I L B O Ð !

Í  D E S E MB E R F Y LG IR
TE MPUR-S VE FNG RÍM A

AÐ V E RÐM Æ TI 4 .9 9 0 KR . 
 Ö LLUM TE M PU R- KO D D UM



VERÖLD HVÍLDAR

Jafn hiti gefur betri svefn. Temprakon var þróað til að halda jöfnum 

37ºC hita  á milli líkama og sængur alla nóttina. Það gefur þér 

rólegri

og dýpri 

svefn.

Betri rakastýring. 

Temprakon Advance 

tæknin og FRESH 

áklæðið við halda  

jöfnu hita stigi og stýra 

raka jafn vægi milli líkama og sængur. Dregur úr nætursvita.

Fjarlægir raka og tryggir hámarks svefngæði

TEMPR AKON 
ADVANCE SÆNG
Stærð: 135 x 200 cm.  

Einnig fáanleg 135 x 220 cm  

og 200 x 220 cm.

Fylling: 90% hvítur gæsadúnn. 

Þyngd: 600 g.  

TEMPR AKON 
ADVANCE  
KODDI
Stærð: 50 x 70 cm. Fylling: 90% hvítur gæsadúnn.

34.900 kr. JÓL ATILBOÐ 15.900 kr. JÓL ATILBOÐ

®

Fullt verð: 44.900 kr. Fullt verð: 26.900 kr.

VEFVERSLUN

www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

31.920 kr. JÓL ATILBOÐ

PURE & C ARE 
OFNÆMISFRÍ DÚNSÆNG
Létt en sérlega hlý dúnsæng. 

Stærð: 140 x 200 cm. Fylling: Hvítur 

moskusdúnn. Áklæði: Lífræn bómull

Þyngd: 750 g.

Lína af sængum og dún kodd um sem 
fram  leidd er undir nýj ustu og ströng-
ustu skil yrðum Astma- og of næm is-
samtaka Dan merkur.

9.900 kr. JÓL ATILBOÐ

STÓRI B JÖRN DÚNSÆNG
Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

100% bómullar áklæði.

15.920 kr. JÓL ATILBOÐ
Fullt verð: 19.900 kr.

4.990 kr. JÓL ATILBOÐ

TEMPR AKON 
DÚNSOKK AR
Fyrir kaldar tær.

Ótrúlega vinsæl 

jólagjöf.

Fullt verð: 5.990 kr.

Fullt verð: 11.900 kr. Fullt verð: 39.900 kr.

PURE SLEEP PREMIUM
Hlý og létt gæsadúnsæng (650 gr.)

100% hágæða gæsadúnn. Með vönduðu 

bómullarsatíni.

39.900 kr. JÓL ATILBOÐ
Fullt verð: 49.900 kr.

Of kalt

Of heitt

Venjuleg dúnsæng

D Ú N M J Ú K A R  G J A F I R  F Y R I R  Þ Á 

S E M  Þ É R  Þ Y K I R  VÆ N S T  U M

PURE SLEEP PREMIUM KODDI
Þriggja laga dúnkoddi. Efra og neðra lag 

með þéttum moskusdún, kjarni úr smáu 

B E T R A  B A K  –  L E G G U R  G R U N N  A Ð  G Ó Ð U M  D E G I

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTA F  OPIN

www.betrabak.is



Gullplöturnar Ef svo ólíklega 
vill til að framandi og vitibornar 
lífverur klófesti og kanni Voyager 
1 eða 2, þá munu þær geta lært 
mikið um mannkyn með því að 
rýna í þau vísindi og verkfræði 
sem smíði þeirra útheimti. En sú 
þekking segir lítið um menningu 
mannkyns og samfélag. Því 
bera geimförin í skauti 
sér eins konar hand-
bók um Jörðina og 
lífið sem blómstraði 
þar um tíma.

Handbókin er í 
formi 12 tommu 
hljómplatna sem 
pressaðar voru úr 
kopar og húðaðar með 
gulli. Plöturnar eru geymdar 
bakvið állok sem rafhúðað var 
með ísótópanum úraníum-238. 
Helmingunartími ísótópans er 
4,5 milljarðar ára og því munu 
forvitnar og greindar verur geta 
beitt massagreiningu til að 
áætla aldur hljómplatnanna.

Stjörnufræðingurinn 
og vísindamiðlarinn 
Carl Sagan hafði veg og 
vanda af vali á innihaldi 
platnanna. Þar er að 
finna kveðjur frá 
Jörðu á 45 tungu-
málum ásamt 
ávarpi þáverandi 
framkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna, Kurts 
Waldheim.

Að auki er að finna á plötunum 
tónverk eftir Bach, Mozart, Beet-
hoven, Chuck Berry, Blind Willie 
Johnson ásamt þjóðlagatónlist 
fjölmargra menningarhópa. 
Klukkutíma langt rit af heila-

bylgjum Önnu Druyan, 
eiginkonu Sagans, er að 

finna á plötunum.
Á plöturnar er 

búið að rista stað-
setningu sólarinnar 
út frá staðsetningu 
14 tifstjarna. Auk 

þess er að finna 
upplýsingar um vetni, 

algengasta frumefni 
alheimsins, og staðsetning 

sólarinnar er rist á plöturnar með 
vísan í staðsetningu 14 tifstjarna. 
Auk þess er að finna upplýsingar 
um vetni, algengasta frum-

efni alheimsins. Á myndinni 
er einnig útskýrt hvernig 

vetnisatómið gefur frá sér 
rafsegulgeislun þegar það 

breytir um orkuástand. 
Tíðni þessarar geisl-

unar er nákvæmega 
1420.40575177 MHz. 
Þetta er sú tíðni sem 
við notum til að 
hlusta eftir skilaboð-
um frá framandi 
vitsmunalífi.

Megi raforkan vera með þér.

4.490.000 kr.

Verð frá

Skiptu yfir í vistvæna orku strax í dag!

Volkswagen e-Golf kemur þér á áfangastað á rafmagninu einu saman. Þú nýtir hreina innlenda 
orku, tekur aldrei eldsneyti, ert laus við olíuskipti og upplifir magnaðan akstur. Gríptu tækifærið 
núna og stökktu inn í framtíðina með Volkswagen e-Golf – 100% rafmagnsbíl.

www.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskillmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Til afhendingar strax!

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

Sólvindshvolf

Sólvindsmörk

Sólhulstur Miðgeimur

Jaðarhögg

Voyager 1
21,2 milljarða 
km fjarlægð 

frá jörðu.

Voyager 2
18 milljarða 
km fjarlægð 

frá jörðu.

✿   Voyager-verkefnið

Sólin

GEIMVÍSINDI  Vísindamenn NASA 
fengu í vikunni staðfestingu á grun-
semdum sínum um að geimfarið 
Voyager 2 hefði sagt skilið við bein 
áhrif Sólarinnar og haldið út í mið-
geim, svæðið milli stjarnanna.

Þetta þýðir að Voyager 2 hefur 
brotið sér leið gegnum svæðið þar 
sem sólvindar og stjörnuvindar 
mætast í jaðri sólvindsmarkanna. 
Staðfesting á þessum merka áfanga 
fékkst með því að mælingartæki 
um borð í Voyager 2 greindu sífellt 
minna magn rafgass frá Sólinni.

Á ferðalagi sínu um sólkerfið 
hefur Voyager 2 kannað Júpíter, 
Satúrnus, Úranus og Neptúnus í 
návígi. Þrátt fyrir að geimfarið hafi 
nú þegar gefið vísindamönnum ein-
stakt tækifæri til að kanna sólkerfið, 
þá er vísindavinna Voyager 2 rétt 
að byrja. Geimfarið er nú byrjað að 
senda til Jarðar mælingar á eðli og 
hitastigi miðgeims.

„Það er gríðarlega margt sem 
við vitum ekki um það svæði sem 
bíður handan sólvindsmarkanna,“ 
sagði Ed Stone, vísindamaður við 
Voyager-verkefnið hjá Tækniháskól-
anum í Kaliforníu.

Voyager 2 hefur þó ekki yfirgefið 
sólkerfið eins og oft er haldið fram. 
Jaðar sólkerfisins er skilgreindur 
við enda Oort-skýsins, sem er þyrp-
ing halastjarna sem umlykur sól-
kerfið. Fjarlægri mörk Oort-skýsins 
eru talin liggja í rúmlega 14 billjóna 
kílómetra fjarlægð. Voyager 2 er nú 

Voyager 2 þenur seglin í stjörnuvindi
Eftir að hafa rannsakað heimahagana gaumgæfilega síðustu 40 ár siglir Voyager 2 nú milli stjarnanna. Næstu árin mun geimfarið kanna 
miðgeim en eftir að rafhlöðurnar tæmast tekur við einmanalegt ferðalag. Eftir 300 þúsund ár mun Voyager 2 nálgast stjörnuna Síríus.

í um 18 milljarða kílómetra fjar-
lægð. Það mun líklega taka Voyager 
2 um 30 þúsund ár að sigla í gegnum 
Oort-skýið.

Voyager 2 mun halda áfram að 
senda merki til Jarðar til ársins 
2025, en þá hefur geimfarið verið 
á ferðalagi í 48 ár. Eftir það mun 
Voyager 2 þjóta um miðgeiminn, 
ekki sem vísindatól, heldur sem 
fulltrúi mannkyns. Eftir tæplega 
300 þúsund ár mun Voyager-2 finna 
hlýju sólstjörnu á ný, þegar geim-
farið kemst í návígi við stjörnuna 
Síríus sem er í 8,6 ljósára fjarlægð 
frá Jörðinni. kjartanh@frettabladid.is

Voyager-geimförunum var skotið á 
loft í ágúst og september árið 1977. 
Þau könnuðu reikistjörnur og tungl 
sólkerfisins, en æða nú á ógnar-
hraða milli stjarnanna.

Voyager 1
Fjarlægð frá Jörðu 21.692.212.000 km
Sendingartími merkis 20 klst. | 5 mín.
Ár í geimnum 41
Plánetur kannaðar 2 og tunglið Títan

Voyager 2
Fjarlægð frá Jörðu 17.960.950.000 km
Sendingartími merkis 16 klst. | 38 mín.
Ár í geimnum 41
Plánetur kannaðar 4

Voyager-geimförin eru 

fyrstu manngerðu hlutirnir 

sem komast út í miðgeim.
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POTTURINN STEFNIR Í

4545
MILLJÓNir
MILLJÓNir

POTTURINN STEFNIR Í

des.
22. 

LEIKURINN OKKAR
10 RAÐIR EÐA ÁSKRIFT GEFA ÞÉR
MÖGULEIKA Á AUKAMILLjón í desember.



Víkkar sjóndeildarhringinn

Erasmus+
Rannís auglýsir umsóknarfresti 2019

Sjá nánar á www.erasmusplus.is

Í menntahluta Erasmus+
Nám og þjálfun – umsóknarfrestur 5. febrúar 
Samstarfsverkefni – umsóknarfrestur 21. mars

Í æskulýðshluta Erasmus+ 
Umsóknarfrestir 5. febrúar, 30. apríl og 1. október.

Með sífellt vax-
andi netheimi 
býr fólk sér til 
aðgang að fleiri 
og fleiri síðum 
o g  ö p p u m . 

Lausleg talning blaðamanns sýndi 
að hann var skráður inn á átján mis-
munandi aðganga í símanum einum 
í gær. Trúlega mun fleiri í borðtölv-
unni. Þegar flækjustigið er orðið 
þetta hátt er óhjákvæmilegt að fólk 
freistist einfaldlega til þess að nota 
sama lykilorðið alls staðar eða að 
nota örfá lykilorð, kannski þrjú eða 
fjögur, fyrir mun fleiri aðganga.

Reglulega birtast fréttir af stórum 
gagnalekum. Lykilorðum á fjölda 
vefsíðna hefur verið lekið og eru 
þau aðgengileg hverjum þeim sem 
kann að leita að slíkum vefsíðum, 
gegn vægu gjaldi. Noti maður sama 
lykilorðið á mörgum stöðum getur 
slíkur leki því haft afar neikvæðar 
afleiðingar. Gamli aðgangurinn að 
Myspace gæti sum sé orðið manni 
að falli og með lykilorðið þaðan að 
vopni gæti óprúttinn aðili nálgast 
viðkvæmar upplýsingar, jafnvel 
kortanúmer, eða sent eitthvað ógeð-
fellt frá sér í þínu nafni.

Fréttablaðið fer þess vegna yfir 
þrjú mikilvæg ráð sem hægt er að 
styðjast við til að koma í veg fyrir að 
allt fari á versta veg. Þó að hvert og 
eitt stuðli að auknu öryggi er vissu-
lega best að hafa þau öll á hreinu. 

Settu netöryggi 
þitt á oddinn
Allt of margir nota sama lykilorðið alls staðar án til-
lits til afleiðinga þess ef þessu eina lykilorði er lekið. 
Kortanúmer, viðkvæmar upplýsingar og jafnvel 
orðspor manns eru í hættu. Fréttablaðið gefur les-
endum þrjú góð ráð um öryggi á netinu.

TÆKNI

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Verstu lykilorð ársins 
samkvæmt SplashID
1. 123456
2. password
3. 123456789
4. 12345678
5. 12345

6. 111111
7. 1234567
8. sunshine
9. qwerty
10. iloveyou

Samfélagsmiðillinn Facebook 
greindi í gær frá hugbúnaðarvillu 
sem olli því að útgefendur snjall-
forrita sem geta tengst Facebook 
gátu skoðað allar þær myndir sem 
allt að 6,8 milljónir Facebook-not-
enda höfðu hlaðið upp á miðilinn 
en aldrei klárað að birta. 

Mögulega vegna þess að viðkom-
andi snerist hugur og vildi ekki birta 
myndina.

Samkvæmt yfirlýsingu frá Face-
book gátu útgefendur allt að 1.500 
forrita séð þessar óbirtu myndir í 
september síðastliðnum en villan 
hefur nú verið löguð.

„Okkur þykir leitt að þetta hafi 
skeð. Í næstu viku munum við gefa 
útgefendum verkfæri svo þeir geti 
séð hvort villan snerti þá beint. Við 
munum vinna að því með útgef-
endum að eyða myndunum og láta 
alla þá sem villan gæti hafa haft 
áhrif á vita af málinu,“ sagði í yfir-
lýsingunni.

Þetta er langt frá því að vera fyrsta 
hneykslismál Facebook á árinu. – þea

Veittu aðgang 
að óbirtum 
myndum

Enn eitt öryggismálið.  
NORDICPHOTOS/GETTY

Notaðu öruggt lykilorð

Ef maður ætlar ekki að 
nota lykilorðastjóra er 
þetta að minnsta kosti 
lágmark. Mesta hættan 
stafar af því að fólk sem 
þekkir mann geti giskað 
á lykilorðið og að 
óprúttnir aðilar 
reyni einfaldlega að 
prófa allar mögu-
legar samsetningar.

Það gæti virst góð 
hugmynd að nota 
lykilorð sem lítur einhvern veginn 
svona út: „XoE3!#lz5“. Þannig geta 
vinir ekki giskað á lykilorðið og 
tölustafir og tákn gera þrjótum 
erfiðara fyrir að finna réttu sam-
setninguna.

Það er enn sniðugra að nota 
í staðinn þrjú eða fjögur orð af 
handahófi, sem ekki tengjast 
manni persónulega. Auðveldara 
er að muna slík lykilorð, tölva væri 
mörg ár að giska á lykilorðið „taska.
heftari.flaska.dagatal“ og orðin 
tengjast manni ekki persónulega.

Tveggja þátta  
auðkenning
Mörg forrit og 
vefsíður bjóða not-
endum upp á að 
nota tveggja þátta 
auðkenningu. Það þýðir 
að fyrstu innskráningu í nýju 
tæki, eða jafnvel hverja einustu 
innskráningu, þarf að staðfesta 
með því að slá inn kóða sem 
maður fær sendan í farsímann.

Þetta gerir það að verkum að 
mun erfiðara er að brjótast inn á 
aðganginn. Ekki dugar lengur að 
vera með lykilorðið eitt.

Lykilorðastjórar
Svokallaðir lykilorðastjórar (e. 
password managers) eru forrit sem 
vista öll lykilorðin þín á einum, 
öruggum og dulkóðuðum stað. 
Allflest þessara forrita bjóða þér 
upp á að búa til nýtt lykilorð fyrir 
þig. Eitthvað sem maður ætti sjálfur 
í vandræðum með að muna en for-
ritið man auðveldlega.

„Ef ég gæti gefið ykkur aðeins eitt 
ráð fyrir framtíðina myndi það vera 
að nýta sér lykilorðastjóra,“ sagði 
blaðamaður The Verge í umfjöllun 
sinni á síðasta ári.

Tvö vinsælustu forritin, Lastpass 
og Dashlane, eru tiltölulega einföld 
bæði í notkun og uppsetningu. 
Gjaldfrjálsar útgáfur forritanna 
bjóða upp á alla helstu fídusa. Þau 
búa til, vista, og fylla inn lykilorð 
fyrir þig.

Lastpass býður svo áskrift á tvo 
dali á mánuði sem leyfir manni að 
deila lykilorðum, samhliða notkun í 
farsíma og gefur 
forgang að að-
stoð. Áskrift að 
Dashlane kostar 
3,33 dali og felur 
í sér samhliða 
notkun í síma og 
vöktun á 
lykilorðum 
sem hefur 
verið lekið 
svo fátt eitt 
sé nefnt.
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Nýr Hyundai i10 hefur unnið til fjölda vererðlaðlaunaun fyrir gllæsæsilega hönnönnun u ogog frágangang.g.
Hyundai i10 er án efa einn skemmtilegasti smábíllinn á markaðnum. Blaðammenn seemmm
prófuðu nýjan Hyundai i10 voru á einu máli um að hér væriri á ferðinni einnstaastakurkurku smsmmábíábáá ll
í hæsta gæðaflokki. Hyundai i10 Comfort - verð frá 2.190.000 0 kr.

Comfort útgáfa - Upphitaað leð leðursðursttýri / upphituðð sætisæti / upphiihitaðitaðiðit r rar rar rafdrifdfdr fnirnirnir spespespeglarglar /ra/rafdrif fnar
fram- og afturrúður / ESP stöðugleleikastýas ýringring / hljómtækiæki meðmeðe geigeieislasslaspilapilarara, a MP3 afspilun, USB oggg iPoiPoiPiP d td tengngi.ng

 

Hyundai i10.
Stórkostlega vel útbúinn smábíll.
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Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is 

Verð frá:
2.190.000 kr.
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mjúkt, safaríkt og bragðmilt
Jólin eru tími elskulegrar íhaldssemi þegar við viljum vera viss um að allt sé eins og það 

á að vera. Þess vegna velja tugþúsundir Íslendinga SS birkireykta 

hangikjötið á jólaborðið, því það er mjúkt, safaríkt og bragðmilt. 

Gleðileg jól! 

BANDARÍKIN Donald Trump, forseti 
Bandaríkjanna, vissi að þagnar-
greiðslurnar til tveggja meintra 
hjásvæfa hefðu verið ólöglegar. 
Þetta fullyrti Michael Cohen, fyrr-
verandi „reddari“ og lögmaður 
Trumps, í viðtali við ABC News 
í gær. Þá sagði Cohen jafnframt 
að Trump hefði skipað sér með 
beinum hætti að greiða konunum.

Cohen var dæmdur í þriggja 
ára fangelsi á miðvikudag. Meðal 
annars fyrir þessar greiðslur sem 
teljast brot á lögum um 
fjármögnun kosninga. 
Greiðslurnar voru 
inntar af hendi þegar 
Trump var í forseta-
framboði. Cohen 
verður fyrsti náni 
b a n d a m a ð u r 
Trumps til að fara 
í fangelsi vegna 
r a n n s ó k n a r 
Roberts Mueller, 
sérstaks sak-

sóknara sem rannsakar meint sam-
ráð framboðsins við Rússa. Lög-
manninum er gert að hefja afplánun 
í síðasta lagi 6. mars.

Trump hefur ítrekað neitað því að 
hafa vitað af greiðslunum á sínum 

tíma eða að hafa fyrirskipað 
þær. Í viðtalinu sagði 
Cohen, sem nú hefur 
snúist gegn forsetanum, 

fólki að trúa ekki orðum 
Trumps. „Maðurinn segir 
ekki satt. Það er sorglegt að 

ég þurfi að axla ábyrgð á 
gjörðum hans.“

A u k i n h e l d u r 
sagði Cohen að 
Mu e l l e r  s a k-
sóknari hefði 
undir höndum 
„umfangsmikil 
s ö n n u n a r -
g ö g n “  s e m 
sýndu fram 
á sannsögli 
hans. – þea

Cohen segir Trump hafa 
vitað af lögbrotum sínum

FRAKKLAND Fjórða fórnarlamb skot-
árásarinnar á jólamarkaði í frönsku 
borginni Strassborg lést í gær. Frá 
þessu greindi saksóknaraembætti 
Parísar. Þá greindu franskir miðlar 
frá því að eitt fórnarlamb til við-
bótar hefði hlotið varanlegan heila-
skaða og að til viðbótar væri fernt 
enn á spítala.

Meintur árásarmaður, Cherif 

Chekatt, var skotinn til bana á 
fimmtudagskvöld eftir að hann 
skaut á lögregluþjóna í Neudorf-
hverfi Strassborgar. Chekatt hafði 
áður verið sakfelldur fyrir ýmsa 
glæpi og er talinn hafa snúist til 
öfgaíslam á meðan hann var í fang-
elsi í Þýskalandi. Þá var hann einnig 
undir smásjá frönsku leyniþjónust-
unnar. – þea

Fjórða fórnarlambið látið 

BRETLAND Fundi leiðtogaráðs Evr-
ópusambandsins í Brussel lauk í gær. 
Theresa May, forsætisráðherra Bret-
lands, náði ekki að knýja fram neinar 
breytingar á samningnum sem ríkis-
stjórn hennar hefur gert við ESB um 
Brexit.

Meirihluti breska þingsins er ekki 
tilbúinn til þess að samþykkja samn-
inginn. May frestaði atkvæðagreiðslu 
sem fram átti að fara um hann í vik-
unni og þurfti í kjölfarið að verjast 
atlögu eigin flokksmanna. Þótt hún 
hafi staðið af sér vantrauststillögu 
greiddi rúmur þriðjungur Íhalds-
manna á þingi atkvæði gegn henni.

Ástæðan er varúðarráðstöfun 
sem finna má í samningnum og er 
hugsuð til að koma í veg fyrir sýnileg 
landamæri á milli Norður-Írlands og 
Írlands ef viðræður um fyrirkomulag 
þar sigla í strand. Áhyggjur eru af því 
að varúðarráðstöfunin gæti orðið 
varanleg, sett Breta undir reglur ESB 
og komið í veg fyrir gerð fríverslunar-
samninga.

En þótt May næði ekki að fá neinu 
breytt náði hún samt að fá leiðtoga 
hinna 27 aðildarríkjanna til þess að 
undirrita skriflega yfirlýsingu um að 
varúðarrástöfunin yrði aldrei neitt 
annað en tímabundin. Samkvæmt 

plagginu mun Evrópusambandið 
reyna af fullum krafti að ná sam-
komulagi ef varúðarráðstöfunin er 
virkjuð.

Að mati skýranda BBC þýðir það 
að fundurinn var ekki árangurslaus 
fyrir May. Ekki eru þó allir á þeirri 
skoðun. Skýrandinn tók vissulega 
fram að þessi fyrirheit leiðtoga hinna 
aðildarríkjanna væru ólíkleg til þess 
að breyta skoðunum andstæðinga 
May.

Jeremy Corbyn, leiðtogi Verka-
mannaflokksins og þar með bresku 
stjórnarandstöðunnar, sagði að fund-
urinn sýndi fram á að samningur May 
væri dautt plagg. „Forsætisráðherra 
hefur algjörlega mistekist að ná fram 
breytingum á þessum misheppnaða 
samningi,“ sagði Corbyn.
thorgnyr@frettabladid.is

Engar breytingar voru 
gerðar á fundi í Brussel
Forsætisráðherra Bretlands tókst trúlega ekki að sannfæra ósátta um ágæti 
Brexit-samnings síns. Hún fékk þó loforð um að varúðarráðstöfun um landa-
mærin við Írland yrði einungis tímabundin. Corbyn segir May hafa mistekist.

Theresa May á fundinum í belgísku höfuðborginni í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Forsætisráðherra 

hefur algjörlega 

mistekist að ná fram breyt-

ingum á þessum misheppn-

aða samningi.

Jeremy Corbyn, 
leiðtogi  
Verkamanna-
flokksins
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Eimskip Flytjandi kemur jólapökkunum á áfangastað fyrir aðeins 1.390 kr.

afgreiðslutímar í reykjavík og á akureyri
Fimmtudaginn 20. desember og föstudaginn 21. desember er opið
á milli 8:00–18:00. Allar afgreiðslur lokaðar á aðfangadag og gamlársdag.

ALLT AÐ

0,5 x 0,5 x 0,5 m
KG45

jólapakkinn fer alla leið



Ótakmarkað net, tal og sms fylgir í 3 mánuði  Notkun á núll!

Kauptu þér 
vinsældir!

APPLE

iPhone XS 64 GB

169.990 kr. stgr.

Fullt verð 179.990 kr.

APPLE

iPhone XR 64 GB

124.990 kr. stgr.

Fullt verð 134.990 kr.

NOVA

Bíókort 5x í bíó

4.690 kr. stgr.

NOVA

Laganeminn

6.990 kr. stgr.

ONEPLUS

6T 128 GB

104.990 kr. stgr.

NOKIA

3310 3G

9.990 kr. stgr.

GOOGLE

Home Mini

9.490 kr. stgr.

Hjá Nova færðu allt sem þarf til að 
standa uppi sem sigurvegari í keppninni 
um hver gaf bestu jólagjöfina.

CLICK AND GROW

Skógkassi

12.990 kr. stgr.

APPLE

iPhone XR 64 GB

Lestur, hefðir, hangikjöt, rjúpur 
og sem minnst af jólastressi

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson 
formaður Miðflokksins

vill helst vera heima á jólunum. „Ég 
verð heima að vanda. Mér finnst 
íslenskt jólahald mjög skemmtilegt 
og vil því helst vera heima.“

Hann segist mikið fyrir jólahefðir. 
„Ég er mikið fyrir hefðir og það á 
ekki hvað síst við á jólum. Það eru í 
raun hefðir fyrir flestu sem ég geri 
á aðfangadag, meðal annars því 
að kaupa síðustu 
gjafirnar. Tíminn 
á síðustu gjöfinni 
færðist reyndar 
alltaf fram 
eftir degi og enn 
meira eftir að 
sumar búðir fóru 
að hafa opið 
lengur. Ég held 
að metið 
sé núna 
15.59.“

Logi Einarsson  
formaður Samfylkingarinnar 

dundar sér við að hamfletta 
rjúpur við ljúfa tóna Bobs Dylan, 
á aðfangadag og finnst það 
skemmtilegt. „Jólin í ár verða 
með ósköp hefðbundnum, 
íslenskum hætti. Við borðum 
rjúpur klukkan sex, tökum upp 
pakkana og spjöllum saman 
fram eftir nóttu. Eldri sonur 
okkar býr í Þýskalandi og 
kemur heim þannig að ég gæti 
alveg trúað því að það teygðist 
nokkuð á samverunni. Þá verða 
aldraðar mæður okkur hjóna í 
mat hjá okkur,“ segir Logi.
„Ég er ekkert sérlega vanafastur 
maður og fyrir utan þessa hefð-
bundnu dagskrá sem ég nefndi 
að ofan þá finnst mér jólin ganga 
í garð að morgni aðfangadags. Þá 
fara konan og börnin tvö gjarnan 
í heimsókn í kirkjugarðinn en 
ég dunda mér í eldhúsinu við 
að hamfletta rjúpurnar, hlusta á 
jólaplötu Bobs Dylan 
og skelli þá helst 
í mig einum 
ísköldum áka-
vítissnaps.“

Lilja Alfreðsdóttir  
menntamálaráðherra og Framsóknar-

maður

segir jólin besta tíma ársins. „Ég verð heima. 
Þetta er alveg yndislegur tími. Jólin ganga út 
á börnin og því er mikil spenna á heimilinu 

fyrir öllu sem tengist jólahaldi. Þetta er ein-
faldlega besti tími ársins!“ Mikil hefð sé fyrir 
því á heimilinu að lesa yfir hátíðarnar. „Jóla-
hefð fjölskyldunnar eru bækur og lestur. 
Það er mikið lagt upp úr því að allir fái bækur 

sem miðar að því að allir njóti. Svo 
er góður matur og falleg tónlist 
lykilatriði!“

Björn Leví  
Gunnarsson  
þingmaður Pírata

er í miðjum flutningum og 
vonast til þess að geta haldið 
jól á nýja heimilinu. „Við vorum 
að flytja og það er enn verið að 
standsetja allt saman. Ég vona 
bara að eldhúsið verði tilbúið því 

mér finnst best 
að vera þar um 

jólin,“ segir 
Björn Leví, 
sem segir 
jólahefðina á 
hans heimili 
felast í því 
að ,,reyna að 

sleppa við jóla-
stressið“.

Eftir viðburðaríkar vikur í pólitíkinni hefur þingi 
verið frestað og þingmenn komnir í jólafrí, heilum 
níu dögum fyrir jól. Þeir eru farnir að huga að jóla-
matnum og bókalestri. Aðrir hafa beinlínis einsett 
sér að klára jólagjafainnkaup á síðustu stundu.

Ég er vanalega 

frekar rugluð á 

því og fæ mér rjúpu þó 

svo ég sé vegan. Á 

jólunum þá leyfi ég mér.
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Guðmundur  
Ingi Kristinsson 
þingmaður Flokks fólksins

heldur jólin heima í Hafnarfirði. 
„Við verðum saman, fjölskyldan. 
Við erum tíu eða tólf.“ Jóla-
hefðir á heimili Guðmundar 
eru kalkúnn  á 
aðfangadag og 
skata á Þor-
láksmessu.

 með öllum farsímum hjá Nova!

notkun í 3 mán.

NET / T
AL / SMS

0kr.

Skautamiðar fyrir 2 fylgja 
öllum Samsung símum

Finndu

skemmtilegu

gjafirnar á

nova.is

SAMSUNG

S9 64 GB

104.990 kr. stgr.

SAMSUNG

A7 64 GB

49.990 kr. stgr.

SAMSUNG

A6 32 GB

39.990 kr. stgr.

SAMSUNG

S8+ 64 GB

79.990 kr. stgr.

SAMSUNG

Note 9 128 GB

149.990 kr. stgr.

SAMSUNG

J5 2017 16 GB

27.990 kr. stgr.

SAMSUNG

S9+ 64 GB

119.990 kr. stgr.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, 
á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

Kíktu 
á Sonos 

úrvalið á 

nova.is

r á
is

S

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
formaður Viðreisnar

ætlar að vera í Þýskalandi um 
jólin með allri fjölskyldunni, 
þar sem sonur hennar býr 
og spilar handbolta. „Hér er 
aðeins brugðið út af van-
anum. Við höfum oftast eytt 
jólunum hér heima.“ Jóla-
hefðir á heimili Þorgerðar eru 
hafðar í miklum heiðri. „Upp 
úr klukkan sex er jólaguð-
spjallið lesið og Jesúbarnið lagt í jötu. Svo eru alltaf 
rjúpur!“ segir Þorgerður. „Mamma og systir mín fara 
beint í sósupottinn þegar þær koma og taka sér 
mjög langan tíma í smökkun. Desertskeiðar eru 
síðan leyfðar til að hreinsa sósu af matardiskum.“

Kolbeinn  
Óttarsson Proppé  
þingmaður Vinstri grænna

er mikill hangikjötsmaður. „Ég 
borða með móður, bróður og 
mágkonu á aðfangadag og fer 
í hangikjötsboð á jóla-
dag. Tvö önnur jólaboð 
eru á dagskrá og svo 
ætla ég að reyna að 
fara í sumarbústað-
inn,“ segir Kolbeinn.

Þingmann-
inum finnst bækur 
ómissandi hluti af 
jólunum. „Annars er 
ég ekki mikill hefða-
maður og borða 
aldrei það sama 
frá jólum til jóla. 
Ég þarf þó að fá 
búðing barnæsku 
minnar á aðfanga-
dag og engin jól 
eru án sinneps 
með hangikjötinu.“

Mamma og 

systir mín 

fara beint í sósu - 

pottinn þegar þær 

koma og taka sér 

mjög langan tíma í 

smökkun.

Sigríður Ásthildur Andersen  
dómsmálaráðherra og Sjálfstæðismaður

verður heima um jólin með fjölskyldunni. „Mér finnst jólin 
mjög hátíðlegur fjölskyldutími og finnst gaman að halda í 
hefðirnar eins og að koma upp jólaskrauti fyrsta í aðventu 
og að halda almennt frið og ró yfir helstu hátíðar-
dagana,“ segir Sigríður. Aðrar hefðir séu ekki miklar 
hjá fjölskyldunni. „Við erum nokkuð víðsýn þegar 
kemur að jólamatnum þótt oft sé á borðum það 
sem mér þykir best, rjúpur matreiddar á einfaldan 
máta. Jú, ein er hefðin í matarmálum og það er 
forrétturinn á aðfangadag, heitur rjómalagaður 
grjónagrautur, framreiddur með kanil, rúsínum og 
smjörklípu fyrir þá sem það vilja. Maðurinn minn 
fúlsar við þessu en fyrirgerir þar með möguleika 
sínum á möndlugjöfinni.“
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir 

Draumurinn 

um Brexit er 

að breytast í 

martröð. 

Forsætisráð-

herrann 

virðist engin 

tromp hafa á 

hendi. Þingið 

veit ekki í 

hvorn 

fótinn það á 

að stíga.

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

Árið er 1991. 29. apríl. Bresk þjóð kemur sér fyrir í 
sófum sínum fyrir framan sjónvarpið af skömm-
ustulegri eftirvæntingu. Spjallþáttur Terry Wogan 

er að fara að byrja. Gestur þáttarins er David Icke, vel 
liðinn sjónvarpsþáttastjórnandi hjá BBC og fyrrverandi 
atvinnumaður í fótbolta. En eitthvað skrítið er um að 
vera. Slúðurblöðin segja að Icke sé aðeins farinn að 
klæðast fjólubláum fötum; að upp úr honum velli dóms-
dagsspár um stórflóð og jarðskjálfta; að hann sé farinn 
að vísa í sjálfan sig sem son Guðs.

Icke gengur í salinn klæddur fjólubláum íþróttagalla.
„Hvers vegna þú,“ spyr Wogan í kurteislegum árásar-

ham. „Hvers vegna ert þú sá útvaldi?“
Áhorfendurnir í salnum hlæja.
Augnaráð Icke flöktir. Eins og afkróað dýr bítur Icke 

frá sér. „Fólk hefði sagt það sama um Jesú. Hver í fjand-
anum þykist þú vera? Þú ert bara sonur smiðs.“

Eðlur í mannslíki
Ég var í íslensku jólapartíi hér í London um síðustu helgi 
þar sem um fátt annað var rætt en hinar svo kölluðu 
Klaustursupptökur. Ein spurning brann á allra vörum. 
Nú hefur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður 
Miðflokksins, kennt svo gott sem öllum öðrum um 
málið en sjálfum sér – dularfullum hlerunarbúnaði, 
öllum hinum sem hafa sagt „ennþá ljótari hluti“ en 
hann, huldumönnum sem Bára Halldórsdóttir kann að 
hafa „tekið á sig sök“ fyrir. Hvenær verður Sigmundur 
Davíð uppiskroppa með sökudólga?

Súrrealískt viðtal Terry Wogan við David Icke er frægt 
í Bretlandi. Viðtalið markaði endalok ferils Icke sem 
þáttastjórnandi. Það markaði hins vegar upphaf ferils 
hans sem einn fremsti samsæriskenningasmiður heims. 
David Icke heldur því fram að veröldin sé full af eðlum 
í mannslíki með ill áform. Barack Obama er eðla. Mick 
Jagger er augljóslega eðla. Elísabet Englandsdrottning er 
eðla.

Þeir hálfnafnar Davíð Icke og Sigmundur Davíð eiga 
fleira sameiginlegt en að vera kenndir við konung sem 
stútaði Golíat, risanum ógurlega. Regla sem gjarnan er 

notuð í vísindum og gengur undir heitinu rakhnífur 
Ockham kveður á um að einfaldasta skýringin sé oftast 
sú rétta. Icke og Gunnlaugsson eiga það sameiginlegt 
að vera þeirrar skoðunar að augljósasta skýringin er 
sjaldnast sú rétta.

Á jólasamkomunni hér í London varð til leikur sem 
hlaut heitið „partíleikur Sigmundar Davíðs“. Leikreglur 
voru eftirfarandi: Þátttakendur þurftu að láta sér detta í 
hug sökudólg handa Sigmundi ellegar taka brennivíns-
skot. Formanni Miðflokksins er hér með gefið góðfúslegt 
leyfi til að nýta afraksturinn:
1) Vertinn á Klaustri Bar: Víða er það saknæmt að 
selja fólki sem þegar er mjög drukkið meira áfengi. Orð-
færi þingmannanna sex sem sátu saman að sumbli er 
klárlega á ábyrgð vertsins á Klaustri.
2) Brölt apanna: Fyrir nokkrum milljónum ára stakk 
forfaðir mannanna hina apana af og klöngraðist niður úr 
trénu sínu. Heilar stækkuðu, það réttist úr bökum, verk-
færi litu dagsins ljós og eldar voru tendraðir. Bóndinn 
leysti veiðimanninn af hólmi. Newton fékk þyngdaraflið 
í höfuðið en maðurinn hóf sig engu að síður á loft á 
þöndum stálvængjum. Henry Edward Roberts bjó til 
borðtölvuna, Tim Berners-Lee fann upp veraldarvefinn, 
Steve Jobs fékk mikilmennskubrjálæði og bamm: Allt í 
einu voru allir komnir með hlerunarbúnað í vasann. Ef 
aparnir hefðu aðeins haldið sig í trjánum …
3) Allt í plati: Upptakan var sýnishorn úr Áramóta-
skaupinu.
4) Stalín, Pol Pot, Hitler og Neró: Sigmundur kann 
„fjölmargar sögur“ af fólki sem hefur sagt og gert svo 
„miklu ljótari hluti“.
5) Framleiðendur gulra vesta: Bára Halldórsdóttir 
hefur verið boðuð til yfirheyrslu í Héraðsdómi Reykja-
víkur á mánudaginn. Stuðningsmenn hennar hyggjast 
fjölmenna á svæðið í gulum vestum að hætti franskra 
mótmælenda. Grunur hlýtur að falla á framleiðendur 
gulra vesta um að vera á bak við Klaustursskandalinn 
sem stórgræða á uppátækinu.
6) Eðlur: Ef allt annað bregst má alltaf klína þessu á 
eðlurnar.

Partíleikur Sigmundar Davíðs

Martröð

Theresa May fór enn eina fýluferðina 
til Brussel í vikunni. Leiðtogar Evr-
ópusambandsríkjanna virðast harðir 
á því að gefa ekki frekar eftir í samn-
ingum við Breta um útgöngu. Valið 
virðist snúast um samning May, sem 

hún hefur heykst á að leggja fyrir þingið, eða alls 
engan samning.

Flestir eru sammála um að útgöngu án samn-
ings beri að forðast með öllum tiltækum ráðum. 
Samkvæmt spá Englandsbanka myndi slík 
niðurstaða valda efnahagslegum hamförum, mun 
verri en í bankakrísunni 2008. Bankinn telur að 
hagvöxtur myndi dragast saman um 8 prósent á 
einni nóttu, sterlingspundið myndi hríðfalla og 
eignaverð sömuleiðis.

Meðan ekkert annað er í hendi verður þessi 
niðurstaða hins vegar líklegri með hverjum 
deginum sem líður. Ljóst var að May hefði aldrei 
komið samningnum í núverandi mynd gegnum 
þingið. Þess vegna hætti hún við.

Síðan hefur forsætisráðherrann sigrast á van-
trauststillögu frá samflokksmönnum sínum, en að 
öðru leyti er ekkert breytt. Samningurinn er enn 
sá sami, og ekki gott að segja hvers vegna þing-
menn ættu að samþykkja hann nú frekar en áður.

Staða May er því gríðarlega þröng.
Einhverjir þingmanna berjast fyrir því að 

Bretar gangi í Evrópska efnahagssvæðið. En hví 
ætti stórþjóð eins og Bretland að samþykkja 
skyldu til að taka við lögum ESB án þess að hafa 
nokkuð um það að segja? Varla snýst hugmyndin 
um Brexit um að hafa enn minna að segja um 
eigin örlög.

Enn aðrir vilja svokallaða Kanadaleið, það 
er að segja víðfeðman fríverslunarsamning við 
ESB. Slíkt tekur hins vegar ár og jafnvel áratugi 
að semja um. Erfitt er að sjá hvaða lausn er fólgin 
í því á þessari stundu. Tíminn er einfaldlega að 
renna út.

Draumurinn um Brexit er að breytast í mar-
tröð. Forsætisráðherrann virðist engin tromp 
hafa á hendi. Þingið veit ekki í hvorn fótinn það 
á að stíga.

Sannleikurinn er sá að Brexit-atkvæðagreiðslan 
fór fram án þess að nægar upplýsingar lægju fyrir 
um hvað tæki við. Útgöngusinnar lugu þjóðina 
fulla og gengust við því strax að kvöldi kjördags. 
Þetta var lygilega ljótur leikur sem margt hófsamt 
fólk varaði við með góðum rökum – ekki síst 
ábyrg flokkssystkin Theresu May, sem nú situr í 
súpunni.

Nú er að koma í ljóst hvað felst í Brexit. Alger 
ringulreið að því er virðist. Er ekki kominn tími 
til að Bretar fái aftur að segja álit sitt á málinu 
þegar helstu forsendur liggja fyrir? Það er eina 
sjáanlega leiðin til að höggva á þann óleysanlega 
hnút sem stjórnmálamönnunum hefur tekist að 
hnýta.
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Upplýsingar um aðra afgreiðslutíma og  
örugga skiladaga má finna á postur.is/jol

Pósthús 17.–21. des. 22. des. 23. des. 24. des.
Höfuðborgarsvæðið og Akureyri 9–19 12–16 12–16 9–12

Akranes, Egilsstaðir, Ísafjörður, Reykjanesbær,  9–18 12–16 12–16 9–12 
Sauðárkrókur, Selfoss og Vestmannaeyjar  

Önnur pósthús Óbreyttur 12–16 Lokað 9–12

Lengri afgreiðslutímar til jóla
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Við komum
með jólin til þín



MMA Sunna Rannveig Davíðsdóttir, 
Sunna Tsunami eins og hún er þekkt 
í heimi blandaðra bardagalista, er 
enn frá vegna meiðsla en vonast til 
að geta barist fljótlega á nýju ári. Á 
laugardaginn verða sautján mán-
uðir síðan hún barðist síðast þar 
sem hún vann þriðja bardaga sinn 
á atvinnumannsferlinum í Invicta-
bardagasamtökunum gegn Kelly 
D’Angelo. 

Hún er ein af fremstu bardaga-
konum landsins en leiðinleg meiðsli 
sem tóku sig upp í bardaga hennar 
gegn Mallory Martin í fyrra hafa 
dregið dilk á eftir sér.

„Þetta eru gömul meiðsli frá bar-
daganum gegn Mallory. Hún er 
með mjög harðan haus sem er eins 
og veggur og það laskaði höndina 
á mér. Eftir þann bardaga fór ég í 
myndatökur og þar kom ekkert í 
ljós hvað var að hendinni þann-
ig að ég tók strax næsta bardaga 
og barðist stuttu síðar gegn Kelly,“ 
segir Sunna sem átti erfitt með að 
æfa fyrir þann bardaga.

„Höndin var nánast ónýt, ég gat 
ekki kýlt tveimur vikum fyrir bar-
daga og í öllum myndatökum sást 
bara lítið brot en það sást ekki að 
ég reif öll liðbönd í þeim hnúa sem 
ég nota mest þegar ég kýli. Svo fara 
smábein úr liði sem á varla að vera 
hægt og það kom ekki í ljós fyrr en 
sérstakur handasérfræðingur sá 
þetta í samstarfi við röntgenlækni. 
Þá sáu þeir loksins hvað hafði farið 
úrskeiðis.“

Sunna hefur ekki farið í aðgerð 
vegna meiðslanna.

„Rökrétt hefði verið að fara strax 
í aðgerð þegar þetta kemur upp en 
þetta greindist svo seint og ég var 

búin að fara í annan bardaga svo 
að það var tvísýnt hvaða árangur 
myndi nást með aðgerðinni. Það 
hefði tekið sex mánuði í endurhæf-
ingu og svo hefði ég jafnvel þurft að 
fara í aðra aðgerð út frá því. Ég hef 
farið eftir ráðum hvernig best er að 
vinna að endurhæfingu og hef á trú 
á hæfni líkamans til að laga þetta.“

Sunna hefur sinnt þjálfun hjá 
Mjölni og tekið þátt í daglegu starfi 
til að dreifa huganum.

„Þetta hefur verið erfiður tími, 
langt tímabil, en það hefur hjálpað 
mér mikið að taka þátt í starfi 
Mjölnis við að þjálfa. Það hefur 
dreift huganum. Erfiðasta við þetta 
allt saman er hausinn á manni, 
hvort þetta sé varanlegt og vera að 
velta framhaldinu fyrir sér. Um tíma 
átti ég erfitt með að lyfta vatnsglasi 
og prjóna en núna get ég prjónað, 
haldið á stórri vatnsflösku og kýlt 
hluti þannig að þetta er allt að koma 
til,“ sagði Sunna glaðbeitt.

„Höndin er ekki eins og verður 
aldrei aftur 100 prósent en ég er 
búin að sætta mig við það. Það er 
allt á réttri leið og ég sé bjarta tíma 
fram undan.“

Búið var að samþykkja bardaga 
gegn Jamie Moyle sem átti að fara 
fram á laugardaginn en hún þurfti 
að hætta við vegna meiðslanna.

„Ég var búin að bóka bardaga 
15.  desember þar sem ég átti að 

mæta Jamie Moyle sem hefði verið 
frábær bardagi fyrir mig en ég þurfti 
að hætta við vegna meiðslanna. 
Hún hefur tvívegis barist í UFC og 
þetta hefði verið góður stökkpallur 
fyrir minn feril. Ég er enn þá svolítið 
að naga mig í handarbökin út af því 
að hafa hætt við þann bardaga en 
á sama tíma þakklát fyrir að hafa 
gefið líkamanum lengri tíma til 
endurhæfingar,“ sagði Sunna sem 
sinnir endurhæfingunni á stað sem 
er henni afar kær.

„Ég ákvað að koma til Taílands til 
að hlaða batteríin á sama tíma og 
njóta lífsins og æfa á fullu. Hér tók 
ég fyrstu bardaga mína og það er 
táknrænt að koma hingað aftur með 
dóttur mína og við æfum saman. Ég 
er að finna aftur eldmóðinn og ég er 
alls ekki hætt, þegar ég kem heim þá 
set ég allt á fullt og stefni á að berjast 
næst í mars.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Erfiðastur er hausinn á manni

Sunna stefnir á að snúa aftur í búrið í mars á næsta ári. Hún hefur glímt við þrálát meiðsli. MYND/HALLMAR FREYR

Sunna Tsunami Davíðs-
dóttir, bardagakona úr 
Mjölni, þurfti í haust að 
blása af bardaga, sem 
átti að fara fram á laugar-
daginn, vegna þrálátra 
meiðsla í hendi sem hafa 
verið að plaga hana. 
Langan tíma tók að 
greina meiðslin en hún 
er á réttri leið og von-
ast til að komast aftur í 
búrið innan skamms.

Um tíma átti ég 

erfitt með að lyfta 

vatnsglasi og prjóna en í dag 

get ég prjónað, lyft vatns-

flösku og kýlt af fullum 

krafti.

Sunna Tsunami Davíðsdóttir

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

K
V

IK
A

GOLF Atvinnukylfingurinn Guð-
rún Brá Björgvinsdóttir úr Golf-
klúbbnum Leyni hefur leik á 
lokaúrtökumótinu fyrir Evrópu-
mótaröðina í  Marokkó á sunnu-
daginn. Leiknir verða fimm hring-
ir á Amelkis-golfvellinum í úthverfi 
Marrakesh og eru alls 115 kylfingar 
skráðir til leiks.

Niðurskurður verður 
eftir fjórða hring þar sem 
sextíu efstu kylfingarnir 
berjast um eitt af efstu 
25 sætunum sem veitir 
fullan þátttökurétt á 
Ev r ó p u m ó t a r ö ð -
inni á næsta ári. 
Með Guðrúnu í 
ráshóp á sunnu-
daginn eru þær Lauren 
Horsford frá Englandi og 
hin finnska Niina Liias 
og verða þær ræstar 
út klukkan 9.40 um 

morguninn að staðartíma.
Guðrún Brá sem varð 

Íslandsmeistari í högg-
leik í fyrsta sinn fyrr á 
þessu ári er að reyna í 

annað sinn að komast 
inn á Evrópumótaröðina, 
sterkustu mótaröð Evr-

ópu. Hún lenti í 53. 
sæti á sama tíma 

fyrir ári og var sex 
höggum frá því 
að öðlast þátt-
tökurétt. Þess í 
stað keppti hún 
á LETA-móta-
röðinni, næst 

sterkustu móta-
röð Evrópu á 

þessu ári, hennar fyrsta 
sem atvinnukylfingur.

Bestum árangri náði 
hún undir lok tíma-
bilsins þegar hún deildi 

17.  sæti í Barcelona eftir að hafa 
verið meðal efstu kylfinga fyrir loka-
hringinn.

Takist henni að komast inn á Evr-
ópumótaröðina verða tveir íslenskir 
kylfingar á mótaröðinni á næsta ári. 
Valdís Þóra Jónsdóttir, GL, hefur 
leikið á mótaröðinni undanfarin 
tvö ár með góðum árangri.

Þá verður hún fjórði íslenski kylf-
ingurinn sem kemst á þessa sterk-
ustu mótaröð Evrópu ef henni tekst 
að enda meðal 25 efstu kylfinga á 
mótinu. 

Ólöf María Jónsdóttir úr Keili sem 
varð á sínum tíma fjórum sinnum 
Íslandsmeistari í höggleik kvenna 
varð sú fyrsta til að komast inn á 
mótaröðina og lék í tvö ár.

Þá hefur Ólafía Þórunn Kristins-
dóttir úr Golfklúbbi Reykjavíkur 
tekið þátt í mótum á Evrópumóta-
röðinni með reglulegu millibili 
undanfarin ár. – kpt

Guðrún Brá hefur leik í Marrakesh 

HANDBOLTI Það kemur í ljós í dag 
hvaða liði íslenska kvennalandslið-
ið í handbolta mætir í umspilli fyrir 
lokakeppni heimsmeistaramótsins 
sem fram fer í Japan árið 2019. 

Ísland komst áfram á lokastig 
undankeppninnar þrátt fyrir að 
hafa lent í öðru sæti riðilsins í 
Skopje á dögunum en liðið var með 
besta árangurinn í öðru sæti riðla-
keppninnar.

Alls verða átján lið í pottinum 
þegar dregið verður í París á morgun 
og er Ísland í neðri styrkleikaflokki.

Í efri styrkleikaflokki má finna 
nágranna okkar frá Danmörku og 
Svíþjóð og norsku valkyrjurnar 
hans Þóris Hergeirssonar ásamt 
Spáni, Þýskalandi, Svartfjallalandi, 
Ungverjalandi, Slóveníu og Serbíu.

Leikirnir fara fram í maí og júní 
næstkomandi og mun íslenska liðið 
byrja á heimavelli. – kpt

Dregið í umspil 
fyrir HM í dag

Úr æfingarleik landsliðsins gegn Sví-
þjóð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

CROSSFIT Björgvin Karl Guðmunds-
son og Sara Sigmundsdóttir eru 
bæði í 3. sæti fyrir lokadag Dubai 
CrossFit  Championship sem fer 
fram í Sameinuðu arabísku fursta-
dæmunum þessa dagana. 

Sara átti góðan dag í gær þegar 
hún lenti í 2. sæti, 4. sæti og 9. sæti 
í þrautum  dagsins  og saxaði með 
því á forskot Samantha Briggs sem 
leiðir fyrir lokadaginn. Í karlaflokki 
var Björgvin í öðru sæti fyrir gær-
daginn en missti Mathew Fraser, 
hraustasta mann heims, fram úr sér 
snemma í gær.

Björgvin átti góðan dag í gær og 
náði best öðru sæti  ásamt því að 
koma í mark í fimmta og sjötta sæti 
en Fraser er kominn með gott for-
skot í efsta sæti.  – kpt

Sara og Björgvin 
í þriðja sæti 
fyrir lokadaginn
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Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út.
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði. 
Sjá nánar á sminor.is.

Afgreiðslutímar:
Opið virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 16.

Auk þess gildir:
Sunnud.        16. des.:       kl. 13 - 16.
Sunnud.        23. des.:       kl. 13 - 16.
Mánud.          24. des.:       kl. 8.30 - 12.

Öll tilboð gilda út desember 2018 eða meðan birgðir endast.

Jól

Orkuflokkur

Uppþvottavél
SN 436S01MS, iQ300

92.900 kr.

Þvottavél
WM 14W768DN, iQ700

133.900 kr.

Tekur mest

8

Orkuflokkur

10 ára 

ábyrgð á 

iQdrive 

mótornum.

Orfeus 
Hangandi ljós

15.900 kr.

Blandari

12.900 kr. 

Töfrasproti

8.900 kr.

Matvinnsluvél

13.900 kr.

FÓTBOLTI Liverpool fær Manchest-
er United  í heimsókn í stórleik 
17. umferðar ensku úrvalsdeildar-
innar í knattspyrnu karla á Anfield 
á morgun. Segja má að taflið  hafi 
snúist frá því sem verið hefur lung-
ann úr síðustu þremur  áratugum 
tæpum.

Fyrir leiki helgarinnar er Liver-
pool í efsta sæti deildarinnar með 
eins stigs forskot á Manchester City 
og 16 stig skilja að Liverpool og 
Manchester United sem situr í sjötta 
sæti deildarinnar.

Liverpool er  í  meiðslavand-
ræðum í varnarlínu sinni, en Joël 
Matip, Trent Alexander-
Arnold  og Joe Gomez 
glíma við meiðsli. Nat-
haniel Clyne hefur 
æft af  fullum 
krafti í vikunni 
og er leikfær í 
leiknum, en lík-
legra er  að James 
Milner leysi hægri 
bakvarðarstöðuna 
að þessu sinni. 

Hjá Man chester United eru Vic-
tor Lindelöf og Alexis Sánchez á 
meiðslalistanum.

Liverpool þurfti að öllum sínum 
kröftum og einbeitingu að halda í 
sigrinum gegn Napoli í Meistara-
deildinni, en sigurinn var lífsnauð-
synlegur til þess að tryggja liðinu 

sæti í 16 liða úrslitum keppn-
innar. Manchester United gat 
hins vegar mætt áhyggjulaust 
til leiks þegar liðið mætti Val-
encia þar sem liðið var þegar 
komið áfram fyrir leikinn.

Liðin gerðu markalaust jafn-
tefli þegar þau mættust í deildinni 
á síðasta keppnistímabili, 
en Manchester United 
hafði betur í deildar-
leik liðanna á Old Traf-
ford. Liverpool ætti að 
mæta til leiks með meira 
sjálfstraust þar sem 
liðið hefur borið sigur 
úr býtum í síðustu 
fjórum leikjum sínum 
og sex af síðustu sjö 
leikjum sínum. Man-

chester United hefur hins vegar á 
sama tíma unnið tvo af síðustu sjö 
leikjum sínum, tapaði tveimur og 
gert þrjú jafntefli.

Liðin hafa skorað ámóta mörg 
mörk í deildinni á yfirstandandi 
leiktíð. Manchester United hefur 
hins vegar gengið mun verr en 
Manchester United að koma í veg 

fyrir mörk andstæðinga sinna. 
Liverpool hefur fengið á sig sex 
deildarmörk á meðan Man-
chester United hefur lekið 20 
mörkum meira.  – hó  

Sóknarþungi Liverpool mætir míglekri vörn Manchester United

FÓTBOLTI Knattspyrnusamband 
Íslands, KSÍ, tilkynnti í gær að Gylfi 
Þór Sigurðsson og Sara Björk Gunn-
arsdóttir hefðu verið valin knatt-
spyrnufólk ársins. Er þetta í fjórða 
skiptið í röð sem þau hreppa þennan 
titil. Hefur Gylfi hlotið nafnbótina 
átta sinnum alls en Sara Björk fimm 
sinnum.

Gylfi hefur verið í lykilhlutverki 
hjá íslenska landsliðinu og skoraði 
eitt af mörkum Íslands þegar karla-
landsliðið tók þátt í lokakeppni HM í 
fyrsta sinn. Þá hefur hann verið einn 
af betri leikmönnum ensku úrvals-
deildarinnar með félagsliði sínu, 
Everton, á fyrri hluta tímabilsins.

Sara Björk varð tvöfaldur meistari 
með Wolfsburg ásamt því að komast 
alla leiðina í úrslit Meistaradeildar 
Evrópu. Sem lykilleikmaður hjá 
Wolfsburg skoraði hún sex mörk 
í útsláttarkeppni Meistaradeildar 
Evrópu í vor. – kpt

Gylfi og Sara 
valin best af KSÍ

FÓTBOLTI Tilkynnt var í gær að Rafa 
Benitez,  Spánverjinn sem stýrir 
Newcastle, hefði verið valinn knatt-
spyrnustjóri mánaðarins í ensku 
úrvalsdeildinni. Er þetta í sjöunda 
skiptið sem hann er valinn  stjóri 
mánaðarins á ferlinum og í fyrsta 
sinn í fimm ár. Aðeins fimm aðrir 
stjórar hafa  unnið til verðlaun-
anna oftar, Harry Redknapp, Martin 
O’Neill, David Moyes, Arsene Weng-
er og Sir Alex Ferguson.

Newcastle var ekki enn búið að 
vinna leik í lok október en tókst að 
snúa genginu sér í hag og vinna alla 
þrjá leikina gegn Watford, Bourne-
mouth og Burnley í nóvember. 
Með þessum þremur sigrum skaust 
Newcastle upp úr fallsæti í bili.

Búið var að tilkynna að Raheem 
Sterling hefði verið valinn besti leik-
maður deildarinnar í nóvember eftir 
að hafa skorað þrjú mörk og lagt upp 
önnur þrjú til viðbótar. Þá var mark 
Son Heung-Min gegn Chelsea valið 
mark mánaðarins. – kpt

Benitez sá besti 
í nóvember 

Rafa var léttur þegar hann tók við 
verðlaununum. NORDICPHOTOS/GETTY

Sara Björk  
Gunnarsdóttir.

