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Á enga innirödd
Nærmynd af nýjum dóms-

málaráðherra.   ➛ 32

hnébeygju
Ragnheiður Kristín Sigurðardóttir 

kennir lesendum.   ➛ 23

Þeir voru kallaðir litli og stóri  
og voru óaðskiljanlegir vinir.  
Þeir Frosti Runólfsson og Loftur  
Gunnarsson sem lést árið 2012 
vegna drykkju. Frosti hætti að 
drekka fyrir rúmu ári og vill 
hvetja unga stráka til að tækla 
tilfinningar sínar í stað þess að 
deyfa þær. Hann og fleiri ástvinir 
Lofts hafa síðustu ár barist fyrir 
bættum hag útigangsmanna. 
➛ 24

  Litli  
og stóri 

Ég var alveg 

jafn veikur og 

hann. Bara á 

öruggari stað. 

Besti vinurinn
Hundaeigendur segja frá  

litríkum félögum sínum.   ➛ 22

Lærðu að gera

Í dag, laugardag, frá kl. 10 til 16, 
í verslun okkar, Nóatúni 4. 
Fjöldi tilboða í tilefni dagsins.

s ý n i n g

NÝ BARNALÍNA
LUKKUTRÖLL OG  

TRÖLLAKRÚTT

SMÁRATORGI  |  KRINGLAN     
GLERÁRTORGI  |  LINDESIGN.IS

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



595 1000  

Sardinía

Nýtt

10. október í 7 nætur Verð frá kr.

159.995

Hótel Club Hotel Baja

SAMFÉLAG „Við erum að koma á 
laggirnar áfangaheimili þar sem 
gömlu bæjarskrifstofurnar voru í 
Kópavogi. Við erum með 24 her-
bergi fullbúin húsgögnum, sam-
eiginlega sturtuaðstöðu og eldhús,“ 
segir Arnar Gunnar Hjálmtýsson, 
forstöðumaður Áfangaheimilisins 
Betra lífs.

Hann vinnur nú að uppbyggingu 
áfangaheimilis sem mun standa til 
boða fyrir fólk sem hefur í engin 
hús að venda og vill eignast betra 
líf. „Þessi hugmynd kviknaði þegar 
sonur minn fór á svipað áfanga-
heimili hér í borginni. Honum 
var svo vísað þaðan vegna þess að 
hann vildi ekki fara á trúarlegar 
samkomur hjá þeim en það var for-
senda fyrir því að fá að búa þar,“ 
segir Arnar.

Þegar sonur hans hafði verið rek-
inn af áfangaheimilinu fór Arnar að 
leita á önnur mið til þess að finna 
honum heimili. „Ég fór að hringja út 
um allt, á öll áfangaheimili og það 
var bara allt upptekið. Jafnvel sex 
mánaða bið eftir því að komast að. 
Þetta sýndi mér bara hversu mikil 
þörfin er og á sama tíma datt ég 
niður á þetta húsnæði og ákvað að 
láta þetta verða að veruleika,“ segir 
Arnar.

Á áfangaheimilinu Betra líf verð-
ur ekki lögð áhersla á trúarstarf. 
„Helsta skilyrðið fyrir því að fá að 
búa hér er að fólk sé edrú. Svo þarf 
fólk að borga leiguna og fara eftir 
ákveðnum húsreglum, til dæmis því 
að koma vel fram við náungann,“ 
segir Arnar. „Við verðum svo með 
AA-fundi fyrir þá sem vilja,“ bætir 
hann við.

Hugmyndina að nafni heimilisins 
fékk Arnar frá bróður sínum Páli 
Óskari. „Hann gaf einu sinni út frá-

Áfangaheimilið nefnt 
eftir lagi Páls Óskars
Arnar Gunnar Hjálmtýsson opnar áfangaheimili í Kópavogi á næstu dögum. 
Hann upplifði þörfina fyrir slík úrræði þegar sonur hans hafði í engin hús að 
venda. Arnar er bróðir Páls Óskars og nefndi heimilið eftir laginu Betra líf.

Á áfangaheimilinu Betra lífi eru 24 herbergi vel útbúin húsgögnum frá IKEA, en versl-
unin sýndi mikla velvild við uppbyggingu heimilisins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

bært lag sem heitir Betra líf og þegar 
ég spurði hann hvort ekki væri til-
valið að nefna heimilið eftir laginu 
sagði hann að honum fyndist það 
frábær hugmynd en benti mér á að 
búð í Kringlunni bæri sama nafn,“ 
segir hann.

Arnar gerði sér þá ferð í Kringl-
una og fékk leyfi til þess að nota 
nafnið á áfangaheimilið.

Nú þegar er einn skjólstæðingur 
fluttur inn á heimilið en Arnar býst 
við því að f leiri geti f lutt inn eftir 
næstu viku. „Við erum að klára efri 
hæðina núna og þegar það er búið 
getum við farið að taka á móti fólki,“ 
segir hann.

Enginn starfsmaður, fyrir utan 
Arnar sjálfan, mun starfa á heimil-
inu en öll hans vinna verður unnin 
í sjálf boðastarfi. „Svona rekstur 
býður ekki upp á neina launaða 
starfsemi og takmarkið er að reka 

þetta á núlli til að byrja með. Svo sér 
maður bara hvernig málin þróast en 
draumurinn er að geta boðið upp 
á mat hérna fyrir heimilisfólkið,“ 
segir hann.

„Vonandi tekst okkur það að 
lokum, því að ég held að það sé stór 
þáttur í bata þessara einstaklinga 
að borða hollan og góðan mat,“ segir 
Arnar. birnadrofn@frettabladid.is

Fékk lykla og pottaplöntu

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tók við lyklunum að dómsmálaráðuneytinu af Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur í gær. Áslaug Arna er næst-
yngsti ráðherra Íslandssögunnar, en hún hefur setið á Alþingi frá árinu 2016. Þórdís Kolbrún tók við dómsmálaráðuneytinu í mars síðastliðnum, 
en verður nú áfram ráðherra ferðamála og iðnaðar. Lyklaskiptin voru afar vinaleg og af henti Þórdís Kolbrún henni pottaplöntu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þegar ég spurði 

hann hvort ekki 

væri tilvalið að nefna 

heimilið eftir laginu sagði 

hann að honum fyndist þar 

frábær hugmynd.

Arnar Gunnar Hjálmtýsson, for-
stöðumaður áfangaheimilisins 
Betra lífs

Veður

SV eða breytileg átt 3-8 m/s og 
væta um mest allt land, einkum 
síðdegis. Hiti 7 til 13 stig yfir dag-
inn. Dregur úr vindi og úrkomu 
vestast annað kvöld. Hiti 10 til 18 
stig, hlýjast NA-lands. SJÁ SÍÐU 44

Bubbi rýnir í plötuna Dögun frá 
1987. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HLAÐVARPIÐ Í nýjasta þætti hlað-
varpsins Sögur af plötum rýnir 
Bubbi í plötuna Dögun sem tekin 
var upp árið 1987. Platan var að 
hluta til tekin upp á Englandi og 
segir Bubbi upptökuferlið hafa 
verið brösugt, meðal annars vegna 
aukinnar neyslu Tómasar Tómas-
sonar, bassaleikara og upptöku-
stjóra. „Tommi heitinn var ekkert 
á góðum stað.“ segir Bubbi og lýsir 
því að ástand Tomma hafi bitnað 
rosalega á upptökunum. „Við 
áttum að byrja að vinna á morgn-
ana en það var ekki byrjað fyrr en 
klukkan tvö.“

Síðar í þættinum segir Bubbi frá 
óhappi sem átti sér stað við tökur 
á tónlistarmyndbandi við lagið 
Aldrei fór ég suður. „Ég hafði farið 
í rjúpu daginn áður ásamt ónefnd-
um vini mínum og ég festist í harð-
fenni. Hann náði ekki til mín svo 
ég var pikkfastur með bratta hlíð 
niður,“ segir Bubbi sem endaði á 
því að þurfa að láta sig detta. „Ég 
fer á f leygiferð niður hlíðina og 
lendi á einhverjum steini en næ að 
stoppa mig í grjótinu. Þá sprungu 
rjúpurnar í bakpokanum.“

Hægt er að hlusta á þáttinn í 
heild á Hlaðvarpi Fréttablaðsins, 
Spotify og iTunes. – atv

Rjúpurnar 
sprungu

VEÐUR Leifar fellibylsins Dorian 
koma til Íslands á þriðjudag. Þegar 
fellibyljir úr Karíbahafi berast 
norður Atlantshafið dregur veru-
lega úr styrk þeirra. Á þriðjudag 
verður úrkoma á nær öllu landinu 
en lægðarmiðjan sjálf fer rétt sunn-
an við landið.

Björn Sævar Einarsson, veður-
fræðingur hjá Veðurstofu Íslands, 
segir minni úrkomu í Dorian en í 
lægðinni sem gengur yfir um helg-
ina en þegar er búið að gefa út gula 
viðvörun fyrir laugardag.

„Á þriðjudag verður ekki mikil 
úrkoma, þessar leifar eru eins og 
venjuleg lægð,“ segir Björn. „Felli-
byljir þurfa að hitta á lægð í mynd-
un ef þeir ætla að ganga í endur-
nýjun lífdaga og magnast upp með 
hlýju innskoti. Yfirleitt gera þeir 
það ekki og koðna smám saman 
niður.“ – khg

Leifar Dorian 
til Íslands á 
þriðjudaginn
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Toyota Kauptúni

HAUST
FAGNAÐUR

Toyota Kauptúni

Toyota
Akureyri

Toyota Akureyri

Toyota
Akureyri

Toyota ReykjanesbæToyota Selfoss

Toyota
Selfossi

Toyota
Reykjanesbæ

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota AkureyriToyota ReykjanesbæToyota Selfossi

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
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hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag,
laugardaginn 7. september kl. 12–16.

Komdu og gerðu góð kaup á Haustfagnaði Toyota í dag. Sjáðu allt það nýjasta í bílaflotanum 
okkar sem hefur aldrei verið glæsilegri. 

Í Kauptúni býðst jafnframt einstakt tækifæri til að leigja Yaris, Corollu, Camry eða RAV4 á  
frábæru tilboði – einstakt leigutilboð sem aðeins er í boði á sýningunni í Kauptúni. 

Heilsaðu upp á sölumenn okkar sem verða í sérlegum sölugír hjá viðurkenndum söluaðilum 
um allt land. Komdu fagnandi.

Komdu og re
ynsluaktu

inn í h
austið.

Toyota Akurey

Toyota
Akureyri

Toyota Akureyri

fossi
4 

lu, Camry eða RAV4 á
nni í Kauptúni. 

urkenndum söluaðilum 

Einstakt le
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oð – aðeins í b
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Kauptú
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JEEP® GRAND CHEROKEE
FÁANLEGUR MEÐ 33” EÐA 35” BREYTINGU

®

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

• 3.0L V6 DÍSEL
• 250HÖ / 570 NM TOG
• 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• LOFTPÚÐAFJÖÐRUN
• LÆSING Í AFTURDRIFI

jeep.is

JEEP® GRAND CHEROKEE KOSTAR FRÁ 10.990.000 KR.

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

FJÁRLAGAFRUMVARPIÐ

Ráðstöfunartekjur aukast 

um 70-120 þúsund á ári fyrir 

þá sem hafa mánaðarlaun á 

bilinu 325–600 þúsund.

Helmingsfrá-

dráttur veittur af 

skattskyldum 

leigutekjum þegar 

íbúðarhúsnæði er 

leigt til lengri tíma.

Ráðstöfunartekjur fyrir hina 

tekjulægstu hækka um 10 þúsund kr.  

á mánuði með nýju lágtekjuskattþrepi.

Bifreiðagjöld 

og bensíngjald 

hækka um 2,5%.

Skattur á 

urðun úrgangs 

mun nema um 

6.000 krónum 

fyrir fjögurra 

manna heimili á 

næsta ári.

Hvað þýðir fjárlagafrumvarpið fyrir þig?
Jákvætt fyrir  
heimilisbókhaldið

Neikvætt fyrir  
heimilisbókhaldið

Atvinnuleysis- 
og örorkubæt-
ur hækka um 
3,5 prósent.

3,5%
milljarður 
fer í auknar 
ráðstöfunar-
tekjur heimila.

21

endurgreiðsla 
virðisaukaskatts 
af vinnu við 
íbúðarhúsnæði.

60%

Samanlagður réttur 
foreldra til fæðingar-orlofs lengist úr 9 mánuðum í 10.

Skerðingarmörk barnabóta fara 
úr 300 þúsundum í 325 þúsund 
á mánuði á árinu 2020. – hækka 
úr 600 þúsundum í 650 þúsund 
fyrir sambúðarfólk.

10

Tímabundin 
hækkun á vaxta-
bótum fram-
lengd um eitt ár.

EFNAHAGSMÁL Ríkissjóður verður 
ekki rekinn með afgangi á næsta 
ári eins og ráð var fyrir gert í þeirri 
fjármálaáætlun sem samþykkt var 
fyrr á árinu, vegna samdráttarskeiðs 
sem gengur nú yfir. Í frumvarpi til 
fjárlaga sem kynnt var í gær er gert 
ráð að tekjur ríkissjóðs verði 920 
milljarðar á næsta ári en gjöld 919 
milljarðar.

Meðal aðgerða til að bregðast við 
samdrættinum eru lækkun tekju-
skatts á einstaklinga sem kemur 
fram á tveimur árum en ekki þrem-
ur eins og upphaflega var áformað. 
Í frumvarpinu segir að lækkunin 
auki ráð stöf un ar tekjur og einka-
neyslu heim il anna og stuðli þann-

ig að efna hags leg um  stöð ug leika, 
bæði vegna tíma setn ing ar innar í 
hag sveifl unni og hás sparn að ar hlut-
falls heim il anna.

Aðkomu ríkisins við gerð lífs-
kjarasamningana er einnig að 
finna í frumvarpinu með lengra 
fæðingarorlofi, hærri barnabótum 
og aðgerðum í húsnæðismálum. 
Þá verður klárað að lækka trygg-
ingargjaldið í samræmi við það sem 
boðað hefur verið og lækkar það um 
0,5 prósent á næsta ári.

Aukin opinber fjárfesting er einn-
ig kynnt í frumvarpinu sem þáttur í 
viðbrögðum við efnahagssamdrætt-
inum og gerir frumvarpið ráð fyrir 
tæpum 80 milljörðum í fjárfest-

ingarverkefni sem er 11 milljörðum 
meira en á yfirstandandi ári. Kaup 
á þyrlum fyrir Landhelgisgæsluna, 
smíði nýs hafrannsóknaskips, bygg-
ing Húss íslenskunnar og áfram-
haldandi uppbygging nýs Land-
spítala eru meðal helstu verkefna 
auk 28 milljarða sem eyrnamerktir 
eru fjárfestingum í samgöngum.

Meðal mála sem fjármögnuð 
eru í frumvarpinu og hafa verið til 
umræðu er nýtt námsstyrkjakerfi, 
stuðningur við einkarekna fjöl-
miðla, hækkuð framlög til loftslags-
mála, kostnaðarþátttaka í f lugfar-
gjöldum innanlands og upp bygg ing 
hjúkr un ar rýma.
adalheidur@frettabladid.is

Enginn afgangur áætlaður á næsta ári
Ríkissjóður verður ekki rekinn með afgangi árið 2020 samkvæmt fjárlagafrumvarpi sem fjármálaráðherra kynnti í gær. Samdrátt-
ur er í efnahagslífinu og tekur frumvarpið mið af því. Helstu tíðindi frumvarpsins eru skattalækkanir og opinberar framkvæmdir. 

Bjarni Benediktsson kynnti frumvarp til fjárlaga í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

2,5%

2,5%

Útvarpsgjald fer 
úr 17.500 í tæp 22 

þúsund hækkar 
um 2,5%.

Verð á áfengi og tób-
aki hækkar. Áfengis-
gjald og tóbaksgjald 
hækka um 2,5%.

Sóknargjöld hækka 
um rúmt hálft pró-
sent og verða 930 
kr. á mánuði fyrir 
hvern einstakling.

Gjald í fram-
kvæmdasjóð 
aldraðra hækkar um 
2,5 prósent.
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Troðfull verslun af
merkjavöru

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

 afsláttur af öllum vörum

Suðurlandsbraut  54 bláu húsin  (við faxafen)



FJÁRLAGAFRUMVARPIÐ

 Fæst án lyfseðils. Afsláttur gildir til 16.9.2019 í Lyf og Heilsu og Apótekaranum

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða 
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar 
um lyfið á serlyfjaskra.is.

Haltu þínu striki!
Harpatinum við gigtar- og liðverkjum. 
Bætir hreyfigetu og dregur úr stirðleika.

20%
afsláttur

Verð frá 69.900 kr. og

15.000 Vildarpunktar
 
á mann miðað við tvo í íbúð

Flug og hótel í september

Njóttu þess að hlakka til

Kanarí 
með VITA

Sjá nánar á vita.is

Verð án Vildarpunkta: 79.900 kr.

Haustráðstefna
Advania
í Hörpu 13. september 2019
Björn Zoëga forstjóri Karolinska háskólasjúkrahússins             
 verður meðal lykilf yrirlesara.

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjustu fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Fjárlög hinna fáu og ríku
Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður Samfylkingarinn-
ar, segir frumvarpið staðfesta að það búi tvær þjóðir 
í landinu. „Þjóðin sem á eignirnar og þjóðin sem 
borgar. Enn erum við með lægsta fjármagnstekju-
skatt allra Norðurlanda en fjármagnstekjur lækka 
meira að segja milli ára, enn erum við með veiðileyfa-
gjald svipað hátt og tóbaksgjaldið, enn stendur til að 
lækka bankaskattinn og enn finnst þessari ríkisstjórn 
að 5% ríkustu Íslendingarnir sem eiga næstum jafn-
mikið og hin 95%-in, eiga skilið að vera í skjóli á tímum 
niðursveiflu. Háskólarnir með LÍN, framhaldsskólar 
og þróunarsamvinna fá meira að segja lækkun milli 
ára að raunvirði. Þá er bara gert ráð fyrir 3% launa-
hækkun fyrir opinbera starfsmenn í verðbólgu sem er 
mun hærri. Þetta eru fjárlög hinna fáu og ríku.“

Kosningalykt af þessu
Björn Leví Gunnarsson finnur kosningalykt af frum-
varpinu. „Skattalækkanir koma að mestu fram á 
næsta (kosninga)ári, á sama tíma og ýjað er að því að 
efnahagsspár næsta árs verði mögulega verri en gert 
er ráð fyrir núna. Ég kvarta þó ekki undan skattalækk-
unum nema að því leyti að þær koma ekki vel út fyrir 
allra tekjulægstu hópana og ég hefði viljað sjá aukinn 
persónuafslátt,“ segir Björn. Hann gagnrýnir einnig 
framsetningu frumvarpsins.

„Aftur hafa gagnsæismálin mistekist. Það er 
ómögulegt að sjá í fjárlagafrumvarpinu af hverju til-
lögur að fjárveitingum eru þær upphæðir sem lagðar 
eru til en ekki einhverjar aðrar upphæðir. Við vitum 
til dæmis ekkert hvort upphæðin fyrir Landspítalann 
dugar til þess að hægt sé að sinna lögbundinni 
þjónustu eða ekki. Fjárlagafrumvarpið er svona 
eins og spaghettíhrúga þar sem ómögulegt er að sjá 
hvaða verkefni kostar hvað og af hverju af því að það 
týnist í flækjunni.“

Óskhyggja um hitt og þetta
Formanni Flokks fólksins þykir frumvarpið einkenn-
ast af mikilli bjartsýni um horfurnar. „Þetta er auð-
vitað óskhyggja um hitt og þetta sem maður veit svo 
ekkert hvort verður barn í brók,“ segir Inga Sæland. 
Þótt hún fagni skattalækkunum hefur hún efasemdir 
um að þær komi þeim sem allra verst standa að raun-
verulegu gagni. Helmingur launafólks er með laun 
um eða undir 440 þúsund krónum á mánuði og 5.800 
krónur á mánuði í skattalækkun fyrir þennan hóp 
dugar skammt.“ Inga er þó ánægð með það sem þó 
er gert. „Það er sjálfsagt að nefna það sem jákvætt 
er og vel er gert. Þessar aðgerðir sem ríkisstjórnin er 
að fara í í húsnæðismálum eru mjög jákvæðar,“ segir 
Inga og bindur einnig vonir við áframhaldandi vaxta-
lækkanir sem skili sér best fyrir fólkið.