Gylfi Þór  
Sigurðsson.

S P O R T  ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 27L A U G A R D A G U R   1 5 .  D E S E M B E R  2 0 1 8



Sími: 561 1433

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

P
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Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18 

Jólakökur,Smákökur,Stórar piparkökurtil að skreyta,PipakökuhúsO.m.fl.

JÓLIN ERU
HJÁ OKKUR...

...................................................

www.bjornsbakari.is

HANDBOLTI Rússland og Frakkland 
mætast í úrslitaleik Evrópumóts 
kvenna í handbolta í París á morg-
un. Hvorugt liðið hefur orðið Evr-
ópumeistari og því er ljóst að nýtt 
nafn fer á bikarinn. Úrslitaleikurinn 
hefst klukkan 16.30 á morgun.

Rúmenía og Holland eigast við í 
leiknum um 3. sætið. Noregur, sem 
Þórir Hergeirsson þjálfar, vann Sví-
þjóð örugglega, 38-29, í leiknum 
um 5. sætið í gær. Norska liðið, sem 
hefur þrisvar sinnum orðið Evrópu-
meistari undir stjórn Þóris, vann 
síðustu fjóra leiki sína á EM með 
samtals 42 marka mun.

Í fyrri undanúrslitaleiknum unnu 
Ólympíumeistarar Rússa sex marka 
sigur á Rúmenum, 28-22. Eftir jafn-
an fyrri hálfleik tók Rússland völdin 
í seinni hálfleik þar sem liðið hélt 
Rúmeníu í aðeins sjö mörkum. 
Cristina Neagu, besti leikmaður 
Rúmena og einn besti leikmaður 
heims, var fjarri góðu gamni vegna 

meiðsla og munaði um minna.
Anna Vyakhireva fór mikinn í 

leiknum og skoraði 13 mörk, eða 
tæpan helming marka rússneska 
liðsins. Rússland hefur einu sinni 
áður komist í úrslit á EM. Árið 
2006 tapaði rússneska liðið fyrir 
því norska í úrslitaleik EM í Sví-
þjóð. Hinn skrautlegi þjálfari Rúss-
lands, Yevgeni Trefilov, var einnig 
við stjórnvölinn hjá liðinu fyrir tólf 
árum.

Seinni undanúrslitaleikurinn, 
milli Frakklands og Hollands, fylgdi 
svipaðri formúla og sá fyrri. Eftir 
jafnan fyrri hálfleik náðu heims-
meistarar Frakka yfirhöndinni í 
þeim seinni og unnu á endanum 
sex marka sigur, 27-21. 

Frakkland hefur aldrei áður kom-
ist í úrslit á EM. Estelle Nze Minko 
var markahæst í franska liðinu með 
sex mörk. Lois Abbingh skoraði sjö 
mörk fyrir Holland sem komst í 
úrslit á EM 2016. – iþs 

Nýtt nafn á EM-bikarinn 

Valskonur stöðvuðu sigurgöngu Keflvíkinga

Keflavík tapaði fyrir Val, 101-94, í 12. umferð Domino’s-deildar kvenna í gær. Þetta var fyrsta tap Keflvíkinga síðan 6. október en liðið var búið að 
vinna níu leiki í röð áður en Valur stöðvaði sigurgönguna í gær. Valskonur hafa unnið tvo leiki í röð og eru í 5. sæti. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Haukar - Þór Þ. 73-106 
Haukar: Haukur Óskarsson 16, Kristinn 
Marinósson 16/9 fráköst, Matic Macek 8, 
Daði Lár Jónsson 8, Hilmar Smári Hennings-
son 7, Hamid Dicko 6, Hjálmar Stefánsson 
6/8 fráköst, Adam Smári Ólafsson 4, Alex 
Rafn Guðlaugsson 2. 
Þór Þ.: Halldór Garðar Hermannsson 25, 
Nikolas Tomsick 21/15 stoðsendingar, Jaka 
Brodnik 18/10 fráköst, Emil Karel Einarsson 
14, Kinu Rochford 12/17 fráköst, Ragnar Örn 
Bragason 11, Davíð Arnar Ágústsson 5. 
 
Leik Vals og Keflavíkur var ekki lokið þegar 
Fréttablaðið fór í prentun. Upplýsingar um 
úrslit leiksins má nálgast á vef Fréttablaðs-
ins, www.frettabladid.is.

Nýjast

Domino’s-deild karla

Valur - Keflavík 101-94 
Valur: Heather Butler 21/5 fráköst/7 stoð-
sendingar, Helena Sverrisdóttir 19/7 frá-
köst/7 stoðsendingar, Hallveig Jónsdóttir 
18, Dagbjört Dögg Karlsdóttir 14, Ásta Júlía 
Grímsdóttir 14/10 fráköst, Simona Podes-
vova 7/6 fráköst, Guðbjörg Sverrisdóttir 6/6 
fráköst/3 varin skot, Dagbjört Samúels-
dóttir 2. 
Keflavík: Brittanny Dinkins 32/7 fráköst/9 
stoðsendingar, Birna Valgerður Benónýs-
dóttir 18, Embla Kristínardóttir 12, Irena Sól 
Jónsdóttir 8, Erna Hákonardóttir 6, Bryndís 
Guðmundsdóttir 6/6 fráköst, Salbjörg 
Ragna Sævarsdóttir 6, Kamilla Sól Viktors-
dóttir 4, Katla Rún Garðarsdóttir 2.  

Efri
Keflavík 18
Snæfell  18
KR 18
Stjarnan  14
 

Neðri 
Valur  12 
Skallagrímur  8
Haukar 6
Breiðablik 2 

Domino’s-deild kvenna

Anna Vyakhireva fór á kostum og skoraði 13 mörk í sigri Rússa á Rúmenum í 
undanúrslitum Evrópumóts kvenna í handbolta í gær. NORDICPHOTOS/GETTY
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*miðað við eitt stykki/pakka af hverju

Fyrir 8 manns
Matseðill

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

2500
kr. á mann
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Sinnepssíld, 255 g       349 kr. stk.
marineruð síld, 255 g      349 kr. stk.
Rúgbrauð, 270 g        249 kr. pk. 

200 g   939 kr. pk.
150 ml      249 kr. stk. 

 
200 g    1399 kr. stk.

100 g     799 kr. stk.
Reykt andabringa, 230 g      2399 kr. stk.
Rauðlaukssulta, 180 g      699 kr. stk.

Hamborgarhryggur sneiðar, 400 g 1108 kr. pk.
Waldorf salat, 500 g      999 kr. pk.
Heimagert rauðkál, 250 g    599 kr. pk.

Kalkúnabringa elduð, 500 g    2500 kr. stk.
500 g  1390 kr. stk.

Heit purusteik, 400 g      1399 kr. stk.
500 ml      1390 kr. stk.

Lifrarkæfa með beikoni, 370 g   1293 kr. stk.
130 g     998 kr. pk.



12.777 kr. á mánuði m.v. 50% útborgun og lán í 84 mánuði með 
7,7% vöxtum fyrir Kia Picanto X. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 
9,45%. Heildarfjárhæð sem kaupandi greiðir er 1.872.020 kr.

Tilboðsverð frá 1.590.777 kr.
36.777 kr. á mánuði m.v. 50% útborgun og lán í 84 mánuði með 7,7% 
vöxtum fyrir Kia Optima PHEV Luxury. Árleg hlutfallstala kostnaðar 
er 9,18%. Heildarfjárhæð sem kaupandi greiðir er 5.383.000 kr.

Tilboðsverð frá 4.590.777 kr.

19.777 kr. á mánuði m.v. 50% útborgun og lán í 84 mánuði með 
7,7% vöxtum fyrir Kia Rio X. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 9,30%. 
Heildarfjárhæð sem kaupandi greiðir er 2.921.098 kr.

Tilboðsverð frá 2.490.777 kr.

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

ÁRA ÁBYRGÐ KIA

LOFORÐ UM GÆÐI

7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum
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Kia flytur í nýjar og glæsilegar höfuðstöðvar 

Af því tilefni höldum við rýmingarsölu í dag á Krókhálsi 11 og bjóðum allt að 900.000 kr. afslátt af 

völdum Kia bílum. Einnig býður Lykill fjármögnun 50% afslátt af lántökugjöldum. Öllum bílunum 

fylgir að sjálfsögðu hin einstaka 7 ára ábyrgð. Fjöldi bíla er takmarkaður og tilboðið gildir aðeins í dag, 

laugardag. Opið frá kl. 12–16. Nánar á kia.is

RÝMINGA
Stórlækkað verð á nýjum Kia bíl



24.777 kr. á mánuði m.v. 50% útborgun og lán í 84 mánuði með 
7,7% vöxtum fyrir Kia Stonic EX. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 
9,25%. Heildarfjárhæð sem kaupandi greiðir er 3.625.947 kr.

Tilboðsverð frá 3.090.777 kr.
48.777 kr. á mánuði m.v. 50% útborgun og lán í 84 mánuði með 7,7% 
vöxtum fyrir Kia Sportage GT-line. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 
9,15%. Heildarfjárhæð sem kaupandi greiðir er 7.023.129 kr.

Tilboðsverð frá 5.990.777 kr.

25.777 kr. á mánuði m.v. 50% útborgun og lán í 84 mánuði með 
7,7% vöxtum fyrir Kia Ceed SW LX. Árleg hlutfallstala kostnaðar 
er 9,24%. Heildarfjárhæð sem kaupandi greiðir er 3.742.596 kr. 

Tilboðsverð frá 3.190.777 kr.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

ARSALA!
um vegna flutninga, aðeins í dag!



Humarpitsa
Þegar ég spyr fólkið mitt hvað það 
vilji í matinn þá fæ ég mjög oft, 
„viltu gera humarpitsuna þína“. 
Svarið auðvelt, JÁ. Pitsan er fín 
tilbreyting frá öllum jólamatnum. 
Pitsuna geri ég frá grunni, botninn 
er leynitrixið en hann þarf að vera 
sætur og stökkur. Ég geri aldrei 
rauða sósu á pitsuna, pensla hana 
með hunangi, sírópi og ólífuolíu.

Botn
500 g hveiti
3 dl volgt vatn
1½ tsk. þurrger
2 tsk. sykur eða hunang
1 tsk. sjávarsalt
3 tsk. ólífuolía

Gerið er leyst upp í volgu vatninu. 
Svo er öllu blandað saman í stóra 
skál, hnoðað vel. Setjið svo olíu 
í botninn á skálinni og svolítið 
yfir deigið. Hyljið skálina og látið 
hefast í 4-5 klst. Að sjálfsögðu er 
hægt að gera það í styttri tíma en 
botninn verður léttari og betri 
svona. Úr þessu nást 3-4 botnar.

Humar
Humar 1 poki (á um 3-4 pitsur )
⅓ rauður chili
1 hvítlaukur (þessi í körfunum)
Hnefafylli af basilíku
2 dl hvítvín (nota það í sparitil-
fellum)

Síróp
Steikið hvítlauk og chili á pönnu. 
Bætið humrinum út í, saltið og 
piprið og setjið síróp yfir, um 1 
msk. Hellið hvítvíni yfir og sjóðið 
humarinn í víninu. Bætið basilíku 
við. Takið af pönnunni og geymið 
til hliðar.

„Sósan“
Síróp
Hunang
Ólífuolía

Þessu er öllu blandað saman í 
jöfnun hlutföllum.
Skiptið deiginu í nokkra parta 
og fletjið út. Ég forbaka botnana 
alltaf. Setjið þá á bökunarpappír, 
bakið á 180°C í um 8 mínútur, 
takið út.
Penslið kantana á pitsunni með 
sírópsblöndunni, setjið svo ólífu-
olíu á miðja pitsuna.
Því næst er mozzarella-ostur 
settur á pitsuna. Takið nú humar-
inn og raðið á pitsuna. Ég set svo 
heil basilíkublöð á pitsuna, hún 
gefur extra gott bragð. Pitsuna 
baka ég svo á háum hita og blæstri 
þar til osturinn hefur bráðnað og 
að endingu set ég á undirhita.
Pitsuna krydda ég svo með sjávar-
salti og pipar og ríf vænan skammt 
af parmesanosti yfir.

Jólanammi fyrir  
og eftir mat.
Þetta er einstaklega gott nammi 
og svakalega fallegt.

100 g hvítt súkkulaði
100 g suðusúkkulaði
Bismark-brjóstsykur

Myljið brjóstsykurinn og geymið 
til hliðar.
Bræðið hvíta súkkulaðið og dreifið 
þunnu lagi á smjörpappír, kælið.
Bræðið þvínæst suðusúkkulaðið 
og dreifið yfir það hvíta. Sáldrið 
brjóstsykrinum yfir og þrýstið 
örlíð ofan á hann svo að hann 
festist við súkkulaðið. Kælið.
Brjótið súkulaðið svo og berið 
fram eða geymið í kæli.

Ég held að innst inni hafi 
ég alltaf haft áhuga á 
matargerð. Pabbi er 
frábær kokkur og hefur 
alltaf verið mikill sæl-
keri. Hann eldar alltaf 

„gourmet“ mat en mamma bakaði,“ 
segir Kristín Björk Þorvaldsdóttir, 
flugfreyja hjá Icelandair. Hún býr 
með Leifi Welding og á tvo drengi, 
Sólon Breka og Óliver Mána, frá-
bæra tengdadóttur, Ásgerði Diljá og 
svo er það hundurinn Theodór sem 
stelur jafnan athyglinni. „Ég fékk oft 
að hjálpa til í eldhúsinu og á ófáar 
matarminningar að heiman og úr 
æsku og þar spila hefðirnar stóran 
sess. Hins vegar eru ekki mörg ár 
síðan ég fór virkilega að njóta mín 
í eldhúsinu og er það uppáhalds-
staðurinn minn á heimilinu og án 
efa hjarta heimilisins.“

Hún segir að ítölsk matargerð 
höfði mest til sín og fátt toppi 
pitsu sem elduð er af ást og heima-
gert pasta. „Ég er svo lánsöm með 
að elska eiginlega allan mat, ég er 
matargat. Ég er kannski ekki hrifin 
af lirfum frá Suður-Kóreu en flest 
finnst mér gott. Það er hins vegar 
allt fallegt við ítalska matargerð og 
ástina á bak við matinn.“

Kristínu þykir mikilvægt hvernig 
maturinn er borinn fram, hvort sem 
það er soðin ýsa með kartöflum eða 
stórsteik. Einnig fólkið sem maður 
deilir matarstundinni með. „Það 
er ekkert sem gleður mig meira en 
að gefa fólkinu mínu gott að borða, 
horfa á það lygna aftur augunum 
og segja: „Vá, hvað þetta er gott“. Þá 
verð ég meyr og alsæl. Ég hef sjálf 
einu sinni grátið yfir mat sem ég 
fékk en það var ofureinfalt trufflu-
pasta,“ segir Kristín og hlær. „Ég, í 
orðsins fyllstu merkingu, grenjaði 
tárunum ofan í diskinn minn.“

Tímanum í eldhúsinu líkir Kristín 
við hugleiðslu. „Ég set alltaf góða 
tónlist á og oftar en ekki eitthvert 
gott „kántrístöff“ og ekki skemmir 
að fá sér gott vínglas á góðum degi. 
En samverustundirnar við matar-
borðið eru svo dásamlegar, þar eru 
símar stranglega bannaðir, samtöl 
og samveran dásamleg og það er 

það mikilvægasta við matargerð. 
Hins vegar þarf ég að æfa mig í því 
að deila verkum í eldhúsinu, ég á 
það til að vera eigingjörn á verkin 
þar,“ segir hún og hlær. Instagram-
síðan hennar Kristínar er kristin-
bjork76. gunnthorunn@frettabladid.is

Hefur grátið yfir 
bragðgóðum mat

Litlar Mascarpone-kökur
Þessar eru ljúffengar og fallegar

Botn
175 g Lu kex
1 msk. púðursykur
75 g brætt smjör
Krem
500 g þeyttur rjómi
1 msk. vanillusykur
250 Mascarpone
4 msk. appelsínusafi
100 g sykur

Myljið kexið í blandara. Bræðið 
smjörið og látið kólna. Blandið 
saman kexi, púðursykri og smjöri.
Setjið smjörpappír í lítil form og 
setjið mulninginn í botninn.
Þeytið rjóma og vanillusykur 
saman. Blandið saman Mascarp-
one, appelsínusafa og sykri og 
blandið þessu svo varlega saman 
við rjómann og vanillusykurinn. 
Setjið ostablönduna ofan á kex-
botninn og kælið í a.m.k. 4 klst. 
Mér finnst best að frysta þetta yfir 
nótt.

Takið kökurnar úr formunum og 
skreytið með t.d. bláberjum. Það 
er líka svakalega gott að setja kara-
mellusósu ofan á toppinn.

Kristín er frábær kokkur og deilir ýmsu úr eldhúsinu með fylgjendum sínum á 
instagram undir nafninu kristinbjork76, fyrir áhugasama. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Kristín Björk Þor-
valdsdóttir, flug-
freyja hjá Icelandair, 
er sögð meistara-
kokkur heima við. 
Hún er mikill sælkeri 
og elskar allan góðan 
mat, nema geitaost.

ÉG HEF SJÁLF EINU SINNI 
GRÁTIÐ YFIR MAT SEM ÉG
 FÉKK EN ÞAÐ VAR OFUR
EINFALT TRUFFLUPASTA.

Roma í bíó
Kvikmyndin Roma, 
eftir leikstjórann 
Alfonso Cuarón, 
hefur fengið ein-
róma lof gagn-
rýnenda og þykir 
með allra bestu 
myndum ársins. 
Hún er komin á 
Netflix en eindregið er mælt með því að fólk sjái hana í 
kvikmyndahúsi. Það er hægt í Bíói Paradís til  
22. desember.

Lauksúpa
Þetta er 
mánuðurinn 
þegar svo að 
segja allir borða 
yfir sig. Þeir 
sem vilja aðeins 
draga úr átinu 
ættu að setjast 
inn á Snaps og 
fá sér lauksúpu. 
Hún er algjör 
dásemd!

Slaka á!
Að búa við alvar-
lega streitu getur 
haft afdrifarík 
áhrif á  heilsuna 
eins og kom fram 
í viðamikilli úttekt 
í Tilveru Frétta-
blaðsins í vikunni. 
Gerið færra og 
leitið allra leiða til 
að hafa það nota-
legt í desember.

Dugnaður er 
ofmetinn
Í því sambandi 
þá er dugnaður 
ofmetinn. Fólki 
hættir til að 
vera stolt af 
eigin dugnaði 
eða barna 
sinna og hrósa í 
hástert fyrir. 
Hrósið frekar 
fyrir vandvirkni.

Hefnd grasflatarinnar
Hefnd gras-
flatarinnar eftir 
Richard Braut-
igan er bók með 
frumlegum, 
harmrænum og 
stundum fjar-
stæðukenndum 
örsögum sem 
hljóta að gleðja 
bókmennta-
unnendur.
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Komdu í JÓLAFJÖR Í Brimborg!
Við bjóðum um 500 mismunandi gerðir 

fólksbíla og atvinnubíla frá fimm

 bílaframleiðendum. Komdu. 

Gerðu jólabílakaupin í Brimborg. 

 – Við eigum rétta bílinn fyrir þig! 

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Opið virka daga 9-17

laugardaga 12-16 brimborg.is

 – Komdu í reynsluakstur í dag!

CICIC TRTRTROËOËOËNNN CC4C CCCACCTUTUUS FEFEFEELELL
11,21,2 bebensínsín, n 111101 heheh stötööfl,fl,fl, beibeibeinsknsknskipiptipturur
EEinE nign  fáanlanleguegur ssjáljálj fsksfskffs iptppiptururu á tá tilboðioði
Sannkölluð Citroën þægindi!

VerVerðlðlistaverð með málmmálmlimlittt 

og og náln ægðarskynjurum: 2.900.000 kr.

JólJólatiatilbolboð:ð: 2 62.60000.000000 krkr.

VerVe ðlistaverð með málmlit 3.090.000 kr.

JólJólatiatilblboð:ð: 2 72.79090.000000 krkr.

PEPEPEUGUGEOEOE T T T 20202 080 AACTCTIVVEEE
11,21,2 bebensínsínn, 8288 hehehh stötööt fl,fl,fl, beibeibeinsknsknskipiptipturr
EEinE nignnn  fáanlnlegegur ssjáljáljjj fskfskfskfss iptipturuu á tá ilbboðioði

- 300.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 300.000 kr.
+ VETRARDEKK

JÓLAFJÖR
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

VerVe ð með leiðsögukerfi: 4.916.000 kr.

JólJól tiatilblboðð: 4 24.29090.0.000000 kkr.

VOVOV LLVO OO V4V440C0CCC
DD2 D2 MomMomMomentententtum,m,m,, 11121 0 h0 h0 h0 hestestes öfl,öfl,öfl, sjsjsjáálfálfskiskiptuptupturrr
VVolV vo vvo V400 CrCross Cooountuntttry ry er er hhanhannaðnaðurur fyryfyririr 

ævintýralalegteg  líf í borg og bæ. Meeð notendavænni 

tæktæknini og nútú ímalegri hönhö nun er valið augljjgljg óst.

- 626.000 kr.
+ VETRARDEKK

MAMAZDZDDA AA CXCXCXX-33 VVVISSIOIONN AWAWWDDD
22,02,0 bebensíns n, 150150150 hhestötöfl,fl,fl,fl sjásjájáj lfslfsfskkipkipturtur
FjóFjóFF rhjhrhjólaóladridriff, einstööök hk hönnönnöö unun ogog

akstursupsuppliplifun. Vel búinn bíll.

VerV ðlistaverð með málmlit 4.070.000 kr. 

JólJólatiatilbolboð:ð: 3 63.65050.000000 krkr.

- 420.000 kr.
+ VETRARDEKK

Jólatilboð á glæsilegum 
nýjum bílum!

Opið 12-16 í dag!

FOFOF RDRDR KKKA+A+A+ ULTL IMMATATTE SPSPORORTT
11,21,2i bi bbensensnsín,ín,ín, 8585855 heheheh stöstötötöfl, fl, fl, 5 d5 d5 dyrayrayra oogog 55 gírgíríraaa
SStóS ri rr smáábílbíllinlinn!

Aukabúúnaðnaðuru í tilboðsbílum: Máálmlitur

Verð með málmlit: 2.055.000 kr.

JólJólatiatilbolboð:ð: 1 71.79090.000000 krkr.

- 265.000 kr.
+ VETRARDEKK



Leikkonan Hera Hilmars-
dóttir er stödd hér á 
landi og fylgir eftir stór-
myndinni Mortal Eng-
ines sem hún fer með 
aðalhlutverk í. Myndin 

er frumraun Christians Rivers og 
framleidd af Peter Jackson. Hera 
fær almennt mikið lof fyrir leik sinn 
í myndinni og þykir fara vel með 
hlutverk hinnar viljasterku upp-
reisnarkonu Hester Shaw.

Mortal Engines er byggð á fyrstu 
bókinni í fjögurra bóka bálki enska 
rithöfundarins Philips Reeve. 
Ef myndin verður vinsæl í kvik-
myndahúsum gæti verið að fleiri 
verði gerðar í framhaldi. Myndin 
gæti því orðið upphaf á kvikmynda-
bálki í ætt við önnur verk Peters 
Jackson, The Lord of the Rings og 
The Hobbit. 

Mortal Engines er framtíðar-
ævintýri. Borgir eru skriðdrekar 
sem ferðast um jörðina í leit að 
orku. Valta yfir og gleypa minni 
borgir. Grafík og tæknibrellur eru 
fyrirferðarmiklar en Hera sagði frá 
því á sérstakri Nexus-forsýningu í 
Laugarásbíói á miðvikudagskvöld 
að brellurnar væru minni en fólk 
grunar. Ótal risastór kvikmyndasett 

voru byggð, sum á stærð við heilan 
smábæ.

Finnur ekki fyrir frægðinni
Hera gefur sér tíma til að spjalla um 
hlutverkið og lífsins gang á Kaffi 
Vest. Hún hefur nóg fyrir stafni. 
Hefur ferðast landa á milli vegna 
frumsýninga Mortal Engines, því 
fylgir mikil vinna. Þá er hún í tökum 
á nýrri sjónvarpsþáttaseríu, See. 
Serían verður sú fyrsta úr smiðju 
Apple og er framtíðarævintýri eins 
og Mortal Engines. Sögusviðið er 
nokkuð óvanalegt en allir í þessum 
dystópíska heimi eru blindir. Hand-
rit þáttanna skrifar Steven Knight, 
höfundur Peaky Blinders, og þeim 
er leikstýrt af Francis Lawrence, 
sem leikstýrði meðal annars The 
Hunger Games: Catching Fire og 
Mockingjay 1 & 2.

Hera, finnur þú fyrir því að þú sért 
orðin fræg?

Hera hlær. „Nei, bara alls ekki. Ég 
finn bara fyrir því að það er meira að 
gera. Mér finnst annars afskaplega 
lítið hafa breyst. Ég tek ekki eftir því 
að fólk horfi meira á mig eða á eftir 
mér. Kannski er það af því að á plak-
ötum fyrir myndina er ég með trefil 
fyrir hálfu andlitinu,“ segir hún.

Hester, hún er skemmtileg kven-
hetja. Og óvenjuleg, er það ekki?

„Hún er meiri háttar og það ger-
ist ekki oft að maður fær boð um 
að leika hlutverk sem er jafn vel 
skrifað. Hún er svo marglaga og saga 
eins og hennar er miklu oftar sögð 
af karlhetjum í svona kvikmyndum. 
Hún er breysk, gerir mistök, er með 
stórt og ljótt ör í andlitinu. Það er 
dýpt í henni. 

Það er svo oft sem konur eru svo 
einhliða, sérstaklega í hasar- og 
hetjumyndum. Þar er oft gert út á 
útlitsmiðaðan kynþokka og karlar 
drífa söguna. Mortal Engines er 
hins vegar saga sem er drifin áfram 
af kvenhetjum. Sem eru sterkar og 
þær sýna miklu frekar sinn innri 
mann, mér finnst það svo ótrúlega 
mikilvægt,“ segir Hera.

Stórsigur að bera ör
„Hester er ekki sett í kynþokkafull-

an búning eins og oft verður þegar 
sögur sem þessar rata á hvíta tjaldið. 
Hún er ekki í þröngum fötum með 
ýktan farða og það er ekkert gert út 
á fegurð eða þokka. Ég er með stórt 
ör í andlitinu, er reytt og sveitt,“ 
segir Hera. Þó hafi sumir harðir 
aðdáendur bókanna orðið von-
sviknir yfir því að Hester hafi ekki 
verið enn ljótari. 

„Í bókunum er hún blind á öðru 
auga og með afar djúpt ör í gegnum 
andlitið, það vantar hluta af nefinu 
á henni. Mér fannst eiginlega stór-
sigur að ég var þó með svona stórt 
og ljótt ör í andlitinu. Það var tækni-
lega erfitt að gera stórt ör í kringum 
augnsvæðið. Það var tekin ákvörð-
un um að láta augnatillitið vera stór-
an hluta af tjáningu Hester á sínum 
innri heimi, þess vegna náði örið 
til dæmis ekki yfir augað,“ útskýrir 
Hera.

Klökknaði yfir Wonder Woman
Hún segist þrá að þróunin haldi 
áfram í þá átt að í kvikmyndum fái 
kvenhetjur í meiri mæli að sýna 
meira af sínum innri heimi í stað 
kynþokka. Og fái að vera sterkari og 
stærri gerendur í sögum kvikmynda.

„Veistu að ég eiginlega fékk kökk í 
hálsinn á nokkrum stöðum þegar ég 
horfði á Wonder Woman til dæmis. 
Í senunum þar sem við sjáum allar 
konurnar vera að berjast og gera 
bara alls konar áhugaverða hluti 
í myndinni, þá fann ég svo sterkt 
hvað ég sakna þess að konur fái 
þetta rými í kvikmyndum. En á 
sama tíma óskaði ég þess kannski 
að hún hefði fengið að vera aðeins 
hrárri, með minni förðun og svona. 
Af því kynþokki kvenna fyrir mér 
snýst ekki um að við séum fullkom-
lega tilhafðar. Sérstaklega ef við 
erum Wonder Woman og höfum 
í nógu að standa! Hverjum finnst 
ekki messí kona sexí?“ segir hún og 
skellir upp úr. 

„Maður er bara orðinn þreyttur á 
því að það sé einhver ákveðin hug-
mynd um kynþokka kvenna sem 
er bara alls ekki alltaf málið. Við 
höfum upp á svo miklu meira að 
bjóða.“

Ekkert grín að taka þessi skref
„Það væri svo frábært ef við kæm-
umst á betri stað sem samfélag. Það 
er ekkert grín að taka þessi skref í 
Hollywood. Auðvitað er staður 
fyrir fullkomið lúkk, flott bikiní eða 
þrönga galla, ekki misskilja mig, við 
þurfum alveg smá af hvoru tveggja, 
en það er bara ekkert jafnvægi í því. 

Sumar af þeim kvikmyndum sem 
hafa verið gerðar, þar sem reynt var 
að brjótast út fyrir rammann og 
ætlast til að þær gerðu vel á alheims-
vísu þess vegna, eru myndir sem eru 
einfaldlega bara ekki nógu góðar. Í 
mörgum þeirra eru konur gerðar 
„sterkar“ eða „áhugaverðar“ út frá 
einhverjum hugmyndum gamal-
dags karllægra viðmiða, enda oftast 
karlmenn sem skrifa, leikstýra og 
framleiða. 

Þessar myndir eru gerðar fyrir 
konur, svona til að sýna lit, og þegar 
konur mæta svo ekki í bíó af því að 
þær eru engan veginn að tengja við 
myndina, þá er ástæðan sem er gefin 
oft svo fráleit. Ég gleymi því til dæm-
ist aldrei þegar einn framleiðandinn 
einnar þannig stórmyndar sagði við 
mig: „Það sem við lærum á þessu er 
að næst höfum við karlmann með 
henni. Það er betra.“ 

Þetta snýst náttúrulega engan 
veginn um það. Það að niðurstaðan 
hafi í einlægni verið að myndir sem 
konur leiða geri það ekki nógu gott 
í kvikmyndahúsum er sorglegt. 

   Konur    
     dæmdar 
eftir útlitinu

„Ef ég hugsaði 
ekki þannig, þá 
væri ég búin að 
gefast upp,“ segir 
Hera Hilmars-
dóttir um leik-
listina. Hún hefur 
einbeittan vilja að 
vopni í velgengni 
sinni í Holly-
wood. „Ég held 
stundum að fólk 
sé svolítið hrætt 
við mig því ég tek 
þetta allt saman 
svo alvarlega.“ 

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

„Veistu að ég eiginlega fékk kökk í hálsinn á nokkrum stöðum þegar ég horfði á Wonder Woman,“ segir Hera og vill að konur fái meira rými í kvikmyndum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ÞETTA VERÐUR AÐ BREYT-
AST OG VIÐ VERÐUM AÐ 
FARA AÐ HORFA MEIRA Á 
INNRI HEIM KVENNA. UPP-
LIFANIR ÞEIRRA OG HUGS-
ANIR EN EKKI STATT OG 
STÖÐUGT Á ÚTLITIÐ. 
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Ég vona því að mynd eins og 
Mortal Engines verði ekki dæmd 
út frá því að kona leiði hana!“ segir 
Hera og hlær. „Reyndar er Hester 
með gæja í eftirdragi mestalla 
myndina, Tom, svo kannski yrði 
hún frekar dæmd fyrir að vera ekki 
nógu „hot“! En það væri þá algjör 
raunveruleg birtingarmynd ádeilu 
Mortal Engines, svo kannski væri 
eitthvað fútt í því.“

Töluðu um kindur á Skype
Tökurnar tóku sex mánuði á Nýja-
Sjálandi. Þar hefur samfélagið 
dafnað í kringum kvikmyndagerð 
Peters Jackson á áþreifanlegan hátt. 
Hera sendi prufutöku af sér fyrir 
myndina sem hún tók upp á Leifs-
götu. Síðan var hún boðuð í spjall 
nokkrum dögum síðar á Skype 
með leikstjóranum Christian Rivers, 
Peter Jackson, Fran Walsh og Phil-
ippu Boyens sem framleiða einnig 
og skrifa handritið með Peter. Í því 
spjalli segir Hera að þau hafi mest 
rætt um söguþráðinn, karakterinn 
og svo kindur. Hvort þær væru fleiri 
en íbúar hvors lands fyrir sig. Og þar 
með var hlutverkinu landað.

„Það sem stendur upp úr í þessu 
öllu er hreinlega reynslan af því að 
taka þátt í þessu ferli. Þetta var á 
svo stórum skala. En vegna þess hve 
indælt samfélag Peter er búinn að 
byggja upp í kringum kvikmynda-
gerð sína þá upplifði ég vinnuna 
á svipaðan hátt og ég væri að taka 
þátt í lítilli sjálfstæðri kvikmynd. 
Það er mikið jafnræði í vinnu við 
kvikmyndina á allan hátt. Það er 
samt auðvitað alltaf pressa að leika í 
kvikmynd sem er framleidd af Peter 
Jackson. Maður veit að maður þarf 
að gera eins vel og maður mögulega 
getur, eins og náttúrulega alltaf.

Peter er frábær, svolítill nörd og 
almennt mjög indæll maður. Hann 
er með hugann við verkefni sem 
snýst um að búa til hamborgara-
kjöt úr plöntum. Hann var alltaf að 
bjóða manni í mat að smakka þessa 
grænkeraborgara. Hann er ofboðs-
lega afslappaður.

Ég bjó í einu af húsunum þeirra 
sem liggja á strandlengju. Var fáein-
um húsum frá honum og fjölskyldu 
hans. Það var mjög huggulegt. Stutt 
að rölta á milli ef ég vildi kíkja í 
heimsókn, nota sundlaugina eða 
klappa köttunum. Við dóttir þeirra 
erum líka góðar vinkonur í dag. Tek 
það samt fram að þau lifa alls ekki 
eins og kóngar þó að það hljómi 
kannski þannig þegar minnst er á 
sundlaugar og svona. Þau eru virki-
lega hluti af samfélaginu,“ segir Hera 
frá.

Viss um meira samstarf 
Finnst þér aldrei skrýtið að kynnast 
fólki svona náið og fara svo bara á 
næsta stað, næsta sett?

„Maður fer að venjast því. Þetta 
er flæði. Fyrst var maður fullur 
trega en svo áttar maður sig á því 
að maður hittir marga vinnufélaga 
sem maður hefur tengst vel aftur. 
En stundum sækir þetta á mig. Það 
fer eftir því hvernig maður dílar við 
það. Mér fannst skrýtið að klára 
túrinn með þeim en ég veit að ég get 
alltaf hoppað upp í flugvél og farið 
í frí til þeirra til Nýja-Sjálands. Þau 
eru ekki farin úr lífi mínu og ég er 
reyndar viss um að við gerum aðra 
mynd saman. Hvort sem það verður 
framhald á Mortal Engines eða eitt-
hvað annað,“ segir Hera.

Hvað er það besta við að starfa 
sem leikkona?

„Það er það að fara inn í alls konar 
sögur. Hugsanir og heima og ferðast 
á ólíka staði í heiminum. Að sjá og 
finna, setja sig í spor annarra og geta 
breitt út sögur frá einu heimshorni 
til annars,“ segir Hera.

Konur dæmdar eftir útlitinu
Hera segist alltaf taka eitthvað með 
sér úr hverju hlutverki og frá hverj-
um stað.

„Ég fann hugrekki og enn meiri 
viljastyrk en ég taldi mig búa yfir í 
söguhetjunni Hester. Ég er svolítið 
mild að eðlisfari en ég get líka verið 
sterk. Mér finnst ég sterkari eftir 
að ég kynntist Hester,“ segir Hera. 
„Fólk dæmir hana. Samfélagið er  

alltaf að dæma konur eftir útlitinu.“
Minna „hot“ í ár?
„Já, einmitt,“ segir Hera og skellir 

upp úr. „Þetta verður að breytast og 
við verðum að fara að horfa meira 
á innri heim kvenna. Upplifanir 
þeirra og hugsanir en ekki statt og 
stöðugt á útlitið. Auk þess sem við 
rennum ekki út, takk fyrir. Við erum 
eins og falleg tré sem verða stærri og 
meiri, marglaga með djúpum línum, 
og fallegri fyrir vikið,“ segir Hera.

Gjöf að fá Herdísi fyrir kennara
Hera sleit barnsskónum í Hlíða-
hverfi í Reykjavík og gekk í Ísaks-
skóla. Hún hugsar með hlýju til skól-

ans og síns gamla umsjónarkennara, 
Herdísar Egilsdóttur.

„Herdís Egilsdóttir var umsjónar-
kennari minn frá því ég var fjögurra 
ára þangað til ég var átta ára gömul.

Ég áttaði mig á því seinna hvað 
það var mikilvægt hvað hún kenndi 
okkur og hvernig. Ég skil ekki af 
hverju það er ekki meira af þessu 
alls staðar. Að fara í gegnum það 
að búa til sitt eigið land, þjóðsöng, 
kosningar. Lýðræði og allt svona. 

Þegar Lion King kom út fórum við 
öll saman í röð niður í kjallara og 
þar var líklega fyrsti stóri flatskjár 
landsins!“ segir hún og hlær. „Við 
sátum og horfðum á myndina. Það 

Hera notar app 
sem heitir Head-
space til að róa 
hugann þegar 
hún er á þönum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Hlutverk eins og Hester Shaw eru ekki á hverju strái í Hollywood.  

eru ekki allir kennarar sem myndu 
fatta að góð kvikmynd er kennslu-
efni og tæki til að kveikja á alls 
kyns hugtökum og málefnum. Við 
ræddum um myndina. 

Herdís er algjörlega einstök. Ég 
var heppin að fá að fara til hennar, 
það varð næstum ekki. Svona 
grunnur hjálpar öllum. Skapandi 
og virk gagnrýnin hugsun er svo 
mikilvæg og gagnast ekki bara lista-
mönnum heldur hverjum sem er.“

Dauðans alvara
Hera hefur frá barnsaldri ætlað sér 
að verða leikkona. Móðir Heru er 
Þórey Sigþórsdóttir leikkona og 
faðir hennar er Hilmar Oddsson 
leikstjóri.

„Ég lærði af þeim að þú þarft að 
gefa þig allan í leiklistina. Fyrir mig 
var þetta alltaf stefnan. Ég var alltaf 
í þessum heimi. Foreldrar mínir 
reyndu í fyrstu að fá mig ofan af 
því að fara í leiklistarbransann. En 
þegar þau fundu og sáu hvað ég var 
einbeitt þá naut ég stuðnings þeirra. 
Mér var alltaf dauðans alvara með 
þessu,“ segir hún og skellir upp úr. 
„Ég held stundum að fólk sé svolítið 
hrætt við mig því ég tek þetta allt 
saman svo alvarlega,“ segir hún. 

En málið er að ef þú ætlar þér að 
verða leikari, þá verður það að vera 
þannig að þú vilt ekkert annað. Og 
þannig er það með mig. Ég vil ekkert 
annað, annars væri ég löngu búin að 
gefast upp.

Ég læri það annars meira og meira 
með aldrinum að taka hlutunum 
minna alvarlega. Ég upplifði að ég 
bar mikla ábyrgð sem barn. Þegar 
þú átt listamenn fyrir foreldra þá er 
alveg líklegt að þú hafir áhyggjur af 
því hvort þau nái endum saman um 
mánaðamótin og svona, eða hvað 
þau eru að vinna á mismunandi 
stöðum og lengi. Þetta er sérstakur 
og krefjandi heimur en það gefst 
líka oft tækifæri til að eyða tíma 
með foreldrum sínum sem aðrir 
hafa ekki sem eiga foreldra sem 
vinna „venjulegri“ vinnutíma eða 
vinnu.“ 

Fékk lánað selló á Nýja-Sjálandi
Hera er gæddi fleiri hæfileikum. Hún 
æfði á selló í mörg ár og lærði meðal 
annars í Tónlistarskóla Reykjavíkur 
hjá Gunnari Kvaran. Tónlistin laut í 
lægra haldi fyrir leiklistinni.

„Ég er ekki í sama formi og ég var. 
Ég mætti spila oftar. Sellóið er stórt 
og ég ferðast ekki alltaf með það. Ég 
hætti að æfa á selló eftir fyrsta árið 
mitt í MH. En ég gríp oft í sellóið, 
því fylgir ákveðin slökun að spila á 
það. Ég á mitt eigið hljóðfæri sem 
ég spila stundum á í London. En ég 
er oft stirð og klaufaleg þegar langt 
líður á milli. Þetta er þó allt þarna 
einhvers staðar, og fer að glitta í það 
aftur þegar maður gefur sér tíma í 
það. Í tökum á Mortal Engines fékk 
ég lánað selló sem afi leikstjórans 
smíðaði, það var virkilega fallegt 
hljóðfæri. Þægilegt að spila á það 
og fyrirhafnarlaust.“  

Vildi fara erfiðu leiðina
Ferill Heru fór strax af stað eftir 
að hún útskrifaðist frá LAMDA í 
London – The London Academy of 
Music and Dramatic Arts. „Ég fann 
að ég myndi hafa gott af því að fara 
út. Ég var farin að fá hlutverk hér 
heima. Þannig að það var smá erfitt 
að fara út og í annað land. Þar sem 
enginn þekkir þig. En ég vildi fara 
erfiðu leiðina,“ útskýrir Hera sem 
fór í gegnum strangt inntökupróf en 
um 4.000 manns sóttu um og aðeins 
29 komust inn.

„Ég vildi vita hvert þetta myndi 
leiða mig. Eftir á að hyggja var þetta 
risastórt verkefni sem fylgdi mikið 
álag. En ég hafði þetta nú af. Þó að 
stundum hafi ég keyrt mig út svo að 
það hreinlega sá á mér. Leiklistar-
skólar eru svo mismunandi. Hlut-
verkin sem ég tók að mér á Íslandi 
áður en ég fór út reyndust mér vel. 
Ég lærði af þeim. En svo var hollt að 
læra ýmislegt annað nýtt. Best var 
að ná betur utan um tungumálið. 
Ég var hægari í öllu, til dæmis í því 
að segja brandara. En það kom fljótt. 
Eg get það núna eftir að hafa búið 
í London í áratug. Loksins!“ segir 
Hera og hlær.

Undið upp á sig 
Verkefni Heru hafa stækkað veru-
lega að umfangi og því fylgir mikið 
umstang. Hera nýtur aðstoðar 
umboðsskrifstofu, tveggja umboðs-
manna, lögfræðings, almanna-
tengslateymis og stílista.

„Þetta hefur undið svolítið upp á 
sig. Mér finnst þetta stundum svo-
lítið skrýtið. Hvað það eru margir 
sem vinna fyrir mig, eða með mér. 
Það hefur bæði sína kosti og galla. 
Það er nú auðvitað jákvætt að ég er 
með heilan her með mér. En mér 
finnst samt gott að hafa sem mest 
samskipti við fáeina aðila, minn 
innsta hring. Þannig næ ég betur að 
halda stjórn.“ 

Einfaldar líf sitt og setur mörk
Hvað gerir þú til að slaka á? 

„Ég reyni að sofa. Sem hefur ekki 
verið að ganga vel, vegna ferðalaga 
og tímamismunar. Ég reyni að undir-
búa mig, mér finnst það minnka 
álagið, hvað er ég að fara að tala um? 
Og ég reyni að einfalda allt sem ég 
geri og leyfi fólki í kringum mig að 
gera það sem það er sérfræðingar í. 

Ég er líka að reyna að setja mörk, 
ég er mjög greiðvikin manneskja að 
eðlisfari. En ég er núna að átta mig á 
því að ég get ekki hjálpað öllum sem 
vilja aðstoð mína, hvort sem það 
tengist bransanum, að koma sér á 
framfæri eða einhverju öðru. Maður 
getur ekki gert allt. Þó að mig langi 
og ég reyni. Ég er að læra á þetta. 

Já, og svo reyni ég bara að fara 
í heitt bað og hlusta á tónlist. Ég 
nota líka app í símanum sem heitir 
Headspace, það hjálpar mér mikið. 
Sérstaklega núna þegar ég hef lít-
inn tíma þá nota ég appið, hlusta á 
skilaboðin og það róar hugann og 
hjálpar mér að ná áttum. Ég mæli 
með þessu,“ segir Hera. „Ég reyni 
líka að passa upp á það að borða, 
því það er létt að hreinlega gleyma 
því. Ég drekk ekki kaffi, eða ég reyni 
allavega að halda mig frá því, því 
það er voða gott, en það gerir mig 
alveg ruglaða!“ segir hún og hlær.

ÞAU ERU 
EKKI FARIN 
ÚR LÍFI 
MÍNU OG ÉG 
ER REYNDAR 
VISS UM AÐ 
VIÐ GERUM 
AÐRA MYND 
SAMAN. 
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15.12 - 16.12

SKATT 
FRÍ

Tilboðið gildir til og með 16. desember og gildir ekki með öðrum tilboðum. 5% vildarafsláttur bætist ekki ofan á önnur tilboð.

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

**Verðlækkunin, 9,91% af allri bóka- og tímaritasölu annars vegar og 20% hins vegar af öðrum vörum, er alfarið á kostnað Pennans.

*Verðlækkunin gildir ekki af Óskaskrínum, frímerkjum og góðgerðarvörum.

FELLUM NIÐUR JAFNGILDI VIRÐISAUKASKATTS AF   

ÖLLUM VÖRUM 
ALLA HELGINA!

*



Þegar Bjarni F. Bjarnason 
rithöfundur var tíu ára 
gamall bjó hann í gamla 
læknishúsinu á Eyrar-
bakka með öldruðum 
frændum sínum, öðrum 

blindum og hinum mállausum. Þá 
kynntist hann sögu hússins vel. Það 
brann en var endurbyggt árið 1916 
af afa Bjarna. Í húsinu kom líklega 
upp taugaveiki og þar urðu óvænt 
dauðsföll. Bjarni hefur í gegnum 
árin nýtt Læknishúsið til skrifta og 
hvíldar með fjölskyldunni og árið 
2011 bjó hann í húsinu um skeið 
með eiginkonu sinni, Katrínu Júlíus-
dóttur. Þá var hún iðnaðarráðherra 
og kasólétt að tvíburum.

Í nýrri skáldsögu sinni, Læknis-
húsið, er líf þeirra hjóna á þessum 
tíma, saga hússins og æskuminn-
ingar Bjarna grunnur.

Þurftu að stækka við sig
„Ég nota sögu hússins og okkar 
sem sögusvið, byggi á minningum 
mínum og skálda atburði ofan 
á þær. Árið 2011, sama ár og ég 
og Kata giftum okkur og hún var 
barnshafandi að strákunum okkar, 
ákváðum við að búa í Læknishúsinu 
um tíma af því að við vorum á milli 
húsnæða,“ segir Bjarni frá.

„Við þurftum að stækka við 
okkur. Við bjuggum í 70 fermetra 
íbúð í Kópavogi og með tvo ungl-
inga á heimilinu, mér fannst bráð-
sniðugt að flytja á Eyrarbakka á 
meðan við værum að finna út úr 
húsnæðismálunum,“ segir Katrín.

„Þetta var um vetur og fram til 
næsta vors. Eða þar til drengirnir 
okkar voru um tíu daga gamlir. Ég 
var reyndar stundum hér í bænum 
því þetta var snjóþungur vetur og 
öryggisins vegna þurfti ég að vera 
nærri sjúkrahúsinu,“ segir Katrín 
og segir Bjarna hafa þótt skelfileg 
tilhugsun að hún væri að keyra í og 
úr vinnu yfir heiðina.

Bjarni dæsir við tilhugsunina. 
„Hún vann mjög lengi þessa með-
göngu miðað við það að hún gekk 
með tvíbura. Eiginlega þangað til 
hún var kasólétt. Ég gat ekki hugsað 
til þess að hún myndi kannski festa 
sig á heiðinni,“ segir hann.

Katrín brosir og rifjar upp að 
hann hafi stundum tekið á móti 
henni þegar hún kom heim eftir 
langan vinnudag með ströngum 
svip. „Stundum þegar ég kom heim 
var Bjarni á svipinn eins ég væri 
fimmtán ára og hefði verið úti 
fjórum tímum fram yfir útivistar-
tímann. Þá beið hann í glugganum 
strangur til augnanna,“ segir Katrín 
og hlær. „Hann var svo hræddur  

Dularfulla húsið á Eyrarbakka 

Bjarni og Katrín fyrir framan gamla Læknishúsið á Eyrarbakka. Þar bjuggu þau um vetur árið 2011 og fundu fyrir nærveru liðinna í húsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við gamla læknis-
húsið á Eyrarbakka 
loða sögur um 
draugagang. Bjarni 
M. Bjarnason skrif-
aði skáldsögu sem 
byggir á atburðum 
frá því hann og eigin-
kona hans, Katrín 
Júlíusdóttir sem þá 
var iðnaðarráðherra, 
bjuggu í húsinu. Lög-
regla vaktaði húsið.  

um mig og tvíburana,“ segir hún.
„Svo voru eldri strákarnir okkar, 

Júlíus og Snorri, líka hjá okkur. 
Þeir eru þá ellefu og tólf ára gamlir 
og það var sérstakt fyrir þá því við 
vorum ekki með sjónvarp og það 
var lélegt internet. Þarna var mikið 
spilað,“ segir Bjarni. „Snorri kunni 
vel við sig. Hann hefur verið mikið 
þarna í gegnum tíðina. Hann hefur 
verið á sama aldri og ég var þegar 
ég bjó þarna. Eins og fram kemur 
í sögunni fara að rifjast upp fyrir 
söguhetjunni minningar úr æsku 
og það kallast á við mitt líf og mínar 
minningar,“ segir Bjarni frá.

Annar mállaus og hinn blindur
„Þetta voru ömmubræður mínir 
og ég var stundum einn með þeim. 
Pétur sem var blindur sá um bóka-

safnið sem var í húsinu. Ég las fyrir 
hann. Hann sá líka um veðurathug-
anir og ég veit eiginlega ekki alveg 
hvernig hann fór að því. Bróðir hans, 
Siggi, talaði aldrei. Hann gat það 
alveg en gerði það ekki. Stundum 
var eins og þeir hefðu yfirskilvitlega 
tengingu á milli sín. Hvor um sig 
hefði ekki komist af einn, en saman 
voru þeir sjálfstæðir. 

Ég hugsa oft um hver Siggi var, 
hvað hann var að hugsa.

Pétur var Nýalssinni og hneigðist 
að kenningum Helga Pjeturssonar 
sem sneri að því að maðurinn lifði 
á öðrum plánetum eftir dauða sinn. 
Draumar okkar á jörðinni væru sýn 
í líf á öðrum plánetum.

Þegar ég var hjá honum spurði 
hann mig oft hvað mig hefði dreymt. 
Það var mjög algeng spurning, þá 

vissi ég ekki af hverju. En seinna 
meir fór ég að skrá drauma og skrif-
aði draumadagbók. Þegar maður 
hugsar til baka þá er líklegt að áhug-
inn hafi byrjað þarna. Í því að ræða 
drauma mína við Pétur,“ segir Bjarni.

Lá fyrir í herbergi stúlknanna
Tvær stúlkur, Vigdís og Valgerður, 
dóu í húsinu. „Líklega úr taugaveiki. 
Þær hafa verið 12 og 21 árs gamlar. 
Ég fann mikið fyrir nærveru þeirra.

Kata þurfti að vera rúmliggjandi 
mikið og lá um tíma í herberginu 
sem þær dóu í. Henni fannst það 
ekki óþægilegt, heldur gott.“

Kata tekur undir það. „Já, veistu, 
mér finnst nærvera þeirra góð. Mér 
finnst gott að vera inni í herberginu 
þar sem stúlkurnar létust. Þetta voru 
góðar stúlkur sem veiktust. 

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

KATA ÞURFTI AÐ VERA 
RÚMLIGGJANDI MIKIÐ OG
LÁ UM TÍMA Í HERBERGINU
 SEM ÞÆR DÓU Í. HENNI 
FANNST ÞAÐ EKKI ÓÞÆGI-
LEGT, HELDUR GOTT.
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UNGFRÚ ÍSLAND EFTIR AUÐI ÖVU ÓLAFSDÓTTUR

„Frábær skáldsaga, full af
dýpt og ríkum mannskilningi. 
Verk sem mun lifa.“
KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR,
FRÉTTABLAÐIÐ

„Þetta er alveg æðislega vel 
gerð bók.“
ÞORGEIR TRYGGVASON, KILJAN 
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En ég hef upplifað ótta í húsinu. 
Ég var langþreytt og Bjarni stakk 
upp á því að ég færi þangað til að 
hvíla mig. Í nokkra daga. Fyrstu 
nóttina var ég ennþá andvaka 
klukkan fjögur. Það heyrist svona 
ýmislegt í húsinu, úti blæs vindur 
og það gnauðar. Ég beit á jaxlinn 
og sagði við mig: Nú gengur þú um 
húsið, skoðar hvern einasta krók 
og kima. Þá veistu að þetta er allt í 
lagi. Þetta gerði ég og sofnaði loks-
ins. Eftir þetta hef ég aldrei fundið 
til ótta þrátt fyrir alls kyns skrýtin 
hljóð. Þetta er gamalt hús og saga í 
hverju herbergi,“ segir Katrín.

Fuglar flögrandi í húsinu
„Það er líka gömul matarlyfta inni 
í veggnum,“ segir Bjarni. „Það var 
eldhús niðri og maturinn fór upp 
í lyftu. Mig hafði dreymt einhvern 
tímann að stúlkan sem lést hefði 
verið inni í þessari matarlyftu. Sagt 
Kötu að þetta hefði verið herbergið 
hennar og það hjálpaði ekki. Og 
í kjallaranum, þar eru krossarnir 
úr kirkjugarðinum, af leiði þeirra 
bræðra,“ segir hann.

„Þetta var einkennilegur vetur og 
við vorum undir miklu álagi bæði 
tvö,“ segir Katrín.

Oft þegar við komum heim voru 
fuglar komnir inn í húsið og flögruðu 
um. Stundum fundum við þá dauða á 
gólfinu. Líklega flugu þeir niður skor-
steininn. Þetta var svo kaldur vetur 
og mikið frost,“ segir hún.

Alvarlegar hótanir
„Svo voru löggubílar sífellt að keyra 
fram hjá húsinu og voru viðloðandi. 
Katrín var iðnaðarráðherra á þess-
um tíma og henni bárust alvarlegar 
hótanir.

Við vorum með öryggishnapp 

bæði á náttborðinu og í eldhúsinu,“ 
segir Bjarni frá.

„Mér var oft hótað. Nema að í 
þetta skipti, þá var það talið alvar-
legt. Af því að viðkomandi hafði 
sýnt áður að hann væri líklegur til 
að láta verða af hótunum sínum. 
Þannig að allt í einu voru lögreglu-
bílar keyrandi í sífellu um þennan 
annars rólega litla bæ, Eyrarbakka.“

„Og þegar gesti bar að garði, þá 
opnaði ég brúnaþungur. Ég var 
áhyggjufullur og ég býst við að ég 
hafi verið tortrygginn,“ segir Bjarni 
og brosir.

„Ég var miklu rólegri yfir þessu en 
hann. Ég var náttúrulega kasólétt 
svo ég skil alveg hvað hann Bjarni 
tók þessu alvarlega.“

Sterk nærvera í húsinu
Hafa alltaf loðað við húsið sögur af 
draugagangi?

„Ég hef unnið svo oft í þessu húsi 
sem annars stendur bara autt. Ein-
hvern tímann var ég að ganga í 
nágrenninu og geng fram á krakka-
skara sem spyr mig hvar ég búi. Þegar 
ég sagði þeim að ég væri í Læknishús-
inu sögðu þau: Já, draugahúsinu. Ég 
var orðinn skrýtni maðurinn, hálfur 
úr öðrum heimi, eins og Pétur frændi 
var oft álitinn vera.

Mín fyrrverandi, barnsmóðir mín, 
þegar hún var þarna, þá þorði hún 
ekki að fara ein á klósettið á nótt-
unni. Svo þegar við sátum úti í garði, 
þá horfði hún aldrei upp á gluggana 
því henni fannst ung stúlka horfa á 
sig. Ég myndi miklu frekar vilja lýsa 
því þannig að það sé sterk nærvera í 
húsinu. Mikil og nánast áþreifanleg 
saga. Það eru margir gamlir hlutir og 
minjar sem við höldum upp á. Til 
dæmis hundrað ára gamall sólstóll 
og maður sér á gömlum myndum að 

Vigdís og Valgerður, 
feigar, sátu í honum 
á sólardögum. Fal-
legar og heilbrigðar 
stúlkur úti í garði. 
Svo veit maður 
örlög þeirra og þá 
fer maður að hugsa 
um hver saga þeirra 
var.“

Dularfullir 
bræður
En frændur þínir? 
Finnur þú fyrir 
þeim?

„Þeir voru auð-
vitað mjög dular-
fullir  bræður. 
Siggi hafði gaman 
af því að skrifa 
þótt hann kysi að 
tala ekki. En Pétur 
hafði mikla þörf fyrir að miðla því 
sem hann var að hugsa. Sér í lagi um 
dulspeki. Þannig að Pétur talaði og 
Siggi skrifaði niður. Ég hef lesið sumar 
af færslunum. Pétur hefur greinilega 
haft gott minni. Textinn flæðir eins 
og lífgeislarnir sem hann talaði um, 
milli pláneta, engir punktar, engar 
kommur. Í einni færslunni sést að 
Siggi hefur, eftir margra mánaða 
þögn, lagt eitthvað til málanna. Það 
stendur ekki skrifað, hann skráir 
ekki sín eigin orð. En svar Péturs 
er skýrt: Nei, það er alls ekki rétt 
hjá þér, Siggi!“ segir Bjarni og hlær. 
„Loksins þegar hann sagði eitthvað, 
þá sló bróðir hans það út af borðinu, 
kannski af því það tengdi draumana 
við Eyrarbakka, fremur en aðrar plán-
etur,“ segir hann hugsi. 

Sat í smók í ólæstum húsum
„Svo fannst mér sæt sagan af Sigga 

sem ég heyrði á þorrablóti í bænum. 
Honum fannst gott að reykja og 
vissi hverjir reyktu í bænum. Á 
meðan fólk var í vinnunni, og skildi 
eftir ólæst eins og þá var venja, átti 
hann það til að skreppa aðeins inn 
til fólks og fá sér sígarettu. Svo komu 
menn heim og þá sat Siggi og reykti 
í eldhúsinu í mestu makindum. Það 
þótti ekki tiltökumál. Þessi tími er 
svolítið týndur. Þetta innilega traust 
og væntumþykja gagnvart þeim 
sem voru öðruvísi. Þeir gegndu hlut-
verki í bæjarlífinu, þótt þeir væru 
sér á parti,“ segir Katrín. 

Trúið þið á drauga? 
Kata hristir höfuðið. En dregur svo 

úr. „Ég segi alltaf nei. En stund-
um kemur 
eitthvað sem 
er óútskýran-
legt, tilfinn-
ing, lykt eða 
hljóð, og ég 
viðurkenni að 
þá get ég ekki 
svarað þessari 
spurningu. En 
maður á bara 
að hafa gaman 
af þessu. Það 
er notalegt að 
tengja sig við 
hið liðna. Við 
tengjumst öll í 
gegnum minn-
ingar okkar og 
fortíð, sjálfs-
my n d  o k ka r 
byggir á fortíð 
okkar. Maður 
á að leyfa þeim 
liðnu að lifa með 

okkur. En á notalegan hátt. Þetta eru 
ekki skelfilegar draugasögur. Það er 
ekkert að óttast,“ segir Katrín. 

 Bjarni tekur undir. „Einmitt, for-
tíðin er draugur, sem stundum talar 
eigin röddu í gegnum mann.“

Læknishúsið – brot:
Magdalena hrökk upp úr þungum 
draumförum við ítrekuð krafshljóð 
og undraðist hvort það væru komnir 
krummar á þakið aftur. Klærnar á 
þeim áttu til að dragast eftir báru-
járninu með skerandi ískri. Þegar 
hún sá á glugganum að enn var nótt 
hugsaði hún með sér að hrafnar 
væru vart á ferðinni á þessum tíma, 
hún hlaut að hafa vaknað upp við 
eitthvað annað. Henni virtist sem 
hún heyrði brakið í hurðinni í stiga-
ganginum frammi og sem einhver 
gengi niður stigann. Kallaði:

„Steinar, geturðu ekki sofið!“
Ekkert svar. Hún kallaði hærra. 

Árangurslaust. Henni flaug í hug að 
hann væri með þráðlausu heyrnar-
tólin á eyrunum og heyrði því ekki 
í henni. Hún velti sér á hina hliðina 
og breiddi yfir sig, en fann ekki róna 
þótt hún gæti vart haldið augunum 
opnum. Atburðir kvöldsins þvældust 
inn í draumkenndar hugsanir, hún 
varð áhyggjufull og saknaði stúlkn-
anna. Kannski var það vegna þeirra 
sem hann gat ekki sofið? Hún ákvað 
að fara framúr og gá að honum, en 
byrjaði á að loka glugganum því 
blaktandi gluggatjöldin höfðu velt 
um kaktusi og glasi á náttborðinu. 
Hún fór í náttsloppinn og eftir við-
komu á klósettinu þar sem hún dott-
aði þar til hún rak ennið í vaskinn 
rölti hún niður stigann. Í ganginum 
og eldhúsinu var slökkt svo hún gáði 
inn í stofu. Tunglsljósið féll inn um 
garðgluggann, á sófann þar sem hún 
sá ekki betur en að ung kona lægi 
sofandi. 

Magdalena starði á mjúkar línur 
þessarar ungu, hrokkinhærðu konu 
andartak og rifjaði upp kvöldið. 
Þegar þau brunuðu burt í sjúkra-
bílnum hafði barnapían enn verið 
í húsinu. Er þau Steinar komu heim 
aftur höfðu þau ekki farið inn í stofu, 
heldur rakleitt upp í svefnherbergi. 
Veslings barnapían hafði legið hér 
allan tímann. Stúlkan velti sér að 
henni, horfði til hennar með svefn-
höfgi draumaheima í augunum.

„Það hefur alveg gleymst að koma 
þér heim í öllum flýtinum, blessun-
inni. Er ekki einhver farinn að hafa 
áhyggjur af þér vina mín?“

„Nei.“
„Jú, það er ég alveg viss um. Komdu 

á fætur, Steinar keyrir þig heim.“
„Hann fór að vitja um þá sem hann 

elskar.“
„Hverja?“
„Petrínu.“
„Er hann ekki bara uppi í vinnu-

herbergi?“
Magdalena opnaði vængjadyrnar 

að ytri stofunni, gekk í gegnum þær 
og leit út um vesturgluggann. Bíllinn 
var ekki á planinu.

„Jú, það er rétt hjá þér.“
Stúlkan hóstaði og ræskti sig að 

baki hennar. Magdalena lokaði 
glugga:

„Það hefur slegið að þér í drag-
súgnum. Sestu upp hérna við borð-
stofuborðið. Ég laga te og brauðsneið 
handa þér, og læt svo sækja þig. Ég 
get ekki verið þekkt fyrir að sleppa 
þér út um miðja nótt án góðgerða.“

Stúlkan var sest upp þegar Magda-
lena kom aftur inn í stofuna með 
rjúkandi teið á bakka, horfði þung-
brýnd til hennar. Magdalena lagði á 
borð fyrir þær og settist gegnt henni. 
Stúlkan sleppti ekki af henni kyrrum 
augunum:

„Steinar er sérstakur.“
Magdalena kímdi með blik í 

augum:
„Hann getur verið svo utanvið sig 

að hann ætti að hafa einhvern til að 
líta eftir sér öllum stundum. Hann 
hefur oftar en einu sinni gengið á 
hurðina í vinnustofunni.“

Magdalena brosti við tilhugsunina 
og ætlaði að halda sögunni áfram, en 
stúlkan varð fyrri til:

„Það er sérstök ást sem megnar að 
lífga hina dánu. Þið verðið að gæta 
hennar Petrínu.“

Í hverju herbergi er saga og nærvera liðinna sterk. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

„Þetta var einkennilegur vetur og við vorum undir miklu álagi,“ segir Katrín.

MÉR VAR OFT HÓTAÐ. 
NEMA AÐ Í ÞETTA SKIPTI 
ÞÁ VAR ÞAÐ TALIÐ ALVAR-
LEGT. AF ÞVÍ AÐ VIÐKOM-
ANDI HAFÐI SÝNT ÁÐUR 
AÐ HANN VÆRI LÍKLEGUR 
TIL AÐ LÁTA VERÐA AF 
HÓTUNUM SÍNUM. 
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Lægra verð – léttari innkaup

Úrvals Black Angus Dry Aged kjöt frá Skare

Sæktu einfalda 
og gómsæta 
hátíðaruppskrift 
af kalkún á 
netto.is

jÚrvals Black Angus Dry Agengus Dry Age

-20%

Tilboðin gilda til 31. desember 2018
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur

og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

FRÁBÆRT
VERÐ!

Hojreb & Entrecote

5.598KR/KG
ÁÐUR: 6.998 KR/KG

Heill kalkúnn
franskur

1.198KR/KG

Humar án skeljar
800 gr

3.499KR/PK
ÁÐUR: 4.998 KR/PK

-30%

Allt í humarveisluna á frábæru verðiu verði



FRÁBÆR TILBOÐ Í DESEMBER

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
OPIÐ TIL 22:00 ALLA DAGA TIL JÓLA 
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

25-70%
af völdum vörum* 

í desember
*Gildir á meðan birgðir endast

25-50%
af öllum
mottum

MONACO
HÆGINDASTÓLL 
GRÁTT ÁKLÆÐI

Nú 44.950
SPARAÐU
4

40%
40%

50%

MONACO hægindastóll. Ljósgrátt eða dökkgrátt áklæði. 89.900 kr. Nú 44.950 kr. 
MONACO hægindastóll með PU leðri. 99.900 kr. Nú 49.950 kr.

MESSINA tveggja sæta sófi með ljósgráu áklæði. A
L174 cm. 79.900 kr. Nú 59.900 kr.

ANDORRA legubekkur + tveggja sæta sófi. A
L231 x D140 cm. 114.900 kr. Nú 85.900 kr.

SUNSUNSUNSUNDAYDAYDAYD þrþrþ iggiggja ja sæta sófi með grænu áklæði. L225 c5 m. 129.900 kr. Nú ú ú 777777.779009000  kr.YY
HægHægindindn aststóllól . 449.900 kr. Nú 29.900 kr. Skemill. 32.900 kr. Nú 19.700 kr.kr.kr.kr

BAMBOO stigi. H171 cm. Bambus. Svartur, hvítur eða 
natur. 6.995 kr. Nú 3.495 kr.

PARAÐU
44.950

átt áklæði. 89.900 kr. Nú 44.950 kr. 

MONAMONAMONAMONAM NMON CO COOCO CC
HÆGIHÆGHÆGHÆHÆGHÆG NDASASSSTÓLLTÓLTÓLTÓLLÓÓÓ  

PU LEÐUR

Nú 49.95000
SPARAÐU

49.950

50%

50%

3JA SÆTASÆTA

Nú úú 7777..990000
SPASPASPARAÐÐUUU
52.5 0000000

3JA 3J3J SÆTAÆTSÆTÆ

Nú NúNú N 222999...999000000
SPASPASPASPASPSSSS RAÐRAÐRAÐUUU
2020.20220.2222 0000000000000



OPIÐ TIL 22:00
ALLA DAGA TIL JÓLA

12 MÁNAÐA GREIÐSLUDREIFING 3 MÁNAÐA 
GREIÐSLUDREIFING MEÐ

Þegar verslað er með VISA eða MasterCard fær kaupandi að sjá yfirlit yfir 
greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt 
lántökukostnaði og færslugjaldi.

PASSION
MATARDISKUR

Ø28 CM

Nú 995
SPARAÐU

700

40%

PASSION matardiskur Ø28 cm. 1.695 kr. Nú 995 kr. 
Hliðardiskur Ø23 cm. 1.295 kr. Nú 775 kr. 
Skál. 14 cm. 995 kr. Nú 595 kr.
Espresso bolli með undirskál. 995 kr. Nú 595 kr.
Bolli með undirskál. 1.395 kr. Nú 795 kr. 
Mjólkurkanna. 2.995 kr. Nú 1.795 kr.

25%
af völdum

svefnsófum*
*Gildir á meðan birgðir endast

TOLUCA svefnsófi. L157 cm. Svefnflötur 140x197 cm. A
59.900 kr. Nú 44.925 kr.

RECAST PLUS svefnsófi. L200 cm. 
Svefnflötur 140x200 cm. 129.900 kr. Nú 97.425 kr.

COLPUS svefnsófi með spring round dýnu. L200 cm.
Svefnflötur 140x200 cm. 139.900 kr. Nú 104.925 kr.

ASLAK svefnsófi með soft spring dýnu. L200 cm.
Svefnflötur 140x200 cm. 169.900 kr. Nú 127.425 kr.

STECCA tveggja sæta sófi. Ljósgrátt áklæði, A
eikargrind. L180 cm. 189.900 kr. Nú 139.900 kr.

FLUENTE tveggja sæta sófi+ opinn endi. Riviera grátt 
áklæði. L221xD200 cm. 179.900 kr. Nú 134.900 kr.

NATUZZI B900 Tveggja sæta sófi m/stillanlegum 
höfuðpúða (án mótora). Svart Madison leðuráklæði. 
L 182 cm. 449.900 kr. Nú 224.950 kr. 

CHRYSTAL legubekkur með 2 bakpúðum. Dökkblátt eða L
dökkgrátt áklæði. L200 cm. 129.900 kr. Nú 97.425 kr.

CHRYSTAL

Nú 97.425
SPARAÐU 32.475

RECAST PLUS

Nú 97.425
SPARAÐU 32.475ARAÐU 32.475

ASLAK

Nú 127.425
SPARAÐU 42.4755555

COLPUS

Nú 104.925
SPARAÐU 34.975

TOLUCA

Nú 44.925
SPARAÐU 14.975

40-70%
af allri jólavöru

50%



Aðrar góðar
Blóðengill

Stílhrein kápa 
sem fer beint að 
kjarna málsins 
með einfaldri 
mynd og réttum 
litum.

Brúðan
Skólabókar-

dæmi um hvernig 
kápa á metsölubók 
er.

Krýsuvík
Klassískur 

Stefán Máni. Þarna 
býr mikið myrkur 
og ég elska það.

Krossfiskar
Kápan er leyst á 

snjallan hátt með 
einfaldleikanum, 
leturval er í takt við 
munstrið á 
kápunni og þetta 
tvennt er í góðu 
jafnvægi. Einhvers 
konar hiti og kuldi 
mætast á kápunni.

DJI Tello
dróni

19.990kr.

Tractive
dýra GPS

9.990kr.

iPhone 6s

59.990 kr.

Samsung 
Galaxy A7

49.990 kr.

30 GBfylgja meðöllum símum

Polaroid
vasaprentari

19.990kr.

Phoone 6s

9.99990 kr.

Sam
Ga

49
d

9.99kr.

msung 
Galaxy A7

49.990 k

Það ætti aldrei að dæma 
bók eftir kápunni en 
hún skiptir samt máli. 
Bókarkápa er nefnilega 
hluti af heildarupplifun 
lesandans og svo skiptir 

líka máli að hún sé bæði söluvænleg 
og eiguleg. Hér hefur því galvösk 
sveit álitsgjafa tekið að sér að velja 
fallegustu og ljótustu bókarkápur 
jólabókaflóðsins í ár. Allt er þetta 
þó auðvitað aðeins til gamans gert 
og engin ástæða til að taka þetta of 
hátíðlega.

1. sæti
60 kíló af sólskini

Þessi kápa er virkilega vel 
heppnuð, falleg litasamsetning og 
letur. Myndin í miðjunni, í gatinu, er 
heillandi. Litirnir og leturnotkunin 
laðar mann að. Gatið á kápunni er 
vel útfært með fallegri íkónískri 
skipamynd fyrir miðju.

Það er gaman að sjá karakter-
mikið letur aftan á kápunni sem er 
líka notað í kaflaheitum þar sem 
sterkur karakter letursins mætir 
rólegu lesletrinu.

Kápan í heild sinni er algjör 
sprengja sem gengur upp.

Það fallega við hana er einnig að 
ef kápan væri öll prentuð svarthvít 
þá gæti þetta verið eldgömul bók.

Bestu

2. sæti
Sagan um Skarphéðin 
Dungal sem setti fram 
nýjar kenningar um eðli 
alheimsins

Kápan er í senn frumleg og 
einföld. Í stað þess að gefa nánari 
hugmynd um innihald bókarinnar 
er kápan hér eins konar sýnidæmi 
um stíleinkenni innsíðnanna, það 
er, mjúkar línur teikninganna, 
hornótt form klippimyndanna og 
barnslegan leik týpógrafíunnar.

Bestu & verstu 
bókarkápurnar

Glaðlegir litir kápunnar ríma vel 
við bjartan titilinn. Uppsetningin er 
nútímaleg en vísar jafnframt í tíma 
torfkofanna á Íslandi. Teikningin af 
skipinu er ævintýraleg og í sam-
hengi við leturgerðina og litavalið 
vekur hún forvitni um innihald 
bókarinnar. Mjög vel heppnuð 
bókarkápa sem maður myndi 
gjarnan vilja hafa nálægt sér.

Skemmtilegur og áhugaverður 
stíll.

Sterk og skemmtilega upp sett 
fyrir það sem hún er.

Sterkir litir sem grípa eflaust 
yngri kynslóðina og festast 
auðveldlega í minninu.

Appelsínuguli liturinn er 
gegnumgangandi í bókinni með 
fallegum teikningum eftir Rán 
Flygenring. Leturval flott og titillinn 
einnig skondinn, hann er þrykktur 
ofan í kápuna með glansi sem gefur 
þessu smá auka „touch“.

3. sæti
Kláði

Þessi kápa er eins og listaverk. 
Væri til í að eiga hana innrammaða 
uppi á vegg, það er góðs viti. Vil lesa 
bókina út af fegurð kápunnar – er 
þá ekki tilganginum náð?

Skil ekkert hvað er í gangi þarna 
en það svínvirkar.
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Aðrar vondar

Útkall
Með ljótari kápum 

sem ég hef séð. Það 
er eins og maðurinn í 
forgrunni sé að fara 
að fremja röð 
innbrota í litlu 
sjávarplássi. Tengist 
skipbroti ekkert og 
skipin fyrir aftan sjást 
varla.

Stúlkan hjá brúnni
Arnaldur er búinn 

að gefa út svo margar 

bækur að kápuhönn-
uðir hans eru orðnir 
uppi skroppa með 
hugmyndir. Svo er 
nafn hans í 20 punkta 
stærra letri en nafnið 
á sjálfri bókinni. 
Furðulegt.

Drottningin á Júpíter
Liturinn á letrinu 

tónar absúrd illa við 
bakgrunninn. Fæ á 
tilfinninguna að þetta 
sé vond erótísk 
ástarsaga.

Hrauney
Það sem er slæmt 

við þessa kápu er 
sennilega ofgnótt á 
notkun tóla og tækja 
myndvinnslufor-
ritsins Photoshop. 
Hraun og gull gæti í 
sjálfu sér verið góð 
blanda – en ef til vill 
er þá betra að sleppa 
djúpu svartholi með 
sjálflýsandi augum og 

útlínum Íslands 
spegluðum í miðj-
unni.

„Óttalegur Júlli ertu“ 
– Eyfirsk kímni og 
gamanmál

Er þetta virkilega 
ný bók? Eins og 
eitthvað sem maður 
finnur í bókaskápum 
sumarbústaða, frá 
níunda áratugnum. 
Og hvað, voru bara 
fyndnir karlar á 
þessum slóðum?

Tile Mate

4.990kr.

Bi
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m
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siminn.is/jol

Cutty Clock
vekjaraklukka

4.990kr.

siminn

Skoðaðu úrvalið í vefverslun okkar eða 
komdu í heimsókn í verslanir Símans. 

Þú getur meira um jólin með Símanum

Snjallar gjafir
fyrir jólaglögga

Karaoke
hljóðnemi

6.990kr.

TiTile Mate

4.9990kr.

Karaoke
hljóðnemi

6.990kr.

Þráðlaus
hleðsla – fíll

3.990kr.

Verstu

Álitsgjafar
Tómas Þór Þórðarson
íþróttafréttamaður
Álfrún Pálsdóttir
ritstjóri
Hrafnhildur Agnarsdóttir
Lífupplýsinga- og kerfislíffræðingur
Elín Edda Þorsteinsdóttir
grafískur hönnuður
Ólafur Þór Kristinsson
grafískur hönnuður
Erna Hreinsdóttir
grafískur hönnuður  
og markaðsstjóri Geysis

1. sæti
104 „sannar“  
Þingeyskar lygasögur

Ég er fullviss um að þessi kápa 
hafi verið hönnuð í Paint. Það fær 
mig reyndar til að vilja lesa hana 
enn frekar.

Það er mikill misskilingur að það 
þurfti að setja alla höfunda á 
forsíðuna, eða eru þetta höfundar, 
það kemur ekkert fram?

Bara myndir af fullt af fólki. Mjög 
skrýtið.

2. sæti
Mojfríður einkaspæjari

Það sem er verst við kápuna er 
hversu illa er farið með allt plássið. 
Stafabilin í orðinu „MOJFRÍÐUR“ eru 
mjög ójöfn og orðið „EINKASPÆJ-

ARI“ er staðsett svo nálægt 
„MOJFRÍÐUR“ að J-ið fer á milli 
N-sins og K-sins sem lætur 
augunum ekki líða vel. Höfundar-
nafnið er síðan staðsett næstum 
alveg ofan í lógói forlagsins og 
bleiku fótsporin svo langt til hægri 
að þau lenda næstum út af 
bókarkápunni. Hér hefði mátt 
vanda betur til verks.

Bleiki liturinn gæti gripið mann 
en nær því ekki því hann er flatur 
með ljósbleikum og illa útfærðum 
dýrasporum sem eru í lélegri 
fjarvídd; koma varla úr fjarska. 
Dínamíkin í sporunum hefur enga 
spennu. Leturval og uppsetning er 
þreytt og fljótfærnisleg.

Það er eins og tíminn hafi verið 
orðinn of naumur og kápunni hafi 
verið hent upp. Ég myndi ekki 
borga mikið fyrir þessa.

3 .sæti
Ævintýrið í Austurvegi

Hvernig er hægt að gera svona 
slæma kápu úr öðru eins ævintýri? 
Fyrir utan það að titill bókarinnar er 
skelfilegur er letrið forljótt og öll 
kápan týnist í netinu í markinu.

Eins mikið og ég elska hugtakið 
„strákarnir okkar“ finnst mér kápan 
af „Ævintýri í Austurvegi” vægast 
sagt hrikaleg. Ljósmyndin gæti hafa 
verið fengin af fótbolti.net og 
heildin lýsir sér eins og afmælis-
boðskort frá 12 ára krakka.
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Þótt Fréttablaðinu sé ekki 
kunnugt um neinar vís-
indalegar rannsóknir 
á leitarvélavenjum 
Íslendinga verður að 
teljast afar líklegt að 

drjúgur hluti þjóðarinnar fletti ein-
hverju upp á Google öðru hverju. 
Hvort sem um er að ræða „leikarann 
í þarna myndinni, þú veist“, höfuð-
borg Malaví eða uppskrift að chili 
con tofu fyrir matarboð með græn-
keravini.

Nú þegar árinu er að ljúka hefur 
Google birt sitt árlega yfirlit yfir 
leitar venjur íbúa heimsins og fjöl-
margra ríkja. Ísland var reyndar 
ekki á meðal þessara ríkja þannig að 
Fréttablaðið tók sérstaklega saman 
nokkur áhugaverð leitarorð sem 
Íslendingar gætu hafa slegið inn á 
árinu og studdist við lista Google yfir 
algeng leitarorð Íslendinga.

Niðurstöður þessarar stuttu rann-
sóknar eru áhugaverðar en kannski 
ekki óvæntar. Leitir tengdar Klaust-
ursmálinu, heimsmeistaramótinu í 
knattspyrnu, kosningum og dúnmel 
toppuðu á fyrirsjáanlegum tíma. 
Þá kom í ljós að allnokkrir 
leituðu að kjörstað fyrir 
sveitarstjórnarkosn-
ingar ársins. Kannski 
vegna þess að 
vi ð ko m a n d i 
vi ss i  e k k i 
hvar ætti 
að kjósa, 
k a n n s k i 
bara til þess 
að vera alveg 
viss.

Sé litið yfir 
mesta aukningu 
einstakra leitarorða 
hjá Íslendingum kemur 
svo ýmislegt áhugavert í ljós. 
Íslendingar virðast duglegir við 
að slá lénum inn í Google, samanber 
„frettabladid is“ í átjánda sæti, í stað 
þess að slá þau beint inn í vafrann. 
Virðast sum sé taka óþarfa krók til 

1 Tölvuleikurinn Fortnite
2 Árið 2019
3 HM í knattspyrnu karla
4 HM í knattspyrnu karla 2018
5 Lénsendingin.net
6 Vík í Mýrdal
7 DV
8 Útilegur
9 Fréttablaðið

Leitarflokkar með 
mesta aukningu

Allt
1 HM í knattspyrnu
2 Avicii
3 Mac Miller
4 Stan Lee
5 Black Panther

Andlát
1 Avicii
2 Mac Miller
3 Stan Lee
4 Anthony Bourdain
5 XXXTentacion

Fólk
1 Meghan Markle
2 Demi Lovato
3 Sylvester Stallone
4 Logan Paul
5 Khloé Kardashian

Kvikmyndir
1 Black Panther
2 Deadpool 2
3 Venom
4 Avengers: Infinity War
5 Bohemian Rhapsody

Leitarorð með mesta 
aukningu á heimsvísu

1 mbl is fréttir
2 orðasnakk
3 eurovision 2018
4 fortnite
5 islendingabok is
6 avicii
7 visir is frettir
8 dagatal 2018
9 vedur is
10 posturinn is
11 fridagar 2018
12 dv is frettir
13 world cup
14 fotbolti net
15 ali express
16 world cup 2018
17 marinetraffic
18 frettabladid is
19 vedur is
20 norska veðurspáin
21 heilsuvera
22 skraflhjálp
23 yr no
24 mms is
25 bitcoin price

Leitarorð með mesta 
aukningu á milli ára

Google leit Freista gæfunnar

Leitir ársins 2018
Á trends-síðu leitarvélarinnar Google má sjá yfirlit yfir leitir Íslend-

inga á árinu sem er að líða. Fréttablaðið tók saman helstu leitarorðin 
sem Íslendingar flettu upp og nokkur áhugaverð tilvik ársins.

þess að komast á áfangastað.
Sigurgöngu tölvuleiksins Fortnite 

þarf varla að nefna. Þótt leikurinn 
hafi komið út á síðasta ári hafa vin-
sældir hans farið ört vaxandi á árinu. 
Allt frá ungum börnum til atvinnu-
manna í knattspyrnu hafa mikið 
dálæti á spilinu.

Einnig virðast landsmenn, eða 
túristar, hafa aukinn áhuga á verði 
rafmyntarinnar bitcoin og vefversl-
uninni aliexpress.com. Lítið kemur 
á óvart að „eurovision 2018“ 
og „world cup“ rati á listann 
og þá má sjá að Íslendingar 
treysta „vedur is“ enn 
betur en „norsku veð-
urspánni“ eða „yr no“.

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Fortnite
Tölvuleikurinn Fortnite Battle Royale, úr 
smiðju Epic Games, kom fyrst út árið 2017. 
Hann byggðist á fyrri leik, Fortnite: Save 
the World, sem naut takmarkaðra vin-
sælda. Battle Royale tók hins vegar skjótt 
flugið og hefur verið vinsælasti leikurinn á 
streymis síðunni Twitch að undanförnu.

Leikurinn gengur út á að hundrað leik-
menn eru sendir á eyju og eiga að berjast, 
byggja og leita skjóls þangað til einn, eða 
einn hópur, stendur eftir sem sigurvegari.
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Framhald á síðu 2 ➛

Hafnarfjörður 
& Garðabær
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Hafnarfjörður skartar sínu 
fegursta á aðventunni eins 
og fyrri ár. Búið er að skreyta 

bæinn með fallegum jólaskreyt-
ingum og fjölmargt skemmtilegt 
er á dagskrá dagana fyrir jól, segir 
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar. „Bærinn okkar hefur 
allt til alls. Hann er fallegur sjávar-
bær með sinn eigin sjarma, lifandi 
miðbæ, heillandi hafnarsvæði og 
er steinsnar frá fallegum náttúru-
perlum á borð við Hellisgerði, Víði-
staða tún, Hvaleyrarvatn, Helgafell 
og Hamarinn. Það skapast líka 
alltaf einstök og heimilisleg jóla-
stemning í miðbæ Hafnarfjarðar á 

aðventunni. Hingað kemur fólk til 
að njóta, slaka á og skemmta sér.“

Uppskrift að góðum degi
Sveitarfélagið hefur stækkað mikið 
undanfarin ár og þjónusta við 
íbúa og gesti aukist á sama tíma til 
muna, segir Rósa. „Veitingastöðum 
og kaffihúsum hefur fjölgað auk 
þess sem margar verslanir við 
Strandgötuna, í Firði, á Flens-
borgar höfn og víðar um bæinn 
bjóða til sölu íslenska hönnun 
og handverk, notaðan fatnað og 
ýmislegt fleira. Tónlistarfólk, kórar 
og aðrir skemmtikraftar eru að 
troða upp um allan bæ næstu daga 

auk þess sem fjölbreytt dagskrá er 
í boði í Bæjarbíói, í hjarta Hafnar-
fjarðar. Kirkjur bæjarins, bókasafn 
og önnur samkomuhús eru einnig 
að bjóða upp á tónleika og ýmsa 
skemmtun. Það er því óhætt að 
segja að allir ættu að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi í flóru af 
fjölbreyttu menningarlífi Hafnar-
fjarðar.“

Rósa mælir með því að taka dag-
inn snemma í Hafnarfirði. „Þannig 
er upplagt að heimsækja einhverja 
af þeim þremur sundlaugum sem 
eru í bænum en hver og ein hefur 
sitt sérkenni. Opnunartími þeirra 
hefur verið lengdur og verður til 

að mynda hægt að fara í jólasund 
á aðfangadag og áramótsund á 
gamlársdag þegar opið verður 
undir hádegi. Eftir sundferðina er 
tilvalið að koma við í bakaríi eða 
á kaffihúsi áður en haldið er á vit 
menningar og verslunar. Síðan 
mæli ég með því að taka rölt um 
Strandstíginn frá Norðurbakka 
að Flensborgarhöfn og líta á þá 
sýningu sem þar er að finna um 
sögu Hafnarfjarðar.“

Gómsætar veitingar, hönnun 
og handverk
Jólaþorpið er opið allar helgar á 
aðventunni og segir Rósa nauð-

synlegt að fara að minnsta kosti 
eina ferð þangað til að upplifa 
stemninguna, njóta jólaskemmt-
unar og söngva á sviði samhliða því 
að ganga á milli fallegra jólahúsa, 
skoða og kaupa fallega vörur. „Í ár 
er lögð aukin áhersla á mat. Þann-
ig er til dæmis til sölu lambakjöt 
beint frá býli í ýmsum útfærslum, 
geitaostar og hágæða kaffi. Það eru 
mismunandi söluaðilar í jólahús-
unum milli helga og jafnvel daga 
sem gerir þau meira lifandi og fjöl-
breytileg og er fólki hvatning til að 
koma oftar en einu sinni í þorpið 

Hafnarfjörður á aðventunni
Hafnarfjörður er jólalegur og líflegur yfir aðventuna og iðar af mannlífi. Fjölmargt skemmtilegt er í 
boði fyrir alla fjölskylduna dagana fyrir jólin og taka bæjarbúar vel á móti gestum og gangandi.

Stemningin í Jólaþorpinu í Hafnarfirði er engu lík. Boðið er upp á afþreyingu fyrir fólk á öllum aldri og þorpið er landsþekktur söluvettvangur fyrir ýmiss konar gjafavöru og matvæli fyrir jólin.

KYNNINGARBLAÐ
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á aðventunni. Um helgina verður 
til að mynda til sölu handgert jóla-
skraut og skart auk þess sem hægt 
verður að komast í umhverfisvæna 
innpökkunarþjónustu svo fátt eitt 
sé nefnt.“

Fjölskyldan saman á 
 aðventunni
Rölt um Jólaþorpið er fyrir löngu 
orðið hefð hjá mörgum Hafn-
firðingum og þeir duglegir að bjóða 
fjölskyldu og vinum með sér í jóla-
gleðina auk þess sem þorpið hefur 
laðað að aðra innlenda og erlenda 
gesti í auknum mæli. „Hróður 
Jólaþorpsins er farinn að berast 
víða og það hefur hvatt okkur til 
að gera enn betur. Við reynum að 
hafa dagskrána á sviðinu sem mest 
hafnfirska þótt við leitum líka út 
fyrir bæjarmörkin. Um helgina 
munu nemendur úr Víðistaðaskóla 
sýna brot úr söngleik, félagar úr 
skólahljómsveit Víðistaðaskóla 
leika nokkur jólalög, kór Öldutúns-
skóla syngja og nemendur úr Tón-
kvísl Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
flytja jólatónlist. Alla sunnudaga 
fram að jólum er haldið jólaball 
kl. 15 á Thorsplani. Góðan dag er 
síðan tilvalið að enda með því að 
fara út að borða á góðum veitinga-
stað í bænum og fara svo á tónleika 
í Bæjarbíói.“

„Hróður Jóla-
þorpsins er 
farinn að berast 
víða,“ segir Rósa 
Guðbjartsdóttir, 
bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar. 
MYND/ERNIR

Öflugt og metnaðarfullt menningarstarf fer fram í Hafnarborg sem stendur í miðbæ Hafnarfjarðar.

Í jólaþorpinu 
má kaupa ýmsa 
gjafavöru, 
hönnun, hand-
verk og matvæli.

Bókasafn Hafnarfjarðar býður upp á fjölda viðburða fyrir fólk á öllum aldri.

Byggðarsafnið er minja- og ljósmyndasafn Hafnarfjarðarbæjar og saman-
stendur af fimm húsum. Eitt þeirra, Pakkhúsið, er opið yfir vetrartímann.

Hafnarborg – menningar- og 
listamiðstöð Hafnarfjarðar
Hafnarborg stendur fyrir öflugu 
og metnaðarfullu menningarstarfi 
sem endurspeglar málefni sam-
tímans og stuðlar að fjölbreyttu 
mannlífi. Dagskrá Hafnarborgar 
er fjölbreytt, allt frá sýningum á 
verkum frumkvöðla íslenskrar 
myndlistar til tilraunakenndra 
verka listamanna samtímans. 
Í tengslum við sýningar eru 
reglulega haldnir fyrirlestrar og 
málþing, auk þess sem áhersla er 
lögð á að bjóða upp á samtal gesta 
við listamenn og sýningarstjóra. 
Aðrir reglulegir viðburðir eru lista-
smiðjur og leiðsagnir fyrir börn, 
mánaðarlegir hádegistónleikar 
yfir vetrartímann, samtímatón-
leikaröðin Hljóðön og sönghátíð 
á miðju sumri. Nú stendur þar 
yfir sýning á verkum Guðmundar 
Thoroddsen myndlistarmanns 
sem ber heitið Snip Snap Snubbur.

Opnunartími: Alla daga frá kl. 
12-17. Lokað á þriðjudögum. 
Aðgangur er ókeypis.

Byggðasafn Hafnarfjarðar
Byggðasafnið er minja- og ljós-
myndasafn Hafnarfjarðarbæjar 
og hefur það hlutverk að safna 
og skrásetja, varðveita, forverja 
og rannsaka muni og minjar um 
menningarsögu svæðisins og 
kynna þær almenningi. Byggða-
safnið samanstendur af fimm 
húsum sem öll eru opin yfir sumar-

tímann. Í Pakkhúsinu, sem opið er 
líka yfir vetrartímann, eru að öllu 
jöfnu þrjár sýningar í gangi í einu, 
fastasýning um sögu bæjarins, 
leikfangasýning og þemasýning. Á 
Strandstígnum meðfram höfn-
inni í Hafnarfirði er svo að finna 
ljósmyndasýningar er varpa ljósi 
á dagleg störf og sögu fólksins sem 
bæinn byggði.

Opnunartími: Pakkhúsið er opið 
frá kl. 12-17 laugardaga og sunnu-
daga. Aðgangur er ókeypis.

Bókasafn Hafnarfjarðar 
Bókasafn Hafnarfjarðar er þekk-
ingarveita og fræðslustofnun sem 
heldur uppi virkri og fjölþættri 
bókasafns- og upplýsinga-
þjónustu auk þess að bjóða upp 
á fjölbreytta viðburði fyrir alla 

fjölskylduna. Þannig eru reglu-
lega haldnar sérhæfðar smiðjur, 
barnaviðburðir, upplestur og 
fræðsluerindi og er dagskráin 
mjög fjölbreytt á aðventunni. 
Safnkostur er um 130 þúsund 
eintök og er áhersla lögð á að 
safnkostur endurspegli sem flest 
sjónarmið og að aðgangur sé að 
fjölbreyttu safnefni og upplýs-
ingum. Í Bókasafni Hafnarfjarðar 
er jafnframt stærsta tónlistarsafn í 
almenningsbókasafni á landinu.

Opnunartími: Bókasafnið er opið 
mánudaga til fimmtudaga frá kl. 
10-19, föstudaga frá kl. 11-17 og 
laugardaga frá kl. 11-15.

Sundlaugar Hafnarfjarðar
Í Hafnarfirði eru þrjár sundlaugar 
sem allar hafa sín sérkenni og 

sjarma. Sundhöll Hafnarfjarðar er 
þekkt fyrir rólegt andrúmsloft með 
25 metra innilaug og tveimur rúm-
góðum heitum pottum í afgirtum 
garði með öflugum nuddtækjum 
sem njóta mikilla vinsælda. 
Suðurbæjarlaug er útisundlaug 
sem er samtengd við sérhannaða 
kennslulaug inni sem einnig er góð 
barnalaug. Úti eru heitir pottar, 
vatnsgufa, bunusveppur, vatns-
rennibrautir og vinsæll göngustígur 
sem liggur um sundlaugargarðinn. 
Ásvallalaug er einstaklega fjöl-
skylduvæn innilaug sem skartar 25 
metra og 50 metra sundlaug. Lyfta 
með sérútbúnum hjólastól, arm-
bandi og fjarstýringu er aðgengileg 
öllum þeim sem almennt eiga erfitt 
með að komast ofan í stærri laugar. 
Í lauginni er jafnframt barnalaug 
og vaðlaug fyrir yngstu kynslóðina 
með tilheyrandi leikföngum. 
Innanhúss er einnig vinsæl vatns-
rennibraut, þrír heitir pottar og 
eimbað. Utandyra eru svo tveir 
heitir pottar.

Opnunartími: Sundhöll er opin 
frá kl. 6.30-21 alla virka daga. 
Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug 
eru opnar frá kl. 6.30-22 mánu-

daga til fimmtudaga, kl. 6.30-20 
föstudaga, kl. 8-18 laugardaga og 
kl. 8-17 sunnudaga. Allar laug-
arnar verða opnar fram að hádegi 
á aðfangadag og gamlársdag.

Jólaþorpið í Hafnarfirði
Litlu fagurlega skreyttu jólahúsin í 
Jólaþorpinu í Hafnarfirði eru orðin 
landsþekktur söluvettvangur fyrir 
ýmiss konar gjafavöru, handverk 
og hönnun sem tilvalið er að setja 
í jólapakkann ásamt gómsætu 
ljúfmeti til að borða á staðnum 
eða taka með heim á veisluborðið. 
Þar er meðal annars boðið upp á 
lambakjöt beint frá býli í ýmsum 
útfærslum, geitaosta og alls kyns 
hollustuvörur úr íslensku hráefni, 
heimagerðan brjóstsykur, konfekt 
og karamellu. Jólasveinar koma 
aukaferð til byggða til að bregða á 
leik með börnunum auk þess sem 
Grýla er á vappi um bæinn og Bett-
ína á ferli eftir Strandgötunni með 
hestvagninn sinn.

Opnunartími: Jólaþorpið er 
opið frá kl. 12-17 alla laugardaga 
og sunnudaga á aðventunni. Á 
Þorláksmessu verður Jólaþorpið 
opið frá kl. 12-22.
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Borvél 50Nm

POWERSTATE™ mótor

REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn 

LED ljós 

REDLITHIUM-ION™ rafhlöður 

+ Tvær 1,5 Ah rafhlöður,
 hleðslutæki og taska.

TILBOÐ 33.900 KR.
Vnr: MW 4933451415

 FPD-602X 
Borvél 44Nm

Ójafnað afl 44 Nm.

Skilar allt að 1700 RPM.

Lengd aðeins 185 mm.

+ Tvær 6,0 Ah rafhlöður,
 hleðslutæki og taska.

TILBOÐ 41.900 KR.
Vnr: MW 4933459806

FCOT-422X

Fjölnota
hjólsög   

Getur sagað járn, ryðfrítt stál, 

aðra málma, gifs, trefja/plastefni 

og keramík. 

POWERSTATE™ mótor 20.000 RPM.

REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.

REDLITHIUM-ION™ rafhlöður.

+ 2 rafhlöður, 4,0 og 
 2,0 Ah, hleðslutæki, 
 taska, 3 blöð og rykhlíf.

TILBOÐ 49.900 KR.
Vnr: MW 4933464619

 GEDORE RED
Topplyklasett

Skröll í stærðum 1/2”, 3/8” og 1/4” 
og allir helstu toppar og bitar.

Vandað topplyklasett 
með 172 hlutum.

18.990 KR.
Vnr: GD R45609032

 

Herslulykill 
& massavél   

Hægt er að massa einn bíl á 

hleðslunni með massavélinni.

Herslulykillinn er með 4 átaksstillingar, 

herðir 40Nm/120Nm/300Nm/0-120Nm.

+ Tvær 5,0 Ah rafhlöður,
 hleðslutæki, töskur 
 og felgutoppar.

TILBOÐ 99.900 KR.
Vnr: MW 4933459356

 HJ BL4-0 
Hitajakki

Virkar með öllum M12™ rafhlöðum.

Allt að 8klst af hita á 2,0 Ah rafhlöðu.

TOUGHSHELL™ teygjanlegt efni.

FREE FLEX™ hreyfanleiki.

Vatns- og vindþolinn.

Vandaður hitajakki með 
5 hitasvæðum sem dreifir 
hita á svæði og í vasa.

TILBOÐ 27.900 KR.
Vnr: MW 4933464323

 BMT-421C
Fjölnotavél

Haus fyrir sandpappír fylgir.

FIXTEC – losar blaðið m. einni smellu.

REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn

REDLITHIUM-ION™ Rafhlöður

+ 2 rafhlöður: 4,0 og 2,0 Ah, 
 hleðslutæki og taska 
 fyrir sandpappír og taska.

TILBOÐ 55.900 KR.
Vnr: MW 4933446210

TILBOÐ 30.900 KR.
Vnr: MW 4933464580

Höggborvél 
m/broti 

Höggborvél m/broti sem hentar 

sérstaklega vél í að bora 6-16mm göt.

Sterkur 800W mótor skilar afli fyrir 

erfiðar aðstæður.

PH26T SDS+ 2,4j 

VERKFÆRASALAN  • SÍÐUMÚLA 9, REYKJAVÍK • DALSHRAUNI 13, HAFNARFIRÐI • DALSBRAUT 1, AKUREYRI • S: 560 8888 • vfs.is

vfs.is



TAKTU ÞÁTT 
Í SKEMMTILEGUM LEIK

Þátttaka er einföld. Þú verslar 
í Fjarðarkaupum, fyllir út miða 

og setur hann í sérmerktan 
kassa í versluninni og ert þar 

með komin/n í pottinn.

SS
frampartur

2.938 kr./kg.

SS
hangilæri

3.588 kr./kg.

ORA 
grænar baunir

158 kr.

ORA 
maískorn

236 kr.

Merrild
kaffi Nr. 103

698 kr.

Beauvais
rauðkál

258 kr.

Beauvais
rauðbeður

318 kr.

FK
hangilæri

3.198 kr./kg.

FK 
hamborgarhryggur

1.698 kr./kg.

Afgreiðslutímar um helgina
Laugardagur 15.12 10-17
Sunnudagur 16.12 12-17

www.fjardarkaup.is



KYNNINGARBLAÐ

Margrét Guðnadóttir 
hannar fallega kerta-
stjaka og jólatré úr 
íslenskum við. Hún er 
annar stofnenda Kirsu-
berjatrésins sem heldur 
upp á tuttugu og fimm 
ára afmæli á árinu.   ➛8
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Jólamiðinn er kominn
á sölustaði um allt land.

 Verða
e a þín

 lukkujól?

Þær Guðrún Margrét Valsteinsdóttir verslunarstjóri, Sigrún Edda Halldórsdóttir og Erla Magnúsdóttir hlakka til opnunardags Búvara SS í dag. MYND/EYÞÓR

Draumagjafir dýravina, 
bænda og veiðimanna
Sláturfélag Suðurlands opnar í dag verslunina Búvörur SS í höfuðstöðvum 
sínum á Fosshálsi 1. Þar fást freistandi gjafir á góðu verði sem gleðja jafnt 
hestamenn, bændur, veiðimenn, útivistarfólk og hundaeigendur.  ➛2



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.
is, s. 550 5761  Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766   Brynhildur Björnsdóttir, bryn-
hildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769 | Starri 
Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Í Búvörum SS bjóðum við vand-
aðar vörur á góðu verði fyrir 
hestamennsku, veiði, hunda-

þjálfun, útivist og landbúnað,“ 
segir Sigrún Edda Halldórsdóttir, 
fulltrúi í búrekstrardeild Slátur-
félags Suðurlands.

Nýja búðin á Fosshálsi kemur 
í kjölfar búvöruverslunar sem SS 
opnaði á Hvolsvelli í jólamánuð-
inum í fyrra.

„Sú verslun sló í gegn, mót-
tökurnar hafa frá fyrsta degi verið 
mjög góðar og eru viðskiptavinir 
virkilega ánægðir með verðlag 
okkar á fatnaði sem og öðrum 
vörum til búreksturs, útivistar og 
áhugamála,“ upplýsir Sigrún Edda.

Gæðavörur á góðu verði
Sláturfélag Suðurlands hóf sölu á 
gæðafatnaði fyrir hestamennsku í 
byrjun árs 2016.

„Við byrjuðum með flíkur frá 
Equsana sem framleiðir boli, jakka, 
úlpur og fylgihluti fyrir hestafólk 
en líka hestafóður og fjölbreyttar 
vörur fyrir hestamennskuna. Í 
kjölfar þess hve Equsana var tekið 
fagnandi höfum við svo smám 
saman stækkað við okkur og bætt 
spennandi merkjum í vöruúr-
valið,“ segir Sigrún Edda í nýrri og 
glæsilegri verslun SS á Fosshálsi.

„Það er ánægjuleg upplifun að 
koma í nýju búðina, njóta góðrar 
þjónustu og skoða úrvalið sem 
gleður og hittir örugglega í mark 
sem jólagjöf. Nú bjóðum við 
veiðifatnað og fylgihluti frá Mike 
Hammer, hestavarning frá söðla-
smiðnum Jóni Sigurðssyni í Garða-
bæ, þar af margt sem hann býr til 
sjálfur en líka vörur sem Jón flytur 
inn. Þá erum við nýbúin að taka 
upp glæsilegar reiðbuxur, hanska 
og fleira í hestamennskuna frá 
Karlslund,“ segir Sigrún Edda.

Einstakt fyrir hunda og hesta
Svo ótalmargt spennandi fæst 
í jólapakkana í búvöruverslun 
Sláturfélagsins.

„Nýlega bættist við fatnaður og 

sérhannaðar vörur fyrir hunda-
þjálfun frá DogCoach. Merkið 
býður upp á ýmsa skemmtilega 
fítusa eins og húfu með ljósi. 
Hún höfðar líka til fólks í hesta-
mennsku og hvers kyns útivist 
en hefur einnig verið keypt fyrir 
krakka til að hafa á höfðinu á 
ferðum sínum í og úr skóla,“ segir 
Sigrún Edda um vinsælustu vöru 
DogCoach um þessar mundir.

Í Búvörum SS fæst nú einnig 
norska merkið Non-Stop fyrir 
hundaeigendur en það er flutt inn 
af Kolbrúnu Örnu Sigurðardóttur 
fagdýrahjúkrunarfræðingi.

„Non-Stop framleiðir meðal 
annars beisli og fleiri vörur fyrir 
sleðahunda. Non-Stop er í miklum 
metum hjá sleðahundafólki en 
vörurnar henta einnig fyrir leitar-
hunda, almenna hundaeigendur 
og fólk sem skokkar með hunda,“ 
útskýrir Sigrún Edda.

Göngu- og götuskór frá Gri-
sport njóta líka mikilla vinsælda í 
Búvörum SS.

„Grisport er vandað, slitsterkt 
og traust útivistarmerki með flott 
hannaða skó sem fást á frábæru 
verði hjá okkur,“ segir Sigrún 
Edda sem einnig selur þrautreynd 
og dugandi stígvél frá Dunlop og 
Muckboots.

Úlpur á frábærum kjörum
Af nógu er að taka þegar kemur 
að flottum úlpum og yfirhöfnum í 
Búvörum SS á Fosshálsi.

„Við erum með sterkar, stællegar 
og umvefjandi úlpur á frábæru 
verði. Vinsælasta vetrarúlpan er á 
11.996 krónur og í barnastærðum 
á 9.957 krónum. Parkaúlpan sú 
er einstaklega hlý og vönduð, 
með gervifeld á hettu, mörgum 
vösum og þykkum kraga,“ segir 
Sigrún Edda sem hefur notað sína 
Equsana-úlpu síðan þær voru fyrst 
fluttar inn í ársbyrjun 2016.

„Svo erum við auðvitað með 
plast í heyskapinn og fóður fyrir 
sauðfé, nautgripi, hænsni, hunda, 
ketti og hross. Í lok desember hefst 
áburðarsölutíðin og við erum með 
hágæða einkorna áburð frá Yara,“ 
upplýsir Sigrún.

Norska og vinsæla hundavörumerkið Non-Stop fæst nú í Búvörum SS.

Skór frá Grisport og stígvél frá Dunlop og Muckboots fást í Búvörum SS.

Hlý og glæsileg úlpa, húfa og peysa úr heillandi Iceland-fatalínu Equsana – frábær í hestamennsku og alla útivist.

Framhald af forsíðu ➛

Equsana-snyrti-
taska fyrir hesta 
inniheldur sjö 
fylgihluti og fæst 
á 25 prósenta 
afslætti í dag; 
á 5.208 krónur 
í stað 6.944 
króna.

Í Búvörum SS 
er hægt að tylla 
sér niður yfir 
molasopa og 
spjalli á meðan 
freistandi úrval 
verslunarinnar 
er mátað og 
skoðað. MYNDIR 
ÚR VERSLUN/EYÞÓR

Glæsileg opnunartilboð í dag
Búvörur SS verða opnaðar með 
pompi og prakt klukkan tíu í dag 
og verður mikið um dýrðir.

„Í tilefni dagsins verðum við 
með glæsileg opnunartilboð og 
að sjálfsögðu verður boðið upp á 
konfekt og kaffi, ásamt smakki á 
gómsætu jólahangikjöti SS á milli 
klukkan 11 og 13,“ segir Sigrún, full 
tilhlökkunar.

„Góðir gestir líta við og aðstoða 
viðskiptavini með vöruval; Kol-
brún Arna Sigurðardóttir, fagdýra-
hjúkrunarfræðingur og dýra-
sjúkraþjálfari á Dýraspítalanum 
í Garðabæ, verður á staðnum frá 
klukkan 14 til 16 og aðstoðar fólk 
við að finna réttu vörurnar fyrir 
sinn hund frá Non-Stop, og á milli 
11 til 13 kemur Sigrún Sigurðar-
dóttir reiðkennari í heimsókn 
til að ræða um fóðrun hesta og 
hestafóðrið hjá okkur. Þá munu 
allir sem versla í Búvörum SS í dag 
fara í pott sem dregnir verða úr 
þrír vinningshafar. Í pottinum er 
gjafabréf upp á 30 þúsund krónur 
og tvö önnur upp á 10 þúsund 
krónur hvort, en hægt að fá helling 
í Búvörum SS fyrir þann pening,“ 
segir Sigrún Edda kát.

Búvörur SS eru á Fosshálsi 1, gengið 
inn Draghálsmegin. Opið verður 
í dag frá klukkan 10 til 17. Aðrir 
opnunartímar eru á virkum dögum 
frá 9 til 17. Verslunin verður opin 
laugardaginn 22. desember og á 
Þorláksmessu. Lokað á aðfangadag. 
Í vefversluninni buvorur.is er hægt 
að finna fóður, fatnað og fleira á 
frábæru verði. Sent er um allt land.
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Vera  
Einarsdóttir
vera@frettabladid.is 

Systurnar Elísabet og Ragn-
heiður Stefánsdætur, sem 
báðar eru sjúkraþjálfarar 

að mennt og búsettar á Akranesi, 
þykja færar í eldhúsinu og eru oft 
og iðulega beðnar um uppskrift 
að því sem þær gera. Þær hafa 
verið með matarsnappið Matar-
lyst um tíma þar sem þær leyfa 
sístækkandi hópi fólks að fylgjast 
með störfum sínum í eldhúsinu. 
Fyrir nokkrum mánuðum opn-
uðu þær samnefnda Facebook-
síðu þar sem uppskriftirnar fá að 
lifa og hægt er að fletta þeim upp.

„Við höfum frá unga aldri 
fengið að baka og njóta okkar 
í eldhúsinu. Við fáum yfir-
leitt mikið lof fyrir það sem við 
bjóðum upp á og ákváðum að 
opna uppskriftabækurnar okkar 
fyrir áhugasömum og deila okkar 
uppáhaldsréttum. Því hefur 
verið vel tekið og alltaf fleiri sem 
fylgjast með,“ segir Elísabet.

Nú fyrir jólin eru systurnar 
eðli málsins samkvæmt á kafi í 
jólabakstri og féllust á að deila 
tveimur vinsælum uppskriftum 
með lesendum. Annars vegar 
uppskrift að lakkrísís með Ópal-
skoti og fylltum lakkrísreimum 
sem Ragnheiður setti saman og 
kallar jólaísinn í ár og Sörum sem 
þær segja þær allra bestu.

Deila bestu uppskriftunum 
Systurnar Elísabet og Ragnheiður Stefánsdætur eru ástríðukokkar og fóru nýverið að deila 
uppáhaldsuppskriftum með áhugasömum, uppskrift að lakkrísís og ómótstæðilegum Sörum.

Elísabet og Ragnheiður  
njóta sín best í eldhúsinu.

Systurnar fullyrða að þessar Sörur séu þær bestu. Ótrúlega fallegar kökur. 

Jólaísinn í ár
6 eggjarauður
200 g sykur
70 ml Opal skot með pipar, þessi 
brúni
½ l rjómi léttþeyttur
200 g fylltar lakkrísreimar skornar 
smátt niður

Léttþeytið rjómann, leggið til 
hliðar. Eggjarauður og sykur þeytt 
þar til létt og ljóst. Bætið Opalskoti 
út í. Látið vélina ganga á lægsta 
hraða í ca. ½ -1 mín. Blandið rjóm-
anum varlega út í eggjablönduna 
með sleikju í smáum skömmtum. 
Að síðustu eru smátt skornar 
lakkrísreimar settar út í. Ísinn 
er settur í skál eða annað ílát og 
frystur. Hann er svo skreyttur með 
lakkrísreimum.

Sörur … þær allra bestu
Botn
8 eggjahvítur
4 dl flórsykur
300 g hakkaðar möndlur
½ tsk. lyftiduft

Stífþeytið hvíturnar ásamt flór-
sykri. Bætið lyftidufti út í ásamt 
möndlunum og hrærið ofurvarlega 
með sleikju. Klæðið bökunar-
plötur með bökunarpappír. Notið 
2 teskeiðar og búið til litlar kökur. 
Gott að miða við að hver sé 1 tsk. 
og að hafa gott bil á milli. Bakið 
við 175°C í 12 til 15 mín. Takið út 
úr ofninum og kælið vel. Takið svo 
kökurnar af með spaða þegar þær 
eru orðnar kaldar.

Krem
250 g sykur
2 dl vatn
8 eggjarauður
500 g lint smjör
4 msk. Nesquik
3 msk. bökunarkakó

Setjið vatn og sykur í pott og sjóðið 
vel saman eða þar til verður að 
sírópi. Þetta þarf að sjóða í að 
minnsta kosti 15 mín. þar til 
þykkt. Á meðan eru eggjarauðurn-
ar þeyttar vel. Hellið svo sírópinu 
í mjórri bunu út í eggjarauð-
urnar og þeytið vel þar til blandan 
kólnar. Þá er smjörið skorið í 
kubba og blandað varlega út í 
hrærivélarskál með eggjablönd-
unni. Þegar allt smjörið er komið 

saman við skal blanda Nesquik og 
kakói út í og þeyta áfram. Athugið 
að það tekur tíma að þeyta þetta 
krem vel saman.
Þá tekur við handavinna við að 
smyrja kremi með borðhníf á eina 
köku í einu. Gott er að raða þeim 

í eldfast mót eða djúpan bakka 
og frysta. Loks eru 400 grömm af 
suðusúkkulaði brædd yfir vatns-
baði og frosnu kreminu dýft ofan 
í. Kökunum er raðað aftur í sama 
form og þær frystar þar til á að 
bera þær fram.

Í langferð um landið byrjuðu 
þau að upphugsa spil sem hefði 
ákveðna eiginleika sem hentaði 

þeirra vinahópi og þeim fjöl-
skyldumeðlimum sem þau spila 
oftast með.  Bergur og Tinna spila 
gjarnan með nokkrum öðrum 
pörum og vildu því búa til spil 
sem hentar stærri hópum. Þau 
sjálf hafa gaman af því að úthugsa 
leiki og þrautir en vildu prófa að 
búa til spil sem fengi fólk til að 
tala saman frekar en að veltast um 
í heilabrotum. Og til þess þurfti 
spilið að vera fljótlegt að læra 
og auðspilað. Afrakstur þessarar 
hugmyndavinnu er nýtt, íslenskt, 
frumsamið spil sem heitir Sjónar-
spil.

„Þetta er búið að vera langt ferli 
en hefur gengið ótrúlega vel,“ segir 

Bergur. „Við hönnuðum þetta allt 
frá grunni, prófuðum prufugerðir 
á okkar nánustu mörgum sinnum 
og réðumst svo í framleiðsluna 
sem var að hluta til fjármögnuð 
með hópfjármögnun á Karolina 
Fund sem gekk algerlega vonum 
framar. Það sem hefur svo verið 
frábært er að sjá hversu góðar 
viðtökur spilið hefur fengið og að 
fólk skemmtir sér í raun og veru 
við spilamennskuna eins vel og við 
höfðum vonast til.“

Sjónarspil gengur út á að lýsa 
meðspilurum sínum með orðum 
úr spilabunkanum og það á að 
leiða í ljós hvernig þeir sem spila 
koma öðrum fyrir sjónir – en það 
er það sem heiti spilsins vísar til. 
„Það er eiginlega langskemmti-
legast að sjá þegar foreldrar eða 
makar verða steinhissa á því 
hvernig börnin eða betri helm-
ingurinn koma öðrum fyrir sjónir. 
Það að einhver sé snyrtipinni er til 
dæmis oft mjög umdeilt! Lýsingar-
orðin eru flest á jákvæðum nótum 
í þessu spili en við útbjuggum líka 
aukapakka sem er merktur 18+ 
þar sem fyrir koma aðeins tví-
ræðari orð,“ segir Bergur. „Spilið 
sjálft er merkt fjórtán ára og eldri 
en við höfum heyrt af foreldrum 
sem hafa spilað þetta með yngri 
börnum. Spilið eykur orðaforða 
hjá börnum, og satt best að segja 
fullorðnum líka, því áður en 
leikurinn byrjar er hægt að fara 
yfir og útskýra orð sem spilarar 
þekkja ekki.“

Þau hjónin byrjuðu framleiðslu-

ferlið tímanlega svo að spilið gæti 
verið komið í verslanir fyrir jól. „Í 
okkar fjölskyldum, eins og eflaust 
svo mörgum á Íslandi, eru spil 
og samverustundir þeim tengdar 
algjörlega samofnar jólahátíð-
inni. Spil eru iðulega gefin sem 
jólagjafir í okkar fjölskyldum og 
möndlugjöfin er alltaf spil. Frí-
dagarnir eru svo nýttir til þess að 
prófa ný spil eða rifja upp gömul 
og góð. Það finnst flestum gaman 
að spila, svo gaman að það er alveg 
hægt að líta upp frá skjánum í 
smástund,“ segir Bergur kíminn.