Fullkomlega óraunhæfar forsendur
Þorsteinn Víglundsson fagnar því að grípa eigi til 
skattalækkana á einstaklinga enda heppilegur tími til 
þess að styðja við kaupmátt. „Á móti koma hins vegar 
ýmsar skattahækkanir upp á rúmlega 5 milljarða svo 
þegar upp er staðið eru lækkanirnar óverulegar.“

Það sem helst er gagnrýnivert er að efnahagsfor-
sendur frumvarpsins eru fullkomlega óraunhæfar. 
Ríkisstjórnin hefur ítrekað þurft að endurskoða 
áform sín á liðnum árum vegna of mikillar bjartsýni 
en virðist samt ekkert læra. Gert er ráð fyrir nærri 
þriggja prósenta hagvexti á næsta ári sem er mun 
meira en Seðlabankinn og flestir greiningaraðilar 
gera ráð fyrir. Að auki eru ýmis hættumerki á lofti í al-
þjóðaviðskiptum sem haft gætu neikvæð áhrif á hag-
vöxt hér. Einsýnt er að endurskoða þurfi frumvarpið 
frá grunni þegar endurskoðuð hagspá liggur fyrir.

Þá má gagnrýna hversu litlu er bætt við fjárfesting-
ar hins opinbera sem hafa verið langt undir meðaltali 
undanfarinn áratug. 

Aðilar vinnumarkaðarins segja kost og löst á fjárlagafrumvarpinu

Efast um að forsendur fjárlaga standist og finna kosningalykt

Jákvætt

 Miklar skatta-
lækkanir boðaðar 
sem styrkir hag 
heimilanna, sér í 
lagi á tekjulægri 
endanum. Styður 
með beinum 
hætti við lífs-
kjarasamninginn.

 Skuldastaða 
ríkissjóðs er virki-
lega góð – krafta-
verk hefur verið 
unnið á síðustu 
árum. Ríkissjóður 
hefur þanþol til 
að taka á sig áföll 
framtíðar.

Jákvætt

 Gott að ríkis-
stjórnin ætli að 
standa við lífs-
kjarasamninga.

 Persónuaf-
slátturinn heldur 
verðgildi sínu.

Neikvætt

 Of lítið aðhald 
eða áhersla á að 
bæta rekstur.

 Nauðsynlegt að 
lækka tryggingar-
gjald frekar til að 
koma súrefni inn í 
atvinnulífið þegar 
hægir á því.

 Hefði viljað sjá 
ríkissjóð skila smá 
halla og keyra 
á fjárfestingar 
fyrr á tímabilinu. 
Sporna þarf gegn 
gegn frekari 
vaxtalækkunum 
vegna verðbólgu-
horfa.  

Halldór Benjamín Samtökum atvinnulífsins

Drífa Snædal Alþýðusambandi Íslands

Neikvætt

 Vantar viðleitni 
til að afla tekna á 
móti skattalækk-
unum til að þær 
komi ekki niður á 
velferðarkerfinu. 
Ef tekna verður 
ekki aflað á móti 

er hætta á að 
aðgerðirnar rýri 
innviðina.

 Hefði viljað 
sjá hækkun 
fjármagnstekju-
skatts, aukið fé í 

skattrannsóknir 
til að endur-
heimta skattfé, 
auk annarra 
tekjuöflunarleiða 
eins og hátekju-
skatt og auð-
lindagjald.
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*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti

5.-9. september
Taxfree* af öllum snyrtivörumA
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Óskað er eftir sjálfboðaliðum 18 ára og eldri 
til þátttöku í klínískri lyfjarannsókn á meðferð 

við ofnæmishúðbólgu/exem (atopic dermatitis)
Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiðanefndar, Persónuverndar og Lyfjastofnunar og 
verður framkvæmd á Húðlæknastöðinni, Smáratorgi 1, Kópavogi.  
Aðalrannsakandi er Bárður Sigurgeirsson, sérfræðingur í húðsjúkdómum.

Megintilgangur rannsóknarinnar er að kanna öryggi og gagnsemi lyfsins ZPL389 hjá 
sjúklingum með miðlungs mikla til alvarlega ofnæmishúðbólgu (atopic dermatitis (AD)). 
Ofnæmishúðbólga sem einnig nefnist staðbundið exem, er tegund bólgu í húðinni. Þessar 
húðbólgur geta valdið kláða, roða, bólgu og sprunginni húð. Glær vökvi getur komið frá 
þessum bólgusvæðum sem oft þykkna með tímanum. Þetta ástand byrjar oftast í barnæsku 
og alvarleiki breytist með árunum.

Þeir sem taka þátt fá annað hvort rannsóknarlyfið eða lyfleysu (lyfleysa er gervilyf (oft nefnt 
sykurpilla) með engu virku innihaldsefni).

Um það bil 360 sjúklingar munu taka þátt í þessari rannsókn í um það bil 9 löndum í 3 
heimsálfum. Þar af u.þ.b. 30 þátttakendur á Íslandi. Þátttaka varir í 24 vikur og gert er ráð fyrir 
9 heimsóknum á rannsóknarsetur á tímabilinu.

Áhætta af þátttöku felst í mögulegum aukaverkunum af notkun rannsóknarlyfsins, bæði 
þekktum og ófyrirséðum. Þungaðar konur og konur með barn á brjósti mega ekki taka þátt í 
þessari lyfjarannsókn. Til að geta tekið þátt er skylt að nota viðeigandi getnaðarvarnir. Ekki er 
hægt að tryggja að þátttakendur fái langvarandi bata af meðferð með rannsóknarlyfinu.
Fram að þessu hafa um það bil 289 einstaklingar fengið meðferð með ZPL389 í klínískum 
rannsóknum.

Allur kostnaður vegna rannsóknarlyfsins og læknisheimsókna er þér að kostnaðarlausu. 
Ekki er greitt fyrir þátttöku.

Ef þú hefur áhuga á að fá upplýsingar um rannsóknina, vinsamlegast hafðu samband með 
því að senda tölvupóst á rannsoknir@hudlaeknastodin.is eða með því að hringja í hjúkrunar-
fræðing rannsóknarinnar í síma: 520 4414

Tekið skal fram að þeir sem svara auglýsingunni hafa ekki skuldbundið sig til að taka þátt í 
rannsókninni. 
Taki þeir þátt, geta þeir dregið sig út úr rannsókninni, án þess að gefa sérstaka ástæðu fyrir 
ákvörðun sinni.

VIÐSKIPTI  WOW air verður endur-
reist af bandarísku athafnakonunni 
Michele Ballarin sem hefur náð 
samkomulagi við þrotabú hins 
fallna flugfélags. Búið er að tryggja 
f lugfélaginu 85 milljóna dala fjár-
mögnun og er áformað að fyrsta 
flugferðin verði í október.

Michele Ballarin, einnig þekkt 
sem Michele Roosevelt Edwards, 
stóð fyrir blaðamannafundi á Hótel 
Sögu í gær. Þar greindi hún frá því 
að endanlegt samkomulag hefði 
náðst milli félags hennar USAero-
space Associates og skiptastjóra 
þrotabús WOW air um kaup félags-
ins á þeim eignum þrotabúsins sem 
tilheyra WOW-vörumerkinu. Kaup-
verðið er trúnaðarmál.

USAeropsace er bandarískt 
eignarhaldsfélag sem sérhæfir sig 
í f luggeiranum. Ballarin er stærsti 
hluthafi félagsins og stjórnarfor-
maður. Hún verður einnig stjórnar-
formaður WOW air LLC. Félagið 
verður staðsett í Washington Dulles 
með aðstöðu á Keflavíkurflugvelli 
og skrifstofu í Reykjavík.

WOW air mun hefja lággjalda-
f lugrekstur til Bandaríkjanna og 
Evrópu og er fyrsta f lugið áformað 
milli Washington Dulles og Kefla-
víkur í október. Til að byrja með 
verða tvær f lugvélar í f lotanum 
en áætlanir félagsins gera ráð fyrir 
vaxandi umsvifum þegar líður á 
veturinn og að næsta sumar verði 
þær orðnar fjórar talsins.

„Við viljum byggja leiðakerfið 
upp hægt og rólega, fara á endanum 
upp í tíu eða tólf vélar og láta það 
duga,“ sagði Ballarin og bætti við 
að það væri arðbærasta stærð flug-
vélaflota. Þá gerir hún ráð fyrir að 
bæði Boeing-vélar og Airbus-vélar 
verði í f lotanum.

Stjórnendateymi félagsins mun 
leggja mikla áherslu á vöruf lutn-
inga í starfseminni að sögn Ballarin. 
USAerospace búi yfir mikilli þekk-
ingu á vöruf lutningaf lugi, bæði 
innanlands í Bandaríkjunum og á 
milli landa. „Frá fyrsta degi í vöru-
f lutningunum, sem einnig munu 
hefjast á næstu vikum, munum við 

leggja mikinn metnað í vandaða 
þjónustu á sviði vöruf lutninga 
með ferskt sjávarfang á Bandaríkja-
markað.“

Ballarin sagði að búið væri 
að tryggja 85 milljóna dala fjár-
mögnun, jafnvirði 10,7 milljarða 
króna, fyrir f lugreksturinn, ásamt 
flugvélum. „Það þarf ekki svo mikið 
fjármagn til að endurvekja f lug-
félag. Hafið í huga að við erum ekki 
að byrja frá grunni,“ sagði Ballarin.

„Við erum fjárhagslega stöndug, 
þetta verður allt eigið fé og engar 
skuldir. Það eru engar skuldir í fyr-
irtækinu og við stefnum á að halda 
því þannig,“ sagði hún, spurð um 
fjármögnun félagsins.

Þó að hið endurreista f lugfélag 
muni bera sama nafn og merki og 
WOW air gerði ásamt fjólubláa 
litnum þá hefur Ballarin sínar 
eigin hugmyndir um f lugrekstur 
sem hún vill framkvæma. Á blaða-
mannafundinum kom fram í máli 
hennar að hún vildi bæta nær-
ingarinnihald matvæla sem væru 
seld um borð í vélum WOW air en 
Michelin-kokkur vinnur nú að því 
að útbúa matseðil f lugfélagsins. Þá 
vill hún koma á fót setustofu fyrir 
farþega WOW air í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar og hefur hún rætt þær 
hugmyndir við Isavia.

Ballarin hefur áður greint frá því 
að hún hyggist fjárfesta í í húðvör-
unum Sóley Organics og Omnom. 
Spurð um fjárfestingar hennar hér 
á landi svaraði hún að fleiri verkefni 
væru í skoðun. 
thorsteinn@frettabladid.is

WOW air fer 
aftur á flug í 
næsta mánuði 
Michele Ballarin hefur náð samkomulagi við 
þrotabú WOW air. Áformað er að fyrsta flug hins 
endurreista flugfélags verði til Washington í októ-
ber. Félagið fjármagnað með eigin fé að fullu.

Ballarin kynnti samkomulagið á Hótel Sögu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við erum fjárhags-

lega stöndug, þetta 

verður allt eigið fé og engar 

skuldir. Það eru engar 

skuldir í fyrirtækinu og við 

stefnum á að halda því 

þannig.

Michele Ballarin, stjórnarformaður 
WOW air
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7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum

ASKJA · Krókhálsi 11–13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Sparneytinn og rafmagnaður bíll á einstökum sérkjörum

Rafmagnaður Kia Niro með veglegum kaupauka

Kia Niro er aflmikill bíll með karakter jepplings, umhverfismildur og áreiðanlegur. Niro er 

fáanlegur bæði sem tvinnbíll og tengiltvinnbíll með allt að 58 km rafdrægi og sparneytna 

bensínvél. Kia Niro fæst nú á einstökum sérkjörum, með innifalinni hágæða lakkvörn sem 

verndar ytra byrði bílsins ásamt fyrstu þjónustuskoðun hjá Kia. Einnig bjóðum við hagstæða 

fjármögnunarmöguleika í samvinnu við Ergo.

Komdu og reynsluaktu Kia Niro. Við tökum vel á móti þér.

29.777 kr.
50% fjármögnun til 84 mánaða. 

Vextir 6,95%. Heildargreiðsla vegna bifreiðar 

er 4.352.342 kr. Árleg hlutfallstala 
kostnaðar er 7,80%.

Afborgun á mánuði:

50% fjármögnun til 84 mánaða. 

Vextir 6,95%. Heildargreiðsla vegna bifreiðar 

er 4.352.342 kr. Árleg hlutfallstala 
kostnaðar er 7,80%.

Afborgun á mánuði:
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Settu þig í sam band 
við sparn aðinn!

3.790.777 kr.
Kia Niro á sérkjörum frá:

Verð áður: 4.090.777 kr.

50% afsláttur af lántökugjöldum



Við höfum verið 

öflug í nýyrðasmíð 

og ný orð hafa nær undan-

tekningarlaust verið vel 

heppnuð.

Jóhanna Vigdís 
Guðmundsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri  
Almannaróms 

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

ŠKODA 
    KAROQ
NÝ LEIÐ 
       TIL AÐ 
  NÁ LENGRA

Škoda Karoq kemur þér lengra. Hvort sem þú horfir á færðina framundan 

eða hagkvæmnina af sparsömum fjölskyldubíl hefur Karoq það sem þarf. 

Ánægjan af akstrinum leynir sér ekki og frábærir aksturseiginleikar gefa 

góða öryggistilfinningu í umferðinni. Komdu og prófaðu nýjan Karoq. 

Við tökum vel á móti þér!

Fáðu þér lipran Karoq fyrir veturinn!
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Verð frá 4.990.000 kr.

Škoda Karoq 4x4 

Ambition / 1.5 TSI / Sjálfskiptur

Verð frá 4.590.000 kr.

Škoda Karoq 
Ambition / 1.6 TDI / Sjálfskiptur

TÆKNI Almannarómur er sjálfs-
eignarstofnun, stofnuð árið 2014, 
af fyrirtækjum og stofnunum til 
að þróa máltækni fyrir íslenska 
tungu. Árið 2018 samdi Almanna-
rómur við menntamálaráðuneytið 
um máltækniáætlun núverandi 
ríkisstjórnar. Nýlega undirritaði 
Almannarómur samning við SÍM, 
samstar fshóp níu f y r irtækja, 
háskóla og stofnana um íslenska 
máltækni, 383 milljón króna samn-
ing um aðgerðir.

Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir 
framkvæmdastjóri segir að fyrsta 
skrefið sé gagnaöflun, smíði stoð-
tóla og kjarnalausna sem eru vél-
rænar þýðingar, málrýni, talgervlar 
og fleira.

„Stafrænn dauði tungumáls er 
sú hætta sem skapast þegar ekki er 
hægt að nota það á stórum sviðum 
daglegs lífs, til dæmis þegar við 
tölum við tæki og búnað til að fá 
upplýsingar, framkvæma skipanir 
og þess háttar,“ segir Jóhanna. „Það 
gæti farið svo að lyklaborð og snerti-
skjáir fari úr notkun og raddgrein-
ing komi í staðinn. Röddin er eðli-
legasti samskiptamáti mannsins. Ef 
ekkert verður að gert mun íslenskan 
deyja stafrænum dauða líkt og getur 
komið fyrir öll þau tungumál sem 
ekki eru ráðandi í heiminum. Því 
er þetta verkefni bráðnauðsynlegt.“

Í þessu samhengi nefnir Jóhanna 
dæmi úr eigin lífi. Hún er með 
Google Home á heimili sínu, sem 
er háð raddgreiningu. „Ég get ekki 
fengið kerfið til að spila fréttir RÚV 
fyrir mig heldur aðeins erlendar 
fréttir eins og frá BBC,“ segir hún. 
„Þetta er dæmi um að íslensk upp-
lýsingaveita lokast.“

Aðspurð um hvort íslenskan sjálf 
sé nægilega vel búin undir tækni-
byltinguna segir Jóhanna svo vera. 
„Við höfum verið öf lug í nýyrða-
smíð og ný orð hafa nær undantekn-
ingarlaust verið vel heppnuð,“ segir 
hún. Þetta eigi bæði við tæknileg 
orð og önnur. „Ef við tökum dönsk-

una til samanburðar, þá hefur 
nýyrðasmíðin ekki verið sú sama. 
Þeir nota til dæmis enska orðið 
computer yfir tölvur og cowboy-
bukser yfir gallabuxur.“

Hún segist helst taka eftir því á 
ráðstefnum og fundum um tækni-
leg mál að ensk hugtök séu notuð. 
Þekkt er einnig að margir noti 
enskt viðmót í tölvum þó að hið 
íslenska sé í boði. „Við þurfum að 
huga að því að íslensk viðmót séu í 
góðum gæðum til þess að notend-
urna skilji samskiptin við forritið,“ 
segir Jóhanna. „Þær kjarnalausnir 
sem við munum smíða verða allar 
gefnar út undir opnum leyfum sem 
þýðir að almenningur, stofnanir og 
fyrirtæki geta nýtt þær til að smíða 
lausnir fyrir neytendamarkað. 
Þetta verður vegakerfið fyrir aðra 
til að keyra á og þess vegna þurfa 
lausnirnar að taka mið af notend-
um.“

Samningur Almannaróms og 
SÍM er til eins árs en ekki er hægt 
að segja á þessu stigi hvenær ávextir 
verkefnisins þroskast. „Ég lagði 
áherslu á að fá atvinnulífið með á 
fyrstu stigum og byggja brú yfir í 
háskólasamfélagið. Síðan verður 
farið í að tengjast erlendum fyrir-
tækjum á þessu sviði. Ég hef mjög 
mikla trú á þeim hópi sem kemur 
að þessu,“ segir Jóhanna.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Nauðsynlegt 
að tölvur geti 
skilið íslensku
Almannarómur og SÍM undirrituðu samning um 
innviðasmíði í íslenskri máltækni. Framkvæmda-
stjóri Almannaróms segir það nauðsynlegt til að 
koma í veg fyrir stafrænan dauða íslenskunnar.

SIMBABVE Robert Muga be, fyrr-
verandi einræðisherra Simba b ve, 
er látinn 95 ára að aldri. 

Þetta kom fram í til kynningu frá 
Em mer son Mn angagwa, nú verandi 
for seta landsins. 

Muga be réð ríkjum í landinu í 
rúma fjóra ára tugi áður en herinn 
kom honum frá völdum í nóvem-
ber 2017. Um er að ræða þátta skil í 
sögu landsins, sem áður hét Suður-
Ródesía. Muga be varð eins  konar 
frelsis hetja í bar áttunni fyrir frelsi 
gegn Bretum. Áður en Mn angagwa 

tók við höfðu flestir í búar Simba b-
ve ekki þekkt neinn annan leið toga.

Síðustu ár ein kenndust af mik-
illi ó á nægju með stjórn for setans, 
efna hags hruni og of  beldi gagn vart 
and stæðingum for setans, kosninga-
svindli og valda bar áttu þar sem 
hann tef ldi meðal annars fram 
eigin konu sinni gegn Mn angagwa.

Talið er að Muga be hafi látist 
í Singa por e, en þangað fór hann 
gjarnan til að sækja sér læknis að-
stoð, sér stak lega undan farna mán-
uði þegar heilsu hans hrakaði. – oæg

Robert Muga be látinn 95 ára
Einræðisherrann fyrrverandi var 95 ára þegar hann lést. NORDICPHOTOS/AFP
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · BVA Egilsstöðum

www.volkswagen.is

Fjórhjóladrifinn og tilbúinn í hörkuna.j j g
Þægindin eru meiri en þú hefur áður kynnst og aksturseiginleikarnir engu líkir. Fjölmörg aðstoðarkerfi eru staðalbúnaður og í mælaborðinu finnur þú 
12“ aðgerðaskjá með raddstýringu. Ný og framúrskarandi tækni í Touareg gera aksturinn enn betri, þægilegri og öruggari.
Komdu og skoðaðu Touareg Offroad í návígi.

Tækni
• Vél 3.0 TDI V6 
• 230 hestöfl 500 Nm
• Sjálfskipting 8 gíra
• 4Motion fjórhjóladrif
• Dráttargeta 3.500 kg

Búnaður í Offroad
• Hlífðarpanna undir vél og gírkassa
• Loftpúðafjöðrun með akstursstillingakerfi
• Snertiskjár með íslensku leiðsögukerfi
• LED aðalljós, dagljós og afturljós
• Leðurklætt aðgerðarstýri með hita
• Lyklalaust aðgengi og ræsing
• Rafdrifin og snertilaus opnun/lokun á skotthlera

Tækni
• Vél 3.0
• 230 h
• Sjálfsk
• 4Moti
• Drátta

• Fjarlægðatengdur hraðastillir með „Stop and-Go“
• Bakkmyndavél með bílastæðaaðstoð „Park Assist“
• Rafdrifin ergoComfort sæti með „Vienna“ leðuráklæði
• Rafdrifinn mjóbaksstuðningur og minni í bílstjórasæti
• Árekstrarvörn, akreinavari og vöktun umferðaskilta
• Dráttabeisli með rafdrifinni innfellingu og bakkaðstoð „Trailer Assist“
• 18" Cascade álfelgur

Veldu þinn uppáhalds Touareg á

www.hekla.is/volkswagensalur

Fagnaðu komu vetrar

með Touareg.