Spilið fæst í öllum helstu versl-
unum landsins. Hægt er að fræðast 
nánar um það á Facebook undir 
Sjónarspilið. Kynning verður í Spila-
vinum  og A4 í Kringlunni í dag og í 
A4 í Smáralind á morgun.

Sjónarspil
fær fólk til að hlæja

Tinna og Bergur með Sjónarspil sem þau hönnuðu frá grunni. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Sjónarspil kemur öllum í gott skap yfir jólin. 

Hjónin Tinna 
Finnbogadóttir 
og Bergur Hall-
grímsson hafa 
lengi haft ánægju 
af því að setjast 
niður með vinum 
og fjölskyldu til 
að spila. 
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BÆJARLIND 14 - 16 | 201 KÓPAVOGI
SÍMI 553 7100  | LINAN.IS
Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16

/ linanehf / linan.is

J ó l a T I L B O Ð

TILBOÐSverð  Frá kr.  268.560

Fullt verð frá kr.  335.700

T imeout Stóll  +  Skemill
Leðurklæddur 

Marvel motta 
170x240 kr. 61.200

Kate sófi 
kr. 179.600

Yumi matborð Ø 115 cm
kr. 69.800

Púðar af öllum 
stærðum og gerðum..

Lex borðstofustólar 
kr. 19.900

Tripod gólfl amapi  kr. 37.900

Tray Bakkar 
kr. 4.980 / 5.980

Nordic Luktir  kr. 9.600 / 7.600

 Orbital kr. 16.400

Dim Glervasar kr. 6.300 - 8.200



Mozart við kertaljós

Styrkt af Tónlistarsjóði Menntamálaráðuneytisins, Reykjvíkurborg, Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ og Garðabæ

Miðasala við innganginn og á tix.is - Miðaverð kr. 3.000 / 2.000
Styrkt af Tónlistarsjóði Menntamálaráðuneytisins, Reykjvíkurborg, Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ og Garðabæ

Hafnarfjarðarkirkju miðvikudag 19. des. kl  21.00
Kópavogskirkju fimmtudag 20. des. kl  21.00 

Garðakirkju föstudag 21. des. kl  21.00
Dómkirkjunni í Reykjavík  laugardag 22. des. kl  21.00

CamerarcticaCamerarctica

Mozart by candlelightMozart by candlelight

Kammertónlist á aðventu 2018Kammertónlist á aðventu 2018

Eftir rúmlega sex ára dvöl í 
New York og London flutti 
fatahönnuðurinn Signý Þór-

hallsdóttir heim til Íslands fyrr á 
þessu ári. Hún hefur nú stofnað 
vörumerkið Morra en með því er 
ætlun hennar að hanna vandaða 
fylgihluti og kvenfatnað með vís-
anir í alþjóðlega mynd- og nytjalist 
í bland við staðbundin einkenni 
eins og íslenska náttúru og hand-
verkshefð. „Þessa stundina er ég 
að klára silkislæður með blóma-
mynstrum sem unnin eru upp 
úr jurtum í íslenskri náttúru. Ég 
tíndi og stúderaði jurtir, pressaði 
þær og vann upp úr þeim skissur 
og blekteikningar sem skeytt var 
saman í blómasveiga. Mig langaði 
að búa til myndmál í prenti sem 
sækir innblástur í nærumhverfið 
og hefðina. Ég fékk nýlega styrk 
úr Hönnunarsjóði til að koma 
slæðunum mínum á framfæri svo 
það, ásamt því að þróa Morra enn 
frekar, er helst á döfinni hjá mér 
núna. Meðfram því er ég líka að 
kenna í Listaháskólanum og sinna 
öðrum verkefnum.“

Spennandi verkefni
Signý útskrifaðist sem fatahönn-
uður frá Listaháskólanum árið 
2011 og flutti út stuttu seinna til að 
fá reynslu í faginu. Fyrst var förinni 
heitið til New York þar sem hún 
var í starfsnámi í þrjá mánuði og 
næst flutti hún til London. „Ég fór 
upprunalega til London í starfs-
nám á Erasmus-styrk. Upphaflega 
ætlaði ég að staldra stutt við en 
ílengdist svo, eins og gengur. Fyrst 
starfaði ég hjá Zöndru Rhodes 
og fór næst til Eley Kishimoto en 
bæði merkin vinna mikið með 
prent. Þar óx áhugi minn á prenti 
fyrir fatnað og ég hellti mér út í 
það. Ég hóf til dæmis að selja mín 
eigin munstur í hjáverkum og fékk 
svo vinnu hjá prentstúdíói sem 

Spennandi að vera á Íslandi
Eftir sex ára dvöl í New York og London sneri Signý Þórhallsdóttir fatahönnuður heim til Íslands. 
Hún hannar vandaða fylgihluti og kvenfatnað undir vörumerkinu Morra.

Slæðurnar eru úr silki, 
myndskreyttar með 

blómsveigum.

Fyrsta lína Signýjar samanstendur af 
þremur klútum með prentum sem 
unnin eru úr blekteikningum hennar 
af plöntum úr íslensku sumri.
MYNDIR/VALDÍS THOR

„Þessa stundina er ég að klára silkislæður með blómamynstrum sem unnin eru upp úr jurtum í íslenskri náttúru,“  
segir Signý Þórhallsdóttir fatahönnuður sem setti Morra á fót fyrr á þessu ári. MYND/EYÞÓR

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

heitir Owens and Kim. Þar 
vann ég við að rannsaka 
„trend“ og útbúa prent 
sem seld voru til markaðs-
drifinna fatakeðja.“

Síðar hóf hún störf 
hjá hönnuðinum 
heimsþekkta Vivienne 
Westwood og vann 
þar í þrjú ár. „Starf mitt 
þar gekk út á að hanna 
kvenföt og prent fyrir 
Japansmarkað. Westwood 
er mjög vinsælt merki í Japan 
og ég og samstarfskona unnum 
að tveimur fatalínum árlega sem 
voru einungis seldar í verslunum 
þar í landi. Það var mjög líflegur 
og skemmtilegur tími en auðvitað 
krefjandi líka.“

Miklar hræringar
Þótt hún hafi ekki starfað lengi 
hér á landi segir hún kosti og galla 
fylgja því að starfa bæði hér á landi 
og í erlendum stórborgum á borð 
við London og New York. „Mér 
hefur fundist mjög lærdómsríkt 
að vinna í London sem er algjör 
suðupottur þegar kemur að tísku. 
Sagan og menningin er svo rík og 
þar er mikil gróska núna. Í London 
eru auðvitað margir áhrifamiklir 
hönnuðir sem hafa áhrif á tískuna 
á heimsvísu og svo eru líka mjög 
stór og öflug markaðsdrifin 
„high street“ fyrirtæki þannig að 
breiddin í greininni þar er mikil og 
margt hægt að læra af því.“

Tískuiðnaðurinn í Bretlandi 

spilar stóran þátt í 
breska hagkerfinu 
og veltir gífurlegum 

fjárhæðum á meðan 
tískugeirinn á Íslandi 

er enn þá að mótast og 
framleiðsla lítil, segir Signý. „Aftur 
á móti er það áhugavert við Ísland 
að hér er ekki búið að fullmóta leik-
reglurnar og því ákveðið rými til að 
skapa eitthvað nýtt frá grunni. Það 
eru hræringar í tískuheiminum úti 
og fyrirtæki eru smátt og smátt að 
breyta um áherslur. Mörg fyrirtæki 
eru til dæmis að reyna að verða 
umhverfisvænni, nota fjölbreyttari 
fyrirsætur og taka sig ekki of hátíð-
lega, en iðnaðurinn er svo stór og 
þungur að hann virðist í heildina 
eiga erfitt með að laga sig að nýjum 
tímum. Að því leyti er spennandi 
að vera á Íslandi þar sem hlutirnir 
eru ekki eins niðurnjörvaðir. Við 
höfum öll tækifæri til að finna upp 
á nýjum hugmyndum sem falla 
betur að framtíðinni, hvað bæði 
framleiðslu og hönnunina sjálfa 
varðar.“

Hægt er að kynna sér vörur Morra 
á Instagram (morra_reykjavik) og 
www.morra.is.

Merkið mun 
leggja áherslu 
á vandaða 
fylgihluti og 
kvenfatnað 
sem sækir 
meðal annars 
innblástur 
í staðbundin 
einkenni eins 
og íslenska 
náttúru og 
handverks-
hefð.

Slæðurnar koma 
í mismunandi lit, 
stærð og prenti.

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 5 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R





Verð 7.900 kr. 
- 2 litir: gyllt og silfur

Flottar peysur

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516

Opið í dag kl. 11 - 16 og á morgun sunnudag 

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Gríska gæðamerkið 

MINERVA
Bolir, leggings, samfellur, toppar, buxur og margt fleira 

doris.is  

Kynnið ykkur 
glæsilegt úrval á:

Margrét vinnur kertastjaka og jólatré úr íslenskum við á borð við reyni, birki og greni. MYND/ANTON BRINK

Jólatré sem  
lifa allt árið
Margrét Guðnadóttir hannar fallega kertastjaka og jólatré 
úr íslenskum við. Hún er annar stofnenda Kirsuberjatrés-
ins sem heldur upp á tuttugu og fimm ára afmæli á árinu.

Við erum afskaplega stoltar 
af því að hafa þraukað 
í gegnum súrt og sætt í 

þessi 25 ár,“ segir Margrét en hún 
stofnaði verslunina Kirsuberjatréð 
ásamt fleirum í hjarta Reykjavíkur 
árið 1993. „Við erum ellefu lista-
konur sem stöndum að Kirsuberja-
trénu í dag og rekum það saman í 
skemmtilegum og góðum hópi.“ 
Tímarnir hafa verið miserfiðir en 
um tíma spáðu sumir að verslun í 
miðbænum væri dauðadæmd. „Ég 
held að engin verslun í okkar anda 
hafi lifað jafn lengi,“ segir Margrét 
sem telur ferðamennina hafa 
bjargað Kirsuberjatrénu. „Það 
varð mikil innspýting þegar 
þeir fóru að koma.“

Margrét segir ferða-
menn ákaflega hrifna af 
búðinni og tala oft um að 
það sé eins og að koma 
inn á listasafn. „Mörgum 
þykir mikið til koma að 
við listakonurnar sjálfar 
afgreiðum í versluninni.“

Margrét sjálf er textíl-
listakona í grunninn. Lærði 
í Bandaríkjunum á sínum 

tíma og varð nokkuð þekkt hér á 
landi fyrir spiladósir og lampa sem 
hún bjó til úr tágum. Undanfarið 
hefur hún þó verið uppteknari af 
tré sem efnivið, sér í lagi íslenskum 
við. „Þetta byrjaði á því að ég lærði 
að renna og bjó til lampa fyrir 
HönnunarMars fyrir tveimur árum 
en síðan hefur þetta þróast yfir í 
spiladósir og nú kertastjaka. Ég 
hafði alltaf verið veik fyrir kerta-
stjökum og loks fann ég efni sem 

passaði í það verkefni.“
Margrét rennir einnig falleg 

tré sem fyrst voru hugsuð til að 
búa til fallega stemningu en hafa 
verið afar vinsæl ein og sér. Hún 
útbjó einnig fyrir jólin aðven-
tukrans úr stjökunum og trjánum 
sem er einstaklega hátíðlegur. 
„Annars eru trén ekkert endilega 
ætluð sem jólaskraut og þarf því 
ekkert að taka þau niður með 
öðru jólaskrauti.“

Hvert tré er einstakt og 
ræðst af því hvernig viður-

inn í því er. Margrét segir 
einstaklega skemmtilegt 
að vinna með íslenskan 
við. „Svo er alger plús að 

þetta er mjög umhverfis-
vænt og vistvænt með 
örstutt kolefnisspor.“

 Við erum ellefu 
listakonur sem 

stöndum að Kirsuberja-
trénu.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Komið í  
allar helstu 
verslanir

Íslenskt 
tískutímarit
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Staða lögfræðings laus til umsóknar

Skóla- og frístundasvið

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

Leitað er eftir metnaðarfullum og vandvirkum lögfræðingi til starfa á skóla- og frístundasviði til að stýra málefnum 
persónuverndar. Næsti yfirmaður er yfirlögfræðingur skóla- og frístundasviðs. 
Skóla- og frístundasvið annast rekstur 62 leikskóla, 36 grunnskóla og 5 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með 
daggæslu í heimahúsum. Jafnframt heyrir rekstur Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita undir sviðið. Lögfræðiþjónusta skóla- 
og frístundasviðs hefur umsjón og yfirsýn yfir lagaleg stjórnsýslumálefni sviðsins. Lögfræðiþjónustan er starfsmönnum á skrifstofu 
skóla- og frístundasviðs og stjórnendum starfsstöðva sviðsins til lögfræðilegrar ráðgjafar um málefni á ábyrgðarsviði þeirra, þ.m.t. er 
lagaleg ráðgjöf í tengslum við vinnurétt. Auk þess fer lögfræðiþjónustan með umsýslu fyrir skóla- og frístundaráð. 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf auk afrits af prófskírteinum frá háskóla. Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2019.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Sigtryggsdóttir, yfirlögfræðingur, í síma 411-1111. Netfang: gudrun.sigtryggsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni: 

skóla- og frístundasviði.

menn á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendur 
starfs staða sviðsins varðandi persónuvernd og lagaumhverfi 
starfseminnar.

er varða persónuvernd. 

-
borgar.

Hæfniskröfur: 

gráðu í lögfræði. 

Fjármálasvið er annað af stoðsviðum Hafnarfjarðarbæjar 
og þar starfa um 23 starfsmenn. Sviðinu er skipt í 
fjárreiðudeild, hagdeild, bókhaldsdeild, launadeild og 
tölvudeild og heyrir starfið undir rekstrarstjóra hagdeildar. 
Um er að ræða 100% starf. Viðkomandi þyrfti að geta 
hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

»    Vinna við gerð fjárhagsáætlunar
»    Vinna við umbætur í rekstri
»    Eftirlit og frávikagreining á rekstri
»    Upplýsingagjöf og ráðgjöf til stjórnenda
»    Skýrslugerð og úrvinnsla

Hæfniskröfur:
»    Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem
        viðskiptafræði, hagfræði eða tölfræði
»    Mjög góð kunnátta í Excel og almenn tölvukunnátta 
»    Reynsla af fjármálalegri umsýslu 
»    Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
»    Þekking og reynsla af stafrænni þróunarvinnu æskileg
»    Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
»    Samskipta- og samstarfshæfni
»    Góð íslenskukunnátta og ritfærni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur 
Sverrisson rekstrarstjóri hagdeildar:
gudmundursv@hafnarfjordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. janúar 2019. Laun 
eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.
 

     
        

Nánar á hafnarfjordur.is

óskast til starfa á fjármálasvið
SÉRFRÆÐINGUR

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

www.medor.is

VIÐSKIPTASTJÓRI Á HEILBRIGÐISMARKAÐI
Viltu vera í hópi metnaðarfullra starfsmanna hjá vaxandi fyrirtæki 
á heilbrigðismarkaði? 
MEDOR ehf. leitar að starfsmanni í fjölbreytt og krefjandi starf 
viðskiptastjóra fyrir lækningatæki og vörur til heilbrigðisstofnana. 

MEDOR er leiðandi í ráðg jöf, sölu og þjónustu á lækninga-, hjúkrunar- og rannsóknarvörum. Helstu viðskiptavinir 
MEDOR eru heilbrigðisstofnanir, apótek, rannsóknastofur í líftækni, efnagreiningu og lyfjaiðnaði.  

Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafía Ása Jóhannesdóttir deildarstjóri (asa@medor.is ) s. 665 7001 og 
Pétur Veigar Pétursson starfsmannastjóri (petur@veritas.is) s. 897 1626. 
Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum ráðningavef MEDOR, www.medor.is. Umsókninni skal fylg ja ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem fram kemur hvers vegna viðkomandi sækir um starfið.
Umsóknarfrestur er til 28. desember nk. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Starfssvið: 
• Kynning, sala, þjónusta og 

markaðssetning á lækningatækjum 
og vörum til heilbrigðisstofnana

• Verkefnastjórnun og þverfagleg 
teymisvinna  

• Kennsla og innleiðing á vörum og 
þjónustu í samstarfi við 
heilbrigðisstofnanir á Íslandi

• Samskipti við erlenda birg ja
• Vörustjórnun 
• Útboðs- og tilboðsgerð 

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d 

verkfræðimenntun eða heilbrigðisvísindi 
• Þekking á sviði myndgreiningar, lækningatækja 

og tölvukerfa kostur
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
• Frumkvæði, drifkraftur, jákvætt viðmót og 

góðir samskiptahæfileikar
• Þekking á verkefnastjórnun kostur 
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
• Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná 

árangri í starfi
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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 550 5626
Job.is



Krefjandi störf á heitu svæði

HS Orka hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í yfir 40 ár og ætlar sér enn stærri hluti í orkuframleiðslu á umhverfisvænan hátt 
samfélaginu til hagsbóta. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur 60 manna hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði. 

Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og Reykjanesvirkjun, sem eru grundvöllur Auðlindagarðs þar sem 
markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmætar auðlindir.

Nýting jarðhita á Reykjanesi er áskorun fyrir metnaðarfullt fólk.

STAÐARVERKFRÆÐINGUR

Við leitum að öflugum staðarverkfræðingi til að leiða byggingu 
jarðvarmavirkjana á Reykjanesi. Í boði er áhugavert starf á krefjandi og 
skemmtilegum vinnustað. 

Starfið felur í sér:
• Ábyrgð á nýframkvæmdum við jarðvarmavirkjanir.
• Að leiða og sjá um verkskipulagningu, kostnaðaráætlanir og rýni 

útboðsgagna.
• Að leiða og stýra framkvæmdum af hálfu verkkaupa. Jafnframt bera 

ábyrgð á framkvæmd verks, öryggis- og umhverfismálum, gæðaeftirliti, 
kostnaðareftirliti og breytingastjórnun.

• Að undirbúa verkefni til reksturs.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði verkfræði, MPM gráða eða sambærileg menntun er 

kostur.
• Yfirgripsmikil þekking á verklegum framkvæmdum.
• Að minnsta kosti 10 ára reynsla af stórum framkvæmdum.
• Þekking og reynsla af öryggis- og umhverfismálum. 
• Þekking á orkuiðnaði er kostur.
• Afburða góð samskiptafærni, sjálfstæði í starfi, frumkvæði og metnaður 

til að ná árangri.

Nánari upplýsingar veitir Þór Gíslason, thg@hsorka.is

Við hvetjum þig til að sækja um á hsorka.is

Störfin henta jafnt konum sem körlum.

Umsóknarfrestur er til og með 28. desember 2018 

JARÐFRÆÐINGUR Á AUÐLINDASVIÐI

Við leitum að öflugum starfsmanni til að styrkja auðlindasvið okkar. 
Auðlindasviðið ber ábyrgð á nýtingu auðlinda sem fyrirtækinu hefur 
verið treyst fyrir.

Starfið felur í sér:
• Vinnslueftirlit.
• Ráðgjöf við undirbúning og framkvæmd borframkvæmda. 
• Samskipti við ráðgjafa, verktaka og aðra jarðhitasérfræðinga innan- og 

utanlands.  

Við viljum gjarnan heyra í þér ef þú: 
• Hefur mikinn metnað, frumkvæði og getur unnið sjálfstætt.
• Ert tilbúin(n) til að takast á við krefjandi verkefni.
• Ert með jarðfræðimenntun.  

Nánari upplýsingar veitir Kristín Vala Matthíasdóttir, kvm@hsorka.is  

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Við leitum að árangursdrifnum og lausnamiðuðum sérfræðingum til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu á framúrskarandi stjórnkerfi hjá VÍS og 
stafrænni vegferð okkar.  Við sækjumst eftir liðsmönnum með afburða færni í samskiptum og getu til að vinna sjálfstætt og af fagmennsku að krefjandi 
verkefnum. Eingöngu koma til greina einstaklingar með haldgóða reynslu á sínu sérsviði.  Við bjóðum framúrskarandi starfsumhverfi, frábært samstarfsfólk 
og umhverfi þar sem einstaklingar geta náð árangri.

VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um starfið

Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá okkur starfar 
framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman mynda sterka og öfluga liðsheild. 

Umsóknarfrestur er til og með miðvikud. 2. janúar. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Ráðum, 
www.radum.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir hjá Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is 

Innri endurskoðandi
Innri endurskoðun er eitt af fjórum lykilstarfssviðum í starfsemi vátryggingafélaga. Innri endurskoðandi er ráðinn af stjórn VÍS. Hann ber ábyrgð á  að þróa og viðhalda 

virku gæðaeftirliti sem tekur til allra þátta starfsemi innri endurskoðunar.   

Meistarapróf á sviði viðskipta-, fjármála eða sambærilegum 
sviðum er skilyrði.

Sérþekking á sviði innri endurskoðunar skilyrði.

Löggilding og faggilding í endurskoðun kostur.

Stjórnunarreynsla er kostur.

Leiðtogahæfni, drifkraftur og samskiptafærni.

Menntunar- og hæfnikröfur

Veitir óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem ætlað er að 
bæta reksturinn.

Þróar og viðheldur virku gæðaeftirliti .

Greinir og leggur mat á hvort eftirlitsferli/kerfi séu til staðar og 
séu viðeigandi og skilvirk.

Ber kennsl á og metur mögulega áhættuþætti í starfseminni og 
fer fram á úrbætur.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Lögfræðingur á skrifstofu forstjóra 
Starfið heyrir undir yfirlögfræðing á skrifstofu forstjóra. Hlutverk hans er m.a. að sinna starfi persónuverndarfulltrúa og hafa eftirlit með því að VÍS starfi í samræmi við 

lög og reglur á sviði persónuverndar. Þar að auki mun viðkomandi vinna náið með yfirlögfræðingi félagsins að verkefnum sem snúa að stjórnarháttum, regluvörslu og 

ráðgjöf til stjórnar og stjórnenda. 

Meistara- eða embættispróf í lögfræði skilyrði.

Framúrskarandi samskiptahæfni.

Þekking og skilningur á upplýsingatækni kostur.

Færni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt.

Reynsla af breytingastjórnun er æskileg.

Menntunar- og hæfnikröfur

Sinnir hlutverki persónuverndarfulltrúa og er tengiliður við Persónuvernd.

Upplýsir um skyldur, veitir ráðgjöf og þjálfar stjórnendur og starfsfólk á sviði 
persónuverndar.

Tekur á móti fyrirspurnum og beiðnum frá viðskiptavinum og starfsmönnum 
félagsins er varða persónuvernd.

Sinnir ýmsum verkefnum á sviði regluvörslu samkvæmt lögum um vátrygginga- 
starfsemi og lögum um verðbréfaviðskipti.

Önnur lögfræðileg ráðgjöf.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Sérfræðingur í upplýsingaöryggis- og gæðamálum
Sérfræðingur í upplýsingaöryggis- og gæðamálum heyrir undir yfirlögfræðing á skrifstofu forstjóra. Hlutverk hans er að bera ábyrgð á stjórnkerfi upplýsingaöryggis- og 

gæðamála og stýra umbótum og breytingum á því. Að auki heyrir gæðahandbók og umsjón skjalamála undir viðkomandi. 

Þekking og reynsla af upplýsingaöryggismálu skilyrði.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Framúrskarandi samskiptahæfni.

Þekking og reynsla af skjalastjórnun. 

Menntunar- og hæfnikröfur

Sinnir hlutverki upplýsingaöryggisstjóra.

Er ábyrgur fyrir stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá VÍS.

Upplýsir um skyldur, veitir ráðgjöf og þjálfar stjórnendur og 
starfsfólk á sviði öryggis- og gæðamála.

Er ábyrgur og hefur umsjón með skjalastefnu, skjalastjórnun og 
þróun og innleiðingu rafræns skjalastjórnunarkerfis.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Verkefnastjóri
Við leitum að árangursdrifnum og lausnamiðuðum verkefnastjóra til að leiða verkefni í stafrænni vegferð okkar. Frumkvæði, drifkraftur, framúrskarandi samskiptahæfni 

og metnaður til að gera sífellt betur eru eiginleikar sem við sækjumst eftir inn í okkar hóp. 

MPM eða sambærileg menntun í verkefnastjórnun kostur.

Reynsla af upplýsingatækniverkefnum kostur.

Sjálfstæði í vinnubrögðum, lausnamiðuð nálgun og frumkvæði.

Framúrskarandi samskiptahæfni.

Færni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt.

Sveigjanleiki og hæfni til að vinna vel undir álagi.

Menntunar- og hæfnikröfur

Leiða framsækin verkefni í stafrænni vegferð VÍS.

Byggja upp og leiða framúrskarandi AGILE verkefnateymi.

Ábyrgð á að verkefni séu innan tíma- og kostnaðaráætlana.

Ábyrgð á upplýsingafundum með hagsmunaaðilum.

Miðlun á framgangi og árangri verkefna.

Helstu verkefni og ábyrgð:

FLEIRI SIGURVEGARA



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

Sjúkraþjálfari
Laus er til umsóknar 90% staða sjúkraþjálfara á Reykjlaundi. Um 
er að ræða eitt starf sem skiptist í 60% verkefnastjórastöðu á 
verkjasviði og 30% stöðu hreyfistjóra.

Staðan er laus frá og með 1. apríl 2019.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem áhersla 
er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. Krafist 
er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfileika og 
góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 

Hæfnikröfur: 

 
sam skiptum og samvinnu.

meðferð einstaklinga með langvinna verki.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags sjúkraþjálfara og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags sjúkraþjálfara og 
Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið veitir  
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðusjúkraþjálfari í síma 585 2160  
eða í gegnum netfangið asdiskri@reykjalundur.is og  

 
eða í gegnum netfangið gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2019

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heima-
síðu Reykjalundar www.reykjalundur.is 

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

hafa umsjón með Uppbyggingasjóði EES, vera landstengiliður fyrir undiráætlanir Horizon 2020 
rannsókna- og nýsköpunaráætlunar ESB og taka virkan þátt í erlendum samstarfsverkefnum. Einnig 

aðra starfsmenn sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Reynsla af verkefnastjórnun og upplýsingamiðlun er æskileg
 Reynsla af rannsóknum og þekking á vísindasamfélaginu er kostur
 Mjög góð samstarfshæfni og samskiptafærni áskilin 
 Færni í notkun algengra tölvuforrita og góð almenn tölvukunnátta áskilin
 Mjög góð íslenskukunnátta og mjög góð færni í ensku, rituðu og skrifuðu máli, önnur 

 tungumálakunnátta er kostur

 og veita góða þjónustu

 veitir Aðalheiður Jónsdóttir, sviðsstjóri alþjóðasviðs, í síma 515 5806 
eða í netfangi: adalheidur.jonsdottir@rannis.is.

 www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ 

Blómaskreytir óskast til 
starfa í Blómavali Skútuvogi

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

Leitað er að vandvirkum og fagmenntuðum blómaskreyti með frjóa 
hugsun til þess að bætast í hóp öflugra starfsmanna Blómavals. 
Helstu verkefni eru gerð blómaskreytinga, vöruframsetning og sala 
og þjónusta við viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla úr blómaverslun og af sölustörfum
• Góð reynsla af blómaskreytingum
• Listrænt auga og fagurfræðileg hugsun
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi, jákvæðni og heiðarleiki í starfi
• Gott vald á íslensku 

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

Umsóknarfrestur til og með 4. janúar 2019. 
Sótt er um starfið á www.husa.is/laus-storf

Hvetjum bæði kynin til þess að sækja um starfið.

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

st í starfi.

ustu.
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Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan mannauðsstjóra til að leiða 
stefnumörkun og framkvæmd mannauðsþjónustu á velferðarsviði. Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra 
velferðarsviðs og situr í yfirstjórn sviðsins.   

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fagleg forysta og stjórnun mannauðsþjónustu sviðsins

• Stefnumörkun í mannauðsþjónustu, samræming og eftirlit með 
málaflokknum

• Ráðgjöf og stuðningur vegna mannauðsmála til stjórnenda og starfsmanna

• Yfirumsjón með launa- og kjaramálum sviðsins

• Ábyrgð á að leiða umbætur í vinnuumhverfi starfsfólks af erlendum uppruna

• Ábyrgð á lykiltölum mannauðsmála

• Yfirumsjón og ábyrgð á vinnuvernd, öryggismálum og heilsueflingu á sviðinu

• Samskipti við hagsmunaaðila

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi auk framhaldsmenntunar 

í mannauðsstjórnun, vinnusálfræði eða önnur sambærileg menntun

• Yfirgripsmikil reynsla af mannauðsmálum í fjölmennri rekstrareiningu

• Leiðtogahæfileikar og reynsla af stjórnun

• Reynsla af ráðgjöf við stjórnendur um mannauðsmál

• Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvætt hugarfar og rík þjónustulund

• Frumkvæði, metnaður til að ná árangri, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

• Geta til þess að vinna undir álagi og sinna mörgum viðfangsefnum í einu

• Reynsla og þekking af opinberri stjórnsýslu og rekstri sveitarfélaga er kostur

MANNAUÐSSTJÓRI VELFERÐARSVIÐS

Nánari upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Áslaug Kristinsdóttir, aslaug@hagvangur.is

Regína Ásvaldsdóttir, regina.asvaldsdottir@reykjavik.is, sími: 411 1111

Umsóknarfrestur er til og með 7. janúar 2019.

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi  
óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri 
félagsþjónustu og sértækri þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn.

Á velferðarsviði starfa 2.500 starfsmenn í yfir 1.500 stöðugildum, á um 100 starfseiningum sem margar 
veita þjónustu allan sólarhringinn. Velferðarsvið þjónustar um 15.000 einstaklinga á ári og eru áætluð 
heildarútgjöld sviðsins árið 2019 um 27 milljarðar króna.

Mannauðsráðgjafar velferðarsviðs eru hluti af fjölmennum hópi mannauðsráðgjafa borgarinnar sem 
vinna að því að gera Reykjavíkurborg að framúrskarandi  vinnustað.
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Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) óska eftir að ráða framkvæmdastjóra.

Meginþættir starfsins
• Ábyrgð á fjármálum, starfsmannahaldi og daglegum rekstri skrifstofu SSH

• Ábyrgð á stjórnsýslulegri meðferð svæðisskipulags og sameiginlegri 
vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins

•  Mótun og umsjón með vinnslu verkefna sem tengjast sóknaráætlun 
höfuðborgarsvæðisins og þróun tölfræðigagna 

•  Umsjón með eigendavettvangi byggðasamlaga

• Ráðning og samskipti við ráðgjafa, verkefnisstjóra og sérfræðinga sem 
koma að verkefnum sem unnin eru á vettvangi samtakanna

•  Samskipti við aðildarsveitarfélög vegna samstarfsverkefna sem eru í gangi 
hverju sinni

•  Hagsmunagæsla gagnvart löggjafar-, fjárveitingar- og framkvæmdavaldi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu 

•  Þekking og reynsla af rekstri og starfsemi sveitarfélaga

•  Þekking og reynsla af stjórnun og stefnumótun

•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar, traust og trúverðugleiki

•  Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti

•  Mjög góð tök á íslensku og ensku, kunnátta í Norðurlandamáli kostur

FRAMKVÆMDASTJÓRI 

Nánari upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is 
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. desember 2018.

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru pólitískur og faglegur samstarfsvettvangur sveitarfélaganna  
á höfuðborgarsvæðinu. Megináherslur og verkefni í starfi SSH snúast um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, samgöngumál, 
rekstur byggðasamlaga og skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk, sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins 
sem og tilfallandi verkefni sem tengjast samstarfi sveitarfélaganna hverju sinni. Fjölbreytt verkefnaflóra er að talsverðu leyti leyst 
í samstarfi við utanaðkomandi ráðgjafa og sérfræðinga og á hverjum tíma eru starfandi verkefna- og samráðshópar vegna 
margvíslegra samstarfsverkefna aðildarsveitarfélaganna.

Hlutverk framkvæmdastjóra SSH er að vinna með stjórn samtakanna að framgangi og farsælli úrvinnslu verkefna sem tengjast 
ofangreindu, auk samskipta við ráðuneyti, opinberar stofnanir og aðildarsveitarfélög samtakanna.
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LÖGFRÆÐINGUR HJÁ VALITOR

Hægt er að kynna sér starfið nánar og fylla út umsókn á valitor.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 21. desember 2018.                                                           
Nánari upplýsingar veitir Stefán Ari Stefánsson, mannauðsstjóri, sími 525 2000.

Valitor auglýsir eftir hæfileikaríkum og kröftugum lögfræðingi til að ganga til liðs 
við lítið en vaxandi teymi á skrifstofu yfirlögfræðings.

Við bjóðum upp á spennandi verkefni, góðan aðbúnað og metnaðarfullt starf. 
Starfsumhverfið er alþjóðlegt og fer starfið að mestu leyti fram á ensku, hvar 
erlendir og innlendir viðskiptavinir og samstarfsaðilar eru þjónustaðir.

Um er að ræða spennandi störf á lögfræðisviði, þar sem fjölbreytt verkefni í síbreyti-
legu viðskiptaumhverfi munu reyna til skiptis á sjálfstæði og teymisvinnu, samskipta-
lipurð og staðfestu, nákvæmni og hraða, áreiðanleika og frumkvæði sem og getu til 
að vinna undir álagi.

 
Hæfniskröfur:

• Embættis- eða grunn- og meistaranám í lögfræði (fullnaðarpróf)

• Réttindi til málflutnings er kostur 

• Raunhæf reynsla; svo sem af samskiptum við stjórnvöld og fjármálaeftirlit, 
   samninga- og skjalagerð, flóknum viðskiptasamningum á ensku, starfi erlendis 
   og sölu fjármálaþjónustu yfir landamæri, hagsmunagæslu, úrlausn ágreinings-
   mála, málflutningi o.s.frv.

• Umtalsverð þekking á þeim lögum og reglum sem gilda um starfsemi Valitor, 
   bæði hérlendis og erlendis, en ekki síst vilji til að læra og tileinka sér nýja 
   þekkingu og getu
 

Færni og aðrir eiginleikar sem sóst er eftir:

• Sjálfstæð, öguð og traust vinnubrögð

• Þjónustulund sem og færni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Gagnrýnin hugsun, sveigjanleiki og skipulagshæfni í starfi

• Geta til að vinna undir álagi og standast skilafresti

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, bæði í riti og ræðu

• Hæfni til að koma fram fyrir hönd Valitor

• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Tannlæknastofa 
Aðstoðarmaður tannlæknis óskast til starfa á tannlæknas-
tofunni Vegmúla 2.
Um er að ræða hlutastarf. Vinnutíminn er til kl. 17 virka 
daga. Þarf að geta hafið störf í janúar 2019.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á vegmuli2@gmail.com 
fyrir 27. desember. 

 Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til 27.desember 2018.
 

 “Matvælafræðingur”

Sælgætisgerðin 
Freyja ehf. óskar eftir að 

ráða matvælafræðing 
í 75% starf

www.ruv.is

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það 
hlutverk að vekja, virkja og efla. Öflugt og 
samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með 
gagnrýnum hætti, segir mikilvægar sögur og 
þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Förðunarstjóri
RÚV framleiðsla
RÚV auglýsir eftir metnaðarfullri, smekkvísri 
og vandvirkri fagmanneskju til að leiða 
förðunarþjónustu RÚV og starfa í samhentum 
hópi framleiðslufólks. Í starfinu felst förðun og 
umsjón með útliti gesta og dagskrárgerðarmanna 
sem birtast í miðlum RÚV. Förðunarstjóri er 
mikilvægur hlekkur í framleiðslulínu RÚV og 
vinnur náið með dagskrárgerðar- og tæknifólki, 
oft í beinni útsendingu

Umsóknarfrestur er til og með 7. janúar 2019.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð 
kyni og uppruna.

Nánari upplýsingar og skil umsókna á 
umsokn.ruv.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



SUMARSTÖRF 
Í FRÍHÖFNINNI
Ein vinsælasta verslunin í flugstöðinni óskar 
eftir að ráða starfsfólk í sumarafleysingar 2019

Um er að ræða sumarstörf í verslunum, á lager og skrifstofu Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli. 
Við leitum að þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfileika, eiga auðvelt með að nálgast fólk, hafa lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir 
og geta unnið undir álagi.

UMSÆKJENDUR SKULU VERA 20 ÁRA EÐA ELDRI

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf um miðjan maí og starfað fram yfir miðjan ágúst.
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 20. JANÚAR 2019

Fríhöfnin hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC og er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi. Hún hefur einnig 
hlotið fjölda viðurkenninga síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt 
fyrirtæki. Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér 
það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.

www.dutyfree.is

VERSLUN LAGER SKRIFSTOFA

Starfið felst í sölu og þjónustu við 
viðskiptavini fyrirtækisins og áfylling-
um í verslun. Unnið er í vaktavinnu.

Hæfniskröfur
• Söluhæfileikar og rík þjónustulund
• Reynsla af verslunarstörfum   
 er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Starfið felst í almennum lagerstörfum. 
Unnið er í vaktavinnu.

Hæfniskröfur
• Meirapróf og/eða lyftarapróf 
 er æskilegt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslenskri og enskri 
 tungu

Starfið fellst í símsvörun, móttöku 
viðskiptavina, skráningu reikninga, 
tollskýrslugerð auk almennra skrifstofu-
starfa. Vinnutími er kl. 8–16 virka 
daga.

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegum störfum   
 er kostur 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði 
• Góð tölvukunnátta og þekking 
 á Navision er kostur 
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu

VIÐ BJÓÐUM UPP Á FRÍAR RÚTUFERÐIR TIL OG FRÁ HÖFUÐBORGARSVÆÐINU



HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/ 
SJÚKRALIÐAR 

SPOEX - Samtök psoriasis og exemsjúklinga óska eftir að 
ráða heilbrigðismenntaðan einstakling til starfa á göngu-
deild samtakanna að Bolholti 6, 105 Reykjavík. Skemmtilegt 
og fjölbreytt starf sem krefst sjálfstæðra vinnubragða. 

Umsóknir óskast 
sendar á netfangið 
skrifstofa@spoex.is 
fyrir 8. janúar 2019.

 Staða sérfræðings í fjármálum og rekstri

Dómsmálaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing 
til starfa á skrifstofu fjármála og rekstrar. Meginhlut-
verk skrifstofunnar er að sjá um undirbúning fjármála-
áætlunar, fjárlaga og fjáraukalaga fyrir þau málefna-
svið sem undir ráðuneytið heyra. Í því felst m.a. að 
þróa fjárlagaverkferla og framkvæmd fjárlaga þannig 
að greining fjárhagsupplýsinga sé fagleg og tíman-
lega fram sett og nýtist þannig til stefnumótunar og 
ákvarðanatöku. Jafn framt að rekstrarþjónusta í innri 

og best verður á kosið, m.a. með því að nýta viðskipta, 

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur

sambærileg menntun

lýsingar

lýsinga

hóp

Laun greiðast samkvæmt gildandi kjarasamningi 

menntaðra starfsmanna stjórnarráðs hafa gert. 

sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. 

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu um sóknar og 

Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi og er umsóknar-
frestur til 4. janúar nk. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. At hygli er 
vakin    á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því 
að umsóknarfrestur rennur út.

stjóri, í síma 545 9000.

Sendiskrifstofa Grænlands leitar eftir kraftmiklum ritara/fulltrúa til að 
sinna bókhaldi og starfi ritara. Starfsbyrjun er samkomulag. 

Sendiskrifstofa Grænlands í Reykjavík  
leitar eftir ritara/verkefnastjóra  

Starfsmaður skal m.a. sinna eftirfarandi verkefnum:
• Reikningsskil,- og bókfærslu á fjárhagsáætlun umboðsins
• Skjöl – og skjalavistun sem og vinnu með meðhöndlun pósts
• Stjórnunarlegum samskiptum við opinbert yfirvald á Íslandi sem 

og á Grænlandi
• Skipulagning dagskráa fyrir skemmtanir og heimsóknir í Reykja vík 

og á Íslandi í sambandi við aðra starfsmenn sendiskrif stofunnar. 
• Samvinna um samskiptaáætlun við utanríkisráðuneytið vegna 

heimsóknar til Grænlands 
• Upplýsingaleit, ferðapantanir og önnur tilfallandi og hagnýt 

verkefni 
• Veita lið við almenna málsmeðferð og verkefnavinnu, m.a.: 

Fundargerðir, svara fyrirspurnum, skipuleggja margvíslega 
atburði, vinna við markaðsgreiningu, skrifa skýrslur og annað 
upplýsandi efni, sinna þýðingum sem og viðhaldi á heimasíðu, 
uppfærslu á samfélagsmiðlum, o.s.frv. 

Hæfni
• Vænst er af umsækjanda að hann hafi viðeigandi menntun og/eða 

reynslu innan áðurnefndra sviða
• Gengið er út frá að viðkomandi tali og skrifi reiprennandi íslensku 

og ensku. Önnur tungumál eins og grænlenska, danska og skandi-
navíska er kostur

• Hafa áhuga á Grænlandi og grænlenskum málefnum

Staðan felur í sér að starfsmaðurinn 
vinni sjálfstætt og kerfisbundið, og geti 
unnið með öðrum sama hverrar stöðu 
viðkomandi gegnir og þvert á menningu. 
Starfsmaðurinn verður að geta meðhönd-
lað mikið upplýsingaflæði og m.a. hafa 
ábyrgð á reikningsskilum sendiskrifstofun-
nar, vinna með skjöl og taka á móti gestum 
og sinna þeim. 

Sendiskrifstofa Grænlands í Reykjavík 
hefur verið starfandi síðan í október 
2018 og er til húsa í miðborg Reykjavíkur. 
Skrifstofuna er verið að byggja og góð 
samvinna verður að vera á milli verðandi 
starfsmanns og yfirmann sendiskrifsto-
funnar. Sendiskrifstofan saman stendur 
í þessum skrifuðu orðum af yfirmanni 
sendiskrifstofunnar og síðar meir af ritara/
verkefnastjóra sem og lærlingi.  

Í daglegri vinnu okkar metum við til 
mikils fagmennsku sem krydduð er með 
sveigjanleika og húmor sem okkur finnst 
vera mikilvægir eiginleikar í litlu og faglegu 
umhverfi.  Það verða töluð mörg tungumál 
á vinnustaðnum, þar á meðal græn-
lenska, því er viðeigandi að hafa áhuga á 
Grænlandi.  

Laun og ráðningarskilmálar
Vinnutími er 37 tímar á viku. Vinnuveitandi 
er opinber sendiskrifstofa og því getur 
vinnutíminn verið svolítið lengri hverja 
viku. Ráðið er í stöðuna með 5 mánaðar 
reynslutíma. Laun og ráðningarskilmálar 
er í samræmi við ráðningu Sendiskrif-
stofu Grænlands í Reykjavík sem og í 
samráði við gildandi samning viðkomandi 
samnings aðila á Íslandi.  

Frekari upplýsingar um starfið er að fá hjá 
yfirmanni umboðsins, Jacob Isbosethsen, í 
síma: +354 6655610, tölvupóstfang:  
jsis@nanoq.gl

Áhugasamir umsækjendur skulu senda inn 
afrit af prófskírteinum, upplýsingum um fyrri 
störf, o.s.frv. til: 

jsis@nanoq.gl  
Sendiskrifstofa Grænlands í Reykjavík 
Túngata 5 
101 – Reykjavík 
Ísland 
Fyrirsögnin í tölvupóstinum skal vera  
„ansøgning stillingsopslag sekretær“. 

Umsókn þarf að vera rituð á dönsku.

Umsóknina skal senda til Sendiskrifstofu 
Grænlands eigi síðar en 29. desember 2018. 
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Vinnumálastofnun

Sérfræðingar hjá Fæðingar-
orlofssjóði Hvammstanga
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða tvo sérfræðinga  hjá Fæðingarorlofssjóði á Hvammstanga. Hlutverk 
Fæðingarorlofssjóðs er að annast umsýslu og ráðgjöf varðandi greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi samkvæmt 
lögum um fæðingar- og foreldraorlof.  

Sérfræðingarnir munu sinna úrvinnslu og afgreiðslu umsókna ásamt öðrum verkefnum sem falla undir verksvið 
Fæðingarorlofssjóðs. Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofn-
unnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þurfa viðkomandi starfsmenn að vera tilbúnir að  
takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.  

Helstu verkefni:

Úrvinnsla og afgreiðsla umsókna 

Eftirlit með greiðslum í fæðingarorlofi

Símsvörun

Tölvuskráning

Almenn upplýsingagjöf til umsækjenda 

Svörun fyrirspurna um fæðingarorlofsmál hvort 
heldur símleiðis eða bréfleiðis

Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Góð reynsla af skrifstofustörfum 

Góð tölvukunnátta 

Góð íslensku- og enskukunnátta

Reynsla af vinnu innan stjórnsýslunnar er æskileg

Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt skipu-
lags hæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila 
góðu starfi

Umsóknarfrestur er til og með 28. des.

Sækja skal um starfið rafrænt á Starfatorgi:

www.starfatorg.is. Starfið er með númerið 
201812/2154

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi Vinnumála-
stofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita:  Leó Örn Þorleifsson, for-
stöðumaður  og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri í 
síma 515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin  
leo.thorleifsson@vmst.is;  vilmar.petursson@vmst.is;  

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



Sölustjóri
Við leitum að árangursdrifnum og vönduðum sölustjóra með 
reynslu af sölu á vélbúnaði.

Viðskiptavinir okkar eru Orku- og veitufyrirtæki í grænum 
orkuiðnaði á Íslandi og á völdum mörkuðum erlendis. 

Helstu verkefni:
 Gerð söluáætlana, tilboðsgerð og samningar við viðskiptav-
ini félagsins

 Skipulagning söluferða og vörukynninga
 Markaðssetning og eftirfylgni á mörkuðum félagsins
 Samvinna við tæknisvið, vöruþróun og innkaupasvið
 Samskipti við innlenda og erlenda birgja

Hæfiskröfur
 Menntun á véla- og tæknisviði sem nýtist í starfi
 Reynsla af störfum á sölu- og markaðssviði er æskileg
 Haldgóð þekking á íslensku og ensku máli í ræðu og riti
 Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar um fyrirtækið eru á www.deilir.is 
Fyrirspurnir og umsóknir ásamt ferilskrá sendist á jj@dts.is
Umsóknir berist eigi síðar en 21. desember.

Nýtt félagsmálaráðuneyti tekur til starfa 1. janúar 2019. Verkefni þess eru viðamikil og fjölbreytt og varða félags- og fjölskyldumál,  
almannatryggingar, húsnæðismál, vinnumál og málefni barna. Leitað er að kraftmiklu, jákvæðu og drífandi fólki, án tillits til kyns eða 
aldurs, sem er reiðubúið að byggja upp nýtt ráðuneyti í samvinnu við frábæran hóp reynslumikilla starfsmanna. 

Störfin sem eru laus til umsóknar eru: 

Upplýsingafulltrúi
Í teymi ráðuneytisstjóra er leitað að reyndum upplýsingafulltrúa 
sem hefur lifandi áhuga á samfélagsmálum. Hlutverk upplýsinga-
fulltrúa felur meðal annars í sér samskipti við fjölmiðla, fréttaskrif 
og aðra umsjón með upplýsingamiðlun ráðuneytisins.

Ritari ráðuneytisstjóra
Ritari ráðuneytisstjóra þarf að vera ýmsum kostum gæddur því 
verkefni hans eru að ýmsum toga og ganga þvert á starfsemi ráðu- 
neytisins. Við leitum að einstaklingi sem meðal annars er jákvæður, 
hefur skipulagshæfni, er kraftmikill og er tilbúinn að læra nýja hluti.  

Áhugaverð störf  
í nýju ráðuneyti 

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Umsóknarfrestur er til 14. janúar 2019.  
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um störfin má finna á starfatorgi 
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is

Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík

TREX ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FLOTASTJÓRA Á SKRIFSTOFU SÍNA Í TÍMABUNDIÐ STARF.

FLOTASTJÓRI

Helstu verkefni

4. janúar 2019 bjorg@trex.is

Hæfniskröfur
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Við leitum að metnaðarfullum þjálfara sem er tilbúinn að 
byggja upp og leiða faglegt starf og þjálfun iðkenda. Meðal 
hlutverka yfirþjálfara er að leggja upp skýr markmið á hverju 
tímabili, bæði fyrir iðkendur og þjálfara og koma að þjálfun 
flokka deildarinnar. 

Skilyrði er að þjálfari hafi reynslu af íþróttinni, hafi til að 
bera góða hæfni í samskiptum og eigi auðvelt með að vinna 
með börnum. Kostur ef hann hefur áður komið að þjálfun. 

Alla upplýsingar veitir Haukur Örn Harðarson í síma  
891-6733 og á netfanginu badminton@afturelding.is 

Umsóknir skulu sendar á badminton@afturelding.is  
eigi síðar en 23. desember næstkomandi. 

VIÐ LEITUM AÐ

BADMINTON-
ÞJÁLFARA

Badmintondeild Aftureldingar 
auglýsir stöðu  

yfirþjálfara lausa til umsóknar. 

Fjármálasvið
»    Sérfræðingur
Fjölskylduþjónusta
»    Matráður í mötuneyti eldri borgara
»    Framtíðarstarf hjá stoðþjónustudeild
»    Félagsráðgjafi í ráðgjafarteymi
Grunnskólar
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Kennari í upplýsingamennt - Lækjarskóli
»    Bókasafns- og upplýsingafræðingur - Setbergssóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    Forstöðumaður - Athvarf fyrir fólk með geðraskanir
»    Yfirþroskaþjálfi - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni
»    Þroskaþjálfi - Geitungarnir
»    Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri - Hvammur
»    Leikskólasérkennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólasérkennari - Stekkjarás
»    Deildarstjóri - Tjarnarás
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

      
        

  

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Skógarhlíð 6, 105 ReykjavíkHEILBRIGÐISRÁÐUNEYTIÐ

Ráðuneytisstjóri í nýtt  
heilbrigðisráðuneyti

Ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytis
Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn ráðherra. Leitað er að reyndum leiðtoga 
sem býr yfir framsýni og krafti og er tilbúinn að leiða mótun og uppbyggingu nýs heilbrigðis-
ráðuneytis í samvinnu við frábæran hóp reynslumikils starfsfólks. 
 

Nýtt heilbrigðisráðuneyti tekur til starfa 1. janúar 2019. Verkefni þess eru viðamikil og 
fjölbreytt og varða alla þætti heilbrigðiskerfisins og heilbrigðisþjónustu landsmanna, 
lyfjamál auk verkefna á sviði lýðheilsu og forvarna. Hjá heilbrigðisráðuneytinu starfar 
fjölbreyttur hópur vel menntaðra sérfræðinga á ýmsum sviðum með mikla þekkingu og 
reynslu á málefnasviðum þess.

Umsóknarfrestur er til 14. janúar 2019.  
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar má finna á starfatorgi Stjórnarráðsins,  
www.starfatorg.is

Undir heilbrigðisráðuneytið heyrir fjöldi stofnana, þar á meðal Landspítalinn, 
Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu, heilbrigðisstofnanir um land allt, Sjúkratryggingar 
Íslands og Embætti landlæknis. Ráðuneytið gegnir veigamiklu hlutverki er varðar 
undirbúning lagasetningar og annarra stjórnvaldsfyrirmæla og stefnumótandi áætlana 
á málefnasviðum þess. Vegna þeirra verkefna er rík áhersla lögð á nána samvinnu við 
Alþingi, önnur ráðuneyti, hagsmunaaðila og notendur þjónustunnar. Ráðuneytið fer 
einnig með alþjóðlegt samstarf í samvinnu við utanríkisráðuneytið.

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

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 6. janúar 2019.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, 

netfang: mannaudur@landsnet.is. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á 

heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 

kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 

viðkomandi í starfið.

VILTU LÁTA LJÓS ÞITT SKÍNA?

Rafvirki og rafveituvirki

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á tengivirkjum (há- og lágspennubúnaði), háspennulínum

  og strengjum

• Þátttaka í framkvæmdaverkefnum við endurnýjun og nýbyggingar flutningsvirkja

• Þátttaka í gerð viðbragðsáætlana og skipulags vakta

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í rafiðnfræði, sveinspróf í rafvirkjun eða önnur menntun á

  rafmagnssviði sem nýtist í starfi

• Sterk öryggisvitund og fyrirmynd í öruggum viðbrögðum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd

Fageftirlit rafbúnaðar
Starfs- og ábyrgðarsvið

• Umsjón með eftirliti, úttektum og prófunum á rafbúnaði

• Umsjón með efnisafhendingu verkkaupa í  framkvæmdaverk

• Þátttaka í verkefnateymi við hönnun og undirbúning framkvæmdaverka

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun á rafmagnssviði

• Þekking á rafbúnaði orkukerfa

• Reynsla af eftirliti er kostur

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Verk/tæknifræðingur í stjórnstöð
Starfs- og ábyrgðarsvið

• Stýring og vöktun raforkukerfisins

• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins

• Þátttaka í úrbótaverkefnum og straumlínulögun ferla

• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum og snjallnetsþróun

• Áætlanagerð og samræming aðgerða í flutningskerfinu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. verkfræði, tæknifræði

  eða menntun á sviði raungreina

• Mjög góð greiningarhæfni og færni til að setja fram upplýsingar á skýran hátt

• Samskiptahæfni og drifkraftur til að gera betur

• Útsjónarsemi og geta til að starfa undir álagi

Viðskiptastjóri
Starfs- og ábyrgðarsvið

• Verkefnastýring erinda og verkefna, funda og þjónustu við viðskiptavini

• Þróun þjónustu við viðskiptavini

• Skipulag á stafrænni upplýsingagjöf til viðskiptavina

• Þjónustumælingar

• Þátttaka í samningagerð og vöktun samninga

Menntunar- og hæfniskröfur

• Iðnaðarverkfræði eða sambærilegt tækninám sem nýtist í starfi

• Áhersla á viðskipti eða verkefnastjórnun er kostur

• Jákvæðni og samskiptahæfni

• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun

• Tæknileg þekking á sviði raforku kostur

• Framúrskarandi hæfni til að vinna í teymi

Við leitum að góðu fólki til að ganga til liðs við okkar frábæra hóp. Okkur vantar sérfræðing á stjórnstöð sem hefur brennandi 

áhuga á rafvæddri framtíð. Í fageftirlitinu leggjum við áherslu á uppbyggingu og endurnýjun á flutningskerfinu okkar.

Við leitum að rafvirkja og rafveituvirkja sem langar að koma að því að tryggja afhendingaröryggið. Siðast en ekki síst leitum 

við að öflugum viðskiptastjóra sem býr yfir mikilli samstarfshæfni og finnst fátt skemmtilegra en að vera í umhverfi sem er 

síbreytilegt. Langar þig að ganga til liðs við okkur? Nánari upplýsingar um starfsemi okkar eru á www.landsnet.is og á 

samfélagsmiðlum. Sjáðu hvað við gerum til að halda ljósunum logandi.

Við vinnum fyrir þig

Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það 

markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku til framtíðar.  Við viljum vera eftirsóknarverður 

vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum.  Þannig sköpum við  góðan vinnustað 

með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Í boði eru störf í Reykjavík og á Akureyri



VILTU GANGA TIL LIÐS
VIÐ FYRIRTÆKI Í SÓKN?
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STARFSMENN Í SMÍÐI  
OG SAMSETNINGU

Starfssvið:

Leitað er að öflugum einstaklingum í smíði og
samsetningu tækjabúnaðar á framleiðslusviði
fyrirtækisins auk þátttöku í uppsetningu búnaðar
innanlands og erlendis.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkæði og metnaður
• Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
• Þekking á vélum og tækjum er æskileg
• Reynsla af smíði á ryðfríu stáli er kostur
 

Valka er ört vaxand hátæknifyrirtæki sem þróar, 
hannar og framleiðir vél- og hugbúnað fyrir 
fiskvinnslu. 

Hjá Völku eru margbreytileg störf í boði þar sem 
hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna 
lykilhlutverki. Leitað er að öflugum einstaklingi í 
hópinn okkar sem er nákvæmur í vinnubrögðum 
með frumkvæði og metnað. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert Hafsteinsson, 
framleiðslustjóri í síma 898-6090. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. desember nk.  
Umsóknir skal senda á robert@valka.is. Með umsókn  
þarf að fylg ja starfsferilsskrá.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



Framtíðarstarf kennara á 
Hvammstanga

Við Grunnskóla Húnaþings vestra er laus staða stærðfræði- og 
umsjónarkennara á unglingastigi. Um er að ræða stærð-
fræðikennslu á mið- og unglingastigi. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf í febrúar/mars.

Við leitum að einstaklingum/einstaklingi með:

við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur 

finna á heimasíðu skólans www.grunnskoli.hunathing.is.
Umsóknarfrestur er til 30. desember 2018. Umsókn ásamt feril-
skrá og meðmælendum skulu berast til Grunnskóla Húnaþings 
vestra, Kirkjuvegi 1, 530 Hvammstanga eða rafrænt á grunnsko-
li@hunathing.is.

-

síma 455-2900 / 862-5466.

Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin að 
því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 

Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses.   

Launa- og mannauðsfulltrúi
Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses. óska eftir að ráða launa- og mannauðsfulltrúa til starfa sem fyrst. Um er að ræða  
80-100% framtíðarstarf. Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi fasta búsetu á staðnum.

Helstu verkefni og ábyrgð;

-

-

Menntunar- og hæfniskröfur;

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2019

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Verkefnisstjóri nýsköpunar Háskóli Íslands Reykjavík 201812/2209
Nýdoktorastyrkir 2019 Háskóli Íslands Reykjavík 201812/2208
Sérfræðingur á alþjóðasviði Rannís Reykjavík 201812/2207
Sérfr., skrifst. fjármála og rekstrar Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201812/2206
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gigtar-/alm. lyflækningad. Reykjavík 201812/2205
Skrifstofustjóri Landspítali Reykjavík 201812/2204
Verkstjóri Landspítali, framleiðslueldhús Reykjavík 201812/2203
Verkefnastjóri Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201812/2202
Sjúkraliði Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201812/2201
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201812/2200
Heilbrigðisstarfsmaður Landspítali, erfða-/sameindalæknisfr. Reykjavík 201812/2199
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, Landakot Reykjavík 201812/2198
Móttökufulltrúi  Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201812/2197
Lektor í umhverfisfræðum Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri/Rvk 201812/2196
Lektor í búvísindum Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201812/2195
Aðstoðarræstingarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201812/2194
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201812/2193
Kennslustjóri fjarnáms Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201812/2192
Sálfræðingur, BUG teymi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201812/2191
Starfsmaður á lyflækningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201812/2190
Yfirlandvörður, afleysing Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201812/2189
Landverðir Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201812/2188
Starfsmaður í býtibúri Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201812/2187
Hjúkrunarfr./innköllunarstjóri Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201812/2186
Sjúkraþjálfari Landspítali, bráðadeildir Reykjavík 201812/2185
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201812/2184
Alþjóðaritari Skrifstofa Alþingis Reykjavík 201812/2183

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf 
laus til umsóknar:

kopavogur.is

Grunnskólar
Forfallakennari í dönsku
Forfallakennari í íslensku
Frístundaleiðbeinandi í Kársnesskóla
Frístundaleiðbeinandi í Salaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Vatnsendaskóla
Stuðningsfulltrúi í Kópavogsskóla
Umsjónarkennari Salaskóla
Leikskólar
Aðstoðarleikskólastjóri í Marbakka
Aðstoðarmatráður í Furugrund
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Kópahvol
Deildarstjóri í Núp
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Álfaheiði
Leikskjólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Læk
Leikskólakennari í Kópahvol
Leikskólakennari í Læk
Leikskólakennari í Núp
Leikskólakennari í 
Leikskólasérkennari í Austurkór
Leikskólasérkennari í Álfatún
Stjórnsýslusvið
Fulltrúi í bókhaldsdeild
Starfsmannastjóri

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

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

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

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



Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin að 
því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 

Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses.

Umsjónarmaður bókhalds og rekstrar
Sólheimar ses. og Sólheimasetur ses. óska eftir að ráða umsjónarmann bókhalds og rekstrar sem fyrst. Um er að ræða 80-
100% framtíðarstarf. Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi fasta búsetu á staðnum.

Helstu verkefni og ábyrgð; Menntunar- og hæfniskröfur;

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2019

Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin að 
því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 

Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Þroska- eða iðjuþjálfi óskast til starfa
Sólheimar ses. óska eftir að ráða þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa á atvinnu- og virknisviði Sólheima. Í boði er: 100% starf í 
dagvinnu. Um er að ræða spennandi og lærdómsríkt starf sem er í þróun við fjölbreytt verkefni í skemmtilegu umhverfi.

 Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2019 

Húðlæknastöðin ehf. auglýsir eftir sjúkraliða til starfa. Um er að 
ræða 80-100% starfshlutfall. Starfið er fjölbreytt og krefst sjálf-
stæðra vinnubragða. Leitað er eftir röskum einstaklingi sem getur 
unnið undir álagi ef svo ber undir.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Ágústa Ýr Hafsteinsdóttir í síma 520-4444.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á agusta@hls.is

SJÚKRALIÐI

Varmaorka er íslenskt fyrirtæki sem leggur áherslu á framleiðslu 
rafmagns á jarðhitasvæðum þar sem jarðhiti er um og yfir 100°c.

Varmaorka mun þróa, fjármagna, reisa og starfrækja smáar  
jarðhitavirkjanir á Íslandi. Búið er að reisa fyrstu virkjunina.

www.varmaorka.is

Varmaorka óskar eftir að ráða verkefnisstjóra með reynslu 
af stjórnun og uppbyggingu jarðhitaverkefna. Um er að 
ræða uppbyggingu jarðvarmavirkjanna á nokkrum stöðum 
á Íslandi.

Hæfniskröfur:

sambærilegu námi sem nýtist í starfi. 

-
starfshæfni er mikilvæg.

Helstu verkefni:

byggingu jarðvarmavirkjanna. 

Verkefnisstjórinn þarf að hafa búsetu á höfuðborgar-

Í boði er framtíðarstarf hjá kraftmiklu fyrirtæki í glæsilegu 
húsnæði sem býður upp á skapandi og bjarta starfsstöð 

-

Umsóknarfrestur er til 26. desember 2018. 

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst á nýju ári. 

VERKEFNASTJÓRI 
VIRKJANA

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Grunnskólinn á Þórshöfn óskar eftir kennurum 
til starfa við skólann næsta skólaár. 

Við óskum eftir áhugasömum kennurum sem eru skapandi í starfi. Við leitum að fólki 
með margþætta reynslu og bakgrunn sem á það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á 
fjölbreyttum kennsluháttum og skólaþróun. 

Í boði eru fjölbreytt viðfangsefni, þar sem hæfileikar og frumkvæði kennarans fá notið 
sín. Okkur vantar sérkennara, umsjónarkennara, stærðfræðikennara, kennara í list og 
verkgreinar og íþróttakennara.

Við leitum að sérkennara sem hefur áhuga á því að móta faglegan grunn sérkennsl-
unnar við skólann sem byggir á hugmyndafræði hins einstaklingsmiðaða náms og 
virkri þátttöku allra í skólastarfinu. 
 
Starfsfólk Grunnskólans á Þórshöfn hefur tekið virkan þátt í þróunarstarfi á síðustu 
árum þar sem lögð hefur verið áhersla á þróun fjölbreyttra kennsluhátta, teymisvinnu 
og á aukna lýðræðislega þátttöku nemenda í skólastarfinu. Framundan er áframhald-
andi spennandi skólaþróun.  

Á Þórshöfn er blómstrandi mannlíf, mikil náttúrufegurð, öflugt íþrótta- og félagsstarf 
fyrir alla þá sem vilja verða hluti af fjölbreyttri mannlífsflóru norðlensks sjávarþorps. 

Umsóknarfrestur er til  1. janúar 2019 og skulu umsóknir sendar rafrænt á netfangið 
asdis@thorshafnarskoli.is.

Við hlökkum til að heyra frá þér!

Allar frekari upplýsingar veitir skólastjóri
Ásdís Hr. Viðarsdóttir í síma 4681164  eða 8520412

Í Grunnskóla Þórshafnar eru 
tæplega 80 nemendur í hæfi-
lega stórum bekkjardeildum. 
Starfsemi skólans einkennist 
af kraftmiklu og framsæknu 
skólastarfi. Samhliða skólanum 
er rekinn tónlistarskóli og hefð 
er fyrir öflugu íþróttastarfi fyrir 
alla aldurshópa skólans. 

Langanesbyggð er öflugt og 
vaxandi sveitarfélag með 
spennandi framtíðarmöguleika. 
Á Þórshöfn búa um 400 manns í 
fjölskylduvænu umhverfi. Gott 
íbúðarhúsnæði er til staðar 
og öll almenn þjónusta er á 
Þórshöfn. Mikil uppbygging er 
framundan með byggingu nýs 
leikskóla með tengingu við 
Grunnskólann. Á staðnum er 
gott íþróttahús og innisundlaug 
og Ungemnnafélag Langaness 
stendur fyrir öflugu íþróttastarfi. 
Í þorpinu er mikið og fjölbreytt 
félagslíf. Samgöngur eru góðar, 
m.a. flug fimm daga vikunnar 
til Reykjavíkur um Akureyri. 
Í næsta nágrenni eru margar 
helstu náttúruperlur landsins og 
ótal spennandi útivistarmögu-
leikar, s.s. fallegar gönguleiðir 
og stang- og skotveiði.

Langanesbyggð leitar að fólki 
á öllum aldri, af báðum kynjum, 
með margs konar menntun 
og reynslu. Í samræmi við 
jafnréttisáætlun Langanesbyg-
gðar eru karlar jafnt sem konur 
hvött til að sækja um störf hjá 
sveitarfélaginu.

Langanesbyggð leitar eftir áhugasömum kennurum

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

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

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

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

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

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

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

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

Kr
ía

 h
ön

nu
na

rs
to

fa
  |

  w
w

w
.k

ria
.is

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Vinnumálastofnun

Sérfræðingar hjá Fæðingar-
orlofssjóði Hvammstanga
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða tvo sérfræðinga  hjá Fæðingarorlofssjóði á Hvammstanga. Hlutverk 
Fæðingarorlofssjóðs er að annast umsýslu og ráðgjöf varðandi greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi samkvæmt 
lögum um fæðingar- og foreldraorlof.  

Sérfræðingarnir munu sinna úrvinnslu og afgreiðslu umsókna ásamt öðrum verkefnum sem falla undir verksvið 
Fæðingarorlofssjóðs. Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofn-
unnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þurfa viðkomandi starfsmenn að vera tilbúnir að  
takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni.  

Helstu verkefni:

Úrvinnsla og afgreiðsla umsókna 

Eftirlit með greiðslum í fæðingarorlofi

Símsvörun

Tölvuskráning

Almenn upplýsingagjöf til umsækjenda 

Svörun fyrirspurna um fæðingarorlofsmál hvort 
heldur símleiðis eða bréfleiðis

Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Góð reynsla af skrifstofustörfum 

Góð tölvukunnátta 

Góð íslensku- og enskukunnátta

Reynsla af vinnu innan stjórnsýslunnar er æskileg

Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt skipu-
lags hæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila 
góðu starfi

Umsóknarfrestur er til og með 28. des.

Sækja skal um starfið rafrænt á Starfatorgi:

www.starfatorg.is. Starfið er með númerið 
201812/2154

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi Vinnumála-
stofnunar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita:  Leó Örn Þorleifsson, for-
stöðumaður  og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri í 
síma 515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin  
leo.thorleifsson@vmst.is;  vilmar.petursson@vmst.is;  

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



 
 
 

STARFSFÓLK ÓSKAST 
 
Víkingbátar ehf er fyrirtæki sem framleiðir 
fiskibáta úr trefjaplasti af gerðinni Víkingur og Sómi. 
Víkingbátar er staðsett að Kistumel 20, 116 Reykjavík og 
hjá félaginu starfa reynslumiklir tækni og iðnaðarmenn 
við framleiðslu og frágang báta. Vegna vaxandi 
verkefna leita Víkingbátar ehf eftir öflugum liðsmönnum í 
framleiðsludeild félagsins 
 
Helstu verkefni 

 
 

 
 

Hæfniskröfur 
r 

 
 

 
 

Umsókn og ferilskrá sendist á sverrir@vikingbatar.is   

eða aevar@vikingbatar.is 

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

hafa umsjón með Uppbyggingasjóði EES, vera landstengiliður fyrir undiráætlanir Horizon 2020 
rannsókna- og nýsköpunaráætlunar ESB og taka virkan þátt í erlendum samstarfsverkefnum. Einnig 

aðra starfsmenn sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Reynsla af verkefnastjórnun og upplýsingamiðlun er æskileg
 Reynsla af rannsóknum og þekking á vísindasamfélaginu er kostur
 Mjög góð samstarfshæfni og samskiptafærni áskilin 
 Færni í notkun algengra tölvuforrita og góð almenn tölvukunnátta áskilin
 Mjög góð íslenskukunnátta og mjög góð færni í ensku, rituðu og skrifuðu máli, önnur 

 tungumálakunnátta er kostur

 og veita góða þjónustu

 veitir Aðalheiður Jónsdóttir, sviðsstjóri alþjóðasviðs, í síma 515 5806 
eða í netfangi: adalheidur.jonsdottir@rannis.is.

 www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/ 

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  

 
 

Bókari

Capacent — leiðir til árangurs

Lánasjóður íslenskra 
námsmanna er félagslegur 
jöfnunarsjóður sem hefur 
það að markmiði að tryggja 
námsmönnum í lánshæfu námi 
jöfn tækifæri til náms án tillits 
til efnahags. Hjá LÍN starfa um 
30 starfsmenn. Gildi þeirra 
eru fagmennska, samstarf og 
framsækni.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/12228 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Viðskiptafræðimenntun eða menntun sem viðurkenndur 
bókari skilyrði. 
Reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði. 
Góð tölvukunnátta skilyrði.
Þekking á Navision kostur. 
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð samskiptahæfni, samstarfsvilji og álagsþol.

·

·
·
·
·
·

·

·

·

·
·
·

Umsóknarfrestur

8. janúar 2018 

Starfssvið:

Ábyrgð og umsjón með uppáskrift reikninga og frágangi 
þeirra til greiðslu.
Dagsuppgjör, uppgjör frá lögmönnum og umsýsla 
fjárhagsbókhalds.
Vinna við frágang bókhalds fyrir endurskoðun 
ársreiknings.
Afstemmingar bankareikninga og annarra reikninga.
Innskráning í innheimtukerfi sjóðsins.
Ýmis skýrslugerð.

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða bókara til starfa í innheimtudeild. Um framtíðarstarf er að ræða.  
 
Starfshlutfallið er 100%. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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VIRK leitar að
framúrskarandi
fagaðilum
VIRK leitar að fagaðilum sem hafa bæði menntun og viðamikla klíníska 
reynslu sem sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, félagsráðgjafar eða iðjuþjálfar. 
Sérfræðingar VIRK koma að ákvörðunum í málum einstaklinga í þjónustu 
VIRK og þurfa að geta haldið utan um krefjandi og flókin verkefni. Þeir 
taka virkan þátt í þróunarvinnu og verða að sýna sveigjanleika í starfi sínu.

 Menntunar- og hæfnikröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur, sjúkraþjálfari, félagsráðgjafi
 eða iðjuþjálfi 
• Viðamikil reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi, a.m.k. fjögur ár
• Reynsla af þverfaglegri samvinnu
• Þekking á verkefnastjórnun
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

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

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

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

Nánari upplýsingar um VIRK
er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með
17. desember 2018.

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

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 



www.ruv.is

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það 
hlutverk að vekja, virkja og efla. Öflugt og 
samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með 
gagnrýnum hætti, segir mikilvægar sögur og 
þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Förðunarstjóri
RÚV framleiðsla
RÚV auglýsir eftir metnaðarfullri, smekkvísri 
og vandvirkri fagmanneskju til að leiða 
förðunarþjónustu RÚV og starfa í samhentum 
hópi framleiðslufólks. Í starfinu felst förðun og 
umsjón með útliti gesta og dagskrárgerðarmanna 
sem birtast í miðlum RÚV. Förðunarstjóri er 
mikilvægur hlekkur í framleiðslulínu RÚV og 
vinnur náið með dagskrárgerðar- og tæknifólki, 
oft í beinni útsendingu

Umsóknarfrestur er til og með 7. janúar 2019.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð 
kyni og uppruna.

Nánari upplýsingar og skil umsókna á 
umsokn.ruv.is

Styrkir úr þróunarsjóði  

 Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður
sfk@sfk.is | www.seydisfjordur.is

Skipulags- og byggingafulltrúi 
Seyðisfjarðarkaupstaðar

Auglýst er eftir Skipulags- og byggingafulltrúa fyrir Seyðisfjarðar-
kaupstað. Um er að ræða fullt starf. Við leitum eftir öflugum, lausna-
miðuðum einstaklingi.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknar-
frestur er til og með 20. desember 2018.

Upplýsingar veitir bæjarstjóri í síma 470-2304  
netfang adalheidur@sfk.is

Job.is
Þú finnur draumastarfið á

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
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æjarstjórn Mosfellsbæjar hefur á fundi sínum 14. nóvember 
201  samþykkt eftirtaldar aðal  og deiliskipulagstillögur, 
sem athugasemdir höfðu verið gerðar við í auglýsingu. 
Tillögurnar voru auglýstar 2 . júlí 201  með athugasemdar
fresti til . september 201

Þeir sem óska eftir nánari upplýsingum um ofangreindar 
skipulagsáætlanir er bent á að snúa sér til undirritaðs.

14. desember 201 ,
lafur Melsted

Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

rey ing a alskipulagi osfellsb ar
illaga a brey ingu rei lei ir og eg engingar osfells al.
egna nýs  deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal er 

gert ráð fyrir í aðalskipulagi Mosfellsbæjar að fella niður 
reiðleið  meðfram Þingvallavegi, breyta vegtengingum og bæta 
við undirgöngum. Tillagan var auglýst skv. 3 . gr. 
skipulagslaga. Tvær athugasemdir bárust. Tillagan var 
samþykkt óbreytt í æjarstjórn 14. nóvember 201 . Svar við 
athugasemdum var sent þeim sem athugasemdir gerðu. 
Aðalskipulagsbreytingin hefur verið send Skipulagsstofnun 
í samþykktarferli.

illaga a eiliskipulagi ing alla egar osfells al
Meginmarkmið með gerð skipulagsins er að móta og ákveða 
gerð umferðarmannvirkja og umhverfis þeirra með þeim hætti 
að stuðlað sé að auknu öryggi í umferðinni. 

eiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir tveimur hringtorgum 
á Þingvallaveginum, annars vegar við gatnamót 

elgadalsvegar og hins vegar við sustaðaveg og Mosfellsveg 
og einnig fækkun á vegtengingum þá þessum kafla. Tillagan 
var auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga. Tvær athugasemdir 
bárust. Tillagan var samþykkt óbreytt í æjarstjórn 14. 
nóvember 201 . Svar við athugasemdum var sent þeim sem 
athugasemdir gerðu. eiliskipulagið hefur verið 
sent Skipulagsstofnun til yfirferðar.

rey ing eiliskipulagi augab lslan osfells al
egna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal 

breytist afmörkun deiliskipulags augabólslands í Mosfellsdal. 
Afmörkunin við Þingvallaveg færist til suðurs  og nær að 
veghelgunarmörkum Þingvallavegar í stað þess að liggja að 
Þingvallavegi sjálfum. innig eru teknar inn á uppdráttinn þær 
breytingar sem gerðar voru 13.03.2013, 1 .11.2013 og 
12.03.201 . Tillagan var auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga. in 
athugasemd barst. Tillagan var samþykkt óbreytt í æjarstjórn 
14. nóvember 201 . Svar við athugasemdum var sent þeim sem 
athugasemdir gerðu. eiliskipulagið hefur verið sent 
Skipulagsstofnun til yfirferðar.

rey ing eiliskipulagi i u ur lan i un ar
egna nýs deiliskipulags fyrir Þingvallaveg í Mosfellsdal 

breytist afmörkun deiliskipulags augabólslands í Mosfellsdal. 
Afmörkunin við Þingvallaveg færist til suðurs  og nær að 
veghelgunarmörkum Þingvallavegar í stað þess að liggja að 
Þingvallavegi sjálfum. innig eru teknar inn á uppdráttinn þær 
breytingar sem gerðar voru 13.03.2013, 1 .11.2013 og 
12.03.201 . Tillagan var auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga. in 
athugasemd barst. Tillagan var samþykkt óbreytt í æjarstjórn 
14. nóvember 201 . Svar við athugasemdum var sent þeim sem 
athugasemdir gerðu. eiliskipulagið hefur verið sent 
Skipulagsstofnun til yfirferðar.

Útboð
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í:

„Larsenstræti 2019“

Verkið felur í sér gerð á tveimur nýjum botnlöngum út úr 
götunni Larsenstræti.
Verktaki skal jarðvegsskipta götustæði samkvæmt ken-
nisniðum, leggja styrkar- og burðarlög, malbika götur og 
gangstíga, steypa kantsteina og þökuleggja. Verktaki skal 
einnig leggja fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu og ýmist leggja 
eða aðstoða við lagningu annara veitulagna.
Verklok eru 26 júlí 2019

Helstu magntölur eru:
Gröftur 6800 m³
Styrktarlag 9500 m³
Malbik  3200 m²
Fráveitulagnir 630 m
Vatnsveitulagnir 286 m
Hitaveitulagnir 251 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þrið-
judeginum 18.desember 2018. Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu á skrifstofu Eflu 
á Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið 
utbod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma 
og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 þriðjudaginn 15. janúnar 2019 og verða 
þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

Tillaga að breytingum á 
Aðalskipulagi Sveitarfélagsins  

Skagafjarðar 2009-2021
Breytingar A-G

Blöndulína 3, Sauðárkrókslína, 
virkjanakostir, urðunarsvæði, tengivirki, 

efnistökusvæði og iðnaðarsvæði
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti 
þann 12. des. 2018 að auglýsa tillögu að breytingum 
á Aðalskipulagi Sveitarfélagsns Skagafjarðar 
2009-2021, ásamt umhverfisskýrslu skv. 7. gr. laga 
nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. 
Í tillögunni felst (A) lega Blöndulínu 3 (raflína), 
(B) færsla á legu Sauðárkrókslínu, (C) áframhaldandi 
frestun á skipulagi fyrir virkjanakosti í Skagafirði, 
(D) urðunarsvæði við Brimnes er fellt út, (E) nýtt 
tengivirki og lega jarðstrengs á Sauðárkróki, (F) ný 
efnistökusvæði vegna framkvæmda og (G) stækkun 
iðnaðarsvæðis við Varmahlíð. 
Í tillögunni er gerð grein fyrir forsendum breytinga, 
útfærslu og umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 105/2006. 
Skipulagsgögnin verða aðgengileg á vefsíðunni 
www.skagafjordur.is, í ráðhúsinu Skagfirðingabraut 
17-19 og hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b. 
Ábendingum og athugasemdum við tillögu að aðal- 
skipulagsbreytingum skal senda til skipulags- og 
byggingarfulltrúa á netfangið jobygg@skagafjordur.is. 
Einnig er hægt að senda athugasemdir merktar 
Aðalskipulag Skagafjarðar á póstfangið, Sveitar-
félagið Skagafjörður, Skagfirðingabraut 17-19, 
550 Suðárkróki. 
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér 
með gefinn kostur á að gera athugasemdir til 
mánudagsins 4. febrúar 2019. Haldinn verður opinn 
kynningarfundur um breytingartillöguna og verður 
hann auglýstur síðar.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Skagafjarðar

Tannlæknastofa 
Aðstoðarmaður tannlæknis óskast til starfa á tannlæknas-
tofunni Vegmúla 2.
Um er að ræða hlutastarf. Vinnutíminn er til kl. 17 virka 
daga. Þarf að geta hafið störf í janúar 2019.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á vegmuli2@gmail.com 
fyrir 27. desember. 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
Esjumelar – Stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir 
– Hönnun, EES Forval nr. 14373. 
Bústaðavegur 151 og 153. Gatnagerð og lagnir – 
Hönnun, Forval nr. 14380.

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

FORVAL

Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 18010 - A
10 A  1 1    

0 A  11 

Útboðsgögn er hægt að sækja á 
vefsíðu RARIK, www.rarik.is  
frá og með mánudeginum  

17. desember 2018.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK, 
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir kl 

Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem óska að vera 

viðstaddir.

ÚTBOÐ

Job.is
Þú finnur draumastarfið á

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

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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SKIPULAGSLÝSING
Auglýsing um skipulagslýsingu vegna nýs deiliskipulags við Krýsuvíkurberg í Krýsuvík
Á fundi skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar þann 4. desember 2018 var eftirfarandi bókun gerð:

Skipulags- og byggingarráð samþykkir framlögð drög að skipulagslýsingu fyrir sitt leiti og að málsmeðferðin verði í samræmi 
við 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og vísar erindinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti framlagða lýsingu á fundi sínum þann 12. desember sl. Þegar vinna við gerð 
aðalskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur 
sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo 
sem um kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum.

Lýsinguna er hægt að nálgast á www.hafnarfjordur.is

Skriflegar ábendingar við skipulagslýsinguna skal senda á: berglindg@hafnarfjordur.is eigi síðar en 12. janúar 2019. 

 Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Auglýsing um deiliskipulag í Kópavogi

Kársnes vesturhluti. Vesturvör, Litlavör og Naustavör. Tillaga að deiliskipulagi göturýmis.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að deiliskipulagi Vesturvarar milli 
Kársnesbrautar og Hafnarbrautar, Litluvarar og hluta Naustavarar. Vegtengingar eru bættar, tveimur hringtorgum 
er komið fyrir við gatnamót Vesturvarar og Naustavarar annarsvegar og við gatnamót Vesturvarar, Naustavarar og 
Norðurvarar hinsvegar. Við austara hringtorgið á gatnamótum Vesturvarar og Naustavarar er jafnframt gert ráð 
fyrir nýrri tengingu til suðurs að Litluvör þar sem sú gata er lengd til vesturs. Sú breyting hefur í för með sér breytt 
lóðamörk við Litluvör.  Munu lóðamörk breytast þannig að ný lóðamörk Litluvarar 76 og 78 verði sunnan nýrrar 
vegtengingar. Vegslóðum þeim sem nú liggja frá Vesturvör að lóðunum við Litluvör 76-82  verður lokað. Sjá nánar 
tillögu að breyttu deiliskipulagi Kársnesbrautar  76-84 og Vesturvarar 7. Breytingin mun jafnframt hafa í för með 
sér breytt lóðamörk við Vesturvör  16-20 og Kársnesbraut  96. Við ofangreint hringtorg á gatnamótum Vesturvarar, 
Naustavarar og Litluvarar er gert ráð fyrir undirgöngum undir Vesturvör, fyrir gangandi vegfarendur, vestan hring-
torgsins. Undirgögnunum er ætlað að tengja saman gönguleiðir norðan og sunnan Vesturvarar. Ennfremur er í 
tillögunni gert ráð fyrir hljóðvörnum norðan Vesturvarar milli gatnamóta Vesturvarar og Naustavarar og bæði norðan 
og sunnan Vesturvarar milli gatnamóta Vesturvarar við Naustavör og Litluvör, sjá nánar á skýringaruppdrætti. Nánar 
er vísað til kynningargagna.

Kársnesbraut 76-84 og Vesturvör 7. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi Kársnes-
brautar 76-87 og Vesturvarar 7. Í breytingunni felst að Litlavör lengist til vesturs um 95 metra og tengist fyrirhuguðu 
nýju hringtorgi á gatnamótum Vesturvarar, Naustavarar og Litluvarar. Gert er ráð fyrir undirgöngum vestan hring-
torgsins ásamt nýrri gönguleið milli Litluvarar 17 og 19. Lóðamörk og götuheiti við Litluvör og Kársnesbraut breytast 
við breytinguna. Lóðirnar Kársnesbraut 76-82 verða Litlavör 17-23.
Lóðamörk lóðanna við Litluvör 17-19 færast sunnar, fyrirkomulag aðkeyrslna og byggingarreitur bílageymslu breytast. 
Vegslóðum þeim sem nú liggja frá Vesturvör að lóðunum við Kársnesbraut 76-82 verður lokað. Nánar er vísað til 
kynningargagna. Að öðru leiti er vísað í gildandi deiliskipulagsuppdrátt Kársnesbrautar 76-84 og Vesturvarar 7, 
samþykkt í bæjarráði 18. nóvember 2010 og birt í B-deild Stjórnartíðinda 10. desember 2010.

Kársnes – Bryggjuhverfi, Naustavör 1 og 3. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi 
Naustavarar 1-3 (áður Vesturvör 10). Í breytingunni felst að lóðarmörk breytast og minnkar lóðin til allra átta um 2.670 
m2 og verður eftir breytingu um 2.100 m2. Lega Naustavarar austan lóðar breytist með tilkomu nýs hringtorgs og 
aðkoma að lóð ásamt fyrirkomulagi bílastæða breytist. Í stað tveggja fjölbýlishúsa með 9 og 8 íbúðum eins og gildandi 
deiliskipulag gerir ráð fyrir kemur einn byggingarreitur á 4 hæðum og kjallara með 17 íbúðum. Að öðru leiti er vísað 
í gildandi deiliskipulagsuppdrátt Bryggjuhverfis, samþykkt í bæjarstjórn 22. mars 2005 m.s.br. birt í B-deild Stjórnar-
tíðinda 7. september 2016. 
Nánar er vísað til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur eru aðgengilegar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að 
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til 
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is 
eigi síðar en kl. 15:00 föstudaginn 1. febrúar 2019.

 Skipulagsstjóri Kópavogs

kopavogur.is

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði

Hlíðarhagi í Hveragerði  
– Nýtt deiliskipulag

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 13. desem-
ber 2018 nýtt deiliskipulag fyrir íbúðarsvæði í Hlíðarhaga 
í Hveragerði.  Deiliskipulagið nær til 2,5ha svæðis, sem 
afmarkast af hlíðum Hamarsins til vesturs, íbúðabyggð 
í Laufskógum til suðurs, Breiðamörk til austurs og opnu 
svæði í hlíðum Hamarsins til norðurs.  Breytingin felur í sér 
blandaða íbúðarbyggð einbýlis-, rað-, par-, og fjölbýlis-
húsa. Deiliskipulagsbreytingin hlaut meðferð skv. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði.

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Akralundur - Akranesi

Falleg og vel staðsett  185 fm raðhús í sex raðhúsalengju. 
Öll húsin eru á einni hæð með bílskúr. Húsin eru timbur-
hús, klætt að utan með Cembrit flísum.  Lóð grófjöfnuð. 
Að innan rúmlega fokheld. Nánari uppl. í skilalýsingu.   
Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum, tveimur baðher-
bergjum. Rúmgóðri stofu og eldhúsi í alrými. 
Verð frá 43,7 millj. 
Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396 eða 
hakon@valfell.is   

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi 

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á
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Melás 11
210 Garðabær
Hæð með auka íbúð

Stærð: 177,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1977

Fasteignamat: 50.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 72.900.000
RE/MAX Senter kynnir hæð í tvíbýli að Melási 11 í Garðabæ. Á jarðhæð er 2ja herb. íbúð til útleigu
með sér eldhúsi og baðherbergi. Á hæðinni eru fjögur svefnherbergi. Eignin er stærri en fermetrar segja
til um. Húsið hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum árin og er gott útsýni úr íbúðinni og af stórum
sólríkum svölum. Bílaplan fyrir framan bílskúra er upphitað. Gróin lóð. Göngufæri er í leikskóla og
grunnskóla.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún í síma 8640061 eða sigrun@remax.is

Senter

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán. 17. des. kl. 17.45-18.45

864 0061Óttuhæð 7
210 GARÐABÆR

LAUST VIÐ KAUPSAMNING.

Húsið sem um ræðir hefur ávallt verið 
haldið mjög vel við og nýbúið er að 
mála húsið að utan ásamt gluggum. 
Húsið hefur verið endurnýjað að hluta til, 
þ.m.t gestasnyrtingu á efri hæð sem var 
sérsmíðuð frá Smíðaþjónustunni, eldhús 
og stigi teppalagður. Húsið er einstaklega 
vandað bæði að utan sem innan og 
hannaði Thelma Guðmundsdóttir arkitekt 
til að mynda gestasnyrtingu og eldhús að 
hluta til.

STÆRÐ: 294 FM EINBÝLI       HERB: 6

   129.000.000

Heyrumst

Jón Guðni Sandholt 
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  777 2288 
  jon@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900  
  hannes@fastlind.is

SÝNUM SAMDÆGURS  S:777-2288

Fagraþing 6
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með tvöföldum 

bílskúr. Mikil lofthæð, stórfenglegt útsýni til fjalla. 

Stórar stofur, hjónasvíta með tveimur fataherbergjum 

og stóru baðherbergi og tvö rúmgóð barnaherbergi. 

STÆRÐ: 218 fm EINBÝLI         HERB: 4-5

98.000.000 OPIÐ HÚS    16. DES 14:00 – 14:30

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

SUNNUSMÁRI 24–28  

Frá 39.9 milljónum

Hannes 
Steindórsson

699 5008
hannes@fastlind.is

Stefán Jarl 
Martin

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

Opið hús sunnudaginn 16. desember frá kl 12:00-12:30.
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

114 fm mjög vel skipulögð íbúð, neðri hæð 
með sér inngangi í nýlegu og snyrtilegu fjórbýli 

Opið og bjart stofu og eldhúsrými, sólrík verönd
þrjú fín svefnherbergi bað og sér þvottahús.
Eftirsóttur staður í Kópavogi

Verð :

56,9 millj.

Íbúð 101

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16.des. kl. 15:00 – 15:30

Austurkór 21 
203 Kópavogi

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg og björt 3ja herb. íbúð á efstu hæð

Gott innra skipulag, tvö svefnherbergi
Opið stofu og eldhúsrými með útg. á svalir
Mikil lofthæð og gólfsíðir gluggar
Einstakt útsýni og góðar svalir

Verð :

40,9 millj.

Íbúð 405

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16.des. kl. 14:00 – 14:30

Reiðvað 3
110 Reykjavík

Borgir s. 588-2030 kynna: TVÆR EIGNIR. EITT HÚS.
Um er að ræða tveggja hæða hús á flottum stað innst í botnlanga við 
Karfavog. Húsið hefur verið nýtt sem einbýli en er tvær sjálfstæðar 
eignir þ.e. efri sérhæð ásamt bílskúr og í kjallara er þriggja herbergja 
íbúð með sér inngangi. Hentar vel fyrir fjölskyldu sem vill búa í nábýli 
en eiga sitt hvora eignina sem hægt er að veðsetja sitt í hvoru lagi.
Góður sérstæður bílskúr. Gróðurhús.Ca stærðir mældar skv. teikn-
ingum: Efri sérhæðin ca 110 fm plus ca 25 fm í kjallara þar sem er 
sér herbergi og sameign. Íbúð í kjallara ca 80 fm. Bílskúr ca 30 fm. 
Gróðurhús ca 16 fm. Ásett verð 92 milj.
Nánar: Ólafur s. 662-2535 eða olafur@borgir.is og Ægir s. 896-8030 
eða aegir@borgir.is

KARFAVOGUR, 104 RVK

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

Upplýsingar 
um íbúðir veita:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

- 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 eru afhentar 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

BÓKIÐ SKOÐUN

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

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

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

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Brynjar Guðlaugss.
löggiltur fasteignasali 
brynjar@studlaberg.is
896 5464

Guðbjörg Pétursd.
gugga@studlaberg.is

Halldór Magnúss.
löggiltur fasteignasali 
dori@studlaberg.is
863 4495

Haraldur Guðmundss.
löggiltur fasteignasali 
halli@studlaberg.is
661 9391

Guðlaugur H. Guðlaugss.
löggiltur fasteignasali 
laugi@studlaberg.is
863 0100

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA SÖLUMENN OKKAR

VANTAR ÞIG KOSTNAÐ 
FYRIR ÁRAMÓT?

ÁSBRÚ - REYKJANESBÆR

Aðeins 55 þúsund krónur fermetrinn! studlaberg.is

2.165 fm atvinnuhúsnæði/fiskvinnsla við bryggjuna 
í Sandgerði. Aðeins 7 mínútna akstur frá flugstöðinni. 
Möguleiki á að tvöfalda fermetrafjölda með millilofti.

Nánari upplýsingar veitir Brynjar í síma 896 5464 eða 
tölvupósti brynjar@studlaberg.is

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

Verð 
118,4 millj.

Verð 
29,9 millj.

200 þúsund krónur fermetrinn!

Nánari upplýsingar veita Brynjar í síma 896 5464 eða 
tölvupósti brynjar@studlaberg.is og Haraldur í síma 661 9391 
eða tölvupósti halli@studlaberg.is



20. - 22. desember í hörpu

Miðasala fer fram á harpa.is/jolagestir og í síma 528 5050

Nánar á senalive.is/jolagestir og jolagestir.is Jolagestir

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON · DAÐI FREYR · DAGUR SIGURÐSSON · FRIÐRIK DÓR · GISSUR PÁLL · GLOWIE · JÓHANNA GUÐRÚN

SELMA BJÖRNSDÓTTIR · SVALA OG JÓLASTJARNAN 2018 ÞÓRDÍS KARLSDÓTTIR

STÓRSVEIT JÓLAGESTA UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR · STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN  GEIRÞRÚÐAR ÁSU GUÐJÓNSDÓTTUR ·  REYKJAVÍK GOSPEL COMPANY UNDIR STJÓRN ÓSKARS EINARSSONAR

KARLAKÓRINN ÞRESTIR UNDIR STJÓRN ÁRNA HEIðARS KARLSSONAR ·  BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA UNDIR STJÓRN ÁLFHEIÐAR BJÖRGVINSDÓTTUR DANSARAR ÚR DANSSKÓLA SIGURÐAR HÁKONARSONAR 

 HANDRIT BJÖRN G. BJÖRNSSON LEIKSTJÓRN GUNNAR HELGASON

SÍÐUSTU FORVÖÐ! 

FIMM TÓNLEIKAR SVO TIL UPPSELDIR!

ÓSÓTTAR PANTANIR KOMNAR Í SÖLU





Viltu lýsa aðeins starfsemi 
ASÍ? 

ASÍ eru regnhlífarsamtök 
stéttarfélaga á almenna vinnu-
markaðnum. Reyndar hafa mörkin 
á milli almenna markaðarins og 
hins opinbera orðið óskýrari hin 
síðari ár með meiri einkavæðingu 
og breytingu á opinberum fyrir-
tækjum í OHF en þetta eru stóru 
línurnar. Stéttarfélög innan 
ASÍ eru líka með nokkurn hlut 
opinberra starfsmanna á sínum 
snærum. Vinnumarkaðurinn á 
Íslandi telur tæplega 200 þúsund 
manns og í aðildarfélögum ASÍ eru 
rúmlega 110 þúsund manns þann-
ig að þetta er stærsti hlutinn sem 
er innan ASÍ. Við erum öfunduð 
um allan heim fyrir mikla stéttar-
félagsþátttöku enda eru stéttar-
félögin á Íslandi skuldbundin til 
að þjóna öllum. Alþýðusamband-
ið er ekki með umboð til að gera 
kjarasamninga en félög og lands-
sambönd þeirra (Starfsgreinasam-
bandið, Landssamband íslenskra 
verslunarmanna, Rafiðnaðarsam-
band Íslands, Samiðn, Sjómanna-
samband Íslands og fleiri) ákveða 
hverju sinni hvert hlutverk ASÍ á 
að vera í kjaraviðræðum. Hefð-
bundið er þó að ASÍ fari með mál 
er snúa að stjórnvöldum og mál 
sem öll félög eiga sameiginleg hjá 
atvinnurekendum.

Hverjar verða helstu áherslur 
ASÍ í komandi kjaraviðræðum? 

Áherslur ASÍ í komandi kjara-
viðræðum eru eðli málsins 
samkvæmt áherslurnar sem 
aðildarfélögin leggja. Svo er það 
á vettvangi ASÍ sem þessi félög 
ákveða hverjar eru sameiginlegar 
áherslur, hvaða þræðir sameina 
oft ólíka hópa og þau geta ákveðið 
að ASÍ sem heildarsamtök þeirra 
beiti sér fyrir. Að þessu sinni eru 
það skattamálin, húsnæðismálin 
og baráttan gegn félagslegum 
undirboðum svo eitthvað sé talið.

Hver eru ásættanleg lífskjör 
fólksins í landinu?

Þau lífskjör sem gera fólki kleift 
að sjá fyrir sér og njóta lífsgæða. 
Geta búið í góðu húsnæði, leyft sér 
tómstundir og sumarfrí svo eitt-
hvað sé nefnt. Það er enginn metn-
aður í því að ætla fólki að skrimta 
og draga fram lífið á naumustu 
hugsanlegu laununum.

Kemur til greina að semja um 
eitthvað annað en beinar launa-
hækkanir?

Það kemur ýmislegt til greina 
að semja um meðfram launa-

hækkunum, húsnæðismálin, 
velferðarmálin og skattamálin 
eru þar stærst, auk vaxandi kröfu 
um styttingu vinnuvikunnar. Allt 
eru þetta lífskjör og jöfnunar-
tæki sem verkalýðshreyfingin á 
að hafa skoðun á og berjast fyrir 
breytingum á.

Til hvaða aðgerða er forysta 

ASÍ tilbúin að grípa til að ná fram 
markmiðum sínum? 

Ef samningar reynast erfiðir þá 
er það fólksins í landinu að ákveða 
hvort það sé tilbúið í aðgerðir. Í 
lögunum okkar er ákvæði um að 
ákvörðun um verkföll eigi að taka 
í atkvæðagreiðslu meðal félags-
manna. Stéttarfélög og þar með 

ASÍ taka því einungis ákvörðun 
um að slíta viðræðum ef þær 
eru árangurslausar og leggja svo 
valdið í hendur félagsmanna. 
Þetta er líka gert þegar búið er 
að undirrita samninga, þá fer 
valdið til félagsmanna sem ákveða 
hvort þeir samþykkja eða hafna 
samningnum. Almennir félagar í 

stéttarfélögum eru því miklir 
gerendur í bæði aðdraganda 
samninga, til dæmis með mótun 
kröfugerða og eins í því hvort hér 
verða verkföll og hvort samningar 
séu ásættanlegir. Þarna erum við 
með algera sérstöðu í heiminum 
varðandi þátttöku vinnandi fólks í 
eigin örlögum.

Mikil stéttarfélagsþátttaka á Íslandi
Alþýðusamband Íslands er stærsta stéttarfélagasamband landsins með 110.000 félagsmenn í 
aðildarfélögum. Drífa Snædal er nýkjörinn forseti ASÍ en segir valdið hjá félagsmönnum.

Drífa Snædal, forseti ASÍ, segir Ísland hafa algera sérstöðu í heiminum varðandi þátttöku vinnandi fólks í eigin örlögum. MYND/ERNIR

HEILSA
Sérblað um heilsu mun fylgja Fréttablaðinu laugardaginn 29. desember.

Í blaðinu verður fjallað um allt sem viðkemur bættri heilsu. Má þar nefna ýmiskonar 
hreyfingu og heilsurækt, hollt matarræði, æfingafatnað, vítamín, og ýmsar aðrar 
heilsutengdar vörur.

Að venju er boðið upp á fjölmörg áhugaverð viðtöl og greinar sem gefa lesendum færi á að 
kynna sér fjölbreyttar leiðir til að koma skrokknum í gott stand.

Þetta sértæka efni í bland við gríðarlega mikinn lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið 
nær afar vel til allra þeirra sem huga að bættri heilsu á nýju ári.

Áhugasamir geta haft samband við auglýsingadeild sérblaða
Sími 550 5078 
serblod@frettabladid.is
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Erlendir félags-
menn eru í kring-

um 14% af félaginu og 
koma frá 77 þjóðlöndum. 
Flóran er því fjölbreytt og 
mikill tími fer í að koma 
upplýsingum til skila.

Félagssvæðið nær yfir allan 
Eyjafjörð, þar meðtalið Hrís-
ey og svo Grímsey úti fyrir 

firðinum. Félagið var stofnað 15. 
maí 1999. Á bak við stofnun þess 
voru 24 félög, en það elsta hafði 
starfað frá 1896,“ segir Björn Snæ-
björnsson, formaður félagsins. 
„Félagarnir eru um átta þúsund 
og starfa í ýmsum greinum, á 
almennum markaði, ríkisstofn-
unum og sveitarfélögum. Félaginu 
er skipt í þrjár deildir; iðnaðar- og 
tækjadeild, opinbera deild, sem 
er fyrir þá sem vinna hjá sveitar-
félögum og ríkinu, og svo mat-
væla- og þjónustudeild, sem er 
fjölmennasta deildin í félaginu, 
með um 40% félagsmanna.“

Öflugt og fjölbreytt starf
„Við rekum skrifstofur á Akureyri, 
Dalvík og Fjallabyggð með tíu 
starfsmönnum. Til viðbótar erum 
við verktakar hjá Virk starfs-
endurhæfingarsjóði og þar eru 
fjórir starfsmenn að sinna starfinu 
á Eyjafjarðarsvæðinu,“ segir Björn. 
„Einnig erum við í samstarfi 14 
verkalýðsfélaga á Norðurlandi 
vestra og Eyjafirði, ásamt ýmsum 
landssamböndum, við vinnu-
staðaeftirlit á svæðinu og hefur 
starfsmaður eftirlitsins aðsetur 
hjá okkur.

Við höfum byggt vinnustaðaeft-
irlitið upp til að koma í veg fyrir 
að brotið sé á fólki. Við komum 
upplýsingum til skila á sjö tungu-
málum, og í undirbúningi er að ná 
til fólks af enn fleiri þjóðernum. 
Það ber árangur, en því miður 
rekumst við líka á hluti sem við 
viljum ekki sjá í íslensku sam-
félagi,“ segir Björn. „Það er brotið 
á fólki á ýmsan hátt. Því er eftir-
litið rosalega mikilvægt og það er 
líka mikilvægt að fólk sem verður 
vitni að brotum á réttindum láti 
stéttarfélögin vita.

Okkar helsta starf er að sinna 
félagsmönnum og láta gott af 
okkur leiða í tengslum við rétt-
indamál, kjarasamninga og ýmis-
legt fleira,“ segir Björn. „Undan-
farið hefur aðstoð við erlenda 
félagsmenn aukist verulega, en í 
heildina eru erlendir félagsmenn í 
kringum 14% af félaginu og koma 
frá 77 þjóðlöndum. Flóran er því 
fjölbreytt og mikill tími fer í að 
koma upplýsingum til skila.

Við höldum tugi vinnustaða-
funda á ári. Á hverju vori síðastlið-
in 20 ár höfum við farið í alla 10. 

bekki grunnskólanna á Eyjafjarð-
arsvæðinu til að fræða um réttindi 
og skyldur,“ segir Björn. „Fyrir 
vikið er ungt fólk áhugasamara 
og virkara á mörgum sviðum en á 
árum áður. Við höfum líka farið 
í framhaldsskólana á Akureyri 
og út með firðinum með svona 
fræðslu, sem hefur nýst mjög vel. 
Svo höfum við lagt áherslu á að 
fá ungt fólk til starfa hjá félaginu, 
sem hefur gengið mjög vel. Af 
120 trúnaðarmönnum eru um 40 
undir 35 ára aldri.“

Vel undirbúin kröfugerð
„Við höfum staðið vel að undir-
búningi kröfugerðar fyrir kjara-
samningana sem eru fram undan. 
Við byrjuðum í mars og vorum 
með dagskrá alveg fram í miðjan 
september,“ segir Björn. „Á 
þessum tíma gerðum við kannanir 
á vilja fólks til að átta okkur á 
hvað þyrfti að koma fram í kröfu-
gerðinni. Við fengum svör frá 
yfir 1.500 þátttakendum, sem var 
mjög gott.

Við héldum einnig fundi með 
félagsmönnum í næstum hverri 
einustu starfsgrein til að taka 
púlsinn enn betur. Alls héldum 
við um 60 fundi á undirbúnings-
tímanum og á þriðja þúsund 
manns tók þátt,“ segir Björn. 
„Kröfugerðin var svo kynnt á 
fimm félagsfundum, á Akureyri, 
Dalvík, Fjallabyggð, Hrísey og 
Grenivík. Starfsgreinasamband 
Íslands fer með samningsumboð 
okkar í almennu samningunum 
og samningunum við ríki og 
sveitarfélög.

Efst á baugi í kröfugerðinni 
gagnvart almennum atvinnu-
rekendum eru launahækkanir, en 
gagnvart ríkinu eru það skatt-
leysismörkin, sem þarf að hækka, 
þannig að lágmarkslaun séu skatt-
frjáls,“ segir Björn. „Svo brenna 
húsnæðismálin náttúrulega á 
fólki, leigjendur eru í vanda og 
það er erfitt að kaupa húsnæði.“

Áhugaverð Gallup-könnun
„1.500 manns tóku þátt í könnun 
sem Gallup gerði fyrir okkur í 
október. Þar kom ýmislegt áhuga-
vert í ljós,“ segir Björn. „Meðal 
annars að meðaltals heildarlaun 
á Eyjafjarðarsvæðinu eru tæp-
lega 500 þúsund krónur. Þar eru 
karlar með 540 þúsund á mánuði 
á meðan konur eru með 452 
þúsund krónur, það er greinilega 
mun meiri yfirvinna hjá körlum 
en konum.

Meðaltal dagvinnulauna karla 
á svæðinu eru 383.526 krónur, 
en konurnar eru með 383.326 
krónur, þannig að það munar 
bara 200 krónum,“ segir Björn. „Í 
fyrra var munurinn 7.000 krónur, 
þannig að konurnar hafa fengið 
meiri hækkanir á árinu. Meðal-
hækkun á heildarlaunum á árinu 
er 8%, sem er miklu meira en 
kjarasamningshækkanirnar segja 
til um.

Ýmislegt fleira áhugavert kom 
í ljós, til dæmis að 39% þátttak-
enda höfðu frestað því að fara til 
tannlæknis af fjárhagsástæðum, 
aðallega fólk á aldrinum 25-45 
ára sem á börn og hefur látið þau 
ganga fyrir,“ segir Björn. „Það kom 
líka í ljós að sextíu prósent þeirra 
sem eru á leigumarkaði hafa 
miklar fjárhagsáhyggjur, en leigj-
endum er að fjölga hér á svæðinu. 
Við stefnum að því að birta fleiri 
niðurstöður úr könnuninni eftir 
áramótin.“

Fjölbreytt stéttarfélag  
með öflugt bakland

Björn Snæbjörnsson, formaður stéttarfélagsins Einingar-Iðju í Eyjafirði, segir að 
félagið njóti mikils stuðnings félagsmanna. MYND/EINING-IÐJA

Stéttarfélagið 
Eining-Iðja vinnur 
mikið starf í Eyja-
firði og sinnir 
fræðslustarfi af 
krafti. Félagið 
hefur lagt mjög 
mikla vinnu í að 
undirbúa kröfu-
gerð fyrir kjara-
samningana sem 
eru fram undan.

Mikil ánægja með félagið
„Í ljós kom að 96% félagsmanna, 
sem tóku þátt í könnuninni, eru 
ánægð með þjónustu félagsins 
og viðhorf til félagsins er mjög 
jákvætt. Við erum feikilega ánægð 
með það. Stemningin í félaginu 
er mjög góð og mikil samheldni 
ríkir,“ segir Björn. „Ánægjan með 
starf félagsins eykst líka á hverju 
ári, sem segir okkur að við séum 
að gera eitthvað rétt. Ég held að 
ástæðan fyrir þessu sé að ein-
hverju leyti að við auglýsum 
réttindamál mjög mikið og eyðum 
miklum fjármunum í að koma 
málefnum okkar á framfæri.

Auðvitað erum við líka alltaf á 
tánum gagnvart því sem betur má 
fara og komandi kjarasamningar 
verða þar svolítill prófsteinn,“ 
segir Björn. „Það verður fróðlegt 
að sjá hvernig tekst til, ekki síst 
ef við þurfum að fara í aðgerðir. 
Aðrir hópar hafa fengið miklu 
meiri hækkanir en við og mikill 
meirihluti félagsmanna segist 
tilbúinn að beita þrýstingi, ef þörf 
krefur. Nú reynir á samstöðuna og 
þolrifin.“
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Átakið Einn réttur – Ekkert 
svindl beinist gegn fyrir-
tækjum sem misnota erlent 

vinnuafl og ungt fólk. Mörg 
dæmi eru um að þessir hópar séu 
hlunnfarnir um laun, starfskjör 
og aðbúnað hér á landi. María Lóa 
Friðjónsdóttir er sérfræðingur og 
verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits 
hjá félagsmáladeild ASÍ og aðildar-
félaga. Hún segir að í mörgum 
tilfellum sé ekki um einbeittan 
brotavilja hjá fyrirtækjum að ræða 
heldur megi kenna vankunnáttu 
um að réttindi starfsfólks séu ekki 
virt. „Fólk fer í rekstur án þess að 
skoða alla þætti sem felast í fyrir-
tækjarekstri, svo sem starfsmanna-
mál, kjarasamninga, bókhald og 
fleira. Eðli málsins samkvæmt 
tökum við tillit til þess og leiðbein-
um atvinnurekandanum á rétta 
braut. Mögulega þyrfti að gera 
ríkari kröfur til þeirra sem stofna 
fyrirtæki áður en þeir fá úthlutað 
rekstrarleyfi,“ segir hún.

María Lóa segir að hins vegar 
sé fullt af flottum fyrirtækjum 
sem eru til fyrirmyndar í þessum 
efnum. „Þau leggja metnað sinn í 
að vera með allt á hreinu og setja 
starfsfólk sitt í fyrsta sæti hvað 
varðar laun og aðbúnað. Við 
þurfum í sameiningu að vinna 
að heilbrigðum vinnumarkaði 
og því kalla ég eftir vitundar-
vakningu fyrirtækja, ríkis, bæjar- 
og sveitarfélaga og í raun okkar 
allra og hætta meðvirkni með 
þeim sem svindla. Svindl grefur 
undan heilbrigðis-, velferðar- og 
menntakerfinu. Það grefur undan 
samkeppnisstöðu heilbrigðra 
fyrirtækja. Það grefur undan ára-
langri baráttu fyrir bættum kjörum 
á vinnumarkaði og það tapa allir 
á undirboðum og svartri atvinnu-
starfsemi á vinnumarkaði, nema 
svindlararnir,“ segir hún.

Kallar eftir betra eftirliti
Hlutverk Maríu Lóu innan ASÍ er 
meðal annars að skipuleggja 
starf vinnueftirlitsfulltrúa 
sem eru úti um allt land 
og fara víða. „Það er í 
höndum stéttarfélaganna 
að ráða eftirlitsfulltrúa og það 
fer eftir hverju og einu stéttar-
félagi hvar er eftirlit og hvar ekki. 
Mín sýn er sú að þetta eftirlit verði 
undir hatti ASÍ, eða í það minnsta 
skipulagið, og að vinnueftirlitsfull-
trúarnir vinni þvert á landsvæði 
og þvert á stéttarfélög. Á mörgum 
stöðum úti á landi er ekki nægur 
mannafli til að sinna þessu eftirliti. 
Stéttarfélögin eru að drukkna í 
verkefnum og þá verður eftirlitið 
því miður út undan, auk þess sem 
hagsmunaárekstrar geta komið 
upp. Við erum einnig að vinna að 
auknu og samræmdu samstarfi við 
aðra sem koma að og sinna vinnu-
staðaeftirliti, til dæmis VMST, 
RSK, VER, lögregluna og fleiri. 
Þannig verður öll eftirfylgni mála 
markvissari og öflugri,“ segir María 
Lóa en þegar farið er að velta við 
steinum kemur oft ýmislegt mis-
jafnt í ljós.

„Við höfum mest verið að ein-
blína á byggingariðnaðinn og 
ferðaþjónustuna. Innan ferða-
þjónustunnar eru því miður 
fjölmörg dæmi um brotastarfsemi. 
Mörg hótel, gistihús, veitingahús 
og afþreyingarfyrirtæki greiða ekki 
aðeins of lág laun, stundum greiða 
þau engin laun heldur ráða grun-
laust fólk inn sem sjálfboðaliða. 
Það er síðan látið vinna myrkr-
anna á milli eins og þrælar. Það 
er bannað að ráða sjálfboðaliða í 

vinnu ef um er að ræða efnahags-
lega starfsemi. Það þýðir að ef vara 
eða þjónusta er seld á að borga 
starfsmanni laun,“ bendir María 
Lóa á en hún er að vinna að því 
að fá fiskvinnslu og fleiri atvinnu-
greinar inn undir eftirlitið.

Í byggingariðnaðinum eru dæmi 
um að heilu vinnuhópunum sé 
reglulega skipt út og þeir fái ekki 
laun í samræmi við íslensk lög. 
María Lóa segir almenning ekki 
átta sig á hversu alvarleg þessi brot 
geti verið. „Þetta er hreinn og klár 
launaþjófnaður. Átakið Einn réttur 
– Ekkert svindl snýst ekki gegn 
erlendum starfsmönnum heldur 
gegn þeim fyrirtækjum sem mis-
nota erlent vinnuafl og skapa sér 
þannig samkeppnisforskot.“

María Lóa segir að eftir að fjallað 
var um þessi mál í sjónvarpsþætt-
inum Kveik fyrr í vetur hafi ASÍ 

fengið feikimikil 
viðbrögð og margir 

voru hreinlega sjokker-
aðir yfir ástandinu. „Fólk 

trúði ekki að vinnumansal væri 
stundað á Íslandi. Vinnumansal er 
nútímaþrælahald, svo það sé sagt 
hreint út,“ segir María Lóa.

Ef fyrirtæki verður uppvíst að 
brotastarfsemi láta eftirlitsaðilar 
Skattstjóra, Vinnumálastofnun 
og Vinnueftirlit vita. Ef brotið er 
alvarlegt er það kært til lögregl-
unnar. Hins vegar er ekki hægt að 
sekta fyrirtæki sem borga starfs-
fólki ekki í samræmi við lög og 
reglur. „ASÍ og stéttarfélög skortir 
beittari heimildir til að refsa þeim 
sem stunda launaþjófnað og 
erum við að kalla eftir lausnum. 
Í dag mega stéttarfélög eingöngu 
reikna út launakröfur og krefjast 
ógreiddra launa,“ upplýsir María 
Lóa.

Eftirlitsfulltrúar ASÍ og stéttar-
félaganna vinna gríðarlega öflugt 
starf og sinna mikilvægu hlutverki 
við að halda vinnumarkaðnum 
heilbrigðum, að sögn Maríu Lóu. 
„Það eru oftast þeir sem eiga fyrstu 
aðkomu að brotastarfsemi og 

mynda fyrst tengsl við brotaþol-
endur í vettvangsheimsóknum um 
allt land,“ segir hún.

Keðjuábyrgð og kennitölu-
flakk
María Lóa er í samstarfshópi 
gegn félagslegum undirboðum 
og undanfarið hefur hópurinn 
fundað stíft en hann á að skila til-
lögu til atvinnumálaráðuneytisins 
í febrúar næstkomandi. „Við 
leggjum mikla áherslu á að lög um 
keðjuábyrgð fyrirtækja komist í 
gagnið af fullum þunga, sem og 
lög um kennitöluflakk. Við erum 
að skoða hvort ekki sé eðlilegt að 
setja refsiákvæði í lög, svo sem fjár-
sektir, álögur og jafnvel lokunar-
ákvæði vegna alvarlegra brota. Við 
viljum líka finna einhvern snerti-
flöt við erlent verkafólk sem hér 

starfar en það getur verið erfitt að 
ná til þess. Það er ekki óalgengt að 
vinnuveitandi keyri fólk til og frá 
vinnu og það sé jafnframt í fæði og 
húsnæði á vegum vinnuveitanda. 
Fólk nær ekki tengslum við neinn 
nema sinn hóp og fær oftar en ekki 
upplýsingar um sín réttindi. Við 
viljum ná til þessa fólks og upplýsa 
það um réttindi sín.“

En hvaða áhrif hefur félagslegt 
undirboð á íslenskan almenning?

„Maður skyldi ætla að íslensk 
fyrirtæki missi spón úr aski sínum. 
Það er verið að undirbjóða þau. 
Réttast væri að almenningur og 
fyrirtæki myndu rísa upp og hjálpa 
okkur að stoppa þetta. Það þarf að 
kafa djúpt í þessi mál og stoppa í 
götin. Þetta er oft og tíðum skipu-
lögð glæpastarfsemi, þótt erfitt sé 
að trúa því.“

Enginn græðir á svindli
María Lóa Friðjónsdóttir er sérfræðingur hjá ASÍ og kemur að átakinu Einn réttur – Ekkert svindl. 
Hún segir að því miður séu til fyrirtæki sem hlunnfari starfsfólk um laun, starfskjör og aðbúnað. 
Vinnumansal er staðreynd á Íslandi en svo eru mörg fyrirtæki til fyrirmyndar.