 

Volkswagen Touareg.

Tilboðsverð 9.950.000,- 



BRETLAND Nýliðin vika er algjör-
lega fordæmalaus í breskum stjórn-
málum. Nýr forsætisráðherra, Boris 
Johnson, tapaði sínum fyrstu kosn-
ingum í þinginu. Tapaði svo aftur. 
Og svo aftur. Meirihluti ríkisstjórn-
arinnar féll á meðan Johnson hélt 
ræðu um styrka stjórn. Þingmenn 
með áratuga reynslu og fyrrverandi 
ráðherrar voru reknir úr flokknum. 
Bróðir forsætisráðherra sagði af sér 
ráðherraembætti. Breska þingið er 
orðið að apasirkus.

Undir öllum venjulegum kring-
umstæðum væri búið að leysa upp 
þing og boða til nýrra kosninga. 
Eftir niðurlægingu eins og sást í vik-
unni ætti sitjandi forsætisráðherra 
ekki möguleika á að sigra í slíkum 
kosningum og yrði steypt af stóli af 
eigin flokksmönnum. En Brexit eru 
engar venjulegar kringumstæður.

Brexit hefur gjörbreytt hinu 

Herkænska eða hrunadans Johnsons 
Bresk stjórnmál eru í uppnámi og almenningur getur lítið gert annað en að fylgjast agndofa með. Líkt og í House of Cards er ráða-
brugg að tjaldabaki og Boris Johnson horfir marga leiki fram í tímann. Ætlunin gæti verið sú að ná fram samningi án ábyrgðar.

Eftir hasarinn í þinginu skrapp Johnson til Skotlands þar sem hann kynnti sér landbúnað. NORDICPHOTOS/GETTY

pólitíska landslagi, þá sérstaklega 
Íhaldsflokknum. Tilfinningar eru í 
spilinu og rista djúpt. Fólk er tilbúið 
til að fórna pólitískri framtíð sinni. 
Mörgum brá í brún þegar fregnir 
bárust af því að Johnson hefði geng-
ið á línuna og rekið 21 þingmann úr 
flokknum á stalínískan máta. Þar á 
meðal tvo fyrrverandi fjármálaráð-
herra og barnabarn sjálfs Winstons 
Churchill. Þessir þingmenn eru ekki 
róttæklingar heldur grandvarir og 
frekar óspennandi menn með ára-
tuga hollustu við flokkinn að baki. 
En þetta kom þeim sjálfum ekki á 
óvart. Johnson hafði hótað þessu 
ef þeir hlýddu ekki en þeir voru til-
búnir að fórna sinni pólitísku fram-
tíð fyrir málstaðinn.

Í dag spyr fólk sig hvað sé í gangi 
og hvað muni gerast. Hvert er 
planið hjá Boris Johnson og aðal-
ráðgjafa hans, Dominic Cummings? 
Cummings er enginn bjáni. Hann 
skipulagði útgönguherferðina sem 
leiddi til þess að Brexit var sam-
þykkt sumarið 2016. Enginn hafði 
trú á honum þá en Cummings hugs-
ar marga leiki fram í tímann. Í dag 
virðist Boris Johnson með óvinn-
andi stöðu á borðinu en kannski er 
þetta allt saman úthugsað og sam-
kvæmt áætlun. Enn hefur ekki verið 
samið við Brussel, Jeremy Corbyn 
er ekki orðinn forsætisráðherra og 
þó að þingf lokkurinn sé orðinn 
fámennari þá er hann samheldnari.

Kenningar hafa verið uppi um 
að Boris Johnson sé að berjast fyrir 
útgöngu án samnings, hörðu Brexit, 
til þess að fá samning. Efnahags-
þrengingar muni fylgja útgöngunni 
með tilheyrandi niðurskurði og það 
er ekki öfundsvert að vera forsætis-
ráðherra á slíkum tímum. Johnson 
og Cummings hafi því kokkað það 
upp að hótunin um hart Brexit sé 
svo slæm fyrir Brussel að Merkel, 
Macron og félagar muni gefa eftir 
og leita eftir samningi hagstæðum 
Bretlandi. Hvort þetta sé snilldar 
herbragð eða voðaskot mun koma 
í ljós. Pólitíski pistlahöfundurinn 
Jonathan Freedman sagði Johnson 
vera eins og bankaræningja sem 
heldur byssu upp að eigin höfði.

En hvað gerist næst? Nokkuð 
ljóst er að kosningar verða haldnar 
á næstu mánuðum. Boris hefur sagt 
að hann ætli ekki aftur til Brussel til 
að biðja um frekari frest og aðrir í 
ríkisstjórninni hafa talað á sömu 
leið. Þeir segja ekki víst að lögunum 
sem þingið setur verði fylgt eftir. 
Þar að auki hefur ríkisstjórnin ekki 
meirihluta og stjórnarandstaða 
margra f lokka og brottrekinna 
Íhaldsmanna virðist ekki líkleg til 
að mynda bandalag í kringum Cor-
byn. Rætt hefur verið um að mynda 
tímabundna stjórn til að koma á 
samningi. Ken Clarke, einn hinna 
brottreknu, hefur verið nefndur 
til sögunnar sem forsætisráðherra 
í því samhengi. Ef Johnson vinnur 
kosningar eftir að samningur hefur 
verið gerður getur hann þvegið 
hendur sínar af 
honum og jafn-
f r a mt not ið 
ávaxtanna.
kristinnhaukur@
frettabladid.is

Utanríkisráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki sem veittir eru 
úr Samstarfssjóði við atvinnulíf um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
vegna samstarfsverkefna í þróunarríkjum.

Hefur fyrirtæki þitt áhuga á að leggja sitt 
af mörkum til að ná heimsmarkmiðunumum 

sjálfbæra þróun og á sama tíma sækjast eftir 
nýjum viðskiptatækifærum og aukinni 

samkeppnishæfni?

Samstarfssjóðurinn skapar ný tækifæri 
fyrir íslenskt atvinnulíf.

Allt að 200 milljónir króna verða til úthlutunar.

Hlutverk sjóðsins er að hvetja til þátttöku og framlags atvinnulífs til 
þróunarsamvinnu.

Markmiðið er að draga úr fátækt og styðja við atvinnusköpun og  
sjálfbæran vöxt í fátækum ríkjum. Sjóðurinn er opinn fyrir umsóknum 
frá skráðum fyrirtækjum.

Umsóknir þurfa að berast fyrir lok 15. október 2019
á netfangið atvinnulif.styrkir@utn.stjr.is. 

Fyrirspurnir þurfa að berast eigið síðar en 8. október á sama netfang.

Allar nánari upplýsingar á utn.is/heimsljos

Styrkir úr  
Samstarfsjóði við atvinnulífið  
um heimsmarkmiðin

Dominic Cummings, aðalráðgjafi 
Johnsons. NORDICPHOTOS/GETTY
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+PLÚS

Mikið er um dýrðir á tískuvikunni í New York sem fram fer um þessar mundir. Þessi fyrirsæta 
undirbjó sig fyrir sýninguna I Love Pretty, sem fram fór í New York í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Kvikmyndagerðarmaðurinn Martin Scorsese mætti á opnunarkvöld alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðarinnar í Toronto í Kanada í fyrradag, þar sem fram fór frumsýningin myndarinnar Once 
Were Brothers: Robbie Robertson and The Band. NORDICPHOTOS/AFP

Fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Hillary Clinton, mætti á árlega ráðstefnu um 
efnahagsmál á Norður-Ítalíu í gær. Margir af valdamestu einstaklingum heims sækja ráðstefn-
una þar sem rætt er um þau mál sem hafa áhrif á efnahag heimsins. NORDICPHOTOS/AFP

Maður af 
hindúatrú flytur 
líkneski guðsins 
Ganesha að haf-
inu við Persa-
flóa þar sem 
því var steypt á 
bólakaf í tilefni 
af Ganesh Chat-
urthi hátíðinni 
sem stendur nú 
yfir á Indlandi.  
NORDICPHOTOS/
AFP

Mikil fagnaðarstund var þegar ástvinir Catherine Russel tóku á móti henni á Lynden Pindling flugvellinum í Nassau eftir að henni hafði verið bjargað undan fellibylnum Dorian á Bahamaeyjum. 
Björgunarteymi frá Bahama, Bretlandi og Bandaríkjunum hafa unnið hörðum höndum að björgun íbúa á eyjunum en þó hafa nú þegar um þrjátíu manns látið lífið í fellibylnum. NORDICPHOTOS/AFP



K A U P T U  M A Z D A 

M A Z D A 2

VERÐ FRÁ: 2.270.000 KR.

M A Z D A 6  S E D A N

VERÐ FRÁ: 4.090.000 KR.

M A Z D A 6  S T A T I O N

VERÐ FRÁ: 4.090.000 KR.

M A Z D A  C X - 3

VERÐ FRÁ: 3.190.000 KR.

M A Z D A  C X - 5

VERÐ FRÁ: 4.990.000 KR.

G L Æ N Ý R  M A Z D A 3  H A T C H B A C K

VERÐ FRÁ: 3.490.000 KR. G L Æ N Ý R  M A Z D A 3 ,  S E D A N

VERÐ FRÁ: 3.490.000 KR.

FRUMSÝNING 14. SEPTEMBER

N Ý R  M A Z D A  C X - 3 0

AFBURÐA HÖNNUN, AFL, LÚXUS OG 
FRÁBÆRIR AKSTURSEIGINLEIKAR 

Mazda hefur notið mikilla vinsælda og trausts á Íslandi í áratugi.
Mazda hefur líka alltaf verið í farabroddi í hönnun og tækniframförum.

Þar nær japanskt hugvit og hönnun hæstu hæðum sem skilar sér í 
stórkostlegum bílum sem fólk elskar að keyra.

Hefur þú upplifað tilfinninguna að keyra nýjan Mazda?
Í dag er upplagt tækifæri!

Komdu, skoðaðu og prófaðu!

Mazda CX-30 er nýr bíll í jeppalínu Mazda og 
kemur sem viðbót við CX-3 og CX-5 sem hafa 

slegið í gegn á Íslandi. Hönnunin er fullkomin og 
aksturseiginleikarnir framúrskarandi.

M Hybrid tækni og sérlega ríkulegur staðalbúnaður. 
Sannkallaður lúxus að utan sem innan. 

Fáanlegur bæði framdrifinn eða fjórhjóladrifinn.

Verð frá: 4.050.000 kr.

K O M D U  O G  U P P L I F Ð U  E I N S TA K A  T I L F I N N I N G U !

Brimborg Reykjavík  |  Bíldshöfða 8  |  Sími 515 7000          Brimborg Akureyri  |  Tryggvabraut 5  |  Sími 515 7050     mazda.is



 84.992 kr.  
 99.990 kr.

BELINA 
Borðstofuborð, viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

CARINA 
Borðstofuborð, hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

 93.492 kr. 
  109.990 kr.

Stækkanlegt í 270 cm með 
tveimur 50 cm stækkunum.

Stækkanlegt í 270 cm með 
tveimur 50 cm stækkunum.

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um 
prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. Gildir til 6. október 
2019, nema annað sé tekið fram og á meðan birgðir endast.

PASSO
Borðstofuborð frá Danform. Svört grind og fætur.  
Grábrún, sterk keramikplata. Stærð: 100 x 200/300 x 75 cm  159.993 kr.   199.990 kr.

Stækkanlegt í 300 cm 
með 2 stækkunum 

sem fylgja.

ALLT FRÁ  
BROSTE MEÐ

20%  
AFSLÆTTI 
UM HELGINA

DUNCAN 
Eldhúsborð, spónlögð eik. 
Stærð: Ø 105, H:75 cm.

 47.992 kr.   59.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



Ævintýralegt
haust í Höllinni

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

HUNTINGTON
Borðstofustóll. Svartir stálfætur  
og ljósgrátt áklæði.

 12.792 kr.   15.990 kr.

AKS
Borðstofu stóll.  
Mótaður krossviður í setu og baki 
með svörtu áklæði og fótum úr eik.

 25.493 kr.   29.990 kr.

DIA 
Borðstofustóll.  
Svart PU leður eða grátt áklæði.

 5.592 kr.    6.990 kr.

DC 8900 
Klassískur og sérlega fallegur sófi úr hnausþykku savoy/split leðri. Innra 
byrði bakpúða er úr dúnkurli en sessurnar hafa að auki kaldpressaðan (mjög 
endingargóðan) svamp þar undir. Fallegir eikarfætur. Fæst 2,5 og 3ja sæta í 
svörtu eða koníaksbrúnu.

2ja sæta: 196 x 86 x 80 cm

 229.492 kr.   269.990 kr.
3ja sæta: 224 x 86 x 80 cm

254.992 kr.   299.990 kr.

KYNNINGARAFSLÁTTUR
TIL MÁNUDAGS 9. SEPT.

15%
Í HÖLLINNI
NÝTT

MAX
Stílhreinn og þægilegur 
u-sófi, nettur en rúmar 
vel 4-6. Endingargott, 
grátt áklæði úr sterkri 
pólýesterblöndu. Þykk ir, 
svartir viðarfætur. 
Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 286 x 200 x 87 cm

 159.990 kr.   

RIA 
Tungusófi í retro-útliti í sléttflaueli í 
bleikum tóni eða dökkgráu áklæði. 
Mjúk bólstrun í baki og hliðum 
eykur þægindi og gefur sérstakt 
útlit. Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 222 x 148 x 78 cm 

 159.990 kr.  

LOLA 
Borðstofustóll. Svart, dökkblátt, 
dökkgrátt eða bleikt sléttflauel. 
Einnig dökkgrátt áklæði. 

 18.743 kr.   24.990 kr.
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
 

Af hverju veit 

ég svona lítið 

um þessa 

konu? Svarið 

blasir við: 

Henni hefur 

ekki verið 

hampað eins 

og kollegum 

af karlkyni.

Ákveðnar vísbendingar eru um að hland-
skálin fræga – The Urinal Fountain 
– sem bylti myndlistinni og kennd 
hefur verið við hinn fransk-bandaríska 
Marcel Duchamp, sé alls ekki hans 
hugmynd. Góð vinkona listamannsins, 

Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven, eigi verkið 
með húð og hári. Þau hafi sameinast um að kynna það 
í nafni Duchamps, því vonlaust hafi verið á þeim tíma, 
fyrir rétt rúmri öld, að listakona fengi áheyrn fyrir 
boðskapinn.

Hlandskálin samræmdist hugmyndafræði Du-
champs og skyldleiki hennar við verk sem hann 
hafði sýnt um skeið, gerð úr hversdaglegum hlutum 
– fundnum hlutum, ready made, eins og sagt er á 
ensku – fór ekkert milli mála. Hlandskálin var þúfan 
sem velti hlassinu, óháð því hvort karl eignaði sér verk 
konu. Hlandskálin gerði Duchamp að byltingarmanni 
í myndlist. Áhrifa hans gætir enn þá hjá ungu, framúr-
skarandi myndlistarfólki um allan heim.

Hvort sem þessar kenningar eru sannar, hálfsannar 
eða lognar varpa þær ljósi á þekktan veruleika. Lista-
konur hafa verið í skugga starfsbræðra sinna, óháð 
listrænu erindi. Í öllum listgreinum er fjöldi dæma um 
að efast sé um verk kvenna. Við erum ekki saklaus. 
Skilaboðin til Heklu, rithöfundarins í frábærri sögu 
Auðar Övu Ólafsdóttur, Ungfrú Ísland, sem upplifði 
sem hversdagslegan sannleik, eru: skáld eru karlkyns.

Eyborg Guðmundsdóttir myndlistarkona lést 
rúmlega fimmtug árið 1977. Sýning á verkum hennar 
Hringur, ferhyrningur og lína á Kjarvalsstöum fyrir 
fáeinum misserum, var opinberun fyrir marga 
unnendur myndlistar. Heyra mátti gesti á opnun 
spyrja hvern annan: Af hverju veit ég svona lítið um 
þessa konu? Svarið blasir við: Henni hefur ekki verið 
hampað eins og kollegum af karlkyni.

Nú stendur yfir samsýning átta listakvenna í Gall-
eríi i8 við Tryggvagötu. Arna Óttarsdóttir er yngst, 
en 99 ár eru á milli hennar og þeirrar elstu, Júlíönu 
heitinnar Sveinsdóttur. Verk Eyborgar, sem sjaldan 
hafa sést eru á sýningunni og textílmyndir eftir 
Kristínu Jónsdóttur frá Munkaþverá, konu sem ekki er 
áberandi miðað við það sem hún hefur fram að færa.

Karin Sander, höfundur pálmanna umdeildu sem 
eiga að rísa í Vogabyggð, á mottu úr gervigrasi á gall-
erísgólfinu, skírskotun í fótboltavöll. Einnig eru verk 
eftir: Rögnu Róbertsdóttur, Margréti H. Blöndal og 
Ásgerði Búadóttur.

Galleríið er ekki að blanda sér í kynjapólitík. En 
verkin standa fyrir sínu, eiga samleið hvert með öðru 
og tala til okkar, óháð kyni þeirra sem sýna. Mesta 
undrunarefnið er hvað lítið fer fyrir dýrgripum Krist-
ínar Jónsdóttur frá Munkaþverá í listalífinu.

Annað framsækið gallerí, Berg Contemporary við 
Klapparstíg, sýnir þrjár listakonur, Huldu Stefáns-
dóttur, Sigrid Sandström og Marie Söndergaard Lolk, 
sem allar eru málarar.

Vonandi eru þessar sýningar tákn um að listalífið sé 
hætt að fela konur.

Skuggi karla

Eru það mannréttindi að þurfa ekki að sitja fastur 
í umferðarteppu? Samkvæmt nýstárlegri túlkun 
varaborgarfulltrúa Flokks fólksins á stjórn-

skipunarlögum er svarið já. Ásgerður Jóna Flosadóttir 
fullyrti á fundi skipulags- og samgönguráðs Reykja-
víkur að flokkur hennar teldi meirihlutann í borgar-
stjórn tefja viljandi fyrir umferð „til að styðja þeirra 
hugmynd um að miðbærinn eigi að vera bíllaus“. 
Þetta sagði Ásgerður „mjög ósanngjarnt“ og „stríða 
gegn jafnræðisreglunni“ en jafnræðisregla stjórnar-
skrárinnar kveður á um að „allir skulu vera jafnir fyrir 
lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 
litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti“.

Órar Ásgerðar eiga sér væntanlega ekki hljómgrunn 
nema meðal örfárra frekra öfga-unnenda einkabílsins; 
heittrúarmanna sem tilbiðja við færiband Henrys Ford, 
innblásnir af heilögum koltvísýringi. Eða hvað? Getur 
verið að það leynist lítil Ásgerður í f leirum en virðist 
við fyrstu sýn?

Dánarorsök endurskoðuð
Ella Kissi-Debrah átti heima í Hither Green hverfinu í 
suðausturhluta Lundúna. Hún ætlaði að verða sjúkra-
þyrluflugmaður þegar hún yrði stór. Átta ára skrifaði 
hún breska flughernum og bað um að aldurstakmarkið 
í ungliðahreyfingu flughersins yrði lækkað svo að hún 
gæti byrjað að læra að fljúga sem fyrst. Herinn sagðist 
ætla að skoða málið. En ári síðar, í febrúar 2013, lést 
Ella. Hún var níu ára að aldri. Móðir hennar skreytti 
líkkistuna með myndum af f lugvélum Rauðu örvanna, 
listflugsveit breska hersins, sem Ella hlakkaði alltaf til 
að sjá á árlegri f lugsýningu.

Á dánarvottorði Ellu var skráð að hún hefði látist af 
völdum astmakasts. Nú, sex árum síðar, hefur breskur 
dómstóll kveðið á um að endurskoða eigi dánarorsök 
hennar.

Ella bjó nálægt einni umferðarþyngstu götu Lundúna. 

Áður en hún lést hafði Ella verið f lutt á sjúkrahús 27 
sinnum vegna astmakasta. Á síðasta ári kom Stephen 
Holgate, prófessor við Háskólasjúkrahúsið í Southamp-
ton, auga á sláandi fylgni á milli sjúkrahúsinnlagna Ellu 
og skyndilegrar aukningar á loftmengun. Holgate sagði 
það mjög líklegt að „ef ekki hefði verið fyrir ólöglegt 
magn loftmengunar hefði Ella ekki dáið“.