María Lóa segir mörg dæmi um að fyrirtæki greiði fólki ekki aðeins of lág laun, stundum greiði þau engin laun heldur ráði grunlaust fólk inn sem sjálfboða-
liða. Það er síðan látið vinna myrkranna á milli eins og þrælar. Svindl grefur undan heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfinu.  MYND/ANTON BRINK

María Lóa 
segir mikilvægt 
að ná til erlends 
verkafólks og upplýsa 
það um réttindi sín.

Einn réttur – Ekkert svindl snýst um:
●  Að tryggja kjör og réttindi á íslenskum vinnumarkaði fyrir alla sem hér 

starfa, þar með talið útlendinga sem hingað koma og ungt fólk sem er 
að hefja þátttöku á vinnumarkaði.

●  Að tryggja starfsemi og eðlilega samkeppnisstöðu fyrirtækja sem 
virða kjarasamninga og lög og þau viðmið og samskipti sem gilda á 
íslenskum vinnumarkaði og eru kjölfestan í íslensku atvinnulífi.

●  Að tryggja að sameiginlegir sjóðir samfélagsins fái sitt til að fjármagna 
meðal annars öflugt heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfi.

●  Verkefnið beinist gegn þeim fyrirtækjum sem misnota erlent vinnuafl 
og ungt fólk og skapa sér þannig samkeppnisforskot. Verkefnið beinist 
ekki gegn erlendum starfsmönnum sem komið hafa hingað til lands í 
góðri trú.

Áhersla er lögð á:
●  Breytt viðhorf með það að markmiði að landsmenn styðji baráttuna 

gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði með virkum hætti.
●  Að upplýsa erlenda starfsmenn og ungt fólk um réttindi sín og skyldur.
●  Að upplýsa erlend fyrirtæki og aðra atvinnurekendur sem ráða erlenda 

starfsmenn og ungt fólk um skyldur sem því fylgja.
●  Að upplýsa brot á vinnumarkaði, krefjast úrbóta og koma upplýsingum 

um meint brot til viðkomandi stjórnvalda og eftirlitsstofnana.
●  Að upplýsa íslenskt launafólk og allan almenning um mikilvægi þess 

að uppræta undirboð á vinnumarkaði og svarta atvinnustarfsemi.
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Þuríður Harpa 
Sigurðardóttir, 
formaður Ör-
yrkjabandalags 
Íslands, segir að 
öryrkjar mæti 
tregðu og skiln-
ingsleysi hjá 
stjórnvöldum, 
sem virðast 
ekki hafa neinn 
áhuga á að bæta 
kjör þeirra verst 
settu í samfélag-
inu. MYND/ANTON 
BRINK

Það er rosalega 
margt algjörlega 

óhemju vont í þessu kerfi 
sem við búum við í dag 
og margt sem þarf að 
bæta til að fatlað fólk 
njóti sömu réttinda og 
aðrir.

Markmið Öryrkjabanda-
lags Íslands er að íslenskt 
þjóðfélag verði samfélag 

jöfnuðar og réttlætis þar sem allir 
einstaklingar, óháð líkamlegu og 
andlegu atgervi, njóti mannsæm-
andi lífskjara og jafnra möguleika 
til sjálfstæðs lífs og virkrar sam-
félagslegrar þátttöku.

Þuríður Harpa  Sigurðardóttir, 
formaður Öryrkjabandalags 
Íslands, segir að til að ná þessum 
markmiðum þurfi að bæta kjör 
og auka réttindi öryrkja á ýmsan 
hátt, meðal annars með því að 
hækka örorkulífeyri og afnema 
krónu á móti krónu-skerðinguna, 
sem virkar þannig að fyrir hverja 
krónu sem lífeyrisþegi aflar sér eru 
bætur skertar á móti um krónu 
fyrir krónu, þannig að lítill hvati 
er til atvinnuþátttöku þess hóps. 
Hún segir líka að það verði að 
tryggja fötluðu fólki sjálfsögð rétt-
indi með því að lögfesta samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks.

Margt sem er óhemju vont
„Við höfum barist fyrir því að fá 
kjör örorkulífeyrisþega leiðrétt 
í mörg ár, en á undanförnum 20 
árum hefur orðið kjaragliðnun um 
51% hjá örorkulífeyrisþegum. Í dag 
er örorkulífeyrir aðeins rúmar 238 
þúsund krónur á mánuði fyrir skatt 
og fólk fær þá 204 þúsund krónur 
útborgaðar, en atvinnuleysisbætur 
eru komnar upp í 270 þúsund 
krónur. Hingað til hefur þetta fylgst 
að,“ segir Þuríður. „Þetta er í boði 
ríkisstjórnar sem kennir sig við vel-
ferð og maður trúði að myndi gera 
eitthvað til að bæta kjör þessa hóps. 
Það hefur bara verið farið fram á 
algjöra lágmarkshækkun. Ég held 
að við fáum 3,6% hækkun á meðan 
hinn almenni launþegi fær allavega 
6%, sem hækkar svo þegar kjara-
samningarnir fara í gang.

Við viljum líka að króna á móti 
krónu-skerðingin verði tekin út. 
Ef fólk sem verður að reiða sig á 
örorkulífeyri og ekkert annað fær 
kannski smávegis lífeyri eða aðrar 
tekjur, þá lækka greiðslur TR um 
sömu upphæð, þannig að þú færð 
ekkert meira sama hvað. Síðasta 
vetur fengum við alla þingflokka til 
okkar til að gera þessa ríkisstjórn 
meðvitaða um málefni fatlaðs 
fólks,“ segir Þuríður. „Þá voru 
allir flokkar sammála um að þessi 
skerðing væri algjör hörmung, 
en ríkisstjórnin segir samt að það 
verði engar leiðréttingar gerðar 
fyrr en nýtt almannatrygginga-
kerfi er tilbúið. Við eigum ekki að 
þurfa að bíða árum saman eftir 
því að það séu stigin skref í átt að 
því að leiðrétta kjörin. Mér finnst 
þetta máttlaust af ríkisstjórninni og 
ómannúðlegt.

Það er rosalega margt algjörlega 
óhemju vont í þessu kerfi sem við 
búum við í dag og margt sem þarf 
að bæta til að fatlað fólk njóti sömu 
réttinda og aðrir. En það hefði hugs-
anlega vakið einhverja jákvæðni í 
garð þessarar ríkisstjórnar ef hún 
hefði ákveðið að byrja að afnema 
skerðingar eitthvað,“ segir Þuríður. 
„Okkur fannst að það væri allavega 
hægt að koma til móts við okkur, en 
þau ákváðu að gera það ekki og ég 
hef engan skilning á því.“

Réttindi fatlaðs fólks vanvirt
„Samningur Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks var full-
giltur haustið 2016 eftir mikla 
vinnu en það þarf enn að lögfesta 
hann og við vonum að stjórnvöld 
geri það sem fyrst, því á meðan 
hann er ekki lögfestur hefur hann 
ekki gildi fyrir dómstólum,“ segir 

Erum að dæma fólk í fátækt
Formaður ÖBÍ segir að kerfið refsi fólki fyrir veikindi og fötlun og það verði að bæta kjör öryrkja 
með hærri lífeyri, minni tekjuskerðingu og lögfestingu samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks.

Þuríður. „Við höfum tapað málum 
vegna þess að réttur okkar er ekki 
skýr í lögum, þótt hann eigi að vera 
það samkvæmt stjórnarskrá.

Manni finnst þetta alveg sjálfsagt 
mál í landi sem vill kenna sig við 
mannréttindi. Við vitum ekki hvers 
vegna það er svo erfitt að tryggja 
fötluðu fólki sjálfsögð réttindi, en 
við höfum gert því skóna að það séu 
fordómar í samfélaginu og það sé 
litið svo á að fatlað fólk hafi minni 
rétt og sé minna virði,“ segir Þur-
íður. „Við sjáum til dæmis hvernig 
viðhorf til fatlaðs fólks hafa birst 

í umræðunni um Klaustursmálið. 
Það er kannski ekki skrítið að við 
mætum tómlæti.

Stjórnmálamönnum finnst mikið 
mál að lögfesta samninginn. Lög hér 
á landi eru ekki fyllilega í samræmi 
við samninginn og það verður mikil 
vinna að uppfæra þau. Samningur-
inn tryggir fötluðu fólki að það geti 
notið réttinda sinna til jafns við 
aðra í samfélaginu, sem getur leitt 
til aukinna útgjalda,“ segir Þuríður. 
„En þá er ekki hugsað til lengri tíma 
né hugað að mannréttindum fatlaðs 
fólks. Stjórnvöld verða bara að átta 
sig á því að það fylgir því skylda að 
fullgilda svona samning og það þarf 
að lögfesta hann og hugsa í takt við 
hann.“

Tregða og áhugaleysi 
„Við mætum mikilli tregðu hjá 
stjórnvöldum og þetta er alltaf 
spurning um peninga. En alls staðar 
þar sem fátækt viðgengst verða til 
fleiri vandamál fyrir samfélagið,“ 
segir Þuríður. „Það er verið að 
dæma fatlað fólk til fátæktar og 
þegar fólk hefur ekki efni á að vera 
til búum við til samfélagslegt mein 
og jaðarsetjum bæði fatlað fólk og 
börn þess.

Þess vegna finnst mér lítil 
skynsemi í að draga ekki úr 
skerðingunni á lífeyri. Það var búið 
að lofa fjórum milljörðum króna 
sem hefðu getað farið beint inn í 
grunnlífeyrinn og hækkað hann 
um 22 þúsund krónur hjá hverjum 
og einum,“ segir Þuríður. „Fram-
færsluuppbótin, sem skerðir krónu 
fyrir krónu, hefði þá líka lækkað 
um 22 þúsund krónur og þannig 
hefðum við byrjað að minnka þessa 
skerðingu.

En þó þetta hefði verið gert hefði 
strípaður örorkulífeyrir ekki náð 
sömu upphæð og atvinnuleysisbæt-
ur. Atvinnuleysisbætur eru fyrir fólk 
í tímabundnu hraki, en fólk þarf 
oft að lifa á lífeyri alla ævi,“ segir 
Þuríður. „Af hverju í ósköpunum er 
fólki refsað fyrir að verða veikt eða 
fatlað? Stærsti hluti fólks sem lendir 
á örorku er kominn yfir fimmtugt. 
Maður skilur ekki það viðhorf að ef 
fólk verður veikt eða slasast þá eigi 
það bara að lifa í fátækt. Það finnst 
mér mjög harkalegt.

Nú eru tvö ár síðan ellilífeyris-
þegar, sem eru talsvert stærri hópur 
en öryrkjar, fengu sína krónu á móti 
krónu-skerðingu fellda niður á einu 
bretti og það var hægt að hækka 

atvinnuleysisbætur, en öryrkjar 
fá aldrei neinar hækkanir,“ segir 
Þuríður. „Stjórnvöld virðast bara 
ekki hafa neinn áhuga á þessu.“

Búum til fleiri vandamál
„Það er hræðilegt að upplifa 
stöðugar fjárhagsáhyggjur og það 
verður enn erfiðara fyrir fólk sem 
glímir við geðrænan vanda og 
önnur alvarleg veikindi að ná bata 
þegar slíkar áhyggjur bætast við,“ 
segir Þuríður. 

„Það fyrsta sem þarf að gera er 
að hækka örorkulífeyrinn þannig 
að hann sé ekki lægri en lægstu 
laun, því fatlað og langveikt fólk 
þarf að lifa eins og aðrir og ber oft 
aukinn kostnað vegna áskorana 
sinna.

Við eigum líka að vera miklu 
duglegri við að efla einstaklinginn, 
þannig að við náum að nýta 
mannauðinn sem býr í öryrkjum. 

Þessi hópur getur skapað mikil 
verðmæti,“ segir Þuríður. „Stjórn-
völd verða að hafa mannúðleg 
sjónarmið að leiðarljósi. Ef þau 
ætla að tala um velferð eiga þau að 
byrja á þeim hóp sem hefur það 
verst. Sem stendur erum við bara 
að búa til fleiri vandamál.“
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Við lentum í því að jóla-
sveinarnir þrettán yfirtóku 
Instagramið okkar sömu 

nótt og fyrsti jólasveinninn var á 
leið til byggða. Þar deila þeir nú 
hugmyndum að umhverfisvænum 
og persónulegum skógjöfum með 
öllum hinum jólasveinum lands-
ins,“ segir Esther Ýr Þorvaldsdóttir, 
kynningarstjóri Borgarbókasafnsins 
í Grófinni.

Innrás jólasveinanna á Instagram.
com/borgarbokasafn leysir ýmis 
vandamál. 

„Hún lagar höfuðverk annarra 
jólasveina ef þeir verða uppi-
skroppa með hugmyndir og vantar 
að redda gjöf í einum grænum og 
í staðinn finnur barnið óvænta 
og persónulega sniðna skógjöf frá 
sveinka að morgni,“ upplýsir Esther.

Á heimasíðu safnsins, borgar-
bokasafn.is/i_skoinn er að finna 
samverukort á jpg- og pdf-formi 
sem hægt er að hlaða niður í tölvur 
og prenta út.

„Samverukortin minnka aðeins 

umstangið fyrir jólin og á vistvænan 
og hlýlegan hátt. Með þeim mæla 
jólasveinarnir með að fjölskyldan 
sé saman og stingur upp á skemmti-
legri samverustund sem fellur í 

kramið hjá hverju og einu barni. 
Það getur verið skautaferð, kvöld-
ganga með vasaljós í myrkrinu, leit 
að vættum í miðborginni, að skoða 
jólaköttinn á Lækjartorgi eða heim-

sækja bókasafnið,“ 
útskýrir Esther 
en hugmyndir og 
uppástungur frá 
jólasveinunum má 
finna á vef Borgar-
bókasafnsins.

Vistvænir jólapakkar
Ef gefin er samverustund á bóka-
safnið getur fjölskyldan mætt með 
óinnpakkaðar jólagjafir og pakkað 
þeim inn í umhverfisvænan pappír 
á sérstökum innpökkunarborðum 
sem búið er að koma upp með 
skapandi efniviði í bókasöfnunum í 
Grófinni og Kringlunni.

„Við gerum engar kröfur um 
að fólk taki bók að láni í leiðinni 
heldur viljum við að sem flestir 
komi, nýti sér aðstöðuna og gefi 
afskrifuðum bókum okkar aukalíf 
sem gjafapappír,“ segir Esther og 
af nógum efniviði er að taka því 

Jólasveinarnir 13  
yfirtóku Instagram
Borgarbókasafnið á nú í skemmtilegu samstarfi við íslensku jólasveinana sem 
hafa vistvæn jól í öndvegi og dýrmætar samverustundir fjölskyldunnar. Þar er 
líka hægt að pakka inn jólagjöfum í pappír úr afskrifuðum og litríkum bókum.

Sniðug hugmynd og skrautlegir jólapakkar Estherar. MYND/ANTON BRINK

Esther Ýr Þorvaldsdóttir 
kynningarstjóri.

afskrifaðar bækur berast á þessi tvö 
söfn frá sex menningarhúsum.

„Við erum með pappír og hvað-
eina til innpökkunar og fullt af hug-
myndum til að gera pakkana hvað 
skrautlegasta, en þeir verða einstakt 
augnayndi þegar notuð eru tímarit 
og afskrifaðar barnabækur sem eru 
oftast nær litríkar og með fallegum 
myndum. Ebba Ýr Garðarsdóttir 
tók að sér að pakka inn gjöfum á 
skemmtilegan hátt og eru þær til 
sýnis og innblásturs um hvað hægt 
er að gera ef fólk er hugmynda-
snautt. Við innpökkunarborðið 
eru bækurnar orðnar að dýrindis 
jólapappír eftir að hafa skemmst 
eða laskast og hægt að klippa út 
myndir og nota sem skreytingar á 

jólapakka, en að pakka inn gjöf 
handa börnum úr barna-

bókum er ávísun á einkar 
forvitnilegan og fallegan 
pakka,“ segir Esther og 
viðtökurnar hafa verið 
góðar.

„Sjálf ætla ég að 
pakka inn jólagjöf 

handa kærastanum hér 
á safninu, því ekki get ég 

pakkað henni inn heima án 
þess að sjáist til mín,“ segir Esther 

sem er búin að skera út hólf úr bók 
sem hugnast kærastanum illa og fela 
inni í því alvöru gjöfina.

„Æ fleiri vilja tileinka sér vist-
vænan lífsstíl og taka því fegins 
hendi að geta gefið gömlum bókum 
framhaldslíf. Það sparar líka kaup 
á jólapappír sem fer beint í ruslið. 
Krakkarnir una sér vel við liti og 
föndur á meðan fullorðna fólkið 
pakkar inn gjöfunum og hjálpa til 
við að skreyta pakkana á sinn list-
ræna og skapandi hátt. Útkoman 
er því sérlega fallegir jólapakkar og 
skemmtilega jólaleg samverustund.“

OPIÐ UM HELGINA: 
Föstudagur 14. des kl. 10–22
Laugardagur 15. des kl. 10–22
Sunnudagur 16. des kl. 13–18

Verið velkomin í stærri og glæsilega 
verslun Bláa Lónsins á Laugavegi 15

Við bjóðum viðskiptavinum okkar 20% afslátt af öllum 
vörum yfir opnunarhelgina 
14. – 16. desember.*

Við hlökkum til að sjá þig!

*Gildir aðeins í verslun okkar á Laugavegi og ekki með öðrum tilboðum.
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Bílar 
Farartæki

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

Honda CR-V LIFESTYLE árgerð 
2016 (01/16) 4WD, ekinn 67 þkm, 
sjsk, bensín, vel útbúinn bíll. Ásett 
kr. 3.790.000.- tilboðsverð kr. 
2.990.000.-

Hyundai IX35 árgerð 2013 
(03/2013) 4WD, ekinn 152 þkm, 
sjsk, bensín Ásett kr. 1.790.000.- 
tilboðsverð kr. 1.290.000.-

Interport ehf
Sími: 822 1216
kb@interport.is

 Bílar til sölu

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / 
loggildurmalari@gmail.com

 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

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

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.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Heilsa

 Nudd

NUDD
Heilnudd, slökun, íþróttanudd 
og snyrting. Afslappandi og gott 
umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld 
og helgar. S. 894 4817

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Boltatilboð
SÍMI 554 2166

 200 KÓPAVOGUR

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

12:30 Man.City - Everton

13:30 Southampton - Arsenal
16:00 Liverpool - Man.Utd.

WWW.CATALINA.IS

Spilar fyrir dansi

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

LEIKIR HELGARINNAR

Skemmtanir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Skólar
Námskeið

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

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

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

 Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:
Laust 55 fm verslunarhúsnæði í 

Portinu Nýbýlavegi 8.

Laust allt að 700 fm 
verslunarhúsnæði að Nýbýlavegi 

6.

Laust 140-280 fm 
atvinnuhúsnæði að Auðbrekku 3.

Nánar uppl. gretar@
lundurfasteignir.is

TIL LEIGU ER 
IÐNAÐARHÚSNÆÐI 

VIÐ VAGNHÖFÐA, 110 
REYKJAVÍK.

Húsnæðið er alls 101,2 m2
(70 m2 grunnflötur með 30 m2 

millilofti).
6 m. lofthæð og 4 m. háar 

innkeyrsludyr.
Laust um áramót.

Áhugasamir sendið inn 
fyrirspurnir í tölvupósti á 

netfangið oddnysmag@gmail.
com merkt Vagnhöfði.

LAUST STRAX !
Til leigu 108m² atvinnuhúsnæði í 

gamla vesturbænum.
Opið vinnurými ásamt lokuðu 

fundarherbergi og 17m² geymslu.
Nánari uppl: sigfus@bbs.is eða 

8993066

Til leigu 165 fm iðnaðarbil 
í Hafnarfirði við Steinhellu, 
langtímaleiga. Uppl í s:893-9777

Atvinnuhúsnæði eða heildsala 90 
fm við Bíldshöfða Rvk. Til leigu- 
langtímaleiga. Uppl. S:893-9777

 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

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8636399 Styrmir 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Láttu okkur gera bílinn kláran í vetraraksturinn.

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

LED leiðiskrossar

• Gengur fyrir raf-
hlöðum eða  
tengist rafmagni.

• Rafhlaða endist 
um það bil í einn 
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf • Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Jólatilboð
Fótsnyrting m/lakki 
aðeins 7.500.- kr.
Munið gjafabréfin okkar.

Verið hjartanlega velkomin.

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Til sölu

Tilboð

Stendur undir nafni

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Egils
appelsín

130 kr.

JÓLIN ERU
KOMIN

Toro
piparsósa

168 kr.

Toro
rauðvínssósa

208 kr.

Del Monte 
perur

398 kr.

Del Monte
blandaðir ávextir

438 kr.

Myllan 
jólaterta 

638 kr.

Egils
malt

182 kr.

Mackintosh 
1,2 kg

1.198 kr.

Toblerone 
200 g

378 kr.

Nóa konfekt 
440 g

3.498 kr.

Kjörís
ísterta

2.698 kr.

Emmess
ísterta

1.158 kr.

Green Giant 
maískorn

168 kr.

Coca Cola
6x0.25 l

696 kr.

Green giant 
aspas

566 kr.

Kjö í E

Freyja 
bestu molanir

698 kr.



Jólin snúast svo 
mikið um hefðir 

og fólk vill aðallega 
heyra lög sem það þekk-
ir. Við virðum það en 
setjum lögin stundum í 
nýja búninga.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Öll 
merk-

in okkar 
eru vand-
lega valin, 
en þau eru 
nú orðin 
níu talsins.

Ég man hreinlega ekki hvernig 
hugmyndin vaknaði en árið 
2011 þegar við héldum fyrstu 

tónleikana vorum við öll saman í 
Barbörukórnum í Hafnarfjarðar-
kirkju og líklega höfum við bara 
verið svona þyrst í að syngja fleiri 
jólalög,“ segir Jóhanna sem er 
söngvari líkt og Þóra og Örvar en 
maður Jóhönnu, Bjartur Logi, er 
organisti og píanóleikari.

Strax í upphafi var ákveðið að 
hafa ókeypis aðgang að tónleikun-
um. „Maður veit að ekki allir hafa 
efni á að fara á jólatónleika og við 
litum á þetta sem okkar framlag. 
Kirkjan styrkir okkur síðan með 
því að við þurfum ekki að borga 
leigu.“
Góð jólastund

Á þessum áttundu tónleikum 
jólahjónanna verður bæði spilað 
og sprellað. Dagskráin er ætluð 
öllum, bæði fullorðnum og ekki 
síður börnum. „Ég á til dæmis níu 
ára systurdóttur sem á að vera á 
skautasýningu á laugardaginn 

meðan tónleikarnir eru og hún 
harðneitar að mæta því hún ætlar 
alls ekki að missa af þessum tón-
leikum,“ segir Jóhanna glettin. 
Tónleikarnir eru klukkustundar-
langir. „Okkur þótti það passlegt 
enda eru allir svo uppteknir á 
þessum tíma.“
Í nýjum búningi

Klassísk jólalög verða í fyrir-
rúmi á tónleikunum. „Jólin snúast 
svo mikið um hefðir og fólk vill 
aðallega heyra lög sem það þekkir. 
Við virðum það en setjum lögin 
stundum í nýja búninga. Sumt 
endurnýtum við frá fyrri árum en 

svo gerum við alltaf eitthvað nýtt,“ 
segir Jóhanna. Annað veifið hafa 
leynigestir skotið upp kollinum 
og þannig verður það í ár. „Við 
reyndar auglýsum alltaf hver er 
leynigestur og í ár er það Hallur 
Guðmundsson vinur okkar og 
bassaleikari. Hann mun spila með 
okkur og sprella dálítið eins og 
honum er einum lagið.“

Tónleikarnir bera heitið Hátíð í 
bæ og eru löngu orðnir ómissandi 
hluti af aðventunni fyrir marga, 
ekki síst söngvarana sjálfa. „Þetta 
er orðið hluti af okkar jólahefð og 
ég veit ekki hvað við myndum gera 
ef við hættum þessu einn daginn. 
Líklega myndum við bara samt 
hittast til að æfa,“ segir Jóhanna 
glaðlega og bætir við að desember 
sé skipt upp í tvö tímabil hjá 
hópnum. Fyrir og eftir tónleika. 
„Þegar þeir eru yfirstaðnir getum 
við loks einbeitt okkur að öllu 
hinu sem þarf að gera fyrir jólin. 
Og það hefur alltaf reddast.“

Tónleikarnir hefjast í dag, 
laugardag, klukkan 17 í Hafnar-
fjarðarkirkju. Jólahjónin munu 
einnig vera með tónleika á Hrafn-
istu í Hafnarfirði 17. desember 
klukkan 13.30, Sólvangi þann 18. 
klukkan 14.30 og í Drafnarhúsinu 
20. desember klukkan 11.

Jólahjón boða hátíð í bæ
Jólahjónin Bjartur Logi Guðnason og Jóhanna Ósk Valsdóttir og Örvar Már Kristinsson og Þóra 
Björnsdóttir bjóða til jólatónleika í Hafnarfjarðarkirkju í dag áttunda árið í röð. Ókeypis aðgangur.

Það er alltaf líf og fjör á jólatónleikunum Hátíð í bæ í Hafnarfjarðarkirkju. Þeir fara fram í dag klukkan 17 og er að-
gangur ókeypis. Tónleikarnir eru fyrir löngu orðnir ómissandi hluti af aðventunni fyrir marga.  Mynd/SIGTRYGGUR ARI

SKÓHÖLLIN
 Firði Hafnarfirði s. 555 4420

Loðfóðraðir leðurskór 
með mannbroddum 
sem er smellt fram.
Dömstærðir 36-41
Herrastærðir 41-46

Verð 19.995 kr.

Tilvalið í jólapakkann

Apríl skór er falleg skóverslun 
á Garðatorgi 4 í Garðabæ 
sem selur dömuskó og fylgi-

hluti. Tinna Rún Davíðsdóttir á og 
rekur verslunina, en hún er 31 árs 
og fædd og uppalin í Garðabæ.

„Ég hef unnið í skóbransanum 
í 14 ár og var lengi innkaupastjóri 
fyrir skóverslanir hér á landi,“ segir 
Tinna. „Núna er ég að klára BA-
nám í textílhönnun í Bretlandi og 
útskrifast næsta vor.

Við leggjum mikið upp úr góðu 
viðmóti og persónulegri þjónustu,“ 
segir Tinna. „Við höfum fengið 
gríðarlega góðar viðtökur í Garða-
bænum og erum mjög þakklát fyrir.

Öll merkin okkar eru vandlega 
valin og það hefur bæst við merkin 
hjá okkur, sem eru nú orðin níu 
talsins,“ segir Tinna. „Þar má helst 
nefna sænska merkið Ten Points, 
sem hefur vakið mikla lukku, 
ástralska merkið Senso, sem er 
ótrúlega flott, og Free People, sem 
er með aðeins öðruvísi skó en við 
erum vön að sjá.

Verslunin verður eins árs í næstu 
viku en hefur nú þegar fest sig í 
sessi sem ein glæsilegasta skó-
verslun landsins,“ segir Tinna. „Við 
ætlum að halda upp á afmælið 

næsta þriðjudag, þann 18. desem-
ber, og bjóða upp á 20% afslátt af 
öllum vörum þann daginn af því 
tilefni.

Við erum einnig með vefverslun 
á slóðinni www.aprilskor.is, þar 
sem hægt er að lesa um skóna og 
merkin í rólegheitunum,“ segir 
Tinna. „Við bjóðum upp á fría 
heimsendingu á öllum pöntunum 
yfir 10.000 krónum.“

Árs afmæli hjá Apríl skóm
Skóverslunin Apríl skór í Garðabæ hefur fest sig í sessi sem ein glæsilegasta skóverslun landsins. 
Verslunin heldur upp á afmælið næsta þriðjudag með því að bjóða 20% afslátt af öllum vörum. 

Tinna Rún á og rekur verslunina Apríl skór á Garðatorgi 4, en hún er 31 árs 
gamall Garðbæingur með 14 ára reynslu af skóbransanum. MYNDIR/EYÞÓR

Í Apríl skóm eru 
seldir fallegir 
dömuskór og 
fylgihlutir og 
mikið er lagt 
upp úr góðu 
viðmóti og 
persónulegri 
þjónustu.

18. desember verður boðið upp á 
20% afslátt af öllum vörum.
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Snyrtistofan Hafb lik

Leitinni er lokið

Hjá okkur færðu hina fullkomnu jólagjöf í ár “Supreme Hollywood 

meðferðarpakka” sem gefur æskuljóma og ferskleika. Þessi kröftuga 

og árangursríka langtíma meðferð á andliti er 100% náttúruleg sem 

Hollywood stjörnurnar velja sem fyrsta kost. 

Þessi vinsæli “Supreme Hollywood meðferðapakki”, 

er á jólatilboði með 120 þús.króna afslætti til 21.des.

Himnesk jólagjöf sem gefur 
raunhæfan kost á að eldast með reisn 

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Háræðaslitsmeðferðir
ANDLIT – HÁLS – BRINGA

Að eldast með reisn er ósk okkar flestra
Við sérhæfum okkur í að fjarlægja háræðaslit, 

háræðastjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í 

húð eftir rósroða. Yfi rleitt þarf 3 meðferðir 

til að fjarlægja háræðaslit endanlega.

Fyrir Eftir

Fyrir Eftir

Hinn vinsæli 

hrukkubani frá 

Dermalactives 

er loksins kom-

inn aftur.

Einnig er liftandi og stinnandi 

húðmeðferðar pakkinn frá 

Dermalactives kominn.

Tilvalið í 
jólapakkann



Gospelkór Jóns Vídalíns 
ásamt Vídalínskirkju verður 
með jóla- og styrktartón-

leika í Vídalínskirkju annað kvöld 
kl. 20. Miðaverð er 2.000 kr. og 
rennur allur aðgangseyrir óskiptur 
til Minningarsjóðsins Arnarins. 
Frítt er inn fyrir börn 12 ára og 
yngri. Gospelkórinn mun flytja 
bland af gömlu og nýju efni í glæsi-
legum útsetningum og halda uppi 
fjörinu ásamt hljómsveit undir 
stjórn Davíðs Sigurgeirssonar líkt 
og þeim einum er lagið.

Markmiðið minningarsjóðsins 
er að auka tækifæri barna og 
unglinga til úrvinnslu eftir missi 
ástvinar. Farið er í sumarbúðir eina 
helgi á ári og svo eru fjórar sam-
verur yfir vetrartímann í safnaðar-
heimili Vídalínskirkju.

Menningar- og listamiðstöð
Hafnarfjarðar

Opið fram að jólum alla daga 
nema þriðjudaga kl. 12–17.

Tökum vel á móti ykkur
á aðventunni.

Strandgata 34
220 Hafnarfjörður

www.hafnarborg.is

Í Hafnarborg stendur nú yfir 
sýningin SNIP SNAP SNUBBUR 
með nýjum verkum eftir  
Guðmund Thoroddsen.
 
Einnig eru Kærleikskúlan og 
Jólaóróinn 2018 fáanleg í safn-
búð okkar til 19. Desember.

Á aðventunni er fátt skemmtilegra 
en að velja jólatré úti í skógi. 

Jólaskógur verður í Smalaholti 
í Garðabæ í dag, laugar-
daginn 15. desember, frá kl. 

12-16 á vegum Skógræktarfélags 
Garðabæjar. Aðkoma að svæðinu 
er frá Elliðavatnsvegi. Fólki gefst 
hér kjörið tækifæri til að velja sér 
draumajólatréð í skóginum og fella 
sjálft í fögru umhverfi. Hægt er að 
velja um bæði fallegar furur og 
glæsilegt greni. Á sama stað verður 
til sölu tröpputré og eldiviður. 
Boðið verður upp á kakó og pipar-
kökur. Skógræktarfélagið í Garða-
bæ var stofnað árið 1988 og þrátt 
fyrir ungan aldur hefur félagsstarf-
ið alla tíð verið öflugt, enda um að 
ræða félag fyrir alla fjölskylduna, 
með yfir þrjú hundruð félaga.

Jólaskógur í 
Smalaholti

Mörgum þykja engin jól 
án þess að fara í kirkju 
og taka þátt í aftansöng 

á aðfangadag. Það er áhrifarík 
helgistund og er örugglega einkar 
hátíðlegt að taka á móti jólunum 
í Bessastaðakirkju sem stendur í 
túnfæti seturs forseta lýðveldisins.

Bessastaðir eru fornt kirkjuból. 
Þar hefur staðið kirkja frá því um 
aldamótin 1200 svo víst sé, en 
jafnvel allt frá kristnitöku árið 
1000. Steinkirkjan sem nú stendur 
á Bessastöðum var byggð utan um 
eldri timburkirkju sem síðan var 
rifin. Bygging hennar hófst árið 
1773 en hún var fullbyggð árið 
1823, eftir hálfa öld í byggingu. 
Kirkjan var reist úr grjóti sem tekið 
var úr Gálgahrauni og var hún vígð 
árið 1796.

Aftansöngur í Bessastaðakirkju 
hefst klukkan 17 á aðfangadag og 
hátíðarguðþjónusta verður haldin 
á jóladag klukkan 14.

Aftansöngur á 
Bessastöðum

Styrktartónleikar í Vídalínskirkju
Markmið sumarbúðanna er:
1. Skapa vettvang fyrir börn og 

unglinga að koma og segja sögu 
sína í öruggu umhverfi.

2. Vettvangur fyrir börn og ungl-
inga til að hitta önnur ungmenni 
sem eru í sömu sporum.

3. Staður þar sem unga fólkið lærir 
að búa til verkfæri til að takast á 
við daglegt líf.

4. Staður þar sem má líka hafa 
gaman saman.

5. Staður til að hjálpa unga fólkinu 
að nálgast sorgina á heilbrigðan 
máta.

6. Staður þar sem unga fólkið lærir 
að það er ekki eitt.

7. Staður þar sem þau fá tækifæri 
til að heiðra minningu látinna 
ástvina sinna.

Vídalínskirkja í Garðabæ. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
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Mitt fyrsta Alias
Borðspil fyrir alla fjölskylduna

Býður yngstu spilurunum upp á 
tækifæri til að tala og skemmta sér

konunglega á meðan!

Viltu veðja 2
Borðspil fyrir alla fjölskyldunaB

Ef þú vilt bera sigur úr býtum E
þarftu að standast ýmsar þ
skemmtilegar áskoranir ogs
veðja á hvernig aðrir spilarar v
standi sig.s

Jólaspilin fást 

hjá okkur!



Þau Björn Loki og Elsa 
Jónsdóttir kalla sig Krot 
og Krass og eru nýbúin 
að opna stúdíó í gömlu 
húsi við Laugaveg. 
Þegar ég mæti sitja þau 

hvort sínum megin við upphækkað 
borð og teikna, Elsa á blað, Björn í 
tölvu. Segjast samt mála mest stór 
verk, beint á veggi. „Við gerum ein-
hverjar skissur fyrst,“ segir Björn. 
„Já, erum með grunnhugmyndir,“ 
segir Elsa. „En finnum oftast vegg-
inn fyrst. Svo pælum við í hvað við 
eigum að setja á hann.“

Þau eru sem sagt vegglistamenn. 
Eftir að hafa lært grafíska hönnun 
í Listaháskólanum beindist áhugi 
beggja að leturhönnun og þau byrj-
uðu að vinna saman þess vegna. 
„Það eru ekki margir í þessu fagi, 
enda er það mjög tímafrekt. Það er 
mest fyrir nörda sem gleyma sér í 
smáatriðum formfræðinnar. Við 
höfum gaman af því,“ segir Elsa. 
Hún upplýsir að þau hafi unnið 
saman í fimm ár og verið kærustu-
par um helminginn af tímanum. 
„Fínt að prófa að vinna saman 
fyrst!“ Björn segir þau undanfarið 
hafa pælt mikið í íslenska höfða-
letrinu. „Margar af okkar skissum 
eru út frá höfðaletri og íslenskum 
útskurði. Við höfum verið að gera 

nútímalegar útgáfur af letrinu, með 
okkar tvisti.“

Vegglistin blómstrar í Úkraínu
Í sumar ferðuðust Björn og Elsa 
um á húsbíl og máluðu veggverk 
í fimm Evrópulöndum, að Íslandi 
meðtöldu. Það landanna sem mest 
er í umræðunni nú er Úkraína, þar 
stoppuðu þau í tvo mánuði og mál-
uðu þrjú höfðaleturs-veggverk, tvö í 
Lviv, sem Björn kallar Kúbu austurs-
ins, og eitt stærsta veggverk sem 
þau hafa gert, í höfuðborginni Kíev. 
Hvernig hófst það ævintýri?

„Við höfðum samband við Oleg 
Sosnov sem vinnur að því að útvega 
vegglistaverk í Kíev, er tengiliður 
milli listafólks og borgaryfirvalda. 
Þar eru ráðamenn opnir fyrir að 
breyta hinu gamla sovéska útliti 
og gera eitthvað nýtt og spennandi. 
Tónlistarsenan er blómstrandi og 
vegglistin líka,“ segir Björn.

Elsa segir þó eima eftir af for-
tíðinni í hugum íbúanna. „Við 
máluðum vegg á skólabyggingu í 
íbúðahverfi, þar sem tugþúsundir 
búa í stórum blokkum. Umferð 
gangandi fólks fram hjá okkur var 
stöðug allan daginn í tvær vikur 
en einungis fjórar eða fimm mann-
eskjur yrtu á okkur og spurðu út í 
hvað við værum að gera. Ef börn 
stoppuðu þá drógu foreldrarnir þau 
umsvifalaust í burtu. Þetta var sér-
stakt því á Íslandi – og nánast hvar 
sem við höfum verið að mála, er fólk 
sífellt að stoppa og velta fyrir sér á 

hvers vegum við séum, hvaðan við 
komum og hvað við séum að bar-
dúsa. En í þessu hverfi var allt annað 
uppi á teningnum. Oleg sagði þetta 
vera leifar af gamla sovéska hugs-
unarhættinum, að skipta sér ekki 
af eða tjá sig. Það hafi greypst svona 
í þjóðina og erfðist milli kynslóða.“

Björn tekur við: „Partur af því sem 
Oleg er að gera er að reyna að lífga 
upp á svæði þar sem börn eru, með 
því að planta málverki eða einhverj-
um skrítnum hlut inn í umhverfið 
og fá þau til að hugsa út fyrir boxið. 
Hann fékk okkur til að kynna verkið 
fyrir krökkunum í skólanum. Þeim 
fannst líka áhugavert að við værum 
á húsbíl. „Af hverju viljið þið búa í 

bíl, þegar þið hafið efni á að fljúga?“ 
spurðu þau. Oleg sagði okkur að 
einungis 2-5% þjóðarinnar flygju til 
annarra landa. Það telst alger lúxus.“

Þau Elsa og Björn fundu þó fyrir 
gerjun í listalífinu í Kíev. „Fólkið 
sem er á okkar aldri er fyrsta kyn-
slóðin sem elst upp utan Sovétríkj-
anna. Það er að byggja upp nýja 
listasenu en hefur í raun engar 
fyrirmyndir því lítið var um frjálsa 
sköpun á sovéttímanum svo það er 
í raun 40-50 ára gat í listasögunni og 
unga fólkið getur ekki farið í gallerí 
til að skoða grafíkverk frá þessum 
tíma. En nú eru komnir góðir lista-
háskólar,“ lýsir Björn.

Þó fréttir berist af stríðsátökum 
í Úkraínu urðu Björn og Elsa ekki 
vör við þau. „Í Kíev er ekki borgara-
styrjöld og áhrif stríðsins minni en 
maður hélt fyrst,“ segir Elsa. „En 
Oleg sagði vegglistafólk heyra skot-
hljóð í borgum nærri landamær-
unum, þar sem herinn er grár fyrir 
járnum, þó þar búi líka fólk sem 

reynir að lifa sínu venjubundna lífi. 
Þar var skotgat á einum skóla og 
vegglistamaður málaði inn í það sár. 
Við bjuggumst samt við meiri upp-
lausn í landinu og að stríðið væri á 
allra vörum. Það er ekki þannig.“

Björn tekur undir það. „Stríðið er 
meira í umræðu út á við. Kannski er 
það rússneskum öfgamönnum í hag 
að koma óorði á Úkraínu, þannig að 
hún eigi erfiðara með að tengja sig 
við Evrópu. Það er talað um þetta 
sem fréttastríð.“ Hann segir það þó 
hafa tekið þau Elsu hátt í tíu tíma að 
komast yfir landamærin til Úkraínu 
frá Póllandi.

Spiluðu af fingrum fram
Ferðin hófst í Reykjavík í maí. „Við 
keyrðum fyrst hálfan hring um 
Ísland því við tókum ferjuna frá 
Seyðisfirði. Máluðum einn vegg á 
Siglufirði í snjókomu og ætluðum 
að mála á fleiri stöðum en gátum 
það ekki vegna veðurs. Flýgur fiski-
sagan, heitir verkið á Siglufirði,“ 

Skreyttu Evrópu 
út frá íslensku letri
Listamennirnir Björn Loki og Elsa Jónsdóttir vissu ekki að þau 
myndu enda í tveggja mánaða dvöl í Úkraínu þegar þau keyrðu 
húsbílinn úr hlaði fyrr á árinu. Yfir fimm mánaða tímabil máluðu 
þau leið sína í gegnum Evrópu en dvölin hófst í snjóhríð á Siglufirði.

Elsa og Björn við verkfæravegginn og myndina sem hefur fylgt þeim í öllum þeirra stúdíóum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Annað tveggja verka sem parið vann í úkraínsku borginni Lviv.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

ÞAR VAR SKOTGAT Á 
EINUM SKÓLA OG VEGG-
LISTAMAÐUR MÁLAÐI 
INN Í ÞAÐ SÁR. 

↣

1 5 .  D E S E M B E R  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R48 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Bókaðu tíma fyrir gleðina

Tilboðin gilda 15. - 16. desember

3.704 kr. 3.299 kr.

4.549 kr.

Flóra Íslands

11.049 kr.

4.479 kr.

3.249 kr.

3.148 kr.

3.249 kr.

3.249 kr.



Ertu með viðkvæmar tennur?
SensiVital+ er einstakt tannkrem frá GUM með tvöfaldri virkni sem veitir 
fljótvirka en langvarandi vörn fyrir viðkvæmar tennur og vinnur gegn 
tannkuli. Hin tvöfalda virkni ver taugar í tannkviku og þéttir tannbeinið.

Tannkremið hjálpar til við að losa skán og matarleyfar, vinna gegn 
tannkuli og koma í veg fyrir tannskemmdir.

Sölustaðir: Flest apótek, Hagkaup og Fjarðarkaup.

tannkuli.

Tannkrem
tannkuli 

Tvöföld virkni  
alhliða lausn 

segir Björn. „Já, á Íslandi vinnum 
við alltaf með þema eða orðtök sem 
tengjast staðnum,“ útskýrir Elsa.

Þau tóku land í Danmörku. „Í 
Árósum máluðum við vegg hjá gam-
alli lestarstöð. Þar rétt hjá lét borgin 
setja upp nokkra gáma fyrir fólk í 
sprotastarfsemi sem vildi búa ódýrt 
og koma undir sig fótunum. Þetta 
átti bara að vera mánaðarverkefni, 
þar til byggð yrði verslunarmiðstöð 
á staðnum, en síðan eru liðin níu ár 
og hverfið orðið allstórt. Það heitir 
Godsbanen,“ lýsir Elsa. „Á meðan 
fólk er að vinna að verkefninu og 
það er að ganga upp getur það leigt 
ódýrt. Svo er því skipt út.“ „Já,“ segir 
Björn. „Godsbanen er orðinn mið-
punktur Árósa. Þeir Ari Marteinsson 
og Arnar Ómarsson komu að þessu 
verkefni, þeir voru líka með Reiti á 
Siglufirði. Í Godsbanen kynntumst 
við öðrum Íslendingi, Elí, sem er 
orðinn einhvers konar forsprakki 
noise-tónlistarsenunnar þarna úti 
og leigir lítið hús þarna rétt hjá sem 
við fengum svo að endurmála. Svo 
fórum við til Köben, gistum í göml-
um herbát í höfninni og máluðum 
vegg þar nærri.“

Ekki voru Björn og Elsa með full-
mótaðar hugmyndir um áfangastaði 
og verkefni áður en þau héldu af 
stað heldur spiluðu af fingrum fram. 
„Við vorum búin að skipuleggja 
Árósaverkefnið að hluta og svo 
leiddi eitt af öðru. Það er skemmti-
legt að mæta á svæði og komast inn 
í samfélag með því að hitta áhuga-
vert fólk dálítið tilviljanakennt,“ 
segir Elsa.

Í Hamborg segir Björn þau hafa 
búið á hústökusvæði í miðborg-
inni. „Nokkrar blokkir voru teknar 
yfir af listamönnum fyrir sjö til tíu 
árum og borgin endaði á að gera 
leigusamninga við fólkið. Þar er nú 
alls konar rekstur og hverfið alltaf 
að verða vinsælla. Þessi staður 
myndar áhugaverða mótsögn við 
nærumhverfi sitt, þess má geta að 

Fyrsti viðkomustaðurinn erlendis 
var í Árósum í Danmörku. Þar skildu 
Björn og Ása eftir sig þetta verk.

Í Kíev, höfuðborg Úkraínu, skreyttu Björn og Elsa skóla í fjölmennu hverfi.

Bíllinn var í senn heimili parsins og vinnustofa.

höfuðstöðvar Google í Þýskalandi 
eru þeirra næsti nágranni. Þar ganga 
menn um í fínum fötum en hinum 
megin við götuna er svo kannski 
berfættur anarkisti að gera við bíl-
inn sinn. Á bar í hverfinu velur fólk 
hvað það borgar. Það fer eftir efna-
hag. Fær kaffi þó það eigi engan 
pening, hinir borga eftir getu.“

Spurð hvort mikil eiturlyfjaneysla 
sé í svona hverfum segja þau hana 
ekki óeðlilega. „Þetta er engin Krist-
janía. Þarna er meira um að fólk 
sé bara að reyna að lifa af litlu, til 
dæmis með reiðhjólaviðgerðum,“ 
lýsir Elsa.

Alls staðar segjast þau fá greitt 
fyrir sín vegglistaverk og gafla. „Við 
erum alltaf á einhvers vegum að 
mála,“ segir Elsa. „ Reyndar mál-
uðum við „Flatus lifir“ á vegginn 
uppi í Kollafirði fyrir ekki neitt. Það 
var meðal okkar fyrstu verkefna.“ En 
hvernig kynnast þau rétta fólkinu?

„Eitt leiddi bara af öðru í okkar 
ferð. Við gátum tekið okkur þann 

tíma sem við þurftum og það var 
aldrei nein pressa. Gistum bara 
í bílnum og elduðum þar líka, 
bensínið var aðalkostnaðurinn og 
málningin. Við vorum með íbúð á 
hjólum og ekkert stress á okkur,“ 
segir Elsa og Björn kemur með 
dæmi um hvernig þau skipulögðu 
sig þegar þau fóru frá Póllandi yfir 
til Úkraínu. „Við vorum búin að 
kynnast fólki í Varsjá og spurðum 
það hvort það þekkti einhverja í 
Lviv. Það benti okkur á bar á helsta 
listamannasvæðinu þar, stóru verk-
smiðjusvæði og þegar þangað kom 
sagði afgreiðslumaðurinn: „Heyrðu, 
vinur minn er vegglistamaður, viltu 
ekki hitta hann?“ Svona gekk þetta 
koll af kolli.“

Þau segja Lviv vera gamla pólska 
borg en í Úkraínu núna. Áhugaverða 

borg. „Taxarnir þar eru gamlar lödur 
og göturnar innanbæjar eru grófari 
en fjallvegurinn yfir Öxi. En við 
kynntumst listasenunni og gistum 
nokkrar vikur á stóru verksmiðju-
svæði þar sem öllu ægði saman, 
skrifstofum, galleríum og sóða-
legum verkstæðum.“

Um helmingur íbúanna talaði 
einhverja ensku, að sögn Björns. 
„Öryggisvörður á svæðinu okkar tal-
aði bara úkraínsku en talaði mikið 
og notaði látbragð óspart, meðal 
annars til að lýsa stríðinu. Hann var 
alltaf að koma með epli af trénu í 
garðinum hjá mömmu sinni til að 
gefa okkur.“

Í vetur hyggjast Björn og Elsa 
halda sýningaröð hringinn í kring 
um Ísland og staldra við á Flateyri 
að kenna í lýðháskólanum.

↣
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Verð gildir til og með 16. desember eða meðan birgðir endast.ð 16 d b ð ð bi ði d t

Opið til kl. 19:00
í öllum verslunum Bónus í dag

SAMA VERd
um land allt

Pepsi

1 lítri

98
kr. 1 l

Egils Appelsín

275 ml

119
kr. 275 ml

Egils Malt

330 ml

159
kr. 330 ml

Egils Appelsín

Kippa, 4x2 lítrar

898
kr. 4x2 L

Nautalundir

Þýskaland, frosnar

4.595
kr. kg

4X2L

1L

Nautalundir
NÝ SENDING



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:00
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ðasononArnaldur IndriðaArnaldur Indriðdriða oosoosonnn

2. 22.2222. BrúðanBrúðúðaann
Yrsa SigurðardóttirurðardóYrssa Sigsrsa SirYrsa SigYrsa Sig aaðð dduu rrrrðð ddurðardóóóttióóttióttirr

3. 3. Útkall - Þrekvirki í Djúpinu- ÞreÚ kÚtkall - Þrekvirki í DkÞrekvirÞkall - Þrekvirki í Djtkall - Þrekvirki í Djúpúpininuu
Óttar SveinssonÓttar Sveinssinssonon

4. 4. Þitt eigið tímaferðalagÞitt eigið tímaferðtímaferðalaalagg
Ævar Þór BenediktssonÆÆÆÆÆ ar Þór Benediktssonvar Þór Benediktktsson

5.5. 5555.555. Siggi sítrónaSigiggi sítrónaiiggi sítrónaSiggi sítítróna
Gunnar HelgasonGununnar HelgasuGG nnar HelgGunnar Helgasonon

6. 666.6. ÞorpiðiðÞorpiððiiÞorÞorpiððpiiÞorpið
Ragnar JónassonóRagnar JónaRagnar Jónassonsson

7. 7. HornaugaHornaunaugaga
Ásdís Halla BragadóttirÁÁsdís Halla Braís Halla Bragadógadóttirttir

8.8.88..888. Orri óstöðvandiOrri óstöði óstöð andvandii
Bjarni FritzsonBjarni Fritzsrni Fritzsonon

9.9. Ungfrú ÍslandUngfrú Íslandú Ísland
Auður Ava ÓlafsdóttirAuður AvAva Ólafsdóttitirr

10.0.00..1010. Beint í ofninnBeint í ofninnn
Nanna RögnvaldsdóttiróttirNanna RögnvaNanna Rögnva óódsdóttttt iildsdóódsdó ildsdóttirrr

11.11...111111. Sextíu kíló af sólskiniSextíSextíu kíló af sóu kíló af sólskinlskinii
Hallgrímur HelgasonHallgrímur Helgasollgrímur Helgasonn

12.12. KaupthinkingKaupthinkhinkiningg
Þórður Snær JúlíussonÞórður Snórður Snær Júær Júlíuslíussosonn

13. 13. Lára fer til læknisLára fer til lækniis
Birgitta HaukdalBirgitta HaukHaukdadall

14.14.. KrýsuvíkKrýsuvíkk
Stefán MániStefán Mánini

15.15. Skrifum og þurrkum útSkrifum og þurrkum útkum út
RósakotRósakokott

Bókakajajól í



H ann Jói Sig. er ekki 
bara leikari heldur 
líka söngvari. Rödd 
hans hljómar á nýjum 
diski sem tekinn var 
upp á tónleikum í 

Salnum í fyrra. Hann heitir Flottasta 
áhöfnin í flotanum og vísar til inni-
haldsins, splunkunýrra sjómanna-
laga, ásamt syrpu af gömlum og sígild-
um. Titilinn má eflaust líka heimfæra 
upp á flytjendurna, að minnsta kosti 
segir Jóhann hljóðfæraleikarana á 
plötunni vera einvalalið og líka kvint-
ett sem syngi með honum.

Nýju lögin eru flest eftir Friðrik 
Sturluson, bassaleikara í hinni víð-
frægu sveit Sálinni hans Jóns míns, að 
sögn Jóhanns. „Friðrik á tíu lög og alla 
textana, Gummi Jóns, vinur hans úr 
Sálinni gerði tvö lög og Gunni Þórðar 
eitt. Svo hnýttum við saman syrpu úr 
þekktum sjómannalögum eins og Land-
leguvalsinum og Það gefur á bátinn við 
Grænland.“

Í síðarnefnda textanum, sem er 
eftir Kristján frá Djúpalæk, koma fyrir 
ljóðlínurnar „En geigþungt er brimið 
við  Grænland og gista það kýs ekki 
neinn, hvern varðar um draum þess og 
vonir og þrár sem vakir þar hljóður og 
einn …“ Jóhann segir nýju textana ein-
mitt fjalla dálítið um líðan sjómanna 
í kulda og ágjöf úti í ballarhafi, hugs-
andi heim, og einnig um áhyggjur ást-
vinanna í landi. „Þetta er aðeins annar 
vinkill á sjómannalífið en oft var sungið 
um í den,“ segir Jóhann.  „Mér finnst 
svolítið gott að skila þessari plötu af 
mér vegna föður míns sem stóð sína 
pligt á sjónum í 25 ár. Þó okkar sam-
band hafi verið brokkgengt þá syng 
ég þetta fyrir pabba. Eitt úthaldið hjá 
honum stóð í þrettán mánuði, þá var 
veitt við Grænland, siglt með aflann til 
Þýskalands, stoppað í 36 tíma og stímt 
aftur á miðin. Þetta var auðvitað rosa-
legt.“

Platan fæst í föstu formi í Hagkaup, 
að sögn Jóhanns. „Svo er hún á netinu, 
nú renna öll vötn til Spotify.“

Jóhann tekur þátt í Ríkharði þriðja, 
jólaleikriti Borgarleikhússins, í þriðja 
sinn. „Fyrst var það í  Þjóðleikhúsinu 
1986, þá með öllu járninu, skjöldum 
og spjótum. Við klæddum hver annan 
í brynjur og hjálma og mikill tími fór 
í að æfa bardaga með öllum vopnun-
um. Næst var það líka í Þjóðleikhúsinu 
2003.   Þá  var Hilmir Snær  í titilhlut-
verkinu  en  Helgi Skúlason ’86, nú  er 
það í höndum Hjartar Jóhanns Jóns-
sonar.“ Jóhann segir  leikhópinn fara 
minnkandi eftir því sem tímar líði og 
margir hafi fleiri hlutverk en eitt. „Ég 

leik Hasting lávarð og borgarstjórann, 
auk annarra hlutverka. Svo er ég að lesa 
Harry Potter. Búinn að lesa sex bækur 
inn á hljóðbók og er með þá sjöundu 
og síðustu.“

Það er sem sagt ekki iðjuleysinu fyrir 
að fara hjá Jóhanni. Hann kveðst hafa 
verið í sveit öll sumur og alist upp við að 
taka á því. „Viðkvæðið hjá einum bónd-
anum var ávallt: „Þegar þú ert búinn í 
þessu komdu þá til mín svo ég geti látið 
þig í annað verk!“ gun@frettabladid.is

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Ebba Ingibjörg Magnúsdóttir
Höfðagrund 21, Akranesi,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 
Akranesi, laugardaginn 8. desember.

Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
mánudaginn 17. desember klukkan 13.

Lilja Björk Högnadóttir Haraldur Friðriksson
Magnús Högnason  Hrund Valgeirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Vinir, ættingjar, starfsfólk 
krabbameinslækningadeildar  

11E og líknardeildar – þakka  
ykkur umhyggjuna í veikindum  

og við andlát pabba míns, 
tengdapabba og afa,

Benedikts Gunnarssonar
listmálara og fyrrv. dósents í myndlist 

við KHÍ, Kastalagerði 13, Kópavogi,
sem lést þann 22. nóvember síðastliðinn.  

Kærleikurinn varir.

Valgerður Benediktsdóttir
Grímur Björnsson
Gunnar Grímsson
Sóley Grímsdóttir

ÚTFÚÚTÚÚÚÚTÚTÚÚTÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTÚÚÚÚÚÚÚ ARARÞJÓNUSTA
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athofn@athofn.is - www.athofn.is

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - s: 551 7080 & 691 0919
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Veist þú hvert eignir þínar renna eftir þinn dag?
Kynntu þér málið á heimasíðu okkar, www.útför.is. 
Þar getur þú m.a. sett inn þínar forsendur
í reiknivél. Við aðstoðum þig við gerð
erfðaskrár, kaupmála og við dánarbússkipti.

KatKatKKatatKaKa la a la ala la ÞoorÞorrÞoÞÞoÞ rrrstestetes einsinsnsnsini dótdótótdótd tirtir,,
lögöglöglöglöglögögfrærææfrfræææf ððiðininininið nngugurrguurrr

ViViViViViV ðð ððð errerree uuuuumummmum tttttililill ssstaaðaðaaar 
þeþeþeþeþeþeþþþ gagagagaaagagar r r rr rrrrrrr þúþúþúþúþþþú þþþþþaaraararrftftftft ááá 
okokokkkkkkkkukukukukkuurr r aðaðað hhhaaala daaa

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Ég syng þetta fyrir pabba
 Á diskinum Flottasta áhöfnin í flotanum syngur Jóhann Sigurðarson leikari ný 
sjómannalög. Í textunum kemur sálarlíf sjómanna og ástvina þeirra við sögu.

Jóhann syngur öll lögin á nýrri sjómannaplötu. Þar fjalla textarnir ekki bara um hetjuna 
sem stígur ölduna vígreif heldur líka tilfinningalíf hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og systir,

Sólrún Helga Hjálmarsdóttir
Norðurgarði 11, Hvolsvelli,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
þriðjudaginn 11. desember.

Útförin fer fram frá Vídalínskirkju 
þriðjudaginn 18. desember kl. 16.00.

Jarðsett verður í Langholtskirkjugarði, Meðallandi, 
fimmtudaginn 20. desember kl. 14.00.

Guðrún Ásta Lárusdóttir Guðmundur Pálsson
Vilborg Linda Indriðadóttir Jón Þór Stefánsson
Helga Björg Dagbjartsdóttir Magnús Einarsson
Vigfús Jón Dagbjartsson
Guðlaug Margrét Dagbjartsd. Björn Bragi Sævarsson
Sveinbjörg María Dagbjartsd.
Sævar Hjálmarsson Dagný Guðmundsdóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum  
þeim sem sýndu okkur samúð, 

vinarhug og hlýju við andlát  
og útför elskulegrar móður okkar, 

tengdamóður og ömmu, 
Geirlaugar Guðmundsdóttur

Hafnarfirði.
Stuðningur ykkar í gegnum árin hefur verið ómetanlegur.