Akstur og andardráttur
Breskir grunnskólar tóku til starfa í vikunni. Dóttir 
mín hóf nám í sex ára bekk þar sem ég bý í London. 
Nýverið tóku skólar hverfisins upp á þeirri nýbreytni 
að loka götum kringum skólana fyrir bílaumferð við 
upphaf og lok skóladags. Með þessu á að koma í veg fyrir 
umferðaröngþveiti þegar foreldrar ferja börn sín til og 
frá skóla á bílum. Ráðstöfuninni er ætlað að bæta loft-
gæði á skólalóðinni.

Í síðustu viku var fjölskyldan stödd á Íslandi. Fékk 
dóttirin að prófa að sækja íslenskan skóla. Upplifunin 
af skólastarfinu var frábær. Eitt í fari foreldra vakti hins 
vegar furðu. Í lok hvers skóladags stóð röð af bílum 
fyrir utan skólann þar sem foreldrar sátu og biðu eftir 
börnum sínum. Slíkt væri ekki frásögur færandi ef ekki 
væri fyrir þá staðreynd að hver einasti bíll var í gangi, 
spúandi eitruðum útblæstri yfir leikvöll barnanna.

Talið er að í Bretlandi megi rekja 64.000 andlát á 
ári til loftmengunar. Ef réttarrannsókn leiðir í ljós að 
mengun dró Ellu Kissi-Debrah til dauða verður það hins 
vegar í fyrsta sinn sem loftmengun er formlega skráð 
sem dánarorsök á dánarvottorði. Fari svo kunna bresk 
stjórnvöld að hafa gerst sek um mannréttindabrot að 
sögn lögfræðings fjölskyldu Ellu. „Þau létu hjá líða að 
koma í veg fyrir andlát þótt þeim hafi verið fullljós 
hættan sem stafar af loftmengun.“

Akstur er ekki mannréttindi. Andardráttur er hins 
vegar lífsnauðsyn. Leyfum ekki okkar innri Ásgerði 
að brjótast fram. Drepum á bifreiðum fyrir utan skóla 
barnanna okkar.

Eitur og frekjur

Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 
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BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is
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Lækkaðu 
lyfjakostnaðinn
Vissir þú að verð á lyfseðilsskyldum lyfjum í verslunum 
Lyfju hefur lækkað um helming að raunvirði frá síðustu 
aldamótum? Þú getur lækkað lyfjakostnaðinn enn frekar 
með samheitalyfjum á lægra verði í verslunum okkar. 
Við hjálpum þér að finna réttu lyfin á lægra verði. 
Við getum aðstoðað.



FÓTBOLTI Erik Hamrén og Freyr 
Alexandersson, þjálfarar íslenska 
karlalandsliðsins í knattspyrnu, 
mættu líklega til komandi leikja 
með nokkuð fastmótaðar hug-
myndir um það hvernig þeir ætluðu 
að stilla byrjunarliðinu upp. Brott-
hvarf Jóhanns Berg Guðmunds-
sonar setti svo strik í reikninginn 
og meiðsli Arnórs Sigurðssonar 
fækka kostunum í kantstöðunum 
enn frekar.

Lífseigar eru þær vangaveltur 
hvort komið sé að því að gefa 
Rúnari Alex Rúnarssyni tækifæri 
í byrjunarliði liðsins og frammi-
staða Hannesar Þórs Halldórssonar 
í leik Vals gegn ÍBV í síðustu umferð 
Pepsi Max-deildarinnar gaf þeim 
umræðum byr undir báða vængi. 
Það er hins vegar gömul saga og 
ný að Hannes Þór er vanur því að 
standa sig í stykkinu með lands-
liðinu þrátt fyrir misjafna frammi-
stöðu með félagsliðum sínum.

Hannes Þór stóð sig óaðfinnan-
lega með íslenska liðinu þegar liðið 
hafði betur gegn Albaníu og Tyrk-
landi og heldur að öllum líkindum 
stöðu sinni á milli stanganna hjá 
liðinu í leiknum í dag. Eina spurn-
ingarmerkið í varnarlínunnni er 
svo hvort Ari Freyr, sem spilaði 
bæði á móti Albönum og Tyrkjum, 
eða Hörður Björgvin Magnússon, 
sem hafði átt fast sæti í liðinu fram 
að þeim leikjum, hefji leik í vinstri 
bakverðinum.

Fjar vera Jóhanns Berg sem 
gerði gæfumuninn í sigrinum 

Fá spurningarmerki hjá íslenska liðinu

Gylfi Þór Sigurðsson, Kári Árnason og Birkir Bjarnason verða í eldlínunni með íslenska liðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

„Mér sýnist flestir leikmenn 
koma í góðu standi í þessa leiki. 
Það er auðvitað spurning hvern-
ig formið er á Birki Bjarnasyni og 
Emil Hallfreðssyni sem eru án 
liðs eins og stendur en þeir eru 
miklir fagmenn og ég hef engar 
áhyggjur af þeim. Ég hugsa að 
Hamrén og Freyr muni halda sig 
við Hannes í markinu og sömu 
fimm öftustu varnarmenn og 
djúpan miðjumann sem spiluðu 
á móti Albaníu og Tyrklandi. 
Það verður erfitt að fylla skarð 
Jóhanns Berg sem var frábær 
í síðustu leikjum liðsins og 
er auðvitað einn af lykilleik-
mönnum liðsins,“ segir Brynjar 
Björn Gunnarsson, fyrrverandi 
landsliðsmaður og þjálfari kar-
laliðs HK í knattspyrnu.  

„Arnór Ingvi mun að öllum lík-
indum byrja á öðrum kantinum 
og svo þykir mér líklegt að Birkir 
eða Rúnar Már verði á hinum 
kantinum. Það fer svo eftir 
því hvaða leikplan verður sett 
upp hvernig framlínan verður 
skipuð. Þar kemur til greina að 
nýta hraða Jóns Daða og hæfi-
leika hans til þess að herja á 
bak við varnir andstæðinganna, 
líkamlegan styrk Kolbeins Sig-
þórssonar og hæfileika hans við 
að halda boltanum innan okkar 
raða eða markanef Viðars Arnar 
Kjartanssonar,“ segir Brynjar 
Björn um líklega uppstillingu 
íslenska liðsins framarlega á 
vellinum.

„Leikirnir gegn Albaníu og 
Tyrklandi og spilamennska 
liðsins í þeim leikjum gerir það 
að verkum að ég fer jákvæður 
inn í þennan leik við Moldóvu. 
Þetta eru leikir sem við verðum 
að vinna og gerum það ef við 
leikum á eðlilegri getu. Margir 
leikmenn í okkar liði hafa verið 
að spila vel bæði í Skandinavíu 
og á meginlandinu 
og koma með 
sjálfstraust inn 
í þennan leik. 
Þá kemur Aron 
Einar Gunnarsson 
ferskur til leiks frá 
Katar,” segir þessi fyrr-
verandi miðjujaxl.

gegn Albaníu og lagði upp fyrra 
mark íslenska liðsins þegar liðið 
lagði Tyrkland að velli opnar pláss 
á öðrum vængnum. Arnór Ingvi 
Traustason hefur verið að spila vel 
með Malmö í Svíþjóð á keppnis-
tímabilinu og kemur sterklega 
til greina í þessum leik. Þá hafa 
Birkir Bjarnason og Rúnar Már 
Sigurjónsson, sem eru í grunn-
inn miðjumenn, verið að leysa 
kantstöðuna hjá íslenska liðinu 
í þessari undankeppni. Albert 
Guðmundsson getur einnig leikið 

á kantinum vilji þjálfararnir auka 
sóknarkraftinn.

Jón Daði Böðvarsson spilaði svo 
frábærlega í leiknum við Tyrkland 
og sú spilamennska gæti f leytt 
honum í framherjastöðuna. Kol-
beinn Sigþórsson hefur verið að 
spila meira og meira með hverri 
vikunni sem líður fyrir sænska liðið 
AIK. Þá hefur Viðar Örn Kjartans-
son verið í góðu formi fyrir Rubin 
Kazan í Rússlandi og gæti hlotið náð 
fyrir augum þjálfaranna.
hjorvaro@frettabladid.is 

Íslenska karlalandsliðið 
í knattspyrnu mætir 
Moldóvu í undan-
keppni EM 2020 í knatt-
spyrnu karla á Laugar-
dalsvellinum síðdegis 
í dag. Þetta er fimmti 
leikur íslenska liðsins 
í undankeppninni en 
liðið hefur níu stig eftir 
fyrstu fjóra leiki sína. 
Baráttan verður hörð 
um sæti í lokakeppn-
inni og þrjú stig nauð-
synleg í þessum leik. 

Leikirnir gegn 

Albaníu og Tyrk-

landi og spilamennska 

liðsins í þeim leikjum gerir 

það að verkum að ég fer 

jákvæður í þennan leik við 

Moldóvu. 

Brynjar Björn Gunnarsson

Mörg jákvæð merki

BL ehf Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

EIGUM BÍLA Á SÉRKJÖRUM 
TIL AFHENDINGAR STAX

Renault gengur í öll verk með rétta bílinn. 
Hvort sem þig vantar langan 6  manna, 
7 manna pallbíl fyrir vinnuflokkinn eða 
snarpan og rúmgóðan rafbíl í útköllin. 

Komdu og veldu þér vinnufélaga.
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RENAULT TRAFIC CREW-VAN
6 SÆTA/FARANGURSRÝMI, DÍSIL, BEINSKIPTUR  

TILBOÐ: 3.830.645 kr. án vsk.
TILBOÐ: 4.750.000 kr. m. vsk.

RENAULT MASTER DOUBLE CAB
7 SÆTA/PALLBÍLL, DÍSIL, BEINSKIPTUR  

TILBOÐ: 3.782.258 kr. án vsk.
TILBOÐ: 4.690.000 kr. m. vsk.

RENAULT KANGOO EV
100% RAFBÍLL, SJÁLFSKIPTUR  

TILBOÐ: 3.560.000 kr.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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ÍÞRÓTTAVIKA EVRÓPU

HITTUMST HRESS  
Í LAUGARDALNUM  
HREYFUM OKKUR OG  
GLEÐJUMST SAMAN!

#BEACTIVE DAGURINN Í LAUGARDALNUM Í DAG 
Dagskrá laugardaginn 7. september

Nánar á beactive.is og Facebooksíðu 
viðburðarins BeActive dagurinn

10.00-10.30 Aqua Zumba

10.00-12.00 Parkour 

10.00-12.00 Haustmót Skautasambandsins

10.00-13.00 Old boys mót hjá Þrótti

10.00-13.30 Krikket

10.00-14.00 Rathlaup

10.00-14.00 Frisbígolf 

10.30-11.15 Húllakennsla 

12.00-14.00  

12.00-14.00 Sundknattleikur 

13.00-13.30 Qigong og Tai Chi 

13.00-15.00

13.30-15.00

14.00-16.00 

14.00-15.30 Ruðningur

14.30-15.15 Zumba

16.00-18.00

Leikhópurinn Lotta verður í anddyri  
Laugardalshallar kl. 11.30. 
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1
  Laugardalslaug, innilaug: 
         Aqua Zumba    

         Ármann, utandyra: Parkour

  Skautahöllin:  
         Haustmót Skautasambandsins 
   
  Þróttaravöllur: Old boys mót  
     
   Laugardalshöll: Krikket
          
         Torgið v/Húsdýragarðinn: 
         Rathlaup   
          
         Laugardalshöll: Frisbígolf
 
  Laugardalshöll: Húllakennsla
 
        Laugardalshöll: Opin   

        
          
 
     Laugardalslaug: Sundknattleikur       
              
                 Þvottalaugarnar: Qigong 
         og Tai Chi

         Laugardalshöll (bílastæði):   
          Götuhokkí

           Þróttaraheimilið: Hjólaferð  
          í vagni um Laugardalinn

          Júdósalur Ármanns: 
         Handstöður og „movement“ 

         TBR útivöllur: Ruðningur 
    
        Laugardalshöll: Zumba

         Laugardalsvöllur:  
        Ísland - Moldóva       
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SPARIÐ 2040% 

SPARIÐ 50% 

SPARIÐ 2050% 

SPARIÐ 40% 

SPARIÐ 30% 

SPARIÐ 30% 

AF VÖLDUM RÚMUM 

AF VÖLDUM SÆNGURVERUM 

AF ÖLLUM HÆGINDASTÓLUM 

AF VÖLDUM PLASTKÖSSUM 

AF ÖLLUM SKÓHILLUM 

AF ÖLLUM SOKKUM 

AF VÖLDUM SÆNGUM
SPARIÐ ALLT AÐ

50%



SPARIÐ
ALLT AÐ

%60 Í AFMÆLISBÆKLINGNUM
SKOÐAÐU ÖLL TILBOÐIN

Á WWW.RUMFATALAGERINN.IS

GILDIR TIL 10.09

SPARIÐ 
AF VÖLDUM SÓFUM

SPARIÐ 30% 
AF ÖLLU GARNI FRÁ KING COLE

SPARIÐ 40% 
AF ÖLLUM GARDÍNUVÆNGJUM

SPARIÐ 60% 
AF HALDI TREFJAKODDA

SPARIÐ 40% 
AF SNATI OG SNOTRA GÆLUDÝRABÆLUM

SPARIÐ 50% 
AF GOLD T30 YFIRDÝNUM

SPARIÐ 2040% 
AF ÖLLUM SVAMP- OG SPRINGDÝNUM

SPARIÐ 2030% 
AF ÖLLUM SKRIFBORÐUM

ALLT AÐ

45%

SPARIÐ 40% 
AF ÖLLUM SKRAUTPÚÐUM

SPARIÐ 2040% 
AF ÖLLUM ELDHÚS- OG SKRIFBORÐSSTÓLUM

SPARIÐ 35% 
AF ÖLLUM ÁBREIÐUM OG RÚMTEPPUM

SPARIÐ 2040% 
AF ÖLLUM VEGGHILLUM, LÖMPUM OG LOFTLJÓSUM

32
áraáráá

VIÐ GEFUM 6X

25.000 KR.
GJAFABRÉF 

Í VERSLUNUM OKKAR 
LAUGARDAGINN

7. SEPTEMBER
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Herdís Hallmarsdóttir 
formaður Hundaræktarfélags 
Íslands 

Herdís segir helgina munu 
verða viðburðaríka. „Við 
ætlum að ganga niður 

Laugaveginn kl. 13 á laugardag og 
þar eru allir hundar velkomnir í 
fylgd eigenda sinna. Um kvöldið 
verður svo galaball á vegum félags-
ins og þar gleðjumst við. Hunda-
ræktarfélag Íslands varð 50 ára á 
miðvikudaginn. Þótt það sé í stóra 
samhenginu stuttur tími hefur 
félagið vaxið og dafnað síðustu ára-
tugi og það er svo sannarlega tilefni 
til að fagna. 

Félagið var á sínum tíma stofnað 
í kringum aðgerðir sem farið var í 
til að bjarga og varðveita íslenska 
fjárhundinn sem er menningararf-
leifð okkar Íslendinga. Vel tókst til 
enda er stofn hundakynsins sterkur 
og ræktun í góðum höndum. Við 
höfum líka vaxið og látum okkur 
allt varða sem tengist ræktun og 
rækt við hund og hundahald, hvort 
sem um er að ræða hvers konar 
þjálfun hunds og samvinnu hans 
og manns eða baráttu fyrir betri 
hundamenningu á Íslandi. Ýmis-
legt hefur áunnist en við eigum 
enn langt í land til að hunda-
hald verði jafn sjálfsagt 
og njóti sömu virðingar 
og í nágrannalöndum 
okkar,“ segir hún.

Herdís á ástralska 

fjárhunda og ræktar Sheltie hunda 
í samstarfi við vinkonu sína, Lilju 
Dóru, undir ræktunarnafninu 
Undralands. „Þetta eru fjörugir og 
kátir fjárhundar. Þeir elska hreyf-
ingu og nærveru eiganda síns.“

Hefur þú alltaf átt hunda?
„Ég hef alltaf umgengist hunda. 

Afi og amma áttu Rough Collie í 
sveitinni. Það tók mig nokkur ár 
að væla í foreldrum mínum sem 
loksins þegar ég var níu ára féllust 
á að gefa mér fyrsta hundinn minn, 
hann Bangsa af tegundinni Poodle. 
Ég held ég hafi náð að smita pabba, 
en eftir það var alltaf hundur á 
æskuheimilinu. Eðlilega, eftir að 
ég stofnaði mitt eigið heimili, fékk 
ég mér hund um leið og ég hafði 
aðstæður til,“ segir Herdís sem 
segir tryggari félaga ekki til. „Þeir 
taka manni alltaf fagnandi, njóta 
núlíðandi stundar og gera tilveruna 
litríkari og betri.“

  Tryggari 
félagi er    
   ekki til Stefanía Stella Baldursdóttir og hundarnir hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég á erfitt með að gera upp á milli þess að fara í góða göngu í fallegri náttúru eða kúra þreytt og útitekin eftir slíka 
göngu,“ segir Herdís spurð um hvernig henni finnst best að eiga gæðastund með hundinum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stefanía Stella Baldursdóttir
hundaþjálfari 

Stefanía þjálfar hunda fyrir 
sýningar og hefur náð góðum 
árangri. Hún er í landsliði 

ungra hundasýnenda. Hún á sjálf 
einn Afghan hund og tvo Pug 
hunda. „Ég hef mjög gaman af 
hundasýningum og að þjálfa hunda 
fyrir sýningar. Hundunum mínum 
þykir það einnig mjög skemmtilegt 
þar sem það er nammi í boði. Ég hef 
einnig prófað hundafimi og stefni á 
að stunda það meira í framtíðinni.

Tinni, Afghan hundurinn minn, 
er mjög sjálfstæður og öðruvísi en 
f lestir hundar sem ég hef þjálfað 
eða kynnst. Hann er meira eins og 
köttur en hundur. Hann gerir allt á 
sínum forsendum en hann er yndis-
legur, orkumikill og mjög ljúfur. 
Púki, eldri Pug hundurinn minn, 
er mjög skemmtilegur og fyndinn. 
Hann er ótrúlega f ljótur að læra 
trikk og er í hundafimi. Hann er 
mjög rólegur en er alltaf til í að 
gera hluti eins og að fara í fjall-
göngu eða þjálfa fyrir sýningu. 

Glowie er nýjasta viðbótin 

Hundar og eigendur 
þeirra ganga niður 
Laugaveginn í dag. 
Hundaræktar-
félag Íslands fagnar 
hálfrar aldar afmæli. 
Herdís Hallmars-
dóttir, formaður fé-
lagsins, og Stefanía 
Stella Baldursdóttir 
segja frá sínum fé-
lögum og af hverju 
þeir gera tilveruna 
betri og litríkari.

ÞEIR ERU ALLTAF GLAÐIR
AÐ SJÁ ÞIG, DÆMA ÞIG 
EKKI OG ÞÚ ERT LJÓSIÐ Í
LÍFINU ÞEIRRA.

ÞAÐ TÓK MIG NOKKUR ÁR
AÐ VÆLA Í FORELDRUM 
MÍNUM SEM LOKSINS 
ÞEGAR ÉG VAR NÍU ÁRA 
FÉLLUST Á AÐ GEFA MÉR 
FYRSTA HUNDINN MINN.

og er fimm mánaða Pug. Hún er 
alveg snarrugluð og er með orku á 
við maraþonhlaupara. Það getur 
verið mjög gaman að henni en hún 
er mikill óviti enn þá þar sem hún 
er mjög ung.“

Stefanía Stella segir hunda gefa 
mikið af sér og gæti ekki hugsað sér 
lífið án þeirra. „Þeir eru alltaf glaðir 
að sjá þig, dæma þig ekki og þú ert 
ljósið í lífinu þeirra,“ segir hún og 
segist helst njóta þess að fara með 
þá í góða göngu á fallegum stað eða 
kúra með þeim yfir góðri mynd. 

Hverjir eiga ekki að eiga hunda?
„Fólk sem hefur ekki tíma eða 

efni á því. Finnst einnig að fólk ætti 
að plana fram í tímann þar sem 
hundar lifa að meðaltali 9-13 ár og 
þeir eru partur af fjölskyldunni. 

Persónulega myndi ég ekki fá mér 
hund ef ég hefði ekki stöðugt 

húsnæði í þennan tíma eða 
nægan tíma til að sinna 

honum.“ –kbg
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Ragnheiður Kristín  
Sigurðardóttir
Ég mæli með að æfa sig í byrjun 
án stangar til að ná hreyfingunni 
rétt. Til dæmis er hægt að nota 
kústskaft.

 Settu stöngina í um það bil 
bringuhæð.

 Gríptu þéttingsfast utan um 
stöngina – misjafnt er hversu 
mikið bil fólki finnst best að 
hafa á milli handanna.

 Farðu alveg undir stöngina og 

settu bakið í hana, passaðu að 
vera fyrir miðri stöng.

 Lyftu stönginni ákveðið og 
taktu eitt skref aftur.

 Hafðu axlabreidd á milli fóta.
 Þrýstu hnjám út á við, alls ekki 
láta þau fara inn á við, og láttu 
þau benda um það bil í sömu 
átt og tærnar.

 Dragðu andann inn djúpt og 
haltu honum inni í gegnum 
alla hreyfinguna.

 Byrjaðu hreyfinguna í mjöðm-
unum. Mjaðmaliðirnir eiga 

Lærðu að gera hnébeygju

Ragnheiður Kristín. 

Í dag, laugardag, efnum við til sölusýningar í 
verslun okkar, Nóatúni 4, frá kl. 10 til 16. 

Skoðaðu nýja 
Tækifærisbæklinginn 
okkar!

TækiTTTTTææææækkkkkiiiii

fæ
ri

Hjá okkur færðu þýsk gæðatæki frá 

Siemens, Bosch og Gaggenau. Við 

bjóðum fjölda glæsilegra tækja á 

sérstöku Tækifærisverði í mars. 

Einnig verður sölusýning í verslun okkar 

laugardaginn 9. mars. Þann dag veitum 

við afslátt af öllum vörum sem ekki eru 

þegar á afslætti. 

Opið frá kl. 10 til 16.

s ý n i n g

Þar gefst tækifæri til að skoða það nýjasta sem við bjóðum. Meðal annars nýju vörurnar frá 
BergHoff, ferðakrúsir og svo ferðasett sem er tilvalið fyrir nestið í skólann eða vinnuna. Pottarnir 
frá þeim hlutu hin virtu hönnunarverðlaun reddot design award nú í ár og er viðloðunarfrí húðin á 
pottunum og pönnunum laus við öll eiturefni. 

Siemens og Bosch

Svo er um að gera að skoða fallegu lampana okkar sem leiða haustið inn á heimilið þitt.

öllum vörum sem ekki eru nú þegar á 
Tækifærisverði. 

Komið og njótið dagsins með okkur!

Forvitnilegir hundar 
í ræktun á Íslandi 

að hreyfast á undan hnélið-
unum.

 Beygðu þig niður (eins og 
þú værir að setjast í stól), 
að minnsta kosti þannig að 
mjaðma- og hnéliður séu í 
sömu hæð, helst neðar.

 Farðu sömu leið upp.

Meiri fróðleik og kennslumynd-
band með Ragnheiði sem sýnir 
rétta líkamsbeitingu er að finna 
á frettabladid.is

Saluki

Shar Pei 

Bichon Frise

Russian Toy

Old English 
Sheepdog

Lhasa Apso

Bedlington terrier 

Dachshund 
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VIÐ STÓÐUM SVO FYRIR 
UTAN REYKJAVÍKUR-
FLUGVÖLL MEÐ BJÓRDÓS 
OG JÓNU OG HORFÐUM Á 
HVOR ANNAN OG BARA 
HLÓGUM. HVAÐ VORUM 
VIÐ NÚNA KOMNIR ÚT Í!

Það líður varla sá dagur 
að ég hugsi ekki til 
hans,“ segir Frosti Run-
ólfsson um besta vin 
sinn Loft Gunnarsson 
sem féll frá árið 2012. 

„Það eru hversdagslegir hlutir sem 
leiða hugann að honum, til dæmis 
áhugaverðir sjónvarpsþættir eða 
tónlist, eitthvað sem ég hefði viljað 
deila með honum.“

Loftur Gunnarsson hafði verið 
heimilislaus um nokkurt skeið 
þegar hann lést 32 ára gamall árið 
2012. Minningarsjóður Lofts Gunn-
arssonar var stofnaður af ástvinum 
hans það sama ár í þeim tilgangi að 
bæta hag útigangsmanna í Reykja-
vík og berjast fyrir því að mannrétt-
indi þeirra séu virt. Loftur Gunn-
arsson hefði orðið fertugur þann 
11. september næstkomandi. Af því 
tilefni verða haldnir styrktartón-
leikar þar sem allar tekjur munu 
renna beint til þess að bæta aðbún-
að útigangsmanna í Reykjavík.

Litli og stóri
Frosti og Loftur kynntust á ungl-
ingsárum. „Við bjuggum nálægt 
hvor öðrum í Garðabænum og 
urðum mjög fljótt nánir vinir þótt 
það hafi verið tveggja ára aldurs-
munur á okkur. Ég var þrettán ára 
og hann var fimmtán ára gamall. 
Hann var hávaxinn, eiginlega risa-
stór og spilaði körfubolta. Ég held ég 
hafi náð honum upp í mitti,“ segir 
Frosti og brosir út í annað. „Við 
vorum alltaf kallaðir litli og stóri.“

Frosti og Loftur bjuggu báðir að 
því að grípa f ljótt í húmorinn og 
höfðu svipaðar hugmyndir um lífið. 
„Við hugsuðum eins og kláruðum 
setningar hvor annars. Hann var á 
hjólabretti og mér fannst það töff og 
við byrjuðum að skeita saman. Ef ég 
keypti mér eitthvað flott, til dæmis 
eins skó og Kurt Cobain, hetjan mín 
og fyrirmynd, átti, þá gerði hann 
það líka. Við vorum mjög tengdir, á 
milli okkar voru órjúfanleg bönd.“

Frosti segist aldrei fyrr hafa 
skynjað vináttuna, örlög Lofts og 

Strákar mega gráta
Þeir voru kallaðir litli og stóri og voru óaðskiljanlegir vinir. Þeir 
Frosti Runólfsson og Loftur Gunnarsson. En örlög þeirra urðu ólík.

Frosti og Loftur, „litli og stóri“. 

sögu þeirra vina sterkar en einmitt 
nú eftir að hann hætti sjálfur að 
drekka fyrir rúmu ári.

„Ég hef eiginlega verið fullur 
síðan ég var þrettán ára gamall. 
En Loftur byrjaði fremur seint að 
drekka. Ég byrjaði að drekka strax 
í áttunda bekk, hann fór á sitt fyrsta 
fyllerí þegar ég var í tíunda bekk. Þá 
var hann átján ára. Eftir á að hyggja 
held ég að hann hafi byrjað svona 
seint af óttablandinni virðingu. 
Þegar hann datt fyrst í það þá var 
það bara eins og hann hefði fundið 
það sem honum var ætlað, hann 
opnaði pandóruboxið.“

Frosti segist stundum hugleiða 
hvað það hafi verið sem gerði það 
að verkum að það var Loftur sem 

endaði á götunni en ekki hann. Og 
hvers vegna alkóhólisminn greip 
hann svo föstum tökum. „Loftur 
var f lókinn persónuleiki og mjög 
listrænn. Hann sagðist alltaf vilja 
vera frjáls eins og fuglinn. Það væri 
hann sem hefði valið sér þetta líf. 
Hann sagðist ekki trúa á kerfið og 
hafði sterkar skoðanir á því hvað 
lífið snýst um. Þannig er það oft, 
réttlætingin er svo sterk.

Það virðist ekki skipta máli hvort 
þú kemur af góðu heimili eða ekki, 
alkóhólisminn kviknar samt sem 
áður. Ég veit um marga slíka, ég er 
til dæmis einn þeirra. En það tók 
langan tíma fyrir Loft að enda á 
götunni enda stóðu honum allar 
dyr ástvina opnar. Í upphafi neit-

aði hann að lúta þeim reglum sem 
fylgja því að búa á heimili foreldra 
sinna. Hann f lutti út og drykkjan 
tók völd. Og svo er það þannig að 
þegar þú drekkur þá borgar þú 
ekki reikningana þína. Þú ert eins 
og í öðrum heimi og afneitunin og 
réttlætingin ræður för.

Ég finn þetta sjálfur þótt ég hafi 
ekki farið sömu leið og Loftur. Ég 
sótti mér aðstoð í júní á síðasta ári 
og lagðist inn á Vog. Mér hefur sjald-
an liðið jafn vel, það er eins og hulu 
hafi verið svipt af. Ég sé lífið svo 
skýrt. Ég hef lagt mikið á samband 
okkar Hrafnhildar og þetta hékk 
allt saman hjá mér á lyginni,“ segir 
Frosti. Kærastan hans er Hrafn-
hildur Hólmgeirsdóttir og eiga þau 

von á sínu fyrsta barni saman seint 
í desember.

Útlegðin á Kárahnjúkum
„Við drukkum mikið saman við 
Loftur,“ segir Frosti og rifjar upp 
minnisstætt ár með vini sínum 
austur á Kárahnjúkum. „Árið 2004 
hætti ég með konunni minni í smá 
tíma og hélt að samband okkar 
væri bara alveg búið. Sem betur 
fer var það ekki en á þessum tíma 
trúði ég því. Ég bjó í herbergi á 
Hringbrautinni og las Bukowski og 
svona,“ segir Frosti. „Þá bjó hann 
Loftur ekki neins staðar. Ég fékk þá 
hugmynd í kollinn að ráða okkur 
í vinnu á Kárahnjúkum og sagði 
honum ekki einu sinni af því. Ég 
hringdi bara í hann og tilkynnti 
honum þetta og hann sagði bara: 
Já, allt í lagi, ókei. Þetta var svona 
sjálfskipuð útlegð hjá okkur.

Við stóðum svo fyrir utan Reykja-
víkurflugvöll með bjórdós og jónu 
og horfðum hvor á annan og bara 
hlógum. Hvað vorum við núna 
komnir út í!“

Frosti og Loftur voru einu 
íslensku verkamennirnir á Kára-
hnjúkum. „Íslendingarnir sem 
unnu þarna voru allir á einhverjum 
græjum eða í stjórnendastöðum en 
við Loftur vorum einu verkamenn-
irnir af Íslendingunum. En þarna 
voru 1.200 manns samankomnir 
og f lestir af erlendu bergi brotnir. 
Loftur sá þetta svo skemmtilega 
og kunni vel við hversu svaðalegt 
þetta var allt saman. Í minningunni 
var það að koma þangað eins og að 
stíga inn í Mad Max-mynd eða að 
fara í fangelsi. Við fengum afhentan 
kraftgalla, hamar, stígvél og hjálm. 
Þetta voru svo tólf tíma vinnudagar, 
sex daga vikunnar uppi á öræfum. 
Á sunnudögum var okkur svo keyrt 
á Egilsstaði þar sem við fengum að 
vera frjálsir í þrjár klukkustundir. 
Einu sinni í mánuði fékk maður svo 
að fara til Reykjavíkur og þá eydd-
um við Loftur öllu sem við höfðum 
unnið okkur inn í sukk og rugl. Þá 
var veisla!“

Orðinn maður götunnar
Frosti segir að í nokkurn tíma áður 
en Loftur hneig niður á Laugaveg-

„Allar hetjurnar mínar voru fíklar. Eða hötuðu samfélagið eða drápu sig,“ segir Frosti um fyrirmyndir sínar þegar hann var unglingur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

oru fíklar. Eð

7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R24 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Skoðaðu jólaveislurnar og bókaðu tímanlega á jolabod.is

Gleðjumst yfir góðum mat á aðventunni
Nú er rétti tíminn til að bóka borð, borðstofu eða sal fyrir fjölskylduna, vinahópinn eða vinnufélagana 

um jólin. Fjórir ólíkir veitingastaðir með eitt sameiginlegt markmið: Að gera jólin þín gleðilegri.

GJAFABRÉF ICELANDAIR HÓTELA – HVAÐ EF ÞAÐ VÆRI HÆGT AÐ PAKKA INN UPPLIFUN? 
Gefðu gjafabréf út að borða, sem gildir á VOX, Geira Smart, Slippbarnum og Satt. Þú gengur frá kaupunum á icelandairhotels.is



inum og lést svo nokkrum klukku-
stundum síðar á gjörgæsludeild 
Landspítalans hafi hann verið 
búinn að taka það í sátt að vera 
utangarðsmaður. „Það gerðist eitt-
hvað í kollinum á honum. Hann 
fylltist ró og var bara búinn að sætta 
sig við þetta líf. Hann var bara orð-
inn maður götunnar. Svolítið eins 
og hann væri bara búinn að gefast 
upp. Áður hafði hann átt tíma inn á 
milli þar sem hann reyndi að hætta, 
en því miður entist það aldrei lengi. 
Það þarf svo markvissan og mikinn 
stuðning við þá sem eru á þessum 
stað og vilja snúa við blaðinu. Hvað 
bíður þeirra? Það verður eitthvað 
að bíða fólks, ég er til dæmis með 
gott bakland núna. Á konu og þak 
yfir höfuðið og þrjá ketti og lífið er 
bjart fram undan. En ég veit alveg 
hvernig það er þegar maður sér enga 
aðra lausn en að drekka.“

Frosti segist halda að þótt Loftur 
hafi verið búinn að sættast við 
götulífið hefði hann getað hjálpað 
honum.

„Hann gat verið rosalega erfiður 
þegar hann var drukkinn. Ég bjó um 
tíma á Laugavegi og hann kom oft 
og bankaði upp á hjá mér. Betlaði 
stundum og var með læti, ég var þá 
stundum leiðinlegur við hann. Ég 
hugsa um þetta af eftirsjá og í dag 
væri ég algjörlega tilbúinn til að 
hjálpa honum. Ég var það bara ekki 
þá, ég var alveg jafn veikur og hann. 
Bara á öruggari stað. Og ég held það 
eigi við um marga. Þeir eru jafn 
veikir en á öruggari stað en Loftur 
var. Og það er ekki sjálfgefið.“

Strákar mega ekki gráta
Talið berst að tilfinningum og fyrir-
myndum stráka á unglingsaldri. 
Það sé lítið við því að gera að fyrir-
myndirnar lifi lífi sem leiðir til glöt-
unar. „Ég held að það sé því miður 
enn þá þannig að strákar megi ekki 
gráta og sýna tilfinningar sínar eða 
pæla í þeim. Það er eins og það taki 
kynslóðir að læra þessa hluti. Ég 
er 38 ára gamall og er í fyrsta sinn 
að tækla hluti út frá tilfinningum 
og finnast ég mega það. Án þess að 
grípa í f löskuna eða eitthvert dóp 
til að deyfa mig. Og ég hef verið 
listamaður alla ævi, allar hetjurnar 
mínar voru fíklar. Eða hötuðu 
samfélagið eða drápu sig. Tilheyra 
ákveðinni andfélagslegri trúar-
stefnu. Þegar ég var lítill var hetjan 
mín Kurt Cobain, heróínisti sem 
skaut sig í hausinn. Í dag er þetta 
alveg eins, nema það eru rapparar 
sem rappa um oxý. Og þetta mun 
aldrei breytast. En það þarf að ræða 
þetta. Það þarf að aðstoða stráka 
við að bera kennsl á tilfinningar 
sínar og á þetta skaðlega mynstur 
sem einkennir drykkju margra 
Íslendinga og felst í að deyfa til-
finningalífið.

Sem ungum listamanni fannst 
mér það eiginlega bara skylda mín 
að nota eiturlyf og þetta voru svo 
ótrúlega mörg ár sem fóru í súginn. 
Það er svolítið erfitt að horfa til 
baka og hugsa um það hvað ég hefði 
getað gert við allan þennan tíma.

Vaknar glaður
Ég hefði getað verið hugrakkari og 
kafað dýpra í hlutina. Þetta þurfa 
ungir listamenn að vita, þeir eiga 
ekki að vera feimnir við að sækja 
sér hjálp við drykkju og neyslu. Það 
þarf ekki að vera fyllibytta til þess 
að vera töff listamaður, þvert á móti. 
Ég vildi óska að ég hefði áttað mig á 
þessu fyrr því tíminn er það mikil-
vægasta sem maður hefur.

Nú vakna ég á morgnana og er 
glaður, möguleikarnir eru fleiri. Þó 
að ég sé reyndar enn að díla við eft-
irköstin eftir 25 ára stanslaust partí. 
Það tekur tíma. Það má segja að ég 
sé búinn að skola bílinn en þurfi nú 
að fara að skoða undir húddið. Ég 
þarf að halda áfram að rækta minn 
innri mann. Mér finnst ég hafa verið 
eins og uppvakningur, en nú sé ég 
til staðar.“

Frosti er einn þeirra sem skipu-
leggja minningartónleikana á Hard 
Rock á miðvikudaginn í næstu viku. 
Hann hefur einnig gert heimildar-
myndina Meinvill í myrkrunum lá 
sem fjallar um Loft. Myndin verður Frosti og Loftur á Kárahnjúkum. MYND/SPESSI

Ég hefði getað 
verið hugrakk-
ari og kafað 
dýpra í hlutina. 
Þetta þurfa ung-
ir listamenn að 
vita, þeir eiga 
ekki að vera 
feimnir við að 
sækja sér hjálp 
við drykkju og 
neyslu. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VALLI

sýnd þann 15. september næst-
komandi í Bíó Paradís og rennur 
sömuleiðis allur ágóði af miðasölu í 
minningarsjóðinn. Hann og Hrafn-
hildur kærasta hans eru samhent í 
starfi sínu fyrir sjóðinn og styðja 
almennt við málefnið. Þau tóku þátt 
í þöglum mótmælum um aðstæður 
útigangsmanna á Austurvelli á dög-
unum.

Minnast Lofts
„Hrafnhildur hefur verið kærastan 
mín í átján ár og hefur mikið hjálp-
að til í undirbúningnum fyrir minn-
ingartónleikana. Hún var líka góð 
vinkona Lofts og við fórum saman 
í gær á þögul mótmæli sem móðir 
Þorbjarnar Hauks, sem einnig lést 
á götunni, stóð fyrir við Alþingis-
húsið. Þar hittum við Hrafnhildur 
Heiðu Björg Hilmisdóttur, formann 
velferðarráðs, og ræddum aðeins 
við hana. Okkur þótti vænt um að 
hún þekkir það mikilvæga starf sem 
minningarsjóður Lofts hefur unnið 
og hjarta hennar er á réttum stað. 
Hún er bara einn hlekkur í þessari 
baráttu svo fleiri innan borgarinnar 
verða að styðja við þessar úrbætur 

Þeir sem komast ekki á tón-
leikana eða sýningu heimildar-
myndar um Loft í Bíó Paradís en 
vilja styðja við minningarsjóð 
Lofts geta lagt inn á reikning 
sjóðsins.

Bankanr. 318-26-5171 
Kt. 461112-0560

sem þarf, og fyrst og fremst þarf 
peninga og til þess erum við að 
halda þessa tónleika.“ 

Þeir tónlistarmenn sem koma 
fram á minningartónleikunum 
gefa vinnu sína málstaðnum. Á 
meðal þeirra sem koma fram eru 
Krummi, Pétur Ben, K.K og Syca-
more Tree en Gunnar Hilmarsson 
var mágur Lofts og hefur verið afar 
ötull í störfum sínum í þágu sjóðs-
ins. „Við viljum fyrst og fremst safna 
í minningarsjóðinn til góðra verka 
og vekja athygli á málstaðnum en 
líka eiga góða kvöldstund, hlusta 
saman á góða tónlist og minnast 
Lofts. Hann átti marga góða vini.“
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 9. september eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
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Vínilparket er valkostur fyrir þá sem 
kjósa góða hljóðvist, mikla mýkt og 

gólfefni sem endist og endist.

VÍNILPARKET



GERÐU KRÖFUR
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mér sé betra. Ég hef opið inn á skrif-
stofuna mína og birti reglulega for-
stjórapistla eins og ég gerði sem for-
stjóri Landspítalans.“

Oft einmanalegt
Björn býr einn í Stokkhólmi virka 
daga vikunnar og f lýgur heim til 
Íslands til fjölskyldunnar eins oft 
og hann getur. Hann er giftur Hörpu 
Árnadóttur myndlistarkonu og 
saman eiga þau fimm börn.

Er ekkert erfitt að vera svona lengi 
fjarri fjölskyldunni?

„Ég leigi íbúð hér í borginni og 
vissulega er það oft svolítið ein-
manalegt. En nýt þess þá vel að vera 
með fjölskyldunni og tveggja ára 
gömlu barnabarni mínu þegar ég 
er á Íslandi um helgar. Og stundum 
kemur fjölskyldan auðvitað til mín.