Helgi Vigfússon Elín Anna Hreinsdóttir
Hildur Vigfúsdóttir Jani Pitkäjärvi

og barnabörn.

 

Mér finnst svolítið gott að skila 

þessari plötu af mér vegna 

föður míns sem stóð sína pligt á 

sjónum í 25 ár. Þó okkar sam-

band hafi verið brokkgengt.
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BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - upplysingar@bauhaus.is - www.bauhaus.is

50%
AFSLÁTTUR AF 
JÓLALJÓSUM  

OG JÓLAVÖRUM
AFSLÁTTURINN GILDIR EKKI AF LIFANDI JÓLATRJÁM



Innilegar þakkir fyrir samúð  
og hlýhug vegna andláts  
og útfarar okkar ástkæru

Rutar Benjamínsdóttur
Sérstakar þakkir fær starfsfólk   

á dvalarheimilinu Lundi fyrir  
hlýju og góða umönnun.

Ásdís Þórðardóttir Hallgrímur J. Jónasson
Arndís Eiðsdóttir Gunnar Þór Jóhannesson
Auður Eiðsdóttir Benedikt Páll Magnússon
Baldur Eiðsson Margrét Kristín Tryggvad.
Guðlaug Veronika Eiðsdóttir Jónas Harðarson
Trausti Þór Eiðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir hlýju og samúð 
við andlát og útför ástkærrar  
móður okkar, tengdamóður,  

ömmu og langömmu,
Láru Jónu Ólafsdóttur

dvalarheimilinu Jaðri, Ólafsvík. 

Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki dvalarheimilisins 
Jaðars í Ólafsvík fyrir góða umönnun og hlýju. 

Björn Erlingur Jónasson Kristín G. Vigfúsdóttir 
Hreinn Jónasson  Ingunn J. Gunnarsdóttir 
Ágústa Jónasdóttir  Stefán Hjaltason 
Magnús Jónasson  Sædís Einarsdóttir 
Laufey Jónasdóttir  Reynir V. Georgsson 
Jónas Jónasson  Kristín Kristófersdóttir 

barnabörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem  
sýndu okkur samúð, vináttu og 

hlýju við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, föður,  

tengdaföður, sonar og afa,
Péturs Gunnarssonar 

blaðamanns, 
Bólstaðarhlíð 64.

Anna Margrét Ólafsdóttir
Ragnheiður Ásta Pétursd.  Kristján Oddur Sæbjörnsson
Anna Lísa Pétursdóttir   Hannes Pétur Jónsson
Pétur Axel Pétursson
Ragnheiður Ásta Pétursd.

barnabörn og aðrir ástvinir.

Ástkær eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir og afi, 

Halldór Sigurður Sigdórsson 
framreiðslumeistari,

lést í faðmi fjölskyldunnar á 
gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi, 
sunnudaginn 2. desember. Útför hefur 

farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Þökkum auðsýnda 
samúð og hlýhug. 

Marta Katrín Sigurðardóttir 
Sigurður Brynjar Halldórsson Erna Hrönn Geirsdóttir
Þórey Íris Halldórsdóttir Jakob Már Harðarson
Halldór Reynir Halldórsson Tinna Björk Kristinsdóttir 

og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar ,  
tengdamóðir, amma og langamma,
Guðrún Guðmundsdóttir 

(Dúna) 
Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði  
30. nóvember. 

Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn  
18. desember kl. 13. Sérstakar þakkir til starfsfólks 

Hrafnistu fyrir góða umönnun.

Hrefna Kjartansdóttir
Hallur Kjartansson Bente Kjartansson
Kolbrún E. Kjartansdóttir  Auðunn G. Hjaltason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erna Ósk Guðmundsdóttir
áður til heimilis að  

Mávabraut 12a, Keflavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
sunnudaginn 9. desember.

Útför fer fram frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn  
20. desember klukkan 13.00.

Andrea Dögg Björnsdóttir Þórólfur Gíslason
Guðmundur Þór Jónsson
Hjörtfríður Jónsdóttir
Brynja Jónsdóttir Sigurbjörn Elíasson
Ólafur Örn Jónsson Þóranna Ólafsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulega
Margrét Þórdís 
Ámundadóttir

 lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð,  
8. desember síðastliðinn. Útförin fer 
fram frá Seljakirkju miðvikudaginn  

19. desember 2018 kl. 13.00.
 Bestu þakkir til starfsfólks Seljahlíðar fyrir hlýlegt  

viðmót, stuðning og góða umönnun.

Nanna María Guðmundsdóttir Hörður Adólfsson
Þórunn Svava Guðmundsdóttir
Gunnar Örn Guðmundsson 
Ingigerður Guðmundsdóttir Sveinn Sveinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
samúð, vináttu og hlýju við andlát 

og útför elskulegs eiginmanns míns, 
föður, tengdaföður og afa, 

Egils Svans Egilssonar
Við þökkum starfsfólki deildar L-4  

á Landakoti fyrir hlýju og umhyggju.

Maggý Guðmundsdóttir
Sturla Egilsson Hildur Erlingsdóttir
Egill Steinar Sturluson
Erling Orri Sturluson
Eiður Darri Sturluson

Helgi Guðmundsson
húsgagnabólstrari,  

til heimilis í Berjarima 32,
lést fimmtudaginn 6. desember. Hann 
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 21. desember klukkan 

15. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 

hins látna er bent á Ljósið.

Ingimundur Helgason Elín Karitas Bjarnadóttir
Þröstur Helgason Lára Birna Þorsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Skarphéðinn Guðmundsson
lést laugardaginn 8. desember á 

öldrunarheimilinu Hlíð, Akureyri. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hins látna. 

Guðmundur Skarphéðinsson Sólveig Sævarsdóttir
Baldvin Guðmundsson Rakel Kristjánsdóttir
Bjarki Guðmundsson Elín Dröfn Þorvaldsdóttir
 Stella Baldvinsdóttir

Okkar ástkæra 
Guðlaug Ingibjörg 

Sveinsdóttir
ljósmóðir frá Egilsstöðum,

lést á Hrafnistu í Reykjavík 7. desember.
Útförin fer fram þriðjudaginn  

18. desember kl. 15 frá Grafarvogskirkju.

Bergþóra Helgadóttir Ómar Örn Jósepsson
Steinn Helgason Þóra Karlsdóttir
Steinunn Björg Helgadóttir Þór Vigfússon
Jóhann Þorsteinsson Þórunn Bergsdóttir
Bergljót Þorsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Kristrún Eymundsdóttir 
lést á Grund laugardaginn  

8. desember. Útförin fer fram frá 
Dómkirkjunni mánudaginn  

17. desember kl. 15. 

Halldór Blöndal 
Pétur Blöndal Anna Sigríður Arnardóttir
Eymundur Matthíasson 
Þórir Bjarki Matthíasson 
Ragnhildur Blöndal 
Stella Blöndal  Ólafur Rastrick

og fjölskyldur.

Hér er mikil húsnæðisekla 
og hefur verið um langt 
skeið, ekki síst vegna 
ferðaþjónustunnar sem 
hefur vaxið og dafn-
að.  Þessar nýju  íbúðir 

eru því mjög kærkomnar og þýðingar-
mikið skref í uppbyggingunni hér,“ 
segir Bryndís Bjarnarson, upplýsinga-
og umhverfisfulltrúi Hornafjarðar, um 
fimm íbúðir sem í gær voru afhentar 

Íbúðafélagi Hornafjarðar til úthlutunar 
og umsjónar.

Íbúðirnar eru í tveggja hæða raðhúsi 
á svokölluðu Leirusvæði á Höfn. Það var 
byggingaverktakinn Mikael ehf. sem sá 
um smíði hússins, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins er Gunnar Gunnlaugsson.

Þetta eru fyrstu íbúðir sem byggðar 
eru á landinu og úthlutað verður á 
grunni nýrra laga um almennar leigu-
íbúðir, að sögn Bryndísar.  Hún segir 

markmið þeirra laga að stuðla að því að 
húsnæðiskostnaður sé í samræmi við 
greiðslugetu leigjenda.  „Þannig  bæta 
þau húsnæðisöryggi fjölskyldna og ein-
staklinga sem eru undir tekju- og eigna-
mörkum við upphaf leigu.“ Hún segir 
Sveitarfélagið Hornafjörð, ásamt ríkinu, 
hafa lagt til stofnframlag sem notað var 
til byggingar íbúðanna  og nýtt félag 
hafa verið stofnað til að sjá um úthlutun 
þeirra og umsjón. – gun

Nýjar íbúðir afhentar á Höfn
Fyrstu íbúðir á Íslandi sem úthlutað verður á grunni nýrra laga um húsnæðisöryggi 
fólks undir tekju- og eignamörkum hafa verið byggðar á Höfn og afhentar íbúðafélagi.

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri, Gunnar Gunnlaugsson og Styrgerður H. Jóhannsdóttir, eigendur Mikaels ehf., Björn Ingi 
Jónsson, framkvæmdastjóri Íbúðafélags Hornafjarðar, og Bryndís Hólmarsdóttir og Gunnhildur Imsland, stjórnarmenn í  félaginu.
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Skapaðu
gleðileg jól

draumaverslun föndrarans
Smáralind

Tilboðin gilda til 25. desember eða á meðan birgðir endast.
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25%
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25 - 
50%

FRÍ 
HEIMSENDING

ef verslað er fyrir 
2.000 krónur eða meira



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Páll Valdimarsson og Eiríkur Jóns-
son voru sigurvegarar í tvímenn-
ingskeppninni og Íslandsmótinu 
í butler sem fram fór um síðustu 
helgi. Þátttaka var 22 pör og Páll og 
Eiríkur fengu 67 impa í plús. Annað 
sætið kom í hlut Ómars Freys 
Ómarssonar og Örvars Óskarssonar 
sem fengu 58 impa í plús. Butlertví-

menningur er spilaður eins og um 
sveitakeppni sé að ræða. Reiknað 
er meðaltal í hverri umferð og skor 
hvers einstaklings er impafrávik frá 
því. Spil dagsins er úr þriðju umferð 
keppninnar og olli miklum sveiflum 
víða. Suður var gjafari og enginn á 
hættu:

NS eru með mikla hjartasamlegu og AV með mikla spaða-
samlegu. Það kom lítið á óvart að ýmist var samningurinn 
4  í NS eða 4  í AV. Fjögur hjörtu voru spiluð í 6 borðum 
og fengu að standa tvisvar sinnum þegar vörnin fékk ekki 
2 slagi á lauf. 4  í A var samningurinn í fjórum tilfellum 
og var alltaf doblaður til refsingar. Þó að suður eigi ágætis 
spaða, gagnast það honum lítið í vörn gegn spaðasamningi. 
Sá samningur stóð í öllum tilfellum og gaf AV 9 impa í 
plús (590). Reiknað meðaltal í þessu spili var 450 í AV.  Að 
standa 4  í NS var 12 impar í plús. Páll og Eiríkur unnu sigur 
í keppninni en fengu lítið skor í þessu spili. Þeir voru svo 
“óheppnir” að vera í NS í þessu spili. Samningurinn á þeirra 
borði var 4  doblaðir í austur sem stóðu og NS fengu 9 
impa í mínus.

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
-
D109532
K10975
109

Suður
KG74
ÁKG
32
D432

Austur
Á10986
4
ÁG76
K85

Vestur
D532
876
D8
ÁG76

SIGUR ÞRÁTT FYRIR ÁFÖLL

Hvítur á leik

Afmælisbarn dagsins, Rúnar Sigur-
pálsson (2.250), Skákfélagi Akureyr-
ar, átti leik gegn Lofti Baldvinssyni 
(1.920), Skákdeild KR, á Íslandsmóti 
skákfélaga.

21. Bg7! Hxd5 22. Bxf6 exf6 
23. Re6 og Rúnar vann skömmu 
síðar. Friðriksmót Landsbankans 
– Íslandsmótið í hraðskák fer fram 
í Landsbankanum í Austurstræti í 
dag. Áhorfendur velkomnir. 
www.skak.is: Jólapakkamót Hug-
ins og Breiðabliks á morgun.     
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7 1 4 3 8 5 6 9 2
9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8
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VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafinn í þetta skipti eintak af 
bókinni Ljónið eftir Hildi Knúts-
dóttur frá Forlaginu.  
Vinningshafi síðustu viku var  
Ingunn Ásdísardóttir,  
Reykjavík 105.

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar og 
leiðréttingar ef þörf krefur.

LÁRÉTT 
1 Ófeiti gerir mörgum 
frökkum lífið leitt (8)
8 Það var þegar kvöl mín varð 
að engu (5)
11 Loftið sem maður andar 
frá sér, telst það líka kolt-
díoxíðslosun? (9)
12 Sviptum tilveruna náttúru-
legum næpum (8)
13 Við drepum ekki risa (5)
14 Það eykur á töfina að þau 
eiga lagningu víranna eftir (9)
15 Górillupelsar setja lestar 
skipanna úr skorðum (8)  
16 Leita hinna einkennandi 
borða utan tiltekinna væng-
hefta (11)  
17 Mikki og Rafa eru mestu 
gæðablóð (10)

21 Þau taka við þegar þegar 
launatímabilið endar (14)
27 Þessi rætnu hjú sögðu 
ósatt um grámáf (9) 
28 Skákum flippuðum fletum 
til og frá (6)
30 Ropvatnsrola saknar ham-
faraeima (7)
31 Hin illa ígrundaða staða 
kindar (9)
32 Sif mat það svo að hennar 
barn væri öðrum betra og 
sveigjanlegra í stafsetningu (6)
33 Hér segir af snæðingi og 
sníkjulífi (5)
35 Þessi vinna er svo 
skemmtileg að ég sinni henni 
líka í svefni (11)
41 Fel hrygg í náttúruperlu (7)
42 Þótti ritan bæði fersk og 

sérlega öflug vörn gegn svona 
rugli (10)
44 Fljót sér það sem frúin 
telur rétt (6) 
45 Þekkja bæði bál og vísiljós 
(7) 
49 Þau sem forðuðu sér eftir 
ryskingarnar eru mín (7)
50 Beinlæsing, hún er frönsk 
(6) 
51 Fyrst í vinstri fót, svo í 
hægri – en hvor er betri? (7)
52 Kurra í eyra höfuðstaðar 
(9)
53 Besti vinur Múmínsnáðans 
er voða sætur (6)
54 Þau sem þú náðir um borð 
– ég vil að þú platir þau aftur 
frá borði (7)

LÓÐRÉTT 
1 Ósnertanleg fyrir aldurs 
sakir á þessu fjalli (10)
2 Langt að kominn gestur 
tvískar allt (7)
3 Karlinn er útslitinn, furða 
hann sé ekki dauður (7)
4 Sé veru sem 53 lárétt þekkir 
vel (8)
5 Hún er fljöt og betur byrgð 
en flestir, og traustari líka (8)
6 Svæfa þessa fanta við 
vökulok (8)
7 Á þessari göngugötu fylgja 
allir sömu línunni (8)
8 Sé þar dreng hjóna í upp-
námi vegna hertra kjara (8)
9 Finnst að þessir rimar eigi að 
koma mér á beinu brautina (8)
10 Sjá ekki eftir greiðslum fyrir 

vinnu í fjórðu víddinni (10)
18 Baða byttur milli baðkera (8)
19 Finn lausn á mætti jafnt 
sem ómætti (9)
20 Vinna fyrir ódeigan mann 
sem búið er að kanna (9)
22 Bók teins og tákns; hvort 
sem það er bók- eða tölu-
stafur (8)
23 Enn hvíla þau við bak-
stafninn (6) 
24 Held ég safni keti frekar en 
þessu sundurlausa fiskmeti (9)
25 Leita kjána, kvenna og 
kynjavera (9)
26 Ein og önnur leið á landsins 
hæðum er heldur skreip (6) 
29 Fjallsbrúnageil eða Þorsk-
bræðragljúfur? (7)
34 Snafsar blautra grátkvenna (8)

36 Þetta suð kemur að utan 
segir sá er sífellt suðar (7)
37 Um orðin sem falla um 
fræg (7)
38 Afar umlokin rás til frá-
rennslis (7)
39 Líflegar lagleysur henta vel 
til handfæraveiða (7)
40 Glensar með allt sem ég 
ruglast á í lestrinum (7) 
43 Samtal Siva og Durga um 
heimsendi, tilbeiðslu og eró-
tík (6)
46 Fiðraður flækingur er 
enginn skríll þótt hann rími 
við hann (5)
47 Rækta nauð sem þið 
fylgduð eftir (5)
48 Hálfur sólarhringur er nóg 
nema allt fari í rugl (5)

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist eftirsóttur fagmaður. Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 21. desember næstkomandi á 
krossgata@fretta bladid.is merkt „15. des“.

Lausnarorð síðustu viku var
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Listaverkið

„Hvað skyldi þetta nú 
vera,“ sagði Konráð og 
tók upp pappírsblað
með tölustöfum og 
undarlegum táknum sem 
hann sá liggja á jörðinni.
„Mér sýnist þetta vera
stærðfræðiþraut,“ sagði
Lísaloppa. „En þessi
þarna þrjú tákn eru
ekki tölustafir svo það
getur nú varla verið,“
sagði Konráð. „Það er nú
einmitt þrautin,“ sagði 
Lísaloppa.

„Að finna út fyrir hvaða
tölustafi þessi þrjú tákn
standa, svo þessi fjögur 
dæmi gangi upp,“ bætti
hún við.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
331

Getur 
þú reiknað 

út fyrir hvaða 

tölustafi táknin 
þrjú standa

?
?

?

Hvað heitir þú og hvað ert þú gam-
all? Ég heiti Fannar Vilhjálmsson 
og er fjögurra ára en verð fimm ára 
22. desember.

Hvað heitir leikskólinn þinn? 
Leikskólinn heitir Vinagarður og 
deildin Uglugarður.

Hvað  er skemmtilegast að gera 
þar? Að fara í fóbó, feluleik og polla-
leik.

Hvað  er mest  gaman að gera 
heima? Lesa bækur og leika.

Lestu mikið? Já, ég er alltaf lesa. 
Uppáhaldsbókin mín er Andrésar 
Andar Syrpa.

Hvað vilt þú verða þegar þú verð-
ur stór? Lögreglumaður, þá er ég að 
bjarga fólki.

Hefur jólasveinn verið á ferli í 
kringum húsið þitt? Já! Að gefa 
gjafir! En bara börnum sem eru 
stillt. Einn vinur minn var óþekkur, 
þá fékk hann kartöflu í skóinn.

Hefur þú lent í óveðri? Ég hef verið 
inni þegar það voru þrumur og eld-
ingar. Það var skemmtilegt.

Hvað er það  fyndnasta sem þú 
veist um? Ég man eftir einu rosa-
lega fyndnu, þegar Andrés Önd 
og Jónas nágranni hans voru að 
þræta og Jónas kastaði Andrési í 
kökuna. Skellti hausnum í kökuna! 

Ég man líka þegar við fórum á pizzu-
stað og pabbi gleymdi pizzunni 
uppi á þaki og við lögðum af stað 
og ég var með timbursverð í bíl-
stólnum og síðan heyrðist BAMM 
á hringtorginu og pabbi sagði „ekki 
slá sverðinu aftur í kallinn minn“ 
og ég sagði „ég var ekki að gera 
þetta!“. Þá var þetta pizzan okkar, 
sem ég átti að fá, sem hafði flogið 
fram af bílnum. Við fundum hana í 
hjólförum og bílar höfðu keyrt yfir 
hana. Það var soldið fyndið.

Hvað finnst þér skemmtilegast við 
jólin? Að fá pakka og blása á kerti 
þegar ég vil, því ég er afmælisbarnið 
um jólin.

Hlakkar þú til áramótanna? Já, þá 
sprengir maður flugelda. Hvað ef 
maður sprengir upp flugeld sem fer í 
rassinn á einhverjum þá flýgur hann 
upp í loft og þýtur eins og eldflaug!

Pitsan flaug 
í götuna
Fannar Vilhjálmsson verður afmælisbarn 
um jólin og má blása á kerti þegar hann vill.

„Þegar ég verð stór vil ég verða lögreglumaður.“  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

HVAÐ EF MAÐUR 
SPRENGIR UPP 

FLUGELD SEM FER Í RASSINN Á 
EINHVERJUM, ÞÁ FLÝGUR HANN 
UPP Í LOFT OG ÞÝTUR EINS OG 
ELDFLAUG!

Gunnþóra Rós Gunnarsdóttir, sjö ára, sendi 
okkur þessa mynd.

„Hott hott,“ gæti jólasveinninn verið að segja við hreindýrið.  
Hann er á hraðri leið til byggða með sitthvað handa börnunum.
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DISNEY’S
INCREDIBLES 2 DVD 

DVDINCREDIBLESB2

PS4
THE INCREDIBLES 

PS4INCREDIBLES

PS4
LEGO SUPER VILLAINS 

PS4LEGOSUPERV

PS4
FORTNITE 

PS4FORTNITE

PS4
FALLOUT 76 

PS4FALLOUT76

PS4
HITMAN 2 

PS4HITMAN2

1.995

er komin á dvd
the incredibles 2 

5.995 7.995 5.995 11.995 8.995

95
verð frá:

lindum
dvd markaður

tölvuleikir í úrvali

lækkað
verð



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Suðaustan 10-15 og víða vætusamt í dag, en áfram hægara og þurrviðri á 
Norðurlandi. Hiti 2 til 7 stig.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Égh hefffh oft saght 
þegar ég séhhh þiggh í 
afghreiðslunnihh... þúrt 

meðhh frábærrrarr túttur! 
leyhhhmé..

Fjandinnhhh! 
Afhverju fæ ég 
ekki að klípahh 
smhhá? Þúhhh 

gehhkst alla leið 
með Þóhhriihh í 

fyhrra.

Þórir. Kona 
Þóris.

Þhú kahhllar þig 
kokkhh? Éhg 
skahhl sýna 

þéhr hvah þúrt 
í raun!

Og hann 
toppar 

þetta með…

ÆL
Hrikalegt. Ég vona 
að hann geti sagt 
nafnið sitt þegar 

taxinn kemur.
Ég vona að hann 
geti sagt nafnið 

sitt þegar 
mánudagurinn 
  kemur.

… svo seturðu inn 
fæðingarmánuð hérna 
og dag hér, skrollar svo 

niður að árinu hérna.

Skroll 
skroll 
skroll 
skroll 
skroll 
skroll
skroll 
skroll 
skroll

Skroll 
skroll 
skroll 
skroll 
skroll 
Skroll 
skroll 
skroll 
skroll 
skroll

Alg jör skellur, 
ha?

Skroll 
skroll 
skroll 
skroll 
skroll

NEI! Mamma segir 
að þú hafir ýtt 
á alla takkana 
hennar í dag.

Hvar er 
sá sem 

segir 
„já“?

NEI! NEI!
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SPENNIÐ BELTIN!

BJARTUR-VEROLD.IS

BRÚÐAN EFTIR
YRSU SIGURÐARDÓTTUR

ÞORPIÐ EFTIR
RAGNAR JÓNASSON

„ERFITT AÐ
LEGGJA BÓKINA

FRÁ SÉR.“
JÓHANN ÓLAFSSON, MORGUNBLAÐINU 

„YRSA
HEFUR ALDREI SKRIFAÐ EINS VEL.“
SIGURÐUR G.VALGEIRSSON,KILJUNNI

„ALGJÖR BOMBA“
 JÓHANN ÓLAFSSON, MORGUNBLAÐINU

NNI

2. sætiBóksölulistinn

LAÐINU

3. sætiBóksölulistinnSkáldverk

„MEISTARALEG!“
SIGURÐUR G. VALGEIRSSON, KILJUNNI



KAUPTU STAKAN LEIK: 

Tryggðu þér
áskrift á 
stod2.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Að iðka list sem 
galdur er áskorun 
sem seiðsysturnar 
Andrea Ágústa 
Aðalsteinsdóttir, 
Freyja Eilíf, Heið-
rún Viktorsdóttir 
og Sigthora Odins 
taka á sýningunni 
Streymi í Nýlista-
safninu í Marshall-
húsinu á Granda.

Á sýningunni Streymi í 
Nýlistasafninu bjóða 
fjórar listakonur, þær 
Andrea Ágústa Aðal-
steinsdóttir, Freyja Eilíf, 

Heiðrún Viktorsdóttir og Sigthora 
Odins upp á hálfgerða galdra. Hver 
þeirra er þar með sitt verk og mynda 
með þeim fjóra heima, svo ólík eru 
þau, þó allar vinni þessar seiðsystur 
með list sem orku.

Andrea Ágústa sýnir skúlptúra, 
hlaðna sem líffæri. Hún segir verkið 
fjalla um að vekja það sem býr innra 
með fólki og notar skinntrommu til 
að finna frumstæðan takt sem slær 
endalaust.  

Með gjörningi sínum vinnur 
Heiðrún með frumkraft kven-
líkamans í tengslum við nútíma 
gyðjufræði og Sigríður Þóra fremur 
gjörning sem hún nefnir The Pro-
gram. Hún lýsir honum sem eins-
konar andlegu dópamín-karókíi.

„Listiðkunin flæðir inn á iðkun 

okkar á fjölkynngi og þær renna 
saman,“ útskýrir Freyja Eilíf dul-
úðug og bætir við að sýningin snú-
ist um að að gefa gestum kost á að 
kynnast heimi á bak við frumkvæði 
listamanna.

Sjálf er Freyja Eilíf nokkurs konar 
listfreyja. Hún er með þátttökuverk 
sem hún býður sýningargestum í. 
„Þetta er hringlaga athvarf sem fólk 
sest inn í, þar fylgist það með vissu 
lífi í miðju verksins og deilir gleði og 
sorg í samsetunni. Þetta verk skapar 
mikla nánd og afslappað andrúms-
loft. Ætlunin er líka persónuleg. Það 
er það sem galdrar og list eiga sam-
eiginlegt að maður verður að finna 
persónulega leið og það getur verið 
erfitt.“

Freyja segir örugglega misjafnt 
hvernig orku fólk finni þegar það 
komi á svæðið. „Flestir finna fyrir 
einhverju þegar þeir ganga inn. 
Sumir nema það en aðrir pæla ekk-
ert í því.“ gun@frettabladid.is

Listiðkun og fjölkynngi 
flæða saman í Streymi

Seiðsysturnar Sigthora, Heiðrún, Andrea og Freyja bregða á leik í Nýlistasafninu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Friðrik Ómar

Jógvan

Katrín Halldóra

Hansa

STJÓRNANDI & KYNNIR:

Sigurður Flosason

NÝÁRSTÓNLEIKAR Í ELDBORG
6. JANÚAR KL. 20.00



Verslanir opnar 
í Firði  alla helgina:

Laugardagur  11-17
Sunnudagur  13-17

Frábær dagskrá alla helgina                                       Sjá nánar á    

Rüdiger Þór Seiden-
faden, eigandi versl-
unarinnar Gleraugna-
salan 65 á Laugavegi, 
hefur myndað allar 
k i r k j u r  l a n d s i n s . 

Myndirnar má finna í þriggja binda 
verki sem hann gefur út í litlu upp-
lagi. Rüdiger er fæddur og alinn 
upp í Þýskalandi. „Pabbi var mikill 
listunnandi og fór hvert einasta 
ár til Ítalíu og tók mig með. Hann 
barðist ungur maður í Rússlandi í 
seinni heimsstyrjöldinni og þar var 
gríðarlegt frost, jafnvel mínus 50 
gráður. Þar skrifaði hann dagbækur 
og þar er að finna ógnvekjandi lýs-
ingar á aðstæðum. Það var eins og 
pabbi væri alla tíð með þetta frost í 
líkamanum og hann sótti í hita. Þess 
vegna varð Ítalía fyrir valinu, þar gat 
hann verið öruggur um að ekki yrði 
kalt. Í þessum Ítalíuferðum fórum 
við út um allt, á söfn og í óperur og 
alltaf tók pabbi myndir af kirkjum.“

Árið 1981 kom Rüdiger til Íslands 
til að vinna hjá Gleraugnasölunni, 
en hann var með sveinspróf sem 
sjóntækjafræðingur. „Ég sótti um 
starfið og var einn af hundrað 
umsækjendum. Eigandinn réð mig 
til eins árs. Eftir aðeins tvo mánuði 
spurði eigandinn mig hvort ég vildi 
ekki framlengja dvölinni. Ég gerði 
það. Verslunarstjórinn var kona, 
sem síðan varð eiginkona mín.“

Aðstoð frá Braga bóksala
Fyrsta ferð Rüdigers út á land var 
til Akraness. „Ég gekk um bæinn og 
tók mína fyrstu kirkjumynd. Eftir 
það ferðaðist ég mikið um landið og 
tók fjölmargar myndir af kirkjum. 
Árið 2010 fékk ég hjartaáfall. Á þeim 
tíma var ég í Alpaklúbbnum en gat 
ekki lengur farið upp á fjöll. Mér 
fannst ég þurfa að dreifa huganum 
og fór í skipulagðar ferðir um landið 
og myndaði kirkjur. Einn daginn 
kom Bragi Kristjónsson fornbóksali 

í búðina til mín og ég spurði: Áttu 
ekki bók með myndum af gömlum 
íslenskum kirkjum? Hann svaraði 
samstundis: Slík bók er ekki til. 
Hann sá að ég varð vonsvikinn og 
sagði: Mamma tók myndir af öllum 
íslenskum kirkjum á árunum 1953 

til 1957. Ég skal láta þig fá safnið. 
Ég fékk safnið og skannaði þessar 
gömlu myndir sem eru í bók-
unum ásamt myndum mínum af 
kirkjunum eins og þær eru í dag. 
Þessi þriggja binda bókaflokkur 
er um íslenskar kirkjur fyrr og nú  

og er eins konar ferð um Ísland.“
Rüdiger lét prenta bækurnar í 

litlu upplagi og selur þær í verslun 
sinni sem hann hefur rekið frá árinu 
2000 ásamt Ingu konu sinni. „Í bók-
unum er stuttur íslenskur texti um 
kirkjurnar og staðina og útlending-

ar eru hrifnir af myndunum og sýna 
mikinn áhuga,“ segir Rüdiger. „Ég er 
alltaf með nokkrar bækur á lager.“

Hátíðleg jól á Íslandi
Á þessum árstíma eru gluggar Gler-
augnasölunnar veglega skreyttir 
með litlum englum sem spila á 
hin ýmsu hljóðfæri. „Þetta er þýskt 
skraut frá Austur-Þýskalandi,“ segir 
Rüdiger sem er mikið jólabarn og 
bætir við: „Vegna þess að ég er mikið 
jólabarn eru jólin hvergi hátíðlegri 
en á Íslandi. Hér byrja þau alls stað-
ar klukkan sex en í Þýskalandi byrja 
þau á mismunandi tíma.“

Hefur myndað allar kirkjur landsins

Þriggja binda bókaflokkur Rüdigers um íslenskar kirkjur fyrr og nú. 

Mér fannst ég þurfa að dreifa huganum og fór í skipulagðar ferðir um landið og myndaði kirkjur, segir Rüdiger. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

Árið 1981 kom 
Rüdiger Þór 
 Seidenfaden til 
Íslands. Kirkju-
myndir hans er 
að finna í þriggja 
binda verki.

ÉG FÉKK SAFNIÐ OG 
SKANNAÐI ÞESSAR 

GÖMLU MYNDIR SEM ERU Í 
BÓKUNUM ÁSAMT MYNDUM 
MÍNUM AF KIRKJUNUM EINS OG 
ÞÆR ERU Í DAG.
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GÆÐATRÉ
Á ÓTRÚLEGU

VERÐI!

DANSKUR NORMANNSÞINUR
150–240 CM

EITT VERÐ - ALLAR STÆRÐIR

3.890 STK.

ATHUGIÐ
 EINGÖNGU
 Í ICELAND

ENGIHJALLA



A llt stefnir í að Þitt 
eigið tímaferðalag 
eftir Ævar Þór Bene-
diktsson verði ein af 
söluhæstu bókum 
ársins. Ekki ætti 

það að koma á óvart því bækurnar 
í þessum bókaflokki hafa notið 
gríðar legra vinsælda á liðnum 
árum og unnið til verðlauna. Þitt 
eigið tímaferðalag er fimmta bókin 
í bókaflokknum og eins og áður 
ræður lesandinn framvindunni 
og getur að þessu sinni valið um 
60 mismunandi enda. Nýtt leikrit 
byggt á bókaröðinni verður frum-
sýnt í Þjóðleikhúsinu í janúar og 
svo er ný bók um ævintýri Ævars 
vísindamanns væntanleg næsta vor.

„Það er frábært hversu vel þetta 
hefur gengið. Það sem ég er að gera 
virkar greinilega og talar til bæði 
krakka og foreldra. Ég get ekki 
annað en verið hæstánægður,“ segir 
Ævar Þór.

Hvað er það í þessum bókum sem 
höfðar svona vel til krakka?

„Ég held að það sé samspil spennu 
og húmors. Formið á þessum 
bókum er þannig að lesandinn 
ræður framvindunni og það býr til 
fjölskyldustundir. Foreldrar lesa 
bækurnar með börnunum sínum, 
systkini lesa saman og vinir sömu-
leiðis. Mitt hlutverk sem höfundur 
er að finna nýja heima á hverju ári 
sem hægt er að leika sér í.“

Eins og þú segir þá ræður lesand-
inn framvindunni sjálfur í þessum 
bókum og það er boðið upp á ótal 
möguleika. Veistu til þess að börn 
hafi prófað þá alla?

„Þegar Þín eigin þjóðsaga kom út 
hitti ég krakka sem sögðu mér að 
þeir hefðu lesið alla bókina og lögðu 
ofuráherslu á orðið ,,alla“. Pínulítil 
stúlka mætti með bókina og hafði 
prófað alla möguleika sem hún fann 
og fletti síðan í gegnum bókina til 
að vera viss um að hún hefði engu 
sleppt.

Í þessari nýju bók eru meira en 
sextíu mismunandi endar, það er 
hægt að lesa hana aftur og aftur 
og sagan er aldrei eins, sem skapar 
skemmtilegt samtal milli krakka, 
þar sem þau fara mismunandi leiðir. 
Allt í einu eru þau farin að tala um 
bækur eins og þau tala um bíó-
myndir eða sjónvarpsþætti.“

Trúir á bjarta framtíð
Skiptu bækur máli í lífi þínu þegar 
þú varst barn?

„Ég er alinn upp í sveit í Borgar-
firði og við systkinin erum öll miklir 
bókaormar. Reglulega var farið í 
Borgarnes og náð í bækur á bóka-
safnið og þar á meðal var þunn bók, 
leynilögreglusaga, þar sem hægt var 
að velja ýmsa möguleika varðandi 
framvinduna. Þegar ég byrjaði að 
skrifa af alvöru þá mundi ég eftir 
þessari bók og ákvað að nýta mér 
þessar leikreglur. Þegar krakkar 
spyrja mig: Hvernig fékkstu hug-
myndina um að gera svona bækur? 
Þá svara ég: Með því að lesa. Þannig 
fylli ég á hugmyndatankinn.“

Þú hefur lagt mikið af mörkum 
til að auka áhuga krakka á bókum. 

Hefurðu áhyggjur af minnkandi bók-
lestri ungu kynslóðarinnar?

„Ég hef áhyggjur, annars hefði ég 
ekki farið af stað með allt það sem 
ég er að gera, en ég trúi því að fram-
tíðin sé björt. Þegar ég fer í skóla 
og spyr hverjir séu að lesa rétta 
nánast allir upp hönd. Mér finnst 
við vera í sókn, en vandamálið er 
kannski helst hvernig við eigum að 
fá unglinga til að lesa meira. Ég tel 
að lausnin liggi í því að við þurfum 
nauðsynlega fleiri bækur fyrir þann 
aldurshóp.“

Þú ert þá ekki svartsýnn á framtíð 
bókarinnar?

„Nei, kannski er ég of jákvæður en 
það er líka allt í lagi.“

Hilla hinna ólesnu bóka
Lestu enn þá mikið núna á fullorðins-
árum?

„Já, ég les mikið en kaupi meira. 
Fyrir nokkrum árum var þetta 
orðið svo slæmt að ég fjárfesti í 
bókahillu sem ég merkti sem Hillu 
hinna ólesnu bóka. Ég les mikið á 
íslensku og ensku en líka mikið af 
teiknimyndasögum sem mér finnst 
áhugavert form, þar sem höfundar 
eru að setja fram alls konar hug-
myndir og ádeilur í skemmtilegu 
formi.“

Áttu eftirlætishöfunda?
„Á táningsaldri var ég farinn að 

lesa Stephen King og Arnald af því 
ég vildi lesa upp fyrir mig og Roald 
Dahl las ég þegar ég var yngri og 
aftur núna þegar ég er eldri og vil 
sjá hvernig þeir bestu í bransanum 
skrifa. Kurt Vonnegut er í miklu 
uppáhaldi, stíll hans heillar mig sem 
og endurtekningar á setningum og 
þemum. Líka Lemony Snicket sem 
skrifar yndislega niðurdrepandi 
barnabækur, þar sem hann leikur 
sér með tungumálið í bland við 
sótsvartan húmor. Það má finna 
fingraför Snickets í Þín eigin bóka-
flokknum.

Allt í einu gerðist það svo að mér 
þykja ævisögur mjög spennandi 
og sérstaklega ef þær eru lesnar 
á hljóðbók af höfundinum. Ég er 
nýbúinn að hlusta á ævisögu Eric 
Idle í Monty Python, hún er veru-
lega áhugaverð og hann les afar vel. 
Nú er ég að hlusta á ævisögu Robbie 
Williams sem hann les því miður 
ekki sjálfur. Það er örugglega hluti 
af því að þroskast að vilja fræðast 
um líf annars fólks.“

Langar að skrifa fyrir unglinga
Er stundum sagt við þig: Ætlarðu 
bara að skrifa fyrir börn? – eins og 
það sé ekki merkilegt starf?

„Fyrir nokkrum árum var ég í 
Tjarnarbíói á leiksýningu og kunn-
ingi minn vippaði sér að mér og 
sagði hátt og snjallt til að vera viss 
um að allir myndu heyra: „Ætlarðu 
ekki að hætta að skrifa fyrir börn 
og fara að gera eitthvað alvöru?“ Ég 
sneri mér að honum og sagði: „Það 
er út af nákvæmlega þessu hugarfari 
sem ég ætla að halda áfram að skrifa 
fyrir börn.“ Ég held að aumingja 
maðurinn hafi haldið að barnabæk-
ur skiptu engu máli. Hann hafði að 
sjálfsögðu afar rangt fyrir sér. Engar 
bókmenntir eru mikilvægari, enda 
grunnurinn sem allt byggir á.

Bækur höfðu mikil áhrif á mig 
þegar ég var barn, mér finnst óskap-
lega gaman að skrifa fyrir krakka og 
mig langar til að halda því áfram. 

Mig langar einnig að skrifa fyrir 
unglinga, þeir eiga skilið að við 
séum sem flest að skrifa fyrir þá.“

Þú hefur hlotið alls kyns verðlaun, 
viðurkenningar og tilnefningar fyrir 
bækur þínar og sjónvarpsþætti. Þú 
hefur greinilega skilað starfi sem 
skiptir máli.

„Mér þykir mjög vænt um við-
tökurnar sem hafa oft og tíðum 

verið ótrúlegar. Það er hvatning til 
að halda áfram og reyna að gera enn 
betur.“

Kassi sem má brjóta í neyð
Hvað er fram undan?

„Fram undan er leikrit í Þjóðleik-
húsinu, Þitt eigið leikrit, sem verður 
frumsýnt 25. janúar og er lauslega 
byggt á Þinni eigin goðsögu. Áhorf-
endur ráða hvað gerist í leikritinu 
og sýningin er því reglulega stöðvuð 
til að leyfa áhorfendum að ákveða 
framvinduna. Endarnir eru margir 
og mismunandi og ef verkið endar 
illa er það auðvitað áhorfendum að 
kenna en ekki okkur sem að verkinu 
stöndum.

Þarna þurfa leikarar að æfa hluta 
af verkinu sem þeir fá kannski aldr-
ei að sýna vegna þess að einhverjar 
leiðir verða ekki fyrir valinu hjá 
áhorfendum. Ég er búinn að lofa 
leikurum því að hafa kassa á svið-
inu með gleri og þar inni í verður 
handritið. Kassann má svo brjóta í 
neyð ef leikarar muna ekki hvað á 
að gerast næst.

Ég get fullvissað ykkur um að 
þetta verður sýning ólík öllu öðru 
sem sést hefur í íslensku leikhúsi. Ef 
fólk ætlar að sjá eina sýningu oftar 
en einu sinni í vetur þá er það Þitt 
eigið leikrit, það er alveg á hreinu.

Svo er ég að byrja á fimmta 
lestrar átaki mínu sem verður það 
síðasta og stendur frá 1. janúar til 

1. mars. Nöfn fimm barna sem taka 
þátt í átakinu verða dregin út og þau 
verða persónur í síðustu bókinni 
um bernskubrek Ævars vísinda-
manns sem kemur út í vor.

Það góða við að vinna með kenn-
urum, bókasafnsfræðingum og 
krökkum í verkefni eins og þessu 
er að ég fæ oft sendar hugmyndir. 
Ein þeirra var að leyfa foreldrum að 
taka þátt í lestrarátakinu, enda eru 
þeir mikilvægustu lestrarfyrirmynd-
irnar. Það þýðir að allir foreldrar og 
forráðamenn geta nú tekið þátt og 
verður svo eitt foreldri dregið út og 
mun það enda í bókinni.

Í þessu átaki hafa krakkarnir fyllt 
út lestrarmiða sem foreldrarnir hafa 
kvittað undir en nú þurfa krakk-
arnir að kvitta undir lestrarmiðana 
hjá foreldrunum. Í fyrstu fjórum 
átökunum hafa verið lesnar meira 
en 230.000 bækur þannig að það 
verður spennandi að sjá hver loka-
talan verður næsta vor.“

Þú segir þetta verða síðasta 
lestrar átak þitt, af hverju?

„Ég held að það sé best að hætta 
á toppnum og sömuleiðis áður en 
krakkarnir fá leiða á átakinu. Að því 
sögðu, ég mun halda áfram að finna 
nýjar leiðir til að auka lestraráhuga 
ungu kynslóðarinnar en í þessu 
ákveðna lestrarátaki er komið að 
einhverjum öðrum að taka við kefl-
inu og hlaupa enn hraðar og lengra 
en ég hef gert.“

Höfundur í leit að 
nýjum heimum
Ævar Þór Benediktsson situr ekki auðum 
höndum. Ný barnabók hans er að slá í 
gegn. Verið er að æfa leikrit eftir hann í 
Þjóðleikhúsinu. Hann er svo að ýta síð-
asta lestrarátaki sínu úr vör.

„Engar bækur eru mikilvægari en barnabækur,“ segir Ævar Þór. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

FYRIR NOKKRUM 
ÁRUM VAR ÉG Í 

TJARNARBÍÓI Á LEIKSÝN-
INGU OG KUNNINGI MINN 
VIPPAÐI SÉR AÐ MÉR OG 
SAGÐI HÁTT OG SNJALLT 
TIL AÐ VERA VISS UM AÐ 
ALLIR MYNDU HEYRA: 
„ÆTLARÐU EKKI AÐ 
HÆTTA AÐ SKRIFA FYRIR 
BÖRN OG FARA AÐ GERA 
EITTHVAÐ ALVÖRU?“
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7 VERSLANIR UM LAND ALLT
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ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR
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HÁTALARI

Opið alla daga til jóla
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11 litir
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FULLT VERÐ 179.995FULLT VERÐ 179 995

159.995
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BÆKUR

Kláði
★★★★
Fríða Ísberg

Útgefandi: Partus forlag
Fjöldi síðna: 200

Smásagnasöfn eru, þegar 
vel tekst til, eitt mest 
spennandi bókmennta-

formið. Kláði eftir Fríðu 
Ísberg er einmitt þannig, 
hver saga kallar á svörun frá 
lesandanum, bæði vegna 
stílbragða og orðsnilldar en 
einnig vegna sýnar á hvers-
dagsleika sem segir meira 
en allar stórsögur heimsins. 
Uppbyggingin er einföld og 
stíllinn tær sem gerir það að 
verkum að lesandinn kemst 
hvergi frá hughrifum sínum 
heldur finnur sig í því óþol-
andi ástandi að verða bæði 
að staldra við og melta það 
sem hann var að lesa og drífa 
sig inn í næstu sögu, næsta óþol. 
Kláði er sennilega besta orðið yfir 
þessa líðan.

Í fyrstu sögunni kynnumst við 
síðmiðaldra hjónum sem búa 
með tengdasyni og tengdadóttur 
og sjáum tengdadótturina sem er 
milli tvítugs og þrítugs með þeirra 
augum. Í næstu sögu sjáum við aftur 
unga konu með augum kærasta, 
þó það sé ekki sami kærastinn og 
persónan er ekki sú sama. Í þriðju 
sögunni er þessi unga kona sem við 
höfum nú séð frá tveimur sjónar-
hornum komin í aðra persónu, þú, 
við erum með henni á leið heim af 
djamminu, fylgjumst með henni 
passa sig eins og skyldan býður, 
skynjum hættuna sem felst í því að 
vera hún, meira að segja í venjulegu, 
„öruggu“ samfélagi. Næsta saga er 
svo í fyrstu persónu, þar talar unga 
konan sjálf og við erum komin inn 
í sagnaheiminn, inn á djammið, í 
kvíðann og hversdagslífið en um 
leið tilfinningar sem sennilega 
allar konur og karlar líka kannast 
svo mætavel við, eitthvert undir-
liggjandi óþol sem þarf að bregðast 
við, kannski með því að klóra sér.

Í öllum sögunum má skynja 
þetta óþol, ýmist gegn aðstæðum 
eða fólki. Konan sem dettur óvart 
um klámfantasíur mannsins síns á 
netinu, sú sem rekst á gömlu vin- 
og óvinkonuna í röðinni í Bónus, 
mamman sem bíður eftir því að 
nágrannarnir lesi blöðin með mikil-
væga viðtalinu, fermingarstelpan 
sem þolir ekki hvernig fermingar-
dagurinn hennar gleypir allt fyrsta 

apríl grín eins og fermingin sjálf 
gleypir leyfi hennar sjálfrar til að 
fíflast og vera krakki, konan sem 
getur ekki annað en hlaupið til að 
reyna að flýja sorgina sem er nánast 
óbærileg. Allar þessar konur og allt 
þetta fólk er í einhverri spenni-
treyju sem verður til í því sem við 
fyrstu sýn virðast hversdagslegar 
aðstæður en sem seinna kemur í ljós 
að eru aðeins birtingarmyndir við-
varandi óþolandi ástands, friðleysis 
og andarteppu í samtíma þar sem 
fólk er svo einmana, hjarðdýrin sem 
þurfa snertingu og hitann frá öðrum 
líkömum en lifa í staðinn fyrir ein-
hvers konar afskræmda útgáfu af 
samfélagslegu samþykki sem er 
eiginlega ekki samþykki heldur 
dómur í formi læks eða komments 
í snjalltækjum, sem kemur sérstak-
lega skýrt og nöturlega fram í einni 
sögunni.

Fríða Ísberg er einn mest spenn-
andi rithöfundur sem ég hef komist 
í tæri við lengi. Þessar sögur tala á 
léttleikandi hátt til einhvers sem 
er djúpt í okkur öllum, alvarlegrar 
þarfar til að breyta samfélaginu og 
það er svo einstaklega við hæfi að 
birtingarmynd þess, aðalpersóna 
og málpípa, sé hin unga kona sem 
svo oft hefur verið passíft viðfang 
og söguhreyfir bókmenntanna, án 
raddar og verundar.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Magnaðar hvers-
dagssögur um undirliggjandi óþol 
gagnvart óviðunandi ástandi.

Að klæja í lífið

r
t 
-

óþ l íl í i f i i jálf

„Fríða Ísberg er einn mest spennandi rithöfundur sem ég hef komist í tæri við 
lengi.“ segir gagnrýnandinn í dómi um Kláða. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Síðustu sætin laus, frá kr. 365.000.
Dagsetningar: 15. febrúar - 2 mars., 2019.

Grænar ferðir í samstarfi við Discovery Travel í Costa Rica bjóða 
upp á náttúruupplifun í einu fallegasta landi Mið Ameríku.  

Við ætlum að njóta einstakrar náttúru og dýralífs, með  
göngum og hugleiðslu, ásamt skoðunarferðum um regnskóa 
og einstaka jarðfræði. Flogið til San Jose, sem er höfuðborg 
Costa Rica. Ferðast um landið, til Tortuguero, Arenal þjóðgarðs, 
Monteverde og Tamarindo þar sem við verjum síðustu dögum 
ferðarinnar við fallega strönd.

HAFÐU SAMBAND
Netfang: 
info@graenarferdir.is
sími: 864 1336

Fararsjórar eru Gróa Másdóttir jógakennari,  
og Helga Bára Bartels jarðfræðingur.

í febrúar 2019COSTA RICA

Takk fyrir

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur 
þakkar öllum velunnurum sínum 
innilega fyrir veittan stuðning 
undanfarin 90 ár.

AFMÆLISÁR
MÆÐRASTYRKSNEFNDAR
REYKJAVÍKUR

90 ÁRA

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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VIÐ STÖNDUM OKKUR 
ILLA Í ÞVÍ AÐ KENNA 

ÞEIM SEM KOMA INN Í SKÓLANN 
MEÐ ANNAÐ TUNGUMÁL EN 
ÍSLENSKU. ÞAR VANTAR FLEIRA 
FÓLK OG MEIRI FJÁRMUNI.

Fæst í verslunum 

Bókin Íslenska í grunn-
skólum og framhalds-
skólum sem Kristján 
Jóhann Jónsson og 
Ásgrímur Angantýs-
son ritstýra er afrakstur 

rannsókna sem fóru fram á árunum 
2013-2017. Háskólaútgáfan gefur 
út. Höfundar efnis í bókinni, 
ásamt ritstjórum, eru Brynhildur 
Þórarinsdóttir, Dagný Kristjáns-
dóttir, Finnur Friðriksson, Jón Yngvi 
Jóhannsson og Sigurður Konráðs-
son. Ráðgjafi um skólarannsóknir 
var Gerður G. Óskarsdóttir.

„Sjö manna rannsóknarhópur 
frá menntavísindasviði og hugvís-
indasviði Háskóla Íslands og frá 
Háskólanum á Akureyri vann þessa 
rannsókn,“ segir Kristján Jóhann. 
„Við heimsóttum tíu grunnskóla 
og fimm framhaldsskóla, tókum 
viðtöl við kennara, nemendur og 
skólastjórnendur. Við fórum inn 
í bekki og sátum í 165 kennslu-
stundum og skrifuðum skipulegar 
skýrslur yfir það hvað var verið að 
gera. Erindið var að reyna að átta 
sig á hugmyndum þeirra sem vinna 
í skólakerfinu við kennslu og nám í 
íslensku. Einnig því hvernig skóla-
kerfið skilgreinir íslenska tungu 
og menningu. Það kann að virðast 
sérkennilegt en þetta er fyrsta rann-
sóknin á íslenskukennslu þar sem 
íslenskan sem námsgrein er í sviðs-
ljósinu.

Við lögðum upp með hugmyndir 
sem voru að einhverju leyti byggðar 
á sögusögnum eða arfsögnum um 
íslensku og þekkingu á henni. Til 
dæmis hefur verið sagt að erfitt sé 
orðið að kenna á íslensku því ung-
menni séu að glata orðaforða sínum 
og íslensk orð vanti yfir margt í 
nútímanum. Niðurstaðan reyndist 
mun betri en við héldum í upphafi.“

Kennaramiðaðar bókmenntir
Er þá ekki rétt að íslenskir nemendur 
séu að glata orðaforða?

„Það er ekki rétt nema að litlu 
leyti. Orðaforði þjóðarinnar hefur 
að vísu breyst á því mikla breytinga-
skeiði sem við erum nú stödd á. Hér 
þyrfti hins vegar miklu meiri rann-
sóknir. Meðal annars á vaxandi kyn-
slóðabili í máli nemenda og kenn-
ara. Það er líklega bæði vegna þess 
að unga fólkið glatar orðaforða og 
eldra fólk tileinkar sér ekki nýjan. 
Það þyrfti að rannsaka miklu betur. 

Þarna verður að ganga í takt við 
unga fólkið því það á tungumálið 
líka. Það á ekki að banna því að 
tala eins og það gerir heldur skoða 
hvernig það getur tekið á skapandi 
og lifandi hátt við því sem við sem 
eldri erum köllum menningararf og 
íslenska tungu. Oft heyrist roskið 
fólk tala um að tungan stefni í voða. 
Það hneykslast á því að ekki sé allt 
eins og var þegar það var ungt. Á 
breytingatímum þarf að hlúa að 
tungumálinu. Það þarf að lesa með 

nemendum bókmenntir sem eiga 
erindi við þá. Bókmenntir sem lesn-
ar eru í skólum eru ótrúlega kenn-
aramiðaðar. Nútímabókmenntir 
sem nemendur lesa eru upp undir 
fjörutíu árum eldri en þeir sjálfir og 
ganga verr í nemendur en Íslend-
ingasögurnar.“

Hefurðu skýringu á því?
„Íslendingasögurnar virðast vera 

nægilega langt í burtu til að vera 
spennandi og þar eru lífshættuleg 
átök. Þar er ævintýraheimur og 
ævintýrabragur yfir sögusviðinu. 
Það er erfiðari róður að fá nemend-
ur til að heillast af bókum sem fjalla 
um tilfinningaríkan heim foreldr-
anna og afa og ömmu, jafnvel þótt 
þær séu stórkostlegar bókmenntir. 
Það á ekki að byrja þar.“

Höfða bækur Laxness til þessara 
nemenda?

„Hann virðist eiga nokkuð undir 
högg að sækja. Málið með Lax-
ness er að ef hann er kynntur fyrir 
röngum aldursflokki þá fer hann illa 
í nemendur. Ef aldursflokkurinn er 

vel valinn þá er þetta allt í góðu lagi. 
Eitt af því mikilvægasta í sambandi 
við bókmenntakennslu er að ganga í 
takt við nemendurna, þroska þeirra 
og þann heim sem þeir lifa og búa 
í. Þar er mikið ógert. Það vantar 
endurmenntun handa kennurum, 
rannsóknir á bókmenntavali og því 
hvar hægt er að hitta nemendur 
fyrir í spennandi umræðu um bók-
menntatexta og skapandi vinnu í 
texta og tungumáli. Lesendur skapa 
merkingu ef þeir fá færi á því.“

Stöndum okkur illa í jaðar-
tilvikum
Hvað er mest sláandi í niðurstöðum 
ykkar?

„Við stöndum okkur illa í því að 
kenna þeim sem koma inn í skólann 
með annað tungumál en íslensku. 
Þar vantar fleira fólk og meiri fjár-
muni. Við stöndum okkur líka 
illa gagnvart nemendum sem eru 
íslenskir að ætt og uppruna en hafa 
búið sitt málþroskaskeið útlöndum. 
Það er enginn stuðningur fyrir 

þennan hóp, hann er ekki einu sinni 
skilgreindur, einstaklingar innan 
hans eiga bara að standa sig. Í jaðar-
tilvikum af þessu tagi stöndum við 
okkur illa.

Svo þarf auðvitað að taka umræðu 
um snjalltækin. Þau þurfa að vera á 
íslensku. Nemendur hætta að bera 
virðingu fyrir íslenskunni ef hún 
er ekki hluti af þeim heimi sem er 
þeim svo mikilvægur. Snjalltækin 
krefjast athygli nemenda og það er 
vaxandi vandamál hve háð þeim 
unga fólkið er.

Við þurfum að fylgjast betur með 
því sem gerist í grunnskólum og 
framhaldsskólum. Þar vantar miklu 
meiri rannsóknir. Það er misjafnt 
hvernig unnið er, en margir kenn-
arar vinna mjög vel. Menntamála-
yfirvöld setja skólunum hins vegar 
óljós markmið. Það er erfitt fyrir 
kennara að fara í gögn menntamála-
ráðuneytisins og spyrja: Hvernig á 
ég að vinna? Þeir fá ekki þau svör 
sem þeir þyrftu að fá. Þetta er mikil-
vægt að skoða og ræða.“

Nauðsynlegt að ganga í takt við unga fólkið
Sjö manna rannsóknarhópur gerði fyrstu rannsóknina á íslenskukennslu þar sem íslenskan sem náms-
grein er í sviðsljósi. Vaxandi kynslóðabil í máli nemenda og kennara. Stöndum okkur illa í jaðartilvikum.

Við þurfum að fylgjast betur með því sem gerist í grunnskólum og framhaldsskólum, segir Kristján Jóhann. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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GÆÐATRÉ Á  
ÓTRÚLEGU VERÐI

Gildir á meðan birgðir endast

Þú greiðir inni í 
versluninni og velur 

svo draumatréð 
fyrir utan verslunina 

gegn framvísun 
afhendingarmiða.