Elsti sonur minn er í skóla í 
Gautaborg og yngri börnin eru á 
Íslandi í skóla. Þau voru hér í borg-
inni síðasta vetur og gengu í sænsk-
an skóla en þó að heimurinn sé lítill 
þá getur verið f lókið fyrir börn að 
skipta um umhverfi. Og það varð úr 
að næstyngsta barnið okkar vildi 
fara í menntaskóla heima á Íslandi 
og fylgja félögum sínum. Ég skil það 
ósköp vel,“ segir Björn frá.

Þegar Björn er fjarri fjölskyldunni 
teygist stundum úr vinnudeginum.

„Þegar ég er hér einn úti og eng-
inn af fjölskyldunni með mér þá eru 
vinnudagarnir oft lengri. Þá er ég 
burtu frá heimilinu í allt að þrettán 
tíma á dag og stundum hætti ég ekki 
þegar heim er komið og held áfram 
að vinna,“ segir Björn og tengir það 
bæði við fjölda verkefna og ein-
manaleikann sem fylgir því að vera 
fjarri fjölskyldunni.

Ertu undir of miklu álagi?
„Álag er eitthvað sem maður 

leggur á sjálfan sig. Ég á skilti sem 
minnir mig á hugarfarið: Keep calm 
and just do it. Svo fékk ég skilti að 
gjöf frá syni mínum sem inniheldur 
öllu einfaldari en ágæt skilaboð; 
Deal with it!

Verkefnin eru mörg og fyrstu 
vikurnar í starf i voru líklega 
þær erfiðustu. Þegar maður er að 
breyta miklu og leiða stóran hóp 
fólks í gegnum erfitt tímabil þá er 
mikilvægt að vera sýnilegur, vera 
til staðar. Þannig sýnir maður að 
maður stendur raunverulega fyrir 
og trúir á breytingarnar. Eftir að við 
komum til baka eftir sumarleyfi þá 
hef ég til dæmis haldið þrjá starfs-
mannafundi sem samtals sóttu yfir 
þúsund manns.“

Hvernig stjórnandi ertu?
„Ég vil dreifa sem mestri ábyrgð 

en á sama tíma vil ég hafa góða yfir-
sýn. Ég vil að fólk leiti til mín og þess 
vegna hef ég alltaf opnar dyrnar inn 
á skrifstofuna. Það er aðallega ef ég 
þarf að taka áríðandi símtöl sem ég 
loka dyrunum á meðan.“

Lærði af kreppunni
Ég lærði margt af kreppunni á 
Íslandi, það er hægt að taka erf-
iðar ákvarðanir ef allir eru sam-
mála um að það sé ekkert val um að 
gera annað. Það skiptir miklu máli 
að upplýsa fólk þannig að það viti 
nákvæmlega hver staðan er. Að það 
sé enginn feluleikur.“

Plastbarkaígræðslumálið svo-
kallaða vofir enn yfir sjúkrahúsinu. 
Afleiðingar þess að skurðlæknirinn 
Paolo Macchiarini blekkti sérfræð-
inga til þátttöku við ígræðslu plast-

barka í sjúklinga hafa verið miklar 
fyrir orðspor spítalans. Málið teygði 
anga sína til Íslands með aðkomu 
íslenskra lækna.

Voru handjárnaðar við rúmin
„Það er enn til skoðunar hjá sak-
sóknaranum í Svíþjóð hvort það 
eigi að höfða mál og þá gagnvart 
hverjum. Þetta hefur legið eins og 
mara yfir spítalanum, en mest þó 
yfir háskólanum og hafði mikil 
áhrif á stjórn skólans, rektor og 
helstu yfirmenn. Hér innanhúss er 
málið víti til varnaðar,“ segir Björn.

Sjálfur hefur Björn þurft að svara 
fyrir siðferðileg álitaefni. Hann sat 
í stjórn sænska heilbrigðisfyrir-
tækisins Global Health Partner sem 
rekur ríkissjúkrahús í Ajman í Sam-
einuðu arabísku furstadæmunum. 
Samkvæmt lögum landsins þurftu 
heilbrigðisstarfsmenn að afhenda 
yfirvöldum konur sem eignuðust 

börn utan hjónabands og áður en 
GHP kom að rekstri sjúkrahúsanna 
voru þær handjárnaðar við rúmin í 
fæðingunni.

„Mér f innst eðlilegt að taka 
hreinskilnislega umræðu um þessi 
siðferðilegu álitaefni sem koma 
upp. Spurningin er, áttum við að 
reyna að bæta og bjarga manns-
lífum með því að stíga inn í rekst-
urinn og koma að breytingum á 
sjúkrahúsinu eða halda okkur 
fjarri og vita þá að ástandið og með-
ferðin á konunum yrði óbreytt? Við 
hefðum getað sagt: Nei, þetta er 
siðfræði sem við þekkjum ekki og 
viljum ekki samþykkja, og sleppt 
þátttöku, en ákváðum að reyna að 
breyta ástandinu til hins betra. Á 
meðan fyrirtækið kom að rekstri 
sjúkrahúsanna náðum við að gera 
mikið fyrir heilbrigðiskerfið þar 
ytra og þessar konur sem áttu mjög 
undir högg að sækja. Við gerðum 
allt sem við gátum innan laga 
landsins,“ segir hann.

Björn er ekki fyrsti Íslendingur-
inn til að sitja á forstjórastóli. Birg-
ir Jakobsson, sem nú starfar sem 
aðstoðarmaður Svandísar Svavars-
dóttur heilbrigðisráðherra var for-
stjóri sjúkrahússins um árabil. 

Björn segist ekki hugsa mikið um 
það hversu lengi hann muni sitja á 
forstjórastól. „Ég horfi á verkefnin 
fram undan. Þetta er glæsilegt 
sjúkrahús í glænýrri byggingu, 
við búum yfir mikilli sérfræði-
þekkingu og erum til dæmis með 
bestu geislameðferðar vélar á 
Norðurlöndum. En við verðum að 
fá vinnufrið og til þess verður fjár-
hagurinn að komast í jafnvægi. Ég 
einblíni á þessi markmið.“

ÉG ÞURFTI AÐ TAKA HAND-
BREMSUBEYGJU, ÞVÍ ÞAÐ 
VAR ORÐIÐ MJÖG BRÝNT 
AÐ STÖÐVA TAPREKSTUR-
INN.

Björn Zoëga, forstjóri 
Karolínska háskóla-
sjúkrahússins í Stokk-
hólmi, er staddur á 
skrifstofu sinni í Solna. 
Hann hefur átt anna-

saman dag og á meðan hann ræðir 
við blaðamann bíða aðrir eftir því 
að ná tali af honum. Vinnudagarnir 
geta orðið langir.

Björn tók við starfi forstjóra 
sjúkrahússins í apríl og vissi strax 
að hans beið erfitt og krefjandi 
verkefni. Í upphafi árs var álitið að 
taprekstur yrði um 10,6 milljarðar 
króna. Fjárhagur sjúkrahússins var 
kominn algjörlega úr böndunum, 
líklega má rekja ástæðuna til þess 
að verið er að f lytja starfsemi þess 
yfir í glænýtt og tæknilega fullkom-
ið sjúkrahús. Kostnaður við bygg-
ingu þessa nýja sjúkrahúss hefur 
ratað reglulega í fréttir sænskra 
dagblaða.

Eftir rúman mánuð í nýju starfi sá 
Björn sig tilneyddan til að segja upp 
550 starfsmönnum. Hann tók þá 
ákvörðun að segja ekki upp starfs-
mönnum sem starfa með sjúkl-
ingum heldur voru uppsagnirnar 
í hópi stjórnenda sjúkrahússins. 
Á sjúkrahúsinu starfa um 16.000 
starfsmenn. Og hann telur líklegt 
að hann þurfi að segja f leiri starfs-
mönnum upp störfum áður en árið 
er á enda.

Tók handbremsubeygju
„Ég þurfti að taka handbremsu-
beygju, því það var orðið mjög 
brýnt að stöðva tapreksturinn. En 
þetta er þungt og mikið skip og 
það tekur tíma að snúa því,“ segir 
Björn. „Fyrstu þrír mánuðir ársins 
voru hræðilegir, ég kom til starfa í 
apríl og við erum smám saman að 
vinda ofan af hallanum og ég hef 
þurft að taka mjög erfiðar ákvarð-
anir. Hallinn var í upphafi árs 10% 
af veltu, nú er hann á bilinu 7-8% 
og við stefnum að því að hann fari 
niður fyrir 0%.

Björn stýrði Landspítalanum 
eftir efnahagshrunið og sagði upp 
í mótmælaskyni árið 2013 eftir að 
hafa þurft að standa lengi í niður-
skurðaraðgerðum. Hann hafði áður 
en hann sagði upp lengi og ítrekað 
bent stjórnvöldum á að lengra yrði 
ekki gengið.

Það hlýtur að vera erfitt að standa 
enn og aftur í þessum sporum? 
Hvernig er andinn á meðal starfs-
manna?

„Hópuppsögn er flókin, það tekur 
við sex mánaða þögn á meðan 
starfsfólk vinnur uppsagnarfrest-
inn. Bráðum er sá tími á enda og það 
er óróleiki á meðal viss hluta starfs-
fólks. Ég hafði aldrei stigið fæti inn 
á Karólínska sjúkrahúsið áður en 
ég varð forstjóri. Svo að ég er enn að 
reyna að fá raunsanna mynd af því 
hvernig starfsfólki líður og hvernig 
vinnuandinn er. Ég rýni í starfs-
mannakannanir og í þeim kemur 
fram að starfsmenn upplifa að lítið 
hafi verið hlustað á þeirra sjónar-
mið, það hafa verið gerðar margar 
breytingar, innleitt nýtt skipurit, 
verkefnum breytt og það standa 
yfir f lutningar í nýtt húsnæði. Það 
er komin þreyta í mannskapinn og 
það er skiljanlegt. Það er þreytandi 
að standa í löngu breytingaferli sem 
er umdeilt í þokkabót. Ég hef reynt 
alveg frá því ég kom hingað að opna 
allt ferlið og segja fólki hiklaust 
hver staðan er. Fólk á ekki að þurfa 
að spyrja, það er í hlutverki mínu 
að vera fyrstur til að segja því hver 
staðan er. Ég hef líka reynt að breyta 
skipulaginu þannig að aðgengi að 

Langir dagar í Stokkhólmi
„Ég hafði aldrei stigið fæti inn á Karólínska sjúkrahúsið áður en ég varð forstjóri,“ segir Björn Zoëga. Gríðarlegur 
rekstrarhalli og möguleg málaferli vofa yfir einu fullkomnasta og glæstasta sjúkrahúsi á Norðurlöndunum.  

„Álag er eitthvað sem maður leggur á sjálfan sig. Ég á skilti sem minnir mig á hugarfarið: Keep calm and just do it.“ MYND/KAROLINSKA

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

g mögu
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Auður Örlygsdóttir, verkefnastjóri Snjallræðis, segir hraðalinn vettvang fyrir samfélagslega nýsköpun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Einstakt tækifæri fyrir 
íslenska frumkvöðla
Snjallræði, hraðall fyrir samfélagslega nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, 
hefur opnað fyrir umsóknir í annað sinn en umsóknarfrestur er til miðnættis 
9. september næstkomandi. Hraðallinn er rekinn af Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands og Höfða friðarsetri Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands. ➛2

Yfirvöld í Barcelona 
hafa miklar áhyggjur 
af þjófnaði í borginni. 
Sumum þjófnuðum 
fylgir of beldi og hótanir. 
Aldrei hefur verið eins 
mikið um þjófnað og í 
sumar en ferðamönnum 
hefur fjölgað mikið. ➛4



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Markmiðið með hraðlinum 
er að veita einstaklingum 
sem hafa brennandi 

áhuga á bættu samfélagi, vettvang 
til þess að þróa hugmyndir sínar 
áfram og finna þeim sjálf bæran 
farveg svo þær geti blómstrað og 
dafnað.

Lausnir við áskorunum  
samtímans
„Við stöndum frammi fyrir gríðar-
legum áskorunum í dag, hvort 
sem við lítum til umhverfismála, 
aukinnar tæknivæðingar eða 
breytinga á aldurssamsetningu 
þjóða, en í þessum breytingum 
felast jafnframt tækifæri,“ segir 
Auður Örlygsdóttir, verkefnastjóri 
Höfða friðarseturs. „Það skiptir 
því máli að hafa vettvang sem 
gengur gagngert út á það að virkja 
hugvitið og styðja við öfluga ein-
staklinga sem eru með hugmyndir 
að nýjum lausnum.“

Í fyrra komu inn afar öflug og 
fjölbreytt verkefni. Meðal annars 
Bergið Headspace sem er móttöku-
setur fyrir ungt fólk, á forsendum 
ungs fólks. Það hóf starfsemi sína 
með formlegum hætti í liðinni 
viku. Farsæl öldrun þekkingar-
miðstöð kom líka inn í fyrra og 
tekur þátt í Lýsu, rokkhátíð sam-
talsins, um helgina. Farsæl öldrun 
hlaut nýverið styrk félags- og 
barnamálaráðherra til atvinnu-
mála kvenna.

Auk þeirra voru áhugaverð 
verkefni sem sneru að öðrum 
samfélagshópum, svo sem inn-
flytjendum og flóttafólki, hvernig 
virkja megi kraft borgarbúa í þágu 
samfélagsins og nýjum umhverfis-
lausnum. Þar var nálgunin mjög 
fjölbreytt og sneri meðal annars 
að því hvernig nýta megi sveppi 
til þess að hreinsa menguð land-
svæði, hvernig megi byggja upp 
bíllaus hverfi í borginni eða hvetja 
fólk til þess að nýta græna sam-
göngumáta í meira mæli.

Teymin í Snjallræði 2018
„Verkefnin sem taka þátt í 
Snjallræði geta verið afar ólík og 
umsóknarferlið er opið öllum. 
Hugmyndirnar mega vera ferskar 
og hráar en líka flóknar og full-
mótaðar. Þeir sem sækja um sem 
einstaklingar geta fengið aðstoð 
frá okkur við að mynda teymi 
í kringum sína hugmynd en að 
þessu sinni getum við tekið inn 
átta teymi,“ segir Auður.

Teymin munu fá vinnuaðstöðu í 
Setri skapandi greina við Hlemm, 
stuðning við að þróa hugmyndina 
áfram og koma henni í fram-
kvæmd ásamt þjálfun frá fremstu 
sérfræðingum á sviði samfélags-
legrar nýsköpunar og aðgang að 
neti mentora sem leiðbeina frum-
kvöðlunum, miðla af reynslu sinni 
og styðja einstök verkefni áfram.

Sprettur undir handleiðslu 
Svöfu Grönfeldt og MIT 
designX
Hraðallinn fer fram frá 7. október 
til 28. nóvember og byggist upp 
á vinnusmiðjum. Í annarri viku 
hraðalsins, frá 14. til 18. október 
býðst þátttakendum einstakt 
tækifæri til þess að vinna undir 
handleiðslu Svöfu Grönfelt og 
samstarfsfélga hennar frá MIT 
designX. Svafa Grönfeldt er full-
trúi í ráðgjafaráði Snjallræðis, 
stjórnarformaður og ein stofnenda 
nýjasta viðskiptahraðalsins við 
MIT, designX.

Á viku tímabili munu teymin í 
Snjallræði fá að kynnast nýjustu 
nálgunum á sviði samfélagslegrar 
nýsköpunar og frumkvöðlastarf-
semi og öðlast tækifæri til þess að 
sannreyna eigin hugmyndir og 
kryfja þær til mergjar í krefjandi 
vinnustofum sem byggðar verða 

á fjórum grunnstoðum MIT 
DesignX, Understand – Solve – 
Envision – Scale. Spretturinn er 
styrktur af MIT Industrial Liaison 
Program (ILP), í gegnum samstarf 
Háskólans í Reykjavík við Snjall-
ræði.

Öflugir bakhjarlar og  
samstarf við atvinnulífið
Snjallræði er ekki einungis 
vettvangur fyrir samfélagslega 
nýsköpun og aukna umræðu um 
mikilvægi samfélagsábyrgðar. 
Snjallræði skapar einnig vettvang 
fyrir aukið samstarf við atvinnu-
lífið um nýjar lausnir með aukinni 
áherslu á umhverfi og samfélag.

Að baki hraðlinum standa afar 
framsækin fyrirtæki sem eiga það 

öll sammerkt að vilja leggja sitt af 
mörkum til samfélagsins. Össur er 
eitt þeirra en fyrirtækið stefnir í 
síauknum mæli í átt að hringrásar-
hagkerfi og hefur um árabil unnið 
markvisst að því að draga úr sóun 
og neikvæðum umhverfisáhrifum 
sínum.

Í samstarfi við viðskiptavini og 
samstarfsaðila, umbreytir Marel 
matvælaframleiðslu á heimsvísu 
með sjálf bærni, hagkvæmni og 
rekjanleika að leiðarljósi. Árlega 
fjárfestir Marel um 6% tekna í 
öflugri vöruþróunarstarfsemi við 
að hanna lausnir sem hámarka 
nýtingu verðmætra auðlinda og 
draga úr hvers konar sóun, meðal 
annars vatns-, orku- og matarsóun.

Deloitte er afar framarlega á 
sviði samfélagsábyrgðar en hefur 
einnig verið að feta sig áfram á 
sviði samfélagslegrar nýsköpunar 
með þróunarverkefni um íslenska 
málheild og máltæknilausnir með 
það að markmiði að tölvur og tæki 
framtíðarinnar muni skilja og tala 
íslensku svo vel sé.

Icelandair leggur síaukna 
áherslu á samfélagsábyrgð í starf-
semi sinni. Félagið vinnur meðal 
annars markvisst að umhverfis- og 
jafnréttismálum og vill leggja sitt 
af mörkum á þeim sviðum.

Að lokum má nefna að Lands-
virkjun skrifaði nýverið undir 
fyrsta sjálf bærnitengda lánið hér 
á landi sem hvetur fyrirtækið 
enn frekar til þess að ná eigin 
markmiðum í jafnréttismálum, 
heilsu- og öryggismálum og lofts-
lagsmálum.

Öllum þessum öflugu bak-
hjörlum gefst kostur á að senda eitt 
teymi til þátttöku í MIT designX 
sprettinum með það að markmiði 
að vinna að tiltekinni umbótahug-
mynd innan fyrirtækisins á sviði 
samfélagslegrar nýsköpunar.

Heimsmarkmiðin
Snjallræði leggur ríka áherslu 
á heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna og hvernig nýta megi 
þau til grundvallar við mótun 
nýrra hugmynda og þróun stefnu 
fyrirtækja á sviði samfélagslegrar 
nýsköpunar. Teymin sem sækja 
um þátttöku munu þurfa að sýna 
fram á það með hvaða hætti hug-
myndir þeirra styðja við heims-
markmiðin og lita stefnumótun 
þeirra til frambúðar.

Framtíðarsýn
Snjallræði verður hluti af Vísinda-
görðum Háskóla Íslands en görð-
unum er ætlað að tengja saman 

Frá undirritun 
samstarfssamn-
ings í Höfða 
á síðasta ári. 
MYNDIR/KRISTINN 
INGVARSSON

Þátttakendur í Snjallræði 2018.

Það skiptir máli að 
hafa vettvang sem 

gengur gagngert út á það 
að virkja hugvitið og 
styðja við öfluga ein-
staklinga.

Framhald af forsíðu ➛

frumkvöðla, fyrirtæki og háskóla 
og stórefla þar með hagnýtingu 
rannsókna, nýsköpun og við-
skiptaþróun. Snjallræði verður því 
hluti af öflugu samfélagi Vísinda-
garða og kemur til með að hafa 
aðsetur í Grósku, hugmyndahúsi 
og suðupotti nýsköpunar í Vatns-
mýrinni.

Höfði friðarsetur Reykja-
víkurborgar og Háskóla Íslands, 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
Háskóli Íslands, Reykjavíkur-
borg, Listaháskóli Íslands, Festa 
– miðstöð um samfélagsábyrgð 
fyrirtækja, atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið, Háskólinn 
í Reykjavík og Icelandic Startups 
standa að Snjallræði en fram-
kvæmd hraðalsins er í höndum 
Höfða friðarseturs og Nýsköpun-
armiðstöðvar Íslands, í samstarfi 
við aðila frá MIT designX.

Frekari upplýsingar er að finna á 
síðu Snjallræðis, www.snjallraedi.
is. Hægt er að hafa samband við 
verkefnastjóra Snjallræðis, Auði 
Örlygsdóttur, audurorl@hi.is / 
866-5269 eða sérfræðing frá Ný-
sköpunarmiðstöð Íslands, Huldu 
Birnu Baldursdóttir, hulda@nmi.is 
/ 660-1973.
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Inntaka á glúk-
ósamíni eykur 

framboð þess í líkam-
anum sem þýðir að 
viðgerðarhæfni hans 
eykst umfram það sem 
annars væri mögulegt.
Hrönn Hjálmarsdóttir

Eitt af algengustu vandamálum 
stoðkerfisins eru verkir í 
liðum. Mismunandi er í hvaða 

liðum verkirnir eru en oft eru það 
hnén eða fingurnir sem láta mest 
finna fyrir sér. Margir hafa líka 
verki í mjöðmum, ökklum eða 
öðrum liðum en sama hvar er þá 
skal ávallt hafa í huga að kyrrseta 
er aldrei til bóta og það er ýmis-
legt hægt að gera til að láta sér líða 
betur.

Leiðir til úrbóta
Það er ýmislegt í lífsstílnum sem 
hefur áhrif á liðheilsu og því er um 
að gera að huga vel að ákveðnum 
þáttum sem geta haft jákvæð áhrif 
og jafnvel dregið úr verkjum. Þar 
ber helst að nefna mataræði og 
hreyfingu.

„Mikilvægt er að borða sem 
mest af hreinni fæðu og taka inn 
bæði D-vítamín og ómega-3,“ segir 
Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsu-
markþjálfi hjá Artasan. „Sykur er 
alltaf slæmur og getur oft verið 
orsök liðverkja. Gott ráð er að taka 
hann alveg út sem og að draga 
sem mest úr brauðmeti og því sem 
inniheldur einföld (og oftast nær-
ingarsnauð) kolvetni. Mín reynsla 
er sú að þegar við einblínum á að 
borða eingöngu hreina fæðu, getur 
það haft gríðarlega jákvæð heilsu-
farsleg áhrif. Borða sem mest af 
ávöxtum, grænmeti, fræjum, 
hnetum, berjum og baunum ásamt 
því að borða egg, kjöt og fisk eins 
og hentar. Hver og einn verður þó 
að hlusta á eigin líkama og velja 
matvæli sem henta. Þegar 
við tökum mataræðið 
í gegn getur það leitt 
til þess að við létt-
umst, sem er í f lestum 
tilfellum jákvætt 
því ofþyngd reynir 
meira á liðina. 
Ofþyngd leiðir oft 
af sér hreyfingar-
leysi eða minni 
hreyfingu en 
annars og þannig 
myndast víta-
hringur þar sem 
þyngd, verkir og 
hreyfingarleysi ýta 
undir hvert annað,“ 
segir Hrönn.

„Stundaðu 
hreyfingu við 
hæfi og styrktu 
vöðvana kringum 
liðina. Köld böð 

geta hjálpað en númer 
1, 2 og 3 er að hafa 
mataræðið í lagi því 

það sem við látum ofan 
í okkur hefur lang-

mestu áhrifin á líðan 
okkar.“

Glúkósamín í 
lausasölu
Glúkósamín er nú 
loksins leyft í lausa-
sölu hér á landi en 
fjölmargir læknar 
hafa um langa hríð 

mælt með því fyrir 
bætta liðheilsu. 
„Glúkósamín er 
amínósykra sem 
þýðir að það er gert 
úr prótínsameind 
sem blönduð er við 

sykursameind. Líkam-

inn framleiðir sjálfur glúkósamín 
en sú framleiðsla minnkar þó með 
aldrinum. Inntaka á glúkósamíni 
eykur framboð þess í líkamanum 
sem þýðir að viðgerðarhæfni hans 
eykst umfram það sem annars 
væri mögulegt,“ útskýrir Hrönn.

Glukósamín og kondrotín 
bætiefnablanda
Glucosamin & chondroitin comp-
lex frá Natures Aid er magnað 
liðbætiefni þar sem tekið er á 
fjölmörgum þáttum sem tengjast 
liðverkjum. Auk glúkósamíns inni-
heldur þetta bætiefni kond rótín 
súlfat sem er byggingarefni brjósks 
og eru þessi tvö efni því afar 
góð blanda fyrir liðina en dags-
skammtur inniheldur 1000 mg af 
glúkósamíni og 200 mg af kond-
rótíni ásamt engifer, túrmerik, 
C-vítamíni og rósaldini (rosehips). 

Engifer og túrmerik eru þekkt fyrir 
bólgueyðandi eiginleika og C-víta-
mín stuðlar að eðlilegri myndun 
kollagens fyrir eðlilega starfsemi 
brjósks. Í hverjum dagskammti 
er einnig 25 mg af rósaberjum 
(rosehips). Þegar rósaberin eru 
unnin eru ákveðin efni í þeim enn 
til staðar og hafa flestar rann-
sóknir sýnt fram á að þau dragi úr 
verkjum og stífleika og auki virkni 
fólks með slitgigt.

Vinnur saman
„Misjafnt er hvað hentar til að 
vinna bót á liðvandamálum og 
verkjum en fjölmargir notast við 
liðbætiefni ýmiss konar. Ég tel að 
samhliða heilbrigðu mataræði og 
réttri hreyfingu, komi Glucosamin 
& Chondroitin complex sterkt þar 
inn og ég held að það geti gert stór-
kostlega hluti,“ segir Hrönn.

Nýtt fyrir liðina loksins á Íslandi!
Glúkósamín, sem hefur verið eitt vinsælasta liðbætiefnið erlendis um langa hríð, fæst nú í bæti-
efnaformi hér á landi. Það eykur viðgerðarhæfni líkamans og getur dregið úr liðverkjum.

Glúkósamín er nú loksins leyft í lausasölu hér á landi en fjölmargir læknar hafa um langa hríð mælt með því fyrir bætta liðheilsu.

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

2mánaða skammtur

PRÓGASTRÓ GULL innheldur gall- og sýruþolna mjóólkurssýýýrrruuugggó gggeeerrrlllaaaa 
með asídófílus sem margfaldar sig í þörmunum.

•
•
•
•
•
•
•

Öflugur asídófílus
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum. 
Námið er opið öllum þeim sem vilja læra leiðsögn erlendra og innlendra ferða- 
manna um Ísland.

Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.

Námið:
• Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
• Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
• Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á sínu sviði.
Boðið er upp á dag eða kvöldnám auk þess sem farið verður í fjölda vettvangsferða.

Umsögn: „Fyrir nokkrum árum stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla 
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum mínum. Fjölmargir kennarar komu 
að kennslunni sem áttu auðvelt með að ná til mín, auka áhuga minn á náms- 
efninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið 
okkar er. Auk þess hvöttu þeir okkur til að virða landið okkar. Kennararnir 
voru mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma 
efninu til skila.  
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og það eru spennandi tímar framundan.

LEIÐSÖGUNÁM

VIÐURKENNT STARFSNÁM Í ATVINNULÍFINU

Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466

Guðrún Helga

Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22

Yfirvöld telja að fjölgun 
þjófnaða í sumar sé um 30% 
frá því á sama tíma í fyrra. 

Það eru venjulegir túristar og fólk 
í viðskiptaerindum sem helst 
verður fyrir barðinu á þjófunum. 
Meðal fórnarlamba í sumar voru 
sendiherra og bandarískur FBI-
maður. Allir geta orðið fyrir þessu 
sé ekki gætilega farið. Lögreglan í 
borginni reynir að stemma stigu 
við þessari aukningu. Yfirvöld 
ítreka að Spánn sé öruggt land að 
heimsækja en fólk verði að gæta 
sín á vasaþjófunum. Sérstaklega 
ætti fólk að gæta sín á kvöldin og 
nóttunni. 

Þjófarnir sækja sérstaklega 
í dýr úr, peninga, kreditkort, 
myndavélar og farsíma. Helstu 
túristastaðir eru hættulegastir auk 
neðanjarðarlesta. Fjölgað hefur til-
kynningum þar sem brotist er inn 
í bílaleigubíla við bensínstöðvar 
og stórmarkaði. Alls ekki ætti að 
skilja verðmæti eftir í bílum án 
eftirlits.

Ferðamannastraumur eykst
Ferðamannastraumur til Barce-
lona er alltaf að aukast. Á fjórum 
árum hefur hann aukist um 25%. 
Árið 2012 voru 27 milljónir ferða-
manna sem heimsóttu borgina en 
þeir voru 32 milljónir árið 2016. 
Aðeins átta milljónir gesta dvelja 
á hótelum og gistihúsum en hinir 
eru gestir sem koma í dagsferð, 
f lestir af skemmtiferðaskipum. 
Í borginni búa 1,6 milljónir 
manna, að því er vefmiðillinn The 
Telegraph greinir frá. Barcelona er 
ein vinsælasta borg í heimi og er 
sú fimmta mest heimsótta á eftir 
London, París, Róm og Istanbúl.

Aðvara fólk
Mikil aukning hefur orðið á 
of beldisbrotum núna í ágúst. 
Bandaríska ræðismannsskrif-
stofan í Barcelona hefur gefið út 
öryggisviðvörun til bandarískra 
ríkisborgara. Þar segir að mikil 
aukning sé á of beldisbrotum í 
borginni í sumar, sérstaklega á 
vinsælum ferðamannastöðum. 
Ráðist hefur verið á fólk og stolið 
af því skartgripum, handtöskum 

og úrum. Í sumum tilfellum hafa 
árásirnar leitt til meiðsla.

Yfirvöld árétta að borgin sé frið-
söm en vissulega þarf fólk að vera 
á varðbergi til að forðast þjófana. 
Mest er um vasaþjófnað í borginni 
en einnig eru lúxusúr vinsæl svo 
og handtöskur. Bent er á að vara sig 
sérstaklega á La Rambla, við Sag-
rada familia kirkjuna og við allar 
lestarstöðvar.

Góð ráð fyrir ferðamenn
Gefin hafa verið út ítarleg ráð fyrir 
ferðamenn til að forðast vasa-
þjófnað á síðunni barcenlonayel-
low.com en meðal þess sem bent er 
á er eftirfarandi:

1)  Ekki geyma peningaveskið þitt í 
vasa á bakpoka.

2)  Ekki leggja frá þér síma eða 
myndavél á kaffi- eða veitinga-
húsi.

3)  Hafðu bakpoka fyrir framan þig 
á túristasvæðum.

4)  Hafðu handtösku lokaða og í 
fanginu á þér á kaffihúsum eða 
börum.

5)  Vertu mjög varkár ef grunsam-
legt fólk snertir þig.

6)  Aldrei taka þátt í götuleikjum 
sem boðið er upp á.

7)  Vertu extra varkár á ströndinni 
og í lestunum.

8)  Vertu extra varkár þegar þú 
horfir á götusýningu.

9)  Vertu extra varkár á Römblunni, 
Sagrada kirkjunni og Sants 
lestarstöðinni og í neðanjarðar-
lestum.

10)  Vertu extra varkár í lobbíi hót-
els, þar sem flugrútan stoppar 
og á flugvelli.

11)  Vertu extra varkár ef þú 
gengur með dýrt lúxusúr.

12)  Ekki vera í svokölluðum túr-
istafötum. Vertu í venjulegum 
fötum líkt og íbúar klæðast. Ef 
þú ert túristalegur ertu auð-
veldara skotmark þjófanna. 
Gallabuxur og bolur er fínn 
klæðnaður í Barcelona. Það 
er ekkert sérstaklega hlýtt á 
veturna í borginni en heitt á 
sumrin og þá ganga flestir í 
stuttbuxum.

13)  Ekki skoða landakort eða 
ferðabók úti á götu. Ef þú 
tekur upp slíka bók skaltu 
setja hana í töskuna strax eftir 
notkun. Best er að hafa kort 
af borginni sem hótelin gefa, 
brjóta það saman og fela það.

14)  Alls ekki leggja handtösku frá 
þér á kaffihúsum og veitinga-
stöðum. Það eru góðir staðir 
fyrir þjófana. Haltu fast um 
veskið. Ekki setja það á lausan 
stól eða undir borð. Ekki setja 
veski, síma, iPad eða mynda-
vél á borð á kaffihúsi. Hafðu 
varann á ef barn vill selja þér 
dagblað eða eitthvað annað. 
Krakkinn er notaður í þjófnað 
og er fljótur að næla sér í hluti, 
er nánast eins og sjónhverf-
ingamaður.

15)  Gættu þín á fölskum lög-
reglumönnum sem eru ekki í 
búningi. Þeir gætu þóst vera 
í lögreglunni og biðja um 
kreditkort eða passa. Svaraði 
því til að þú viljir fara á lög-
reglustöðina. Aldrei rétta 
neinum veski eða kort. Alvöru 
lögreglumenn biðja fólk aldrei 
um svona hluti úti á götu.

16)  Þekkt ráð hjá þjófunum er að 
reka sig í gangandi vegfarenda, 
missa smápening eða jafnvel 
klína einhverju í viðkomandi 
sem hann síðan vill þurrka 
burt og ná þannig athyglinni 
frá vasaþjófnaðinum. Þetta er 
algengt í þröngum lestum og 
í lyftum.

Barcelona er yndisleg borg að 
heimsækja með marga áhugaverða 
staði. Mjög góðar upplýsingasíður 
eru á netinu fyrir ferðamenn. Ef 
fólk veit af þjófnaðarhættunni og 
er upplýst um hana er það í betri 
aðstöðu til að verja sig. Það er vel 
hægt að eiga góða daga í Barce-
lona, einungis fara varlega og ekki 
vekja áhuga þjófa með sjáanlegum 
lúxusvörum og skartgripum.

Metfjöldi 
þjófnaða í 
Barcelona
Yfirvöld í Barcelona hafa miklar 
áhyggjur af þjófnaði í borginni. Sum-
um þjófnuðum fylgja ofbeldi og 
hótanir. Aldrei hefur verið eins mikið 
um þjófnað og í sumar en ferða-
mönnum hefur einnig fjölgað mikið.

Það er alltaf mannþröng á Römblunni í Barcelona. Betra er að hafa varann á gagnvart vasaþjófum.  NORDICPHOTOS/GETTY

Sérstaklega ætti 
fólk að gæta sín á 

kvöldin og á nóttunni. 
Þjófarnir sækja sérstak-
lega í dýr úr, peninga, 
kreditkort, myndavélar 
og farsíma, en helstu 
túristastaðir og neðan-
jarðarlestarnar eru 
hættulegustu staðirnir.
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Varð eins og nýr 

Ég var þrettán ára þegar sóríasis fór fyrst að láta á 
sér kræla. Þessi hvimleiði sjúkdómur kom svo og 
fór næstu árin en þegar ég nálgaðist þrítugt fór 
ástandið að versna til muna,“ segir Einar Örn 
Grettisson sem gekk lækna á milli til að fá bót 
meina sinna og prófaði alls kyns smyrsl og stera 
sem ekkert bitu á sárin.

„Svo gerðist það að ég fór utan til Svíþjóðar í 
nám og lifði á dósamat og óhollustu sem fátækur 
námsmaður. Það gerði allt verra enda hefur lélegt 
mataræði bein áhrif á sóríasis og þegar verst lét var ég undirlagður af 
stórum sárum og hrúðri á handleggjum og fótleggjum og hættur að geta 
sofið á nóttunni fyrir viðstöðulausum kláða. Þá upplifði ég í fyrsta skipti 
örvæntingu og að sjúkdómurinn olli mér verulegu hugarangri,“ segir 
Einar sem hóf aftur göngu á milli húðlækna og meltingarlækna í von um 
lækningu, en hjálpin kom frá móður Einars sem starfar í heilbrigðisgeir-
anum.

„Mamma hafði heyrt um árangur Psoria kremsins frá Kerecis og þá var 
ekki eftir neinu að bíða. Ég dreif mig í að kaupa kremið, bar það á sárin í 
þrjá daga og fann fljótlega mun. Kremið sló strax á kláðann og í dag finn 
ég ekki fyrir neinu og sef vært allar nætur,“ segir Einar.

„Sóríasis lýsir sér með slæmum sárum sem líta út fyrir að vera að gróa 
en gera það ekki. Mann klæjar mikið í þau og hjá mér var þetta komið upp 
að öxlum og í hársvörðinn líka. Í dag sést ekki á mér að ég sé með sóríasis 
og það háir mér ekkert. Ef ég finn fyrir einkennum ber ég strax á mig 
MariCell™ Psoria og finn að allt lagast fljótt og vel. Fyrir mig var MariCell™ 
Psoria lausnin en það er eina kremið sem hefur virkað á mig alla leið.“

Kerecis kynnir MariCell™, 
íslensk húðkrem sem 
innihalda mOmega-3™ 

fjöl ómettaðar fitusýrur, ávaxta-
sýrur og karbamíð. Kremin eru 
CE-merkt og flokkast því ekki 
sem snyrtivörur heldur lækninga-
vörur. Þau innihalda hvorki stera 
né parabena og með ávísun læknis 
greiða Sjúkratryggingar Íslands 
hluta kostnaðarins.

MariCell™kremin eru þróuð af 
dr. Baldri Tuma Baldurssyni húð-
sjúkdómalækni og eru framleidd 
á Ísafirði. Kremin eru notuð til að 
meðhöndla ýmis húðvandamál, 
en á markaði eru fjórar tegundir af 
MariCell™ kremum sem gefið hafa 
góða raun.

MariCell™ PSORIA er einstak-
lega virkt krem sem er sérþróað til 
meðhöndlunar á þykkri og hreistr-
aðri húð og einkennum sóríasis. 

Það meðhöndlar hreistraða húð og 
einkenni sóríasis, dregur úr kláða, 
losar húðflögur, er rakagefandi og 
eykur vatnsbindigetu húðarinnar. 
Kremið inniheldur mOmega-3™ 
fjölómettaðar fitusýrur og byggir á 
íslenskri einkaleyfavarinni tækni.

Hvernig virka MariCell™ 
kremin:
Hægt er að líkja ysta lagi 
húðarinnar við múrsteina með 
steypu á milli. Múrsteinarnir 
eru frumur húðarinnar sem eru 
límdar saman með blöndu af fitu 
og próteinum. Þetta lím, sem 
kalla má millifrumuefni, er ríkt 
af fjölómettuðum fitusýrum og 
öðrum efnum. Fitusýrurnar halda 
hyrnislaginu mjúku og vatns-
heldu. Undir ákveðnum kringum-
stæðum virkar millifrumuefnið 
alls ekki, það heldur ekki vatni en 

límir frumurnar saman þannig 
að þær hrönglast upp á yfirborði 
húðarinnar. Þetta gerist einkum 
á stöðum eins og höndum og oln-
bogum. Ástæður þessa geta verið 
vegna ytra áreitis eða sjúkdóma, 
eins og sóríasis.

Hreistur myndast þegar mikið 
magn dauðra fruma safnast á 
yfirborði húðar og hún byrjar 
að flagna, sem veldur kláða og 
óþægindum.

MariCell ™ PSORIA inniheldur 
þrjú efni sem vinna saman að því 
að auka heilbrigði millifrumu-
efnisins í hyrnislaginu:

 mOmega3™ ,
 5% ávaxtasýru
 5% karbamíð 

Sölustaðir: Apótek

MariCell™ PSORIA meðhöndlar 
einkenni sóríasis

Kerecis kynnir Wound – náttúrulegt 
sárasprey sem inniheldur olíu úr 
Jóhannesarjurtinni og Neem-

olíu. 
Sáraspreyið er til dæmis hentugt til 

að meðhöndla: núningssár, væg bruna-
sár, sár eftir blöðrur, sár eftir inngróna 
nögl, litla skurði og skrámur.

Wound spreyið er 100 prósent nátt-
úrulegt og án rotvarnarefna. Það hefur 
örverueyðandi eiginleika og samverk-
andi áhrif náttúrulegu olíanna hjálpa 
til við sáragróanda.

Sáraspreyið er CE merkt lækninga-
tæki og nú þegar fáanlegt í apótekum.

Wound sáraspreyið er einfalt og 
þægilegt í notkun:
Hreinsið sárið vel með hreinu vatni eða 
saltlausn. Hristið brúsann vel. 

Spreyið úr fimm til tíu senti-
metra fjarlægð á húð og umhverfis 
sárið. 

Hyljið með umbúðum sem henta 
hverju sinni.

Wound – nýtt 
sárasprey  
frá Kerecis
Wound er náttúrulegt sárasprey sem 
flýtir fyrir góðum sáragróanda.

Meðhöndlar  

og kemur í veg fyrir 

sigg, þykka húð og 

sprungna hæla  

Meðhöndlar erta húð 

og einkenni exems

Meðhöndlar bólur á 

upphandlegg, lærum  

eða lendum. Minnkar  

líkur á inngrónum hárum.