DANSKUR NORMANNSÞINUR  
- STÓR OG FALLEG JÓLATRÉ

ATHUGIÐ EINGÖNGU Í KVIKK, DALVEGI

EITT VERÐ  
ALLAR STÆRÐIR 

150-220 CM 

3.490STK



JÓLA! Home Alone 2 (ICE SUB) ...... 15:00

Roma (SPANISH W//W ENG SUB) ....................15:00

Bird Box (ENGLISH-NO SUB) .................... 17:40

7 Uczuć//7 Emotions(POLISH W//W ENG SUB)17:40

Erfingjarnir//The Heiresses (ICE SUB) ..18:00

7 Uczuć//7 Emotions(POLISH W//W ENG SUB)20:00

JÓLA! Home Alone 1 (ICE SUB) ......20:00

JÓLA! Home Alone 2 (ICE SUB) ......20:00

Suspiria (ICE SUB) ..................................... 22:10

Mæri // Border (ENG SUB) ................... 22:20

Anna and the Apocalypse (ICE SUB) 22:30

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

Ríkharður III Stóra sviðið

Elly Stóra sviðið

Lau 15.12 Kl. 20:00 U
Sun 16.12 Kl. 20:00 U

Sun 30.12 kl. 15:00 U
Sun 30.12 Kl. 20:00 U

Fös 04.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 05.01 Kl. 20:00 Ö

Lau 12.01 Kl. 20:00 Ö
Sun 13.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 30.12 Kl. 20:00 Ö Fös 04.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 16.12 Kl. 20:00 U
Fim 20.12 Kl. 20:00 U
Fös 21.12 Kl. 20:00 U
Fös 28.12 Kl. 20:00 U

Lau 29.12 Kl. 20:00 U
Sun 30.12 Kl. 20:00 U
Fös 04.01 Kl. 20:00 U
Lau 05.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 06.01 Kl. 20:00 U
Fös 11.01 Kl. 20:00 U
Lau 12.01 Kl. 20:00 U
Fös 18.01 Kl. 20:00 Ö

Lau 19.01 Kl. 20:00 U
Fös 25.01 Kl. 20:00 Ö
Lau 26.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 16.12 Kl. 20:00 ÖL

Lau 15.12 Kl. 13:00 U Sun 16.12 Kl. 13:00 U Lau 22.12 Kl. 13:00 U Lau 22.12 kl. 15:00 U

Lau 29.12 Kl. 20:00 U
Fim 03.01 Kl. 20:00 Ö

Sun 06. 01 Kl. 20:00 Ö
Fim 10.01 Kl. 20:00 Ö

Fös 11.01 Kl. 20:00 Ö
Mið 16.01 Kl. 20:00 Ö

Borgareikhúsið 568 8000 • borgarleikhus.is

Fólk, staðir og hlutir Litla sviðið

Mið 13.02 Kl. 20:00 U
Fim 14.02 Kl. 20:00 U
Fös 15.02 Kl. 20:00 U

Lau 16.02 Kl. 20:00 U
Mið 20.02 Kl. 20:00 U
Fös 22.02 Kl. 20:00 U

Lau 23.02 Kl. 20:00 U
Sun 24.02 Kl. 20:00 U
Mið 27.02 Kl. 20:00 Ö

Fim 28.02 Kl. 20:00 U
Fös 01.03 Kl. 20:00 Ö
Lau 02.03 Kl. 20:00 Ö

Þitt eigið leikrit Kúlan

Fly Me To The Moon Kassinn

Leitin að jólunum Leikhúsloftið

Improv Leikhúskjallarinn

Insomnia Kassinn

Einræðisherrann Stóra sviðið

Ronja Ræningjadóttir Stóra sviðið

Þjóðleikhúsið 551 1200 • leikhusid.is

Lau 19.01 Kl. 19:30 

Fös 25.01 kl. 18:00 U
Fim 31.01 kl. 18:00 U
Lau 02.02 kl. 15:00 U
Fim 07.02 kl. 18:00 U

Fös 08.02 kl. 18:00 Au
Lau 09.02 kl. 15:00 U
Fim 14.02 kl. 18:00 U
Fös 15.02 kl. 18:00 U

Lau 16.02 kl. 15:00 U
Fim 21.02. kl. 18:00 
Lau 23.02 kl. 15:00 U
Fös 01.03 kl. 18:00 U

Lau 02.03 kl. 15:00 U
Fös 08.03 kl. 18:00  
Lau 09.03 kl. 15:00 U
Lau 16. 03 kl. 15:00  

Mið 16.01 kl. 20:00 
Mið 23.01 kl. 20:00 

Mið 30.01 kl. 20:00 
Mið 06.02 kl. 20:00 

Mið 13.02 kl. 20:00 

Lau 12.01 kl. 19:30 Fim 17.01 kl. 19:30 Fös 18.01 kl. 19:30

Fim 20.12 kl. 19:30 F
Fös. 21. 12 kl. 19:30 F
Mið. 26.12 kl. 19:30 U
Fim. 27.12 kl. 19:30 U

Fös. 28.12 kl. 19:30 U
Lau. 05.01 kl. 19:30 U
Fös. 11.01 kl. 19:30 U
Lau. 12.01 kl. 19:31 U

Fim 17.01 kl. 19:30 U
Fös. 18.01 kl. 19:30 U
Fim. 24.01 kl. 19:30 Ö
Fös. 25.01 kl. 19:30 Ö

Lau. 02.02. kl. 19:30 

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. 14:30 U

Lau 22. 12 kl. 11:00 U
Lau 22.12 kl. 13:00 U
Lau 22.12 kl. 14:30 U

Sun 23.12 kl. 13:00 U
Sun23.12 kl. 14:30 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 U
Sun 13.01 kl. 16:00 U
Lau 19.01 kl. 13:00 U

Lau 19.01 kl. 16:00 U
Sun. 20.01 kl. 13:00 U
Sun. 20.01 kl. 16:00 U
Lau 26.01 kl. 13:00 Au
Lau 26.01 kl. 16:00 Ö
Sun. 27.01 kl. 13:00 U
Sun. 27.01 kl. 16:00 U
Sun. 03.02 kl. 13:00 U
Sun. 03.02 kl. 16:00 U

Sun. 10.02 kl. 13:00 U
Sun.10.02 kl. 16:00 U
Sun. 17.02 kl. 13:00 U
Sun. 17.02 kl. 16:00 U
Sun 24.02 kl. 13:00 U
Sun. 24.02 kl. 16:00 U
Sun. 03.03 kl. 13:00 U
Sun 03.03 kl. 16:00 U
Sun 10.03 kl. 13:00 U

Sun 10.03 kl. 16:00 Ö
Sun 17.03 kl. 13:00 Au
Sun 17.03 kl. 16:00 Ö
Sun 24.03 kl. 13:00 Au
Sun 24.03 kl. 16:00 Au
Sun 31.03 kl. 13:00 Au
Sun 31.03 kl. 16:00 Ö

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

15. DESEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  JólaVox – Jólatónleikar í 
Grafarvogskirkju
Hvenær?  16.00
Hvar?  Grafarvogskirkja
Vox Populi býður ykkur að taka hlé 
frá jólaösinni og njóta notalegrar 
stundar að hætti Voxara á jólatón-
leikum í Grafarvogskirkju laugar-
daginn 15. desember kl. 16. JólaVox 
er nú haldið í fjórða sinn og hefur 
notið mikilla vinsælda. Voxið fagn-
ar um þessar mundir sínu tíunda 
starfsári og leggur því sérstaklega 
mikinn metnað í jólatónleikana að 
þessu sinni. Í ár höfum við fengið 
stórsnillinginn Kjartan Valdemars-
son til að útsetja alla tónlistina á 
tónleikunum. Auk Kjartans koma 
fram strengjasveit og hrynband. 
Konsertmeistari er Matthías 
Stefánsson. Sérstakur gestur okkar 
í ár er hin óviðjafnanlega Elísabet 
Ormslev söngkona. Stjórnandi er 
Hilmar Örn Agnarsson.

Hvað?  Prins Jóló
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gamla bíó
Prinsinn okkar allra kemur brokk-
andi til byggða í dúndrandi jóla-
fíling. Einhvers staðar á heiðinni 
nær jólageggjunin hámarki og 
yðar hágöfgi umbreytist í Prins 
Jóló. Hann leggur leið sína rak-
leiðis niður í Gamla bíó þar sem 
hann stígur á svið ásamt nokkrum 
af sínum annáluðustu öðlingum. 
Saman ætla þau að leika skástu 
lög Prinsins í hátíðlegum útgáfum 
og dusta rykið af nokkrum þolan-
legum jólalögum úr eigin smiðju. 

Taktu 15. desember frá til að eiga 
heilaga stund með hirðinni.

Hvað?  Mammút á Húrra
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu
Á köldum vetrarkvöldum er ljúft 
að faðmast í tregablandinni gleði á 
tónleikum Mammút á Húrra þann 
15. desember.

Viðburðir
Hvað?  Jólaþorpið um helgina
Hvenær?  12.00
Hvar?  Jólaþorpið, Hafnarfirði
Litlu fagurlega skreyttu jólahúsin í 
Jólaþorpinu í Hafnarfirði eru orðin 
landsþekktur söluvettvangur fyrir 
ýmiss konar gjafavöru, handverk 
og hönnun sem tilvalið er að setja 
í jólapakkann ásamt gómsætum 
veitingum til að borða á staðnum 
og ljúfmeti til að taka með heim á 
veisluborðið.

Hvað?  Síðasta fjölskyldustund 
ársins í Gerðarsafni
Hvenær?  13.00
Hvar?  Gerðarsafn
Laugardaginn 15. desember frá 
kl. 13-15 munu þær Edda Mac og 
Hrafnhildur Gissurardóttir leiða 
síðustu fjölskyldustund ársins í 
Menningarhúsunum í Kópavogi í 
formi listsmiðju í Gerðarsafni. Að 
þessu sinni verða jólamerkimiðar 
viðfangsefnið en kartöflustimplar 
verða notaðir og miðarnir því í 
takt við umhverfisvæna tíma. Allir 
velkomnir.

Sýningar
Hvað?  MÓT – Tilraunir
Hvenær?  16.00
Hvar?  Skekk, Hofsvallagötu
Yfirleitt er lokaafurð hvers móts 
fyrirfram skilgreind. Þessi tilraun 
miðaði að því að finna leið til þess 
að kanna þann möguleika hvort 
framleiða megi ólíka og einstaka 
hluti úr einu og sama mótinu. 
Með því að stafla helminguðum 
grunnformum; kassa, hring og þrí-
hyrningi á nýjan hátt í hvert skipti 
sem steypt er í mótið má fram-
leiða einstaka hluti innan smárrar 
fjöldaframleiðslu.

Prins Jóló verður með jólatónleikana sína þetta laugardagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

Tónlist
Hvað?  Jólaball með Sigga Hlö í jóla-
þorpinu
Hvenær?  15.00
Hvar?  Jólaþorpið, Hafnarfirði
Siggi Hlö keyrir jólaþorpið í gang 
en það verður opið alla helgina og 
ýmislegt í gangi þar.

Hvað?  Aðventutónleikar Laugarnes-
kirkju
Hvenær?  16.00
Hvar?  Laugarneskirkja
Kammerkór Reykjavíkur heldur 
aðventutónleika í Laugarneskirkju 
sunnudaginn 16. janúar kl. 16.00. 
Tónlist eftir íslensk og erlend 
tónskáld, þar af nýtt lag eftir 
söngstjórann Sigurð Bragason. 
Gestakór er Skólakór Háteigsskóla. 
Gestaeinsöngvarar Anna Kristín 

Fyrst og fremst viðskiptafréttir
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BOSE QC35 II
Hágæða þráðlaus heyrnar-
tól með Acoustic Noise 
Cancelling tækni sem 
útilokar umhverfishljóð!

iPHONE X 64GB
Nýjasta útgáfa af hinum 
ofurvinsæla iPhone með 
betri skjá, meiri hraða 
og flottari myndavél

Reykjavík Hallarmúla 2 563 6900 | Akureyri Undirhlíð 2 430 6900

JÓLI MÆLIR MEÐ
ÍÍÍÍÍÍÍÍ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTIIIIIIIIII JJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

ALLA DAGAGA A A A TIL JÓLALA
ALLA DAGDAAGA

OPIÐ10-19 

NES MINI

NES MININININ HHHHHHDDDDDD
30 Frábærir leikir inbyggðir30 Frábærir leikir inbyggðir

11.990
PS4 SLIM 500GB

MPSSSSSSS4 44 4444 SLIM
500GB PS4 SLIM HDR leikjatölva500GB PS4 SLIM HD

44.990
KOBO AURABEARD BIB

SKEGEGEGEGEGGGG GGG SVSVSVSVUNTA
Hirðir alla skeggbrodda og allir happy :):)

1.990

SMELLUR Á SPEGIL MEÐ SOG-SKÁLUM

6” LESTÖLVA” LES ÖÖTÖLVA
Kobo Aura lestölva, snertiskjár og WIFI

19.990
Unicorn

HLEÐSLUBANKIHLEÐSLUBANKI
Ótrúlega ævintýralegur og flottur :)

1.990

TRUST LEIKJASETT
LED baklýst leikjalyklaborð, 
leikjamús og leikjaheyrnartól 14.990

GPS KRAKKAÚR GW400
Vatnsvarið GPS snjallúr 1,22” 
LED snertiskjár og SOS takki 9.990

NÝ
ÚTGÁFAVATNSVARIÐ CE STAÐLAÐ

TRUST WIZZ
Wizz stafræn skrifblokk
frá Trust með 8.5’’ LCD skjá 2.990

 HHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

27” IIPPSS FFFFFFFFHHHHHHHHDDDDDDDDDIIIIIIIPPPPPPPPPSSSSSSSSSSSSSSSSSSS FFFFFFFHHHHHHHHHDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Edgggge te te ttto Eooooo Eooo dge Slim BezBeBBeBezzzzzzB eleleeeeee

VVERÐERÐRÐ Á ÁÐUÐURR 

339.999090

JÓLA

TILBOÐ

29.990BENQ GW2780
Ultra þunnur rammi og 
IPS tækni með sjálfvir-
kan birtuskynjara sem 
skilar fullkominni mynd

Lúxus skjár með Edge 
to Edge Slim Bezel

7.990BATTLE DRÓNI
Handmálaður dróni 
með 24 dróna Laser 
keppnisham, sjálfvirku 
flugtaki og lendingu

Collectors Edition 
Star Wars drónar

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAA

VERVEV Ð ÁÐUR 

9.9999909090

JÓLA

TILBOÐ

49.990ZOWIE XL2411P
144Hz leikjaskjárinn sem 
atvinnuspilararnir velja! 
FPS mode og Game 
Mode loader fyrir leiki

144Hz leikjaskjár 
með FHD upplausn

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR AAAAAAAAAAAAAAÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐNNNNNIIIIIIIIRRRRRRRRRRR ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPPPPPPPP AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ  

24” 144Hz FFFHDD
000x1x1088xx 00000, 1ms, msmsms Black eQuaalizerr

KKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNPPPAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPPPAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

24
19219219219222019200 FRÍTT

SENDUM

ALLAR VÖRURALLT AÐ 10kg

Stelpurnar í Mamm-
út eru heldur betur 

spenntar fyrir jól-
unum og skella því 
í tónleika í kvöld. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Þórhallsdóttir sópran og Guð-
mundur Ólafsson tenór. Aðrir ein-
söngvarar úr röðum kórfélaga.

Hvað?  Jazz í Salnum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Tveir af fremstu djasspíanistum 
Ítala af yngri kynslóðinni, Aless-
andro Lanzoni og Giovanni Guidi, 
eiga samtal á tvo flygla í Salnum 
nk. sunnudag 16. desember. Þeir 
koma nær beint frá djasshátíð 
Lundúna til Íslands. Guidi hefur 
hljóðritað fyrir ECM útgáfuna 
og Lanzoni fyrir CAM JAZZ en 
báðir eru snillingar í túlkun djass-
standarda, dægurlaga og í frjálsum 
spuna. Leikur þeirra einkennist af 
lýrík, ástríðu og spennu.

Viðburðir
Hvað?  Tangó praktika Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  17.30
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svana Vals er Dj kvöldsins auk þess 
að sjá um leiðsögn í argentínskum 
tangó. Engin danskunn átta er 
nauðsynleg og ekki þarf að mæta 
með dansfélaga. Allir velkomnir, 
aðgangseyrir er kr. 700.

Hvað?  Bráðum koma blessuð jólin – 
Jóladagskrá Árbæjarsafns
Hvenær?  13.00
Hvar?  Árbæjarsafn
Bráðum koma blessuð jólin er 
yfirskrift jóladagskrár sem boðið 
verður upp á í Árbæjarsafni 
sunnudaginn 16. desember. Og 
verður þetta í annað og síðasta 
skipti sem jóladagskráin er í boði 
í ár. Dagskráin er á öllu safn-
svæðinu og geta ungir sem aldnir 
rölt á milli húsanna og fylgst með 
undirbúningi jólanna eins og hann 
var hér áður fyrr. Hrekkjóttir jóla-
sveinar gægjast á glugga og kíkja 
í potta. Börn og fullorðnir dansa 
í kringum jólatréð á torginu og 
syngja vinsæl jólalög.

Verslunin Fischer fagnar eins 
árs afmæli í dag, laugardag, 
og af því tilefni verður auð-

vitað veisla. Verslunin er í eigu 
þeirra systkina Ingu, Lilju, Rósu og 
Jónsa (í Sigurrós). Þetta er listrænn 
systkinahópur og það endurspeglast 
í versluninni þar sem mikið er lagt 
upp úr að örva skynfæri gesta.

Eins og segir verður smá húllum 
hæ í tilefni afmælisins og langur listi 
af sérstökum afmælisuppákomum 
og atriðum. Til að mynda verður 

gefin út sérstök plata í takmörkuðu 
upplagi, nýtt ilmkerti kynnt til sög-
unnar, ný listaverk verða sett upp til 
sýnis og sérstakur Fischer kokteill í 
boði ásamt Fischer vegan súkku-
laði. Svo verða tónleikar – Sin Fang 
og Kjartan Holm taka lagið. Síðast 
en ekki síst verður hundurinn Atlas 
á svæðinu og mun kynna hunda-
sjampóið sitt.

Veislan stendur yfir alla helgina 
en tónlistin byrjar klukkan 16 í dag 
og stendur fram til klukkan 18.

Fjör í Fischer 

Fischer-fjölskyldan ásamt Kjartani, Sin Fang og Alex. MYND/LILJA BIRGISDÓTTIR
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Laugardagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.40 Kalli á þakinu
08.05 Lína Langsokkur
08.30 Billi Blikk
08.45 Dagur Diðrik
09.10 Latibær
09.35 Nilli Hólmgeirsson
09.50 Dóra og vinir
10.15 Víkingurinn Viggó
10.25 Ninja-skjaldbökurnar
10.50 Það er leikur að elda
11.50 Bold and the Beautiful
12.10 Bold and the Beautiful
12.30 Bold and the Beautiful
12.50 Bold and the Beautiful
13.10 Bold and the Beautiful
13.30 The Great Christmas Light 
Fight
14.20 Friends
14.45 Friends
15.10 The Christmas Party. An 
Abba Tribute
16.05 Aðventan með Völu Matt
16.30 A Plastic Tide
17.20 Margra barna mæður
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 The X-Factor
20.20 Harry Potter and the Half-
Blood Prince
22.50 Roman J. Israel, Esq.
00.55 John Wick 2
02.55 How to Be a Latin Lover
04.50 Point Break
07.00 Strumparnir

15.00 Friends
15.25 Friends
15.50 Friends
16.10 Friends
16.35 Friends
17.00 The Goldbergs
17.25 Landnemarnir
18.05 Hið blómlega bú 3
18.40 Gulli byggir
19.20 Masterchef USA
20.00 My Dream Home
20.45 Eastbound & Down
21.15 Veep
21.45 Banshee
22.45 Game of Thrones
23.40 Rome
01.25 Masterchef USA
02.05 Tónlist

09.50 Murder, She Baked. A 
Chocolate Chip Cookie Mystery
11.15 Paterno
13.00 The Fits
14.15 Turks & Caicos
15.55 Murder, She Baked. A 
Chocolate Chip Cookie Mystery
17.20 Paterno
19.05 The Fits
20.20 Turks & Caicos
22.00 Salting the Battlefield
23.40 Aftermath
01.15 Unforgettable
02.55 Salting the Battlefield

20.00 Lífið er lag
20.30 Hugarfar
21.00 21 - Úrval á laugardegi
22.00 Lífið er lag
22.30 Hugarfar
23.00 21 - Úrval á laugardegi

08.00 LA to Vegas
08.25 The Mick
08.50 A.P. Bio
09.15 The Muppets
09.40 Black-ish
10.05 Younger
10.25 The Great Indoors
10.50 Superstore
11.10 Superior Donuts
11.35 Speechless
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 Survivor
15.40 This Is Us
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 Max
22.10 Everest
02.10 New Amsterdam
02.55 Bull
03.40 9-1-1
04.25 Agents of S.H.I.E.L.D.
05.15 Rosewood
06.00 Síminn + Spotify

07.30 Celta Vigo - Leganes
09.10 Valur - Keflavík
10.50 Domino’s-körfuboltakvöld
12.30 HM í pílukasti 
16.30 La Liga Report 
16.55 Inter - Udinese
19.00 HM í pílukasti 
23.00 Real Valladolid - Atletico 
Madrid

08.30 Sheffield United - WBA
10.10 Cardiff - Wolves
11.50 Premier League Preview
12.20 Manchester City - Everton
14.30 PL Match Pack 
14.55 Bolton - Leeds
17.00 Laugardagsmörkin
17.20 Fulham - West Ham
19.30 Crystal Palace - Leicester
21.10 Tottenham - Burnley
22.50 NFL Gameday 
23.20 OpenCourt - Basketball 101

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta þjóðleg jól
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gamli maðurinn og sárið 
(2 af 3)
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Ymur (5 af 6)
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Maí ‘68
15.00 Orð um bækur
16.00 Síðdegisfréttir
17.00 Huldufólk fullveldisins
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Tríó Ray 
Brown, Kvintett George Shear-
ing, Jólakettir og Jack Jezzro
20.45 Fólk og fræði (10 af 24) Líf 
og störf á Sambandsverksmiðj-
unum á Gleráreyrum
21.15 Bók vikunnar Heklugjá - 
leiðarvísir að eldinum
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Brot af eilífðinni Ink Spots
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

BÓK 
VIKUNNAR

ORÐ UM 
BÆKUR

FJALLAÐ UM BÆKUR Á RÚV

RÚV - MIÐVIKUDAG KL. 20.35
Egill og bókelskir félagar hans fjalla um 
forvitnilegar bækur af ýmsum toga. 

RÁS 1 - LAUGARDAG KL. 15
Orðanna origami. Þátturinn í dag er sendur út í 
beinni úr miðbænum með góðum gestum.

RÁS 1 - SUNNUDAG KL. 10.15
Í hverri viku er valin bók sem bókmennta-
sérfræðingar rásarinnar rýna ásamt gestum. 

RÁS 1: JÓLAGJÖF TIL HLUSTENDA
Þann 24. desember fá hlustendur fimm 
bókalestra til að njóta í spilara og hlaðvarpi.

RÚVMENNING.IS 
Allt um bókajólin á menningarvef RÚV – gagnrýni, 
viðtöl og umfjöllun.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
07.27 Kúlugúbbarnir
07.50 Froskur og vinir hans
07.57 Hinrik hittir
08.02 Molang
08.06 Millý spyr
08.13 Klingjur
08.24 Kata og Mummi
08.35 Letibjörn og læmingjarnir
08.42 Lóa
08.55 Stundin okkar
09.20 Jóladagatalið.  Hvar er 
Völundur?
09.30 Jóladagatalið.  Hvar er 
Völundur?
09.35 Jóladagatalið.  Hvar er 
Völundur?
09.40 Jóladagatalið.  Hvar er 
Völundur?
09.50 Nonni og Manni
10.40 Annar heimur
11.05 Útsvar
12.15 Vikan með Gísla Marteini
13.00 Aðstoðarmenn jólasveinanna
13.05 Spólað yfir hafið
13.55 Kiljan
14.40 Gói og Stórsveitin
15.50 Stjarnan - KR
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið.  Hvar er 
Völundur?
18.07 Týndu jólin
18.20 Vísindahorn Ævars
18.30 Attenborough. Furðudýr í 
náttúrunni
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Annar heimur
20.15 Heimilistónajól  Skemmti-
þættir fyrir alla fjölskylduna þar 
sem stöllurnar í Heimilistónum, 
þær Elva, Katla, Lolla og Vigdís, 
bjóða áhorfendum í heimsókn til 
sín í Heimilistónahúsið á aðvent-
unni. Í þáttunum kennir ýmissa 
grasa og fléttast þar saman tón-
list, húsráð, leikin atriði, föndur-
horn, gógó-danskennsla og margt 
fleira jólalegt. Í hverjum þætti er 
einn aðalgestur og eru þeir ekki 
af lakari endanum. Katrín Jakobs-
dóttir, Baltasar Kormákur, Svan-
hildur Jakobsdóttir og Valdimar. 
20.45 Bíóást. Four Weddings 
and a Funeral  Í vetur sýnir RÚV 
vel valdar kvikmyndir sem hafa 
valdið straumhvörfum í kvik-
myndasögunni. Að þessu sinni er 
það rómantíska gamanmyndin 
Four Weddings and a Funeral frá 
1994 með Hugh Grant og Andie 
MacDowell í aðalhlutverkum. 
Piparsveinninn Charles og vinir 
hans hafa efasemdir um að þeir 
muni nokkurn tímann finna 
ástina og gifta sig. 
22.50 Moulin Rouge!  Kvikmynd 
sem gerist við lok 19. aldar og 
fjallar um enska ungskáldið 
Christian sem flytur til Parísar til 
að taka þátt í listalífinu þar. Hann 
fer fljótt að venja komur sínar á 
skemmtistaðinn Rauðu mylluna, 
þar sem allir helstu listamenn 
og bóhemar borgarinnar koma 
saman og skemmta sér yfir dansi 
og söng. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi ungra barna.
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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Hreyfanlegar
jólagjafir

Nike Polo bolur*

Til í fleiri litum
Verð 7.490 kr.

Nike buxur*

Verð 10.490 kr.
Nike toppur*

Verð 5.990 kr.

Nike Polo bolur*

Góður í golfið
Verð 7.490 kr.

Nike þunn peysa*

Verð 5.490 kr.
Nike hettupeysa*

Til í fleiri litum
Verð 12.490 kr.

Nike hettupeysa*

Verð 15.490 kr.

sassaa** Nike buxur*

Til í fleiri litum
Verð 14.990 kr.

Nike álbrúsar*

Verð frá 6.990 kr.
Nuddbolti*

Verð 5.990 kr.

*Á meðan birgðir endast



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

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Tindur
07.40 Heiða
08.05 Mæja býfluga
08.20 Blíða og Blær
08.45 K3
09.00 Latibær
09.25 Grettir
09.40 Tommi og Jenni
10.05 Ævintýri Tinna
10.30 Lukku-Láki
10.55 Friends
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Northpole. Open for Christ-
mas
15.10 Jamie Cooks Italy
16.00 Ísskápastríð
16.50 Jólaboð Jóa
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.15 The Great Christmas Light 
Fight
20.00 Margra barna mæður
20.35 Sandhamn Murders
22.05 I’m Not Your Negro
23.40 Vice
01.00 S.W.A.T.
01.45 Insecure
02.15 Drew Michael
03.05 The Sandham Murders
03.50 The Sandham Murders
04.35 The Sandham Murders

15.50 Seinfeld
16.15 Seinfeld
16.40 Seinfeld
17.05 Seinfeld
17.30 Seinfeld
17.50 The Secret Life of a 4 Year 
Olds
18.40 The Mentalist
19.25 Martha & Snoop’s Potluck 
Dinner Party
20.05 Í eldhúsinu hennar Evu
20.30 Homeland
21.25 Loch Ness
22.15 Ballers
22.45 Girls
23.15 Game Of Thrones
01.00 The Detour
01.25 The Mentalist
02.10 Tónlist

08.25 To Walk Invisible
10.30 Absolutely Anything
11.55 Date Night
13.25 Lost in Translation
15.10 To Walk Invisible
17.15 Absolutely Anything
18.45 Date Night
20.15 Lost in Translation
22.00 Independence Day. Resurg-
ence
01.40 Mesteren
03.15 Independence Day. Resurg-
ence

20.00 Lífið er fiskur
20.30 Mannamál
21.00 Heimildarmynd
22.00 Lífið er fiskur
22.30 Mannamál
23.00 Heimildarmynd

08.00 LA to Vegas
08.25 The Mick
08.50 A.P. Bio
09.15 The Muppets
09.40 Black-ish
10.05 Younger
10.25 The Great Indoors
10.50 Superstore
11.10 Superior Donuts
11.35 Speechless
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 Survivor
15.25 Gordon Ramsay’s
16.25 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Það er kominn matur!
18.00 Það er kominn matur 
18.35 Kokkaflakk
19.10 Ilmurinn úr eldhúsinu
19.45 A.P. Bio
20.10 This Is Us
21.00 Law & Order. Special 
 Victims Unit
21.50 Trust
22.40 Agents of S.H.I.E.L.D.
23.25 Rosewood
00.55 The Walking Dead
01.40 The Walking Dead
02.25 Hawaii Five-0
03.15 Condor
04.05 Chance
04.50 Síminn + Spotify

07.30 Bolton - Leeds
09.10 Torino - Juventus
10.50 Manchester City - Everton
12.30 HM í pílukasti 
16.30 NFL Gameday 
16.55 Cagliari - Napoli
19.00 HM í pílukasti 
23.00 Stjarnan - ÍBV

07.35 Wolves - Bournemouth
09.15 Real Valladolid - Atletico 
Madrid
10.55 Sevilla - Girona
13.20 Southampton - Arsenal
15.50 Liverpool - Manchester 
United
18.20 Brighton - Chelsea
20.00 Messan
21.00 Domino’s-körfuboltakvöld
22.40 Real Madrid - Rayo Valle-
cano

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó
08.00 Morgunfréttir
08.05 Vakið, vakið!
09.00 Fréttir
09.03 Samtal Trúarbrögð og
 frásagnir. 
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
11.00 Guðsþjónusta í Háteigs-
 kirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Jólatónleikar frá Þýska-
 landi
14.00 Víðsjá
15.00 Jólatónleikar frá Finnlandi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sögur af landi Loft
17.00 Jólatónleikar frá Danmörku
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Ymur 5. þáttur. 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Jólatónleikar frá Kanada
20.00 Jólatónleikar frá Íslandi
21.00 Jólin í Miklabæ
21.30 Fólk og fræði Neytenda-
 vakning. 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Jólatónleikar frá Svíþjóð
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

TOPP 20

LAUGARDAGS
KVÖLD 
MEÐ MATTA

SUNNUDAGS
MORGUNN 
MEÐ JÓNI ÓLAFS

ROKKLAND

UNDIRALDAN

TÓNLISTARÞÆTTIR 
HELGARINNAR Á RÁS 2

LAUGARDAG KL. 16
Ragna spilar vinsælustu lög vikunnar og dustar 
rykið af eldri listum hér heima og erlendis.

LAUGARDAG KL. 19:25
Gestur Matta á hverju laugardagskvöldi svarar 
tuttugu spurningum með tuttugu lögum.

SUNNUDAG KL. 10
Jón Ólafs eigrar um akra tónlistarinnar með 
fróðleiksmola í farteskinu og góða gesti.

SUNNUDAG KL. 16
Óli Palli fjallar um tónlist líðandi stundar, segir 
hljómsveitarsögur og spjallar við tónlistarmenn.

SUNNUDAG KL. 19:25 
Þossi spilar glænýja íslenska tónlist úr öllum áttum.

fyrst og fremst í tónlist

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress
07.28 Vinabær Danna tígurs
07.40 Söguhúsið
07.48 Hæ Sámur
07.55 Tulipop
07.58 Húrra fyrir Kela
08.21 Hvolpasveitin
08.44 Alvinn og íkornarnir
08.55 Disneystundin
08.56 Gló magnaða
09.17 Sígildar teiknimyndir
09.24 Gullbrá og Björn
09.45 Krakkafréttir vikunnar
10.05 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
10.10 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
10.15 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
10.25 Palli var einn í heiminum
10.50 Jólatónar í Efstaleiti  Brot 
frá tónleikum í Útvarpshúsinu 
í Reykjavík á aðventunni 2012. 
Brother grass flutti lagið Jól og 
Valdimar og Eyjólfur Kristjánsson 
fluttu lagið Gamli jólasveinninn. 
Stjórn upptöku: Helgi Jóhannes-
son.
11.00 Silfrið
12.10 Menningin - samantekt
12.35 Íþróttaafrek
12.50 Bronsleikur
14.35 Vetrarsól
15.45 Heimilistónajól
16.15 Jólin hjá Claus Dalby
16.25 Hringfarinn
17.15 Aðstoðarmenn jólasvein-
anna
17.25 Annar heimur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Jóladagatalið. Hvar er 
Völundur?
18.30 Jól með Price og Blomster-
berg
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dags-
ins af innlendum og erlendum 
vettvangi.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Annar heimur  Danskt jóla-
dagatal fyrir alla fjölskylduna um 
tvíburasysturnar Önnu og Söru 
sem stíga óvænt inn í töfraheim 
sem byggður er á ævintýrum 
Grimms-bræðra.
20.10 Landinn
20.45 Heimsmarkmið Elízu  Elíza 
Gígja Ómarsdóttir var valin 
úr stórum hópi ungmenna til 
að ferðast til Úganda og hitta 
jafnöldrur sínar og kynnast 
heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna. Í þremur þáttum 
fylgjum við Elízu Gígju og fáum 
að upplifa ólíka heima Íslands 
og Úganda, landsins sem kallað 
hefur verið perla Afríku. Fram-
leiðandi: Hvíta húsið.
21.15 Frelsi
22.20 Frelsi
23.20 Brúðkaupsraunir  Frönsk 
gamanmynd um kaþólsk hjón 
sem þurfa að endurskoða lífssýn 
sína þegar dætur þeirra fjórar 
giftast allar mönnum af ólíkum 
trúarbrögðum og uppruna. Leik-
stjóri: Philippe de Chauveron. 
Aðalhlutverk: Christian Clavier, 
Chantal Lauby og Ary Abittan.
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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Þú færð jólabókina í Nettó

Grillmarkaðurinn

5.279 kr.

Hvítabirnir á Íslandi

4.959 kr.

Krýsuvík

4.549 kr.

Jólalögin okkar

3.899 kr.

Tinna Trítlimús

1.855 kr.

Skrímsla- og draugaatlas heimsins

2.679 kr.

Eins og skot

6.199 kr.

1.855 kr.

Ævintýri úr Þúsund og einni nótt

2.729 kr.
Grænkerakrásir Guðrúnar Sóleyjar

4.619 kr.

Tilboðin gilda 15. - 16. desember



KKKKKKOOOOOOOMMMMIINNNN  ÍÍ BBBÍÍÓÓ

 Jólagjafir fortíðarinnar
 Línurnar eru farnar að skýrast þegar kemur að jólagjöfum ársins. Sous vide heldur velli og heyrnartól seljast eins 

og heitar lummur. Fjölnota vatnsflöskur eru einnig mjög vinsælar og Playmo-leikföngin standast tímans tönn. 
Fréttablaðið fór á stúfana og skoðaði hvað var vinsælt í pökkum landsmanna hér áður fyrr.

Jólagjöfin 1991 var klárlega eitt-
hvað frá Nintendo. Annaðhvort 
tölvan eða Game Boy-ferðaleikja-
tölvan. Kostaði 9.995 það ár eins og 
stóra tölvan í Frístund í Kringlunni. 

Vasadiskóið. Það var 
breyting til batnaðar. Árið 
1982 birtist auglýsing frá 
Radíóbúðinni þar sem vasa-
diskó kostaði 2.585 krónur. Í 
sömu búð var mikið úrval af 
ferðaútvarpstækjum

Sumir voru þó ekki alveg jafn 
heppnir og fengu Sega í staðinn. 

Leikfangamarkaðurinn sá sig knú-
inn til að fara í auglýsinga herferð 
árið 1977 í blöðum landsins um 
að Teiknivélin Etch A-
Sketch  sem seldist upp 
fyrir jólin væri komin 
aftur. Svo vinsæl var 
þessi teiknivél. 

Tomy turbó-öku-
hermir var fyrsti 
ökuhermirinn 
sem kom í sölu 
árið 1983. Notaði 
4D-risarafhlöður 
til að knýja leik-
inn. Hermirinn var 
með stýri, hraða-
mæli, lykil til að 
kveikja á tækinu, 
bensínmæli, fjóra 
gíra og kílómetra-
mæli til að mæla 
ferðina.  

Ipod-inn birtist heimsbyggðinni 
árið 2001 og varð strax gríðarlega 
vinsæll. Að eiga 128 gígabæta iPod 
var nánast stöðutákn fyrir viðkom-
andi. Tónlist í höndunum á  
viðkomandi. Nú er aðeins iPod 
Touch í framleiðslu. 

Einn af þeim 
fyrstu og selst enn. 
Þessi er frá 1991

Leikjatölvur eru enn gríðarlega vin-
sælar. Fyrstu Playstation-tölvurnar 
birtust í Evrópu 1995 og breyttu 
tölvuleikjaspilun til framtíðar. 

Fisher Price hefur 
lengi verið á jóla-
gjafalista foreldra. 
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       FÆST E I N GÖ N G U Í

MJÚKUR PAKKI
FYRIR HANN

Sloppur
3.440 kr

Sloppur
3.440 kr

Sloppur
7.490 kr

Sloppur
5.910 kr

Sloppur
6.900 kr

Sloppur
5.910 kr

Inniskór
2.460 kr

Inniskór
2.950 kr

Inniskór
2.950 kr

Náttföt
3.440 kr

Náttföt
3.440 kr

Náttföt
4.930 kr



    Veldu buxur  
fram yfir kjólinn
Kjólar eru ekki það eina sem kemur til greina yfir hátíð-
arnar, heldur er hægt að klæða sig upp á með ýmsum 
öðrum hætti. Svört dragt með fallegri silkiskyrtu, 
skrautleg belti eða pallíettubuxur ganga vel upp og er 
mjög sparilegt. Glamour er hér með nokkrar hugmyndir.

Farðu inn á Glamour.is og fáðu 
daglegar fréttir úr heimi  

hönnunar, lífsstíls og tísku.
● Facebook ● Instagram ● Twitter 

yrtu, 
ttubuxur ganga vel upp og er 
er hér með nokkrar hugmynd

-

dir.

Ekki hvíla hvítu 
buxurnar, heldur 
bættu skraut-
legu belti við og 
svartri þröngri 
prjónapeysu.

Alexa Chung í 
fallegri glansandi 
dragt sem hægt er 
að nota endalaust. 

Svört dragt við silki-
skyrtu er glæsilegt. 

Það er hægt að 
klæða skraut-
legu pallíettu-
buxurnar niður 
með svörtum 
bol eða prjóna-
peysu. 

Pallíettutoppur og gallabuxur er 
flott saman. Við þyrftum samt ekki 
á sólgleraugunum að halda. 

Silkiskyrta við svart 
pils er hátíðlegt og töff. 

GK Reykjavík,  
Samsoe Samsoe,  
10.995 kr.

Zara,  
11.995 kr.

Zara,  
8.995 kr.

GK Reykjavik,  
Samsoe Samsoe,  
21.995 kr.
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50 GB 
fylgjaGalaxy Tab A 

WiFi spjaldtölva 
að andvirði 
29.990 kr. 

fylgir

50 GB 
fylgja

Mikið úrval snjalltækja og spennandi kaupauka 
í jólapakkann handa þínum nánustu.

Kíktu við í næstu verslun eða 
á vodafone.is

Framtíðin er spennandi.

Ertu til?

iPhone XRUrbanista New YorkSamsung S9 og S9+
Verð
134.990 kr. staðgreitt

Verð
24.990 kr. staðgreitt

Verð
19.990 kr. staðgreitt

Verð
104.990 kr. staðgreitt

Apple AirPods

Þú finnur jólagjöfina 
hjá Vodafone

 Hugmyndir gesta um frábæra hluti

Að baka

Að
 ei

gn
as

t b
ar

n

Að elska
Þegar leikritið Allt sem er frá-
bært var frumsýnt í september 
var leikhúsgestum gefinn kostur 
á því að skrifa á gulan miða það 
sem þeim finnst frábært og setja 
það á vegg í anddyri hússins. Síð-
ar var þessi veggur einnig settur 
upp á Facebook og fólki gefinn 
kostur á því að skrifa á staf-
rænan gulan miða og kjósa sinn 
uppáhalds. Fjölmargir miðar 
voru einnig settir á þennan staf-
ræna vegg og sá miði sem fékk 
flest atkvæði var 
miði Ólafar Guð-
mundsdóttur. 
Á hennar miða 
stóð: Norður-
ljósin á stjörnu-
ríku vetrar-
kvöldi.

HVAÐ ER 
FRÁBÆRT?Að dansa

Hola í höggi

Marvel

Ei
nf

ald
leg

a a
ð 

ve
ra

 ti
l o

g n
jót

a þ
es

s

Að fá bros

Náttúran
Bragðarefur

Þegar veðrið reynist betra en veðurspáin sagði til um

Að tína ber

Að labba út úr síðasta prófi annarinnar

Hafa það kósí í náttfötunum með súkkulaði og góða bók á jóladag
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Aðeins 79.920 kr.

TUCSON
hægindastóll

Stillanlegur 

hægindastóll. 

Svart, brúnt 

og grátt leður 

á slit flötum.  

Stærð: 

85x90 H: 104 cm. 

Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 134.925 kr.

BUFFALO
rafmagns-
lyftistóll

Stillanlegur 

hægindastóll.

Svart, brúnt og 

beigelitað leður á 

slitflötum.

85x90 H:106 cm.

Fullt verð: 179.900 kr.

Þessi hallar til baka, 
skemill fram og lyftir 
þér á fætur.

DÚNSÆNGUR
Mikið úrval

Einbreiðar, tvíbreiðar
og barnasængur.

Nú aðeins  19.120 kr.

QOD DÚNSÆNG
Sérlega hlý og mjúk
600 gr. dúnsæng,  140 x 200 cm.

· 90% dúnn
· 10% smáfiður

Fullt verð: 23.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

af DORMA  
LUXE

TVENNUTILBOÐ
SB Dúnsæng  
og dúnkoddi

Aðeins  12.900 kr.

Sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður 

og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 12.900 kr

Koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður 

og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 6.900 kr

Sæng og koddi fullt verð samtals: 19.800 kr.

SB sængur 

fáanlegar

í stærðunum:

135 x 200 cm

135 x 220 cm

200 x 220 cm

TILBOÐ
TVENNU-

MISTRAL HOME  sængurföt
Ótrúlegt úrval af sægurfötum frá Mistral Home. Ný og spennandi mynstur og litir.  

Bómullarsatín með vönduðum rennilás. 300 gsm bómullar þráður sem tryggir 

frábæra endingu, viðkomu og mýkt.  Fáanleg 140 x 200.

Fullt verð 140x200 cm frá kr. 8.990.

JÓLAVERÐ á Mistral Home 140x200 cm frá aðeins 6.900 kr.

NORDICFORM  sængurföt
Ný sending af fallegum sængufötum frá Nordicform.  Sængurfötin eru úr bómullar-

satíni með vönduðum rennilás. 300 gsm bómullar þráður sem tryggir frábæra 

endingu, viðkomu og mýkt. Nordicform fáanleg 140 x 200, 140 x 220 og 200 x 220 cm.

Fullt verð 140x200 frá kr. 12.900

JÓLAVERÐ á Nordicform 140x200 cm frá aðeins 10.965 kr.

15%
AFSLÁTTUR

2.090
KRÓNUR

AFSLÁTTUR

Láttu  
draumana rætast

       

Holtagörðum, Reykjavík

512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 

512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

558 1100
Skeiði 1, Ísafirði

456 4566

O P N U N A RT Í M I T I L J Ó L A

Frá 15. til 18. desember 

er hefðbundinn 

opnunartími í Dorma

Mið. 19. des. 10–20

Fim. 20 des. 10–20

Fös. 21. des. 10–20

Lau. 22 des. 10–20

Sun. 23. des. 11–22

Mán. 24. des. 10–13

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Aðeins 29.994 kr.

LINN
hæginda-
stóll

Mjúkt, bleikt

sléttflauel

og svartir

fætur.

Fullt verð: 49.900 kr.

40%
AFSLÁTTUR



 Hera úti í heimi  
og heima á Íslandi

Leila George, Hera og Jihae mæta á sérstaka sýningu myndarinnar í tengslum við Comic Con.

Hera mætti á forsýningu í boði Nexus í vikunni og svaraði mörgum spurningum aðdáenda úr sal. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR  
Hera Hilmarsdóttir gefur aðdá-
endum eiginhandaráritanir í London.

Hera mætti á Hollywood-frumsýningu Mortal Engines og vakti athygli fyrir alþýðlega framkomu. NORDICPHOTOS/GETTY

Peter Jackson, Philippa Boyens og Hera. 

Nýjasta ofurstjarna  
Íslands, Hera Hilm-
arsdóttir, hefur verið 
að ferðast vítt og 
breitt um heiminn 
ásamt þotuliði Holly-
wood sem leikur í og 
gerir mynd hennar, 
Mortal Engines. 
Myndin var forsýnd 
í Laugarásbíói á sér-
stakri Nexus-sýningu 
þar sem Peter Jack-
son ávarpaði gesti.
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Lífið í  
vikunni
09.12.18 - 
15.12.18

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  
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 550 5077: 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 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  ÍSAFJÖRÐUR  |  OPIÐ TIL KL. 1800 ALLA HELGINA

JÓLIN 
BANKA UPP Á

NÚ ER KÁTT 
Í HÖLLINNI

Jólamöndlur frá Möndlubásnum, 
smakk af jólaostunum frá MS 
og jólakonfekti frá Nóa Síríus 

í dag, laugardag.

KÍKTU INN

SKÓLI Í JAÐARTÓNLIST 
Red Bull Aca-
demy er 
gríðarlega 
eftirsóknar-
verð enda 
getur hún 
komið þátt-
takendum á 
kortið svo um 
munar. Tónlistarmaðurinn Auður 
fór árið 2016 en Einar Stefánsson 
frá Red Bull vill fleiri inn.

LAUSN FYRIR LÉLEGA 
FÖNDRARA
Hrafnkell Örn Guðjónsson, eða Keli 
úr Agent Fresco, trommarinn
sem allir þekkja og elska, sýnir á sér 
leyndar hliðar í nýju myndbandi 
fyrir UNICEf sem fjallar um Sannar 
gjafir þar sem Keli föndrar einhvers 
konar grænan jóla-spíral sem á víst 
að vera jólatré.

EF HOLLYWOOD BANKAÐI 
Á KVIKMYNDADYRNAR

Jodie Foster mun leika og leikstýra 
endurgerð kvikmyndar Benedikts 
Erlingssonar, Kona fer í stríð. Frétta-

blaðið tók saman af því 
tilefni möguleikana 
ef aðrir leikstjórar 
Hollywood leituðu til 

Íslands. Þar mátti sjá að 
Guy Ritchie myndi leik-

stýra Fullum vösum, 
JJ Abrams Astrópíu 
og Jennifer Lee 
myndi vekja Pappírs 
Pésa.

EMMSJÉ GAUTI HANNAR 
STRIGASKÓ
Emmsjé Gauti hannaði Air Jordan 
skó sem hafa verið sérgerðir í anda 
nýjustu plötunnar hans, Fimm 
og er fimm bæði í hælnum og á 
tungunni. Kaupréttur á skónum fer 
í happdrætti á vegum Húrra Reykja-
vík en aðeins 20 pör eru í boði.  

Þetta eru sýnishorn sem 
hafa ekki farið í fram-
leiðslu þannig að þetta 
eru einstakir  skór 
ásamt eldri stílum,“ 
segir Katrín Alda Rafns-

dóttir sem er hönnuðurinn á bak 
við íslenska skómerkið KALDA. 
Hún verður með svokallaða 
„sample sale“ á morgun frá klukkan 
14-18 á Ægisíðu 74 þar sem skó-
parið kostar frá 8.000 krónum.

Skórnir hennar Katrínar hafa 
slegið í gegn víða um heim og fást 
meðal annars í Harvey Nichols og 
Browns í London. Nýverið samdi 
hún við Selfridges sem er önnur 
stærsta verslunin á Bretlandi á 
eftir Harrods. Hún er því vön örlítið 
meiri glamúr en þeim sem verður á 
Ægisíðunni á morgun en hún ætlar 
að bjóða upp á jólaglögg, pipar-

kökur og góða skapið að sjálfsögðu.
„Ég er ekki að fara að selja neitt 

drasl. Ég bý til fjórar línur á ári og sel 
þær erlendis aðallega. Þegar maður 
er með svona lítið fyrirtæki þá pant-
ar maður bara það sem búðirnar 
vilja. Maður býr kannski til 50 stíla 
en aðeins 10 fara í framleiðslu. Hitt 
er ekkert framleitt en það eru margar 
stærðir í boði.“

Selfridges-samningurinn var 
handsalaður á síðustu tískuviku 
sem Katrín tók þátt í og fara skórnir 
upp í hillur verslunarinnar snemma 
á næsta ári. Hún er því komin hingað 
heim í jólafrí. „Ég er að sjálfsögðu 
með rjúpur. Ég er frá Þórshöfn og 
skýt yfirleitt mínar eigin en ég komst 
ekki þetta árið vegna anna. Svo 
pabbi er að koma með jólamatinn 
suður yfir heiðar.“ 
benediktboas@frettabladid.is 

Frá Selfridges  
út á Ægisíðu
Skóhönnuðurinn Katrín Alda Rafnsdóttir ætlar að selja sýnishorn 
af skóm sínum á Ægisíðu á morgun. Skó hennar er að finna í mörg-
um helstu verslunum heims en hún verður með minni glamúr að 
þessu sinni. Bara jólaglögg og piparkökur, góða skapið og sýnishorn.

Katrín Alda lærði „fashion management“ í London College of Fashion. Námið snýst um viðskiptahliðina á tískubrans-
anum og var hún lærlingur hjá hönnuðum og tímaritum á borð við Dazed & Confused. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ýmsar stærðir og gerðir verða í boði 
á Ægisíðunni á morgun. 
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Sængurver frá GEYSI
HÁTÍÐARVERÐ:
Þú færð koddaver í kaupbæti með sængurveri. 
Tvö koddaver fylgja ef sængurverið er tvíbreitt.
—
Koddaver 3.800 kr.
Sængurver einbreitt 12.800 kr.
Sængurver tvíbreitt 22.800 kr.
—
FRAMLEITT Í PORTÚGAL ÚR HÁGÆÐA BÓMULL.
ÁTTA MILDIR LITIR.

HEIMA: Skólavörðustígur 12. KONUR: Skólavörðustígur 7 og Kringlan, Reykjavík; Hafnarstræti, Akureyri. KARLMENN: Skólavörðustígur 16. Haukadalur. Geysir.com



25%
afsláttur
af útiskrauti/

fígúrum 25%
afsláttur

af pottum & 
pönnum

25%
afsláttur

inni- og útiseríur
jólaljós JÓLA- 

FJÖR
Jólagjafa- handbókin  2018

Nýtt

Skoðaðu 
jólagjafa- 

handbókina  
á byko.is

Tilboðsverð
Hreindýr
26x78cm IP44. 

5.997    
46306131

Almennt verð: 7.995

B
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en
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Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

p

land

Tilboðsverð

Ljósahringur
Curly, 45cm brass kopar

5.771   
51880740/1/2

Almennt verð: 7.965

Tilboðsverð
Sería
150cm/126ljós, 180cm/171ljós, 
210cm/223ljós, 240cm/283ljós
Verð frá:

2.396    
42495460-3

Almennt verð frá: 3.195

Miklu  
auðveldara  

að setja  
á tréð!



Tilboðsverð
Matvinnsluvél
800 W. 2,3 lítra gegnsæ skál 
út plasti. Tærir, þeytir, rífur 
og sker. Tvö hraðastig

10.495    
MCM3110W

Almennt verð: 13.895

Afgreiðslutími um jól og áramót er á byko.is

20%
afsláttur

af gervijólatrjám
verð frá: 1.116 kr.

25%
afsláttur

af öllum  
leikföngum

Frábær 

jólagjöf

Tilboðsverð

Snjóþota
Bobsled

6.746
46216263

Almennt verð: 8.995

Tilboðsverð

Minta 
Eldhústæki með hárri  
sveiflu, krómað.

22.496
15332917

Almennt verð: 28.995

Tilboðsverð

Verkfærasett
95 stykki

15.746     
68392097

Almennt verð: 20.995

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
EASY1200. 

13.226     
74864070

Almennt verð: 18.895

Hnífaparasett
Windsor, 24 stk. 18/10.

7.995    
41114127

-30%
-30%

Afgreiðslutími um jól og

 Tilboðsverð

Potta og pönnusett 3 stk. 

7.496   
41114562

Almennt verð: 9.995

ett 

Tilboðsverð
Hrærivél
500 W öflugur mótor. Fjórar 
hraðastillingar. Sogfætur. Allt 
á einum armi. Hrærir, hnoðar 
og þeytir. Skálin tekur 4 lítra og 
er með loki. Hnoðkrókur með 
deigfælu, þeyti- og hrærispaði. 
Yfirálagsvörn. Auðveld í þrífum.

13.895    
65742022

Almennt verð: 17.895

Matar- og kaffistell
20 stykki með silfurönd 

7.995                  
41100112 

20stk.

Tilboðsverð

Höggborvél
PSB700-2RE. 

13.997     
74860700

Almennt verð: 19.995

Tilboðsverð

Multisög
PMF 220 CF. 

15.397     
74862194

Almennt verð: 21.995

-30%

Tilboðsverð

Leiðishjarta 
með tímarofa. 18 LED perur.
Rafhlaða fylgir ekki.

6.746
51880873

Almennt verð: 8.995



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

BAKÞANKAR

Allir í
bátana!

Jólastemningin nær
hámarki um helginaOrðið blæbrigði komst í 

fréttirnar nýverið þegar for-
maður Samfylkingarinnar 

var inntur álits á þeim mun sem var 
á yfirlýsingum þingmanns Samfylk-
ingarinnar og þolanda kynferðis-
legrar áreitni hans. Þolandinn hafði 
séð sig knúinn til að koma fram 
fyrir alþjóð og leiðrétta frásögn 
þingmannsins þar sem hann hafði 
greinilega sagt ósatt um gjörðir 
sínar. „Blæbrigða munur“, sagði 
karlinn sem leiðir Samfylkinguna, 
„ólík upplifun“, sagði karlkyns 
þingmaðurinn. Nema hvað, það er 
sjaldnast þannig að þolandinn upp-
lifi árásina eins og gerandinn.

Þessi ranga frásögn þingmanns-
ins sem knúði konuna til að koma 
fram ætti ein og sér að leiða til þess 
að hann íhugaði stöðu sína, að ekki 
sé talað um verknaðinn sjálfan og 
afleiðingar hans.

En ímyndum okkur að það 
hefði verið þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins fremur en þingmaður 
Samfylkingarinnar sem hefði verið 
staðinn að kynferðislegri áreitni og 
því að niðurlægja konu sem streitt-
ist á móti. Hvernig hefðu þingmenn 
Samfylkingarinnar brugðist við, 
með því að læka ósönnu yfirlýsing-
una með hjörtum? Held ekki. Ætli 
þeir hefðu ekki farið upp í þinginu 
og krafist afsagnar, ætli „RÚV“ 
hefði ekki kallað til lærða óháða 
álitsgjafa sem rætt hefðu kyn-
bundið ofbeldi í stjórnmálum, ætli 
þingmenn Samfó hefðu ekki jafnvel 
talið að siðanefnd þingsins þyrfti 
að fjalla um málið. En nei, Sam-
fylkingin lítur svo á að Jón sé ekki 
sama og séra Jón. Blæbrigðamunur 
og ólík upplifun, tveggja mánaða 
frí frá þinginu og svo áfram gakk 
eins og ekkert hafi í skorist.

Það verður áhugavert að fylgjast 
með Samfylkingunni ræða stöðu 
kvenna og viðbrögð við kyn-
ferðislegu ofbeldi. Það gæti reynst 
flokknum snúið. En hvar eru kon-
urnar í þessum flokki?

Blæbrigði



MICHIGAN borðstofuborðið 
er 101 cm breitt, 205 cm langt 
og hæðin er 74 cm. Það er 
stækkan legt í 361 cm með 
þremur stækk unum sem fylgja. 

Hvíttuð eða olíuborin eik
 327.599 kr.   359.999 kr.

MICHIGAN 
Borðstofuborð úr hvíttaðri  
eða olíuborinni gegnheilli eik
og olíuborinni hnotu.

Olíuborin hnota
 273.909 kr.   300.999 kr.

STÓLA
TAXFREE
Allir stólar á taxfree tilboði*

LÝKUR UM 
HELGINA

* Taxfree tilboðið gildir af öllum stólum nema frá SKOVBY og sérpöntunum og jafngildir 19,35% afslætti. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF
BORÐSTOFUSTÓLUM, HÆGINDASTÓLUM, ELDHÚSSTÓLUM OG BARSTÓLUM

Lökkuð, reyklituð eik
 264.354 kr.   290.499 kr.

Stækkanlegt í 255 cm  
með innbyggðri  

stækkun.

SINGLE
Borðstofuborð.  
Hvít plata með svörtum 
kanti, grind og fótum.
Stærð: 180 x 90 x H: 76 cm 84.992 kr.   99.990 kr.

BELINA 
Borðstofuborð, viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

MISTRAL 
Borðstofuborð, eik og hvít plata.
Stærð: 220 x 100 H: 75 cm 

Stækkanlegt 
í 320 cm með tveimur 

stækkunum sem  
seldar eru sér.

 143.992 kr.   179.990 kr.
Tvær 50 cm stækkanir 

 47.992 kr.   59.990 kr.

 59.993 kr.   79.990 kr.



Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is  558 1100

Ísafjörður
Skeiði 1

OPNUNARTÍMI TIL JÓLA

Laugard. 15. des. 10–18  |  Sunnud. 16. des. 12–18
17. til 23. des. 10–22  | Aðfangad. 24. des. 10–13

Verð og vöruupplýsingar í auglýs-
ingunni eru birtar með fyrirvara 
um prentvillur og gilda til jóla eða 
á meðan birgðir endast. 

Ævintýralegt úrval gjafavöru í Höllinni

RALPH
LAUREN

Bradford  
ilmkerti 

Verð
7.990 kr.

DUTCH
DELUXES

Svuntur, 
margar gerðir 
úr leðri og taui

Verð frá 
11.990 kr. 

VALDAR JÓLAVÖRUR MEÐ 50% AFSLÆTTI TIL JÓLA

PTMD 
Tiago, lítill grrár 
glervasi á gyylltum
fæti, tvær
stærðir

Lítil verð:  
4.990 kr.

Stór verð:  
6.990 kr.

LENE BJERRE 
Serafina jólatré 
antíksilfur 22 cm 
Verð: 4.990 kr  

Broste Salt matarstell, verðdæmi: Diskur ø22 cm 2.290 kr, krús/
bolli með haldi 1.390 kr, skál ø14 cm 1.390 kr, diskur ø28 cm 
3.290 kr. Broste hnífapör 4×4 stk, verð 18.990–22.990 kr. Broste 
smoke hvítvínsglas á fæti 1.790 kr. Broste smoke rauðvínsglas á 
fæti 1.990 kr. Broste smoke tumbler glas 1.790 kr

PTMD 
Voyage 
vínrekki 
hár, 
svart 
járn

Verð:
14.900 kr.

IITTALA 
Kastehelmi tertudiskur á fæti
Ø 31 cm 
Verð: 9.490 kr
Ø 24 cm 
Verð: 7.690 kr.

MIKIÐ ÚRVAL AF KERTUM FRÁ 
LENE BJERRE, BROSTE OG ESTER&ERIK

RIVERDALE 
Chic  kertastjakar 

9cm glær
Verð: 2.190 kr

16 cm glær
Verð: 4.490 kr.

24 cm glær
Verð: 6.490 kr.

IITTALA 
Nappula

kertastjaki,
nokkrir litir  

Verð: 14.990 kr  