Meðhöndlar  

hreistraða húð og 

einkenni sóríasis 
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Fyrir sprungna 

hæla og fótasigg

Fyrir auma, 

rauða og bólgna 

húð með kláða

Fyrir bólur á 

upp  hand legg, 

raksturs bólur  

og inngróin hár

Fyrir þykka og 

hreistraða húð 

með kláða
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

When Harry Met Sally (1989)

Þessi klassíska rómantíska gamanmynd sýnir New York í haustbúningi og 
allar persónurnar eru klæddar í kósí föt. Góð til að komast í haustgírinn. 

Haustið er mætt með látum 
og þá er auðvitað ekkert 
betra en að kúra uppi í sófa 

og njóta þess að hlusta á rigning-
una og rokið berja húsið að utan 
á meðan maður nýtur góðs gláps. 
Ef maður getur fagnað haustinu 
er auðveldara að kveðja sumarið 
og því er ekki vitlaust að koma 
sér í rétta gírinn með nokkrum 
bíómyndum sem eru fullkomið 
haustlægðagláp. Hér eru tíu góðar, 
í engri sérstakri röð.

Tíu kósí myndir fyrir haustlægðirnar
Þegar hitastigið lækkar og rokið og rigningin eykst verður óspennandi að fara út og betra að 
njóta þess að kúra og horfa á myndir. Hér eru nokkrar sem gætu gert haustlægðirnar bærilegri.

You’ve Got Mail (1998)
Kósí rómantísk gamanmynd með 
Meg Ryan sem gerist í New York 
seint á árinu. Litirnir eru hlýir og 
sagan er hugljúf. Svo er Tom Hanks 
náttúrulega alltaf kósí.

Good Will 
Hunting 
(1997)
Þessi þroska-
saga sýnir Bost-
on í haustbún-
ingi og gerist 
að miklu leyti í 
skóla. Það gerir 
hana viðeigandi 
haustmynd.

Dead 
Poets 
Society 
(1989)

Meira af Robin 
Williams sem 
kennara, meiri 
skólafílingur og 
meiri haustlitir. 
Þarf eitthvað 
meira?

Fantastic Mr. Fox (2009)
Haustlitirnir eru allsráðandi í þessari 
fallegu og óhefðbundnu fjölskyldu-
mynd frá Wes Anderson.

Harry Potter (2001-2011)

Það eru skiptar skoðanir um hvort myndirnar séu jólamyndir eða ekki. Þær 
byrja alltaf á haustin þegar skólinn fer í gang og henta því árstíðinni vel.

Rushmore (1998)
Önnur mynd úr smiðju Wes 
Anderson og enn og aftur er skóla-
þemað áberandi. Nálgunin hér er 
þó heldur sérviskulegri en vanalega, 
enda varla við öðru að búast frá 
Anderson.

The Lord of the Rings 
(2001-2003)

Aftur má deila um hvort þessar séu 
meira viðeigandi á jólunum, en LOTR 
myndirnar minna að minnsta kosti 
marga á að liggja undir teppi og eiga 
betur við á veturna en sumrin.

Dan in Real Life (2007)
Steve Carrell leikur ekkil í þessari 
hugljúfu gaman- og dramamynd 
sem gerist að hausti til á Rhode 
Island og fjallar um fjölskyldu og 
ást.

Far From Heaven (2002)
Þessi lítt þekkta verðlaunamynd 
sem gerist á sjötta áratugnum varð 
bara að vera á listanum vegna þess 
að hún skartar fögrum haustlitum í 
næstum öllum atriðum.

Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem 
heilsubótarfæði og notuð til 
bóta við hinum ýmsu meinum. 

Kínverjar kalla sæbjúgu gjarnan 
„ginseng hafsins“ og til eru sagnir 
um notkun sæbjúgna þar fyrir 
meira en þúsund árum. Arctic 
Star sæbjúgnahylkin innihalda 
yfir fimmtíu tegundir af nær-
ingarefnum sem geta haft jákvæð 
áhrif á lífeðlisfræðilega starfsemi 
mannslíkamans, til dæmis er 
mikið kollagen í þeim en það er 
eitt helsta uppbyggingarprótein 
líkamans.

Finnur mikinn mun á sér
Á síðustu árum hefur Arctic 
Star sérhæft sig í þróun á fæðu-
bótarefnum, svo sem fram-
leiðslu, markaðssetningu og sölu 
á hágæða sæbjúgnahylkjum. 

Hylkin eru framleidd úr íslensk-
um, hágæða, villtum sæbjúgum 
sem eru veidd í Atlantshafi.

Magnús Friðbergsson, verk-
efnastjóri hjá Landspítala, hefur 
tekið sæbjúgnahylkin frá Arctic 
Star undanfarin tvö ár. „Vinur 
minn kynnti mig fyrir sæbjúgna-
hylkjunum og þar sem ég hafði 
lengi verið slæmur í hnjám, með 
liðverki og lítið getað beitt mér, 
ákvað ég að prófa. Tveimur til 
þremur vikum seinna fann ég 
mikinn mun. Nú hef ég tekið 
sæbjúgnahylkin í tvö ár og fer 
allra minna ferða án óþæginda. 
Það er algjör bylting frá því sem 
áður var. Nú get ég gert hluti eins 
og að fara í langar gönguferðir, 
sem ég gat varla gert áður. Að 
minnsta kosti gerði ég það ekki 
með bros á vör og það tók mig 

langan tíma að jafna mig eftir 
álag,“ útskýrir hann.

Magnús, sem er 69 ára gamall 
í dag, hafði fengið að heyra frá 
lækni að mikið slit væri í hnjám 
hans og ekki væri von á að það 
gengi til baka. „Hann sagði mér 
að kíkja á fæðingardaginn minn 
og að ég gæti ekki búist við að 
fara aftur í tíma. Mér fannst vont 
að heyra þetta og var því tilbúinn 
að prófa ýmislegt sem gæti 
mögulega lagað þetta. Sæbjúgna-
hylkin frá Arctic Star virka mjög 
vel á mig og ég mæli með að fólk 
prófi þau.“

Allar nánari upplýsingar fást á 
arcticstar.is. Arctic Star sæbjúgna-
hylki fást í flestum apótekum og 
heilsubúðum og í Hagkaupum.

Sæbjúgnahylkin eru bylting
Magnús Friðbergsson mælir með sæbjúgnahylkjunum frá Arctic Star en hann finnur mun á 
sér eftir að hann fór að nota þau. Sæbjúgu innihalda fimmtíu tegundir af næringarefnum.

Magnús er betri í hnjám og finnur 
minna fyrir liðverkjum eftir að 
hann fór að taka sæbjúgnahylkin.
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Sérfræðingi á veiðieftirlitssviði með aðsetur á 
Akureyri, Ísafirði eða Vestmannaeyjum

Veiðieftirlitsmönnum á Höfn í Hornafirði

FISKISTOFA VILL BÆTA 
Í SINN GÓÐA HÓP:
FISKISTOFA VILL BÆTA 
Í SINN GÓÐA HÓP:

Sjá nánar á http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/storfibodi/

Hæfni og menntun
 » Reynsla af verkefnastjórnun

 » Hæfni í mannlegum sam-
skiptum og áhugi á að vinna
með fólki í ólíkum teymum

 » Skipulagshæfni, sjálfstæð 
vinnubrögð og lausnamiðuð
hugsun

 » Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
Framhaldsnám í stjórnun, s.s. 
MPM eða MBA, er kostur

 » Reynsla á sviði fjármálaþjón-
ustu og þróun stafrænna lausna 
er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Helga B. Sigbjarnardóttir 
hópstjóri Verkefnastofu,
helga.b.sigbjarnardottir@
landsbankinn.is og Berglind
Ingvarsdóttir mannauðsráðgjafi, 
berglindi@landsbankinn.is.

Landsbankinn hefur sett sér metnaðarfulla stefnu um þróun stafrænna 
lausna og vantar nýjan liðsfélaga í starf verkefnastjóra.

Við leitum að drífandi einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að leiða
�ölbreytt og spennandi verkefni bankans.

Verkefnastjóri 

Helstu verkefni
 » Skipuleggja, stjórna og veita
verkefnum forystu

 » Leiða þverfaglega verkefnahópa
og miðla upplýsingum til 
hagsmunaaðila innan og utan
bankans

 » Stuðla að markvissri 
framkvæmd, ákvarðanatöku
og innleiðingu verkefna

 » Stýra gæðum, kostnaði og 
áhættu verkefna á skilvirkan 
og faglegan hátt       

Umsókn merkt Verkefnastjóri fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. i
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk.

JAFNLAUNAVOTTUN  
2019

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



SASS - fulltrúi/gjaldkeri

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) eru 
landshlutasamtök sveitarfélaga á Suðurlandi. 
Samtökin hafa verið starfrækt frá árinu 
1969. Starfssvæði samtakanna er frá Ölfusi 
í vestri að Höfn í Hornafirði í austri. Öll 15 
sveitarfélögin á Suðurlandi eiga aðild að SASS.

Megin starfsemi SASS felst í hagsmunagæslu 
fyrir íbúa og sveitarfélög á Suðurlandi ásamt 
því að veita ráðgjöf, styrki og aðra þjónustu til 
handa atvinnu- og menningarlífi á Suðurlandi. 

Nánari upplýsingar má finna á www.sass.is

Nánari upplýsingar  um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)  í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 23. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu verkefni:

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Forstjóri

Matís er opinbert hlutafélag sem tók til 
starfa 1. janúar 2007 á grundvelli laga nr. 
68/2006.

Tilgangur Matís er að sinna rannsóknum 
og nýsköpun á sviði matvæla í þágu 
atvinnulífsins, lýðheilsu, matvælaöryggis 
og fjármálalegri umsýslu á grundvelli laga 
og reglugerða sem um þetta gilda, svo og 
að reka aðra skylda starfsemi.

Hjá Matís starfa í dag um 100 starfsmenn 
með megináherslu á að efla rannsóknir 
og nýsköpun, stuðla að matvælaöryggi 
og efla samkeppnishæfni íslenskrar 
matvælaframleiðslu á alþjóðlegum 
vettvangi.

Nánari upplýsingar má finna á:  
www.matis.is 

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf. Nöfn umsækjenda verða birt á heimasíðu Matís. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

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.

RÁÐNINGAR
Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.



VILTU TAKA ÞÁTT?

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

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
bs. vill ráða starfsfólk til að sinna 
slökkvistarfi og sjúkraflutningum. Við 
erum að leita að einstaklingum sem 
vilja láta gott af sér leiða og hafa 
áhuga á að tilheyra öflugu liði sem 
hefur það hlutverk að sinna útkalls-
þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 

Þeir sem verða ráðnir hefja þjálfun 
hjá slökkviliðinu í febrúar 2020 sem 
stendur fram í maí þegar vaktavinna 
hefst. Allir starfsmenn verða að vera 
reiðubúnir að vinna vaktavinnu. Við 
hvetjum konur jafnt sem karla til að 
sækja um. 

Kynningarfundur verður haldinn fyrir 
umsækjendur í slökkvistöðinni í 
Hafnarfirði fimmtudaginn 12. sept.
nk. kl. 14-16 og boðið verður uppá 
prufudaga 19. sept. fyrir konur 
og 20. sept. fyrir karla. Ítarlegar 
upplýsingar um hæfniskröfur og 
umsóknarferlið í heild sinni má finna 
á heimasíðu SHS (www.shs.is). 

Slökkvistarf og 

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins

Skólameistari 

Menntaskóli Borgarfjarðar var formlega 
stofnaður 4. maí 2006. Skólinn er einkahlutafélag 
og eru aðstandendur hans um 160 talsins. 

Frá upphafi Menntaskóla Borgarfjarðar var 
lögð á það áhersla að skólinn færi ótroðnar 
slóðir í starfsháttum og yrði í fremstu röð 
framhaldsskóla í uppeldi og kennslu.

Gildi skólans eru: 
Sjálfstæði - Færni - Framfarir

Nánari upplýsingar um skólann má finna á 
www.menntaborg.is

Nánari upplýsingar veita Hrefna B. Jónsdóttir, formaður stjórnar MB (hrefna@ssv.is) í síma 863-7364 og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 
í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. Gætt er 
trúnaðar varðandi fyrirspurnir og umsóknir.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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kopavogur.is

Þjónustu- og ráðgjafardeild aldraðra leitar að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum í störf 
iðjuþjálfa og félagsliða. Um er að ræða �ölbreytt störf til framtíðar.

Iðjuþjálfi
Helstu verkefni og ábyrgð

· Ráðgjöf til aldraðra Kópavogsbúa og aðstandenda þeirra.
· Mat á þjónustuþörf.
· Þátttaka í skipulagningu og starfi sérhæfðrar dagdeildar í Roðasölum.
· Stuðningur og þjálfun til starfsmanna í félagslegri heimaþjónustu.
· Gerð og eftirfylgni dagskipulags.
· Aðstoð vegna stoðtækja.

Menntunar- og hæfniskröfur
· BS gráða í iðjuþjálfun.
· Reynsla af starfi með öldruðum kostur.
· Þekking eða reynsla af notkun matstækja æskileg.

Félagsliði
Helstu verkefni og ábyrgð

· Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við íbúa í daglegu lífi.
· Þátttaka í þróun verkefna sem miða að því að draga úr félagslegri einangrun.
· Samvinna við starfsfólk, aðstandendur og aðra þjónustuaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Félagsliði, nám á framhaldsskólastigi eða töluverð reynsla af vinnu með öldruðum og/eða 

fötluðum

Við leitum að einstaklingum sem hafa hæfni í mannlegum samskiptum, eru lausnamiðaðir og hugsa 
út fyrir kassann. Íslenskukunnátta er nauðsynleg og bílpróf er æskilegt.

Starfshlutfall er 100% eða samningsatriði.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði.

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

Umsóknarfrestur er til og með 22. september.

Frekari upplýsingar veitir Anna Klara Georgsdóttir (annaklara@kopavogur.is) deildarstjóri þjónustu- s
og ráðgjafardeildar aldraðra s. 441 0000.

Velferðarsvið Kópavogsbæjar 
óskar eftir 
iðjuþjálfa og félagsliða Staða sálfræðings hjá Skólaþjónustu Rangárvalla- 

og Vestur-Skaftafellssýslu er laus til umsóknar.  
Um er að ræða 100% stöðu.

Starfsstöðin er á Hvolsvelli þar sem sálfræðingur vinnur 
í þverfaglegu samstarfi með öðrum sérfræðingum, leik-
skólaráðgjafa, kennsluráðgjafa grunnskóla og náms- og 
starfsráðgjafa. Á svæðinu eru fimm leikskólar og fimm 
grunnskólar með tæplega 800 börnum.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf þann 
1. desember nk. eða eftir samkomulagi.

Starfssvið sálfræðings 
• Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla til foreldra barna og 

starfsfólks leik- og grunnskóla. 
• Þverfaglegt samstarf við aðra sérfræðinga innan og utan 

stofnunarinnar og seta í teymum um einstök börn innan 
skólanna.

• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf 
í kjölfar greininga og eftirfylgd mála. 

• Þátttaka í fræðslufundum og námskeiðahaldi fyrir 
starfsfólk leik- og grunnskóla.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa  

sem sálfræðingur.
• Frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Færni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu  

samstarfi.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sálfræðingafélags Íslands og Sambands ísl. Sveitarfélaga

Umsóknarfrestur er til 7. október nk.

Umsóknir sendist í pósti á Skólaþjónusta Rang. og 
V-Skaft., Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli, eða í tölvupósti á 
netfangið thorunnjona@skolamal.is. Með umsókn þarf  
að fylgja ferilskrá um menntun og fyrri störf. 

Frekari upplýsingar veitir Þórunn Jóna Hauksdóttir 
forstöðumaður Skólaþjónustu í netfanginu 
(thorunnjona@skolamal.is) eða í síma 487-8107.

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA- OG 
VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLU AUGLÝSIR 

LAUST STARF SÁLFRÆÐINGS  
Í LEIK- OG GRUNNSKÓLUM 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Bókari óskast til starfa
Félagsbústaðir óska eftir að ráða vanan bókara til starfa á fjármálasviði sem fyrst. Fjármálasvið fer með fjármálastjórn félagsins, 
gerð og eftirfylgni með fjárhagsáætlunum, úrvinnslu upplýsinga, launamál, uppgjör og fl.

Helstu verkefni og starfssvið:
• Móttaka reikninga, bókun innkaupareikninga

• Bókun innborgana og millifærslna

• Bókun hússjóðsgjalda, afstemming 
og utanumhald húsfélaga

• Innheimtumál og þjónusta við viðskiptavini

• Þátttaka í uppgjörsvinnu

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun er æskileg

• Próf sem viðurkenndur bókari eða sambærileg
menntun í reikningshaldi er æskileg

• Reynsla af bókarastörfum er skilyrði

• Færni í Excel og góð almenn tölvufærni

• Jákvætt viðmót og góð samskiptafærni

• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð

• Kunnátta í Agresso/Unit4 er kostur en ekki
skilyrði

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Félagsbústaðir eru stærsta þjónustufyrirtæki landsins á leigumarkaði, á og leigir út yfir 2.600 íbúðir í borginni. Á skrifstofunni sem 
staðsett er miðsvæðis í Reykjavík starfa um 25 manns í anda gilda um samvinnu, virðingu og góða þjónustu. Félagsbústaðir er 
vottað í hóp framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2019 af Credit Info. Félagsbústaðir eru í eigu Reykjavíkurborgar.
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Verkefnastjóri
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) óska eftir að ráða verkefnastjóra. 
Viðkomandi starfar að verkefnum á öllu Vesturlandi.

Starfssvið:
• Ráðgjöf við fyrirtæki, einstaklinga og 

sveitarfélög varðandi menningarmál

• Umsjón með styrkveitingum Uppbyggingarsjóðs 
Vesturlands til menningarverkefna

• Vinna við áhersluverkefni sóknaráætlunar 
Vesturlands og önnur byggðaþróunarverkefni

• Eftirfylgni með velferðarstefnu Vesturlands

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi

• Þekking á menningarlífi og sveitarfélögum  
á Vesturlandi er mikils virði

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna 
sjálfstætt

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir  
geirlaug@hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir 
gyda@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá  
og kynningarbréf.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Framkvæmdastjóri - Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA)
Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) leitar að öflugum framkvæmdastjóra til starfa. Um er að ræða einstaklega fjölbreytt, lifandi 
og krefjandi starf þar sem lögð er áhersla á góða þjónustu við félagskonur, sýnileika félagsins út á við og samskipti við
fyrirtæki og stofnanir eftir því sem við á hverju sinni.

Starfssvið
• Stjórnun á starfsemi og þjónustu félagsins

• Upplýsingamál og almannatengsl

• Viðburðastjórnun

• Kynningar- og markaðsstarf

• Vefstjórn og stýring samfélagsmiðla

• Fjármál og rekstur

• Samstarf við nefndir og deildir félagsins o.fl. 

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Stjórnunarreynsla

• Þjónandi forysta

• Reynsla af kynningar-/markaðsstarfi

• Sjálfstæð, skipulögð og öguð vinnubrögð

• Góð tölvufærni

• Gott tengslanet

• Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti

Upplýsingar veitir:

Gyða Kristjánsdóttir,
gyda@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2019.

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Hlutverk FKA er að efla tengslanet og styðja kvenleiðtoga til að sækja fram og sameina. FKA vinnur með aðilum
á vinnumarkaði, fyrirtækjum, félagasamtökum og hinu opinbera að því að efla og benda á þátt kvenna í eigin 
rekstri, stjórnun eða stjórnunarstöðum í atvinnulífinu. 

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is



Bókari/launafulltrúi
NPA miðstöðin óskar eftir að ráða bókara/launafulltrúa til starfa

NPA miðstöðin leitar að öflugum einstaklingi til að annast fjölbreytt verkefni á skrifstofu miðstöðvarinnar er tengjast bókhaldi, 
reikningagerð, launagreiðslum, eftirfylgni með samningum NPA notenda, innheimtu krafna, bókunum, afstemmingum, gerð  
reikningsyfirlita o.s.frv. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf í skemmtilegu starfsumhverfi.
Um getur verið að ræða 80% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. 
Horft verður sérstaklega til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og er fatlað fólk sérstaklega 
hvatt til þess að sækja um.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Próf sem viðurkenndur bókari. Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta mikilvæg.
• Mjög góð kunnátta í ritvinnsluforritum og töflureiknum, s.s. Word og Excel. Góð almenn tölvukunnátta einnig mikilvæg.
• Góðir samskiptahæfileikar og færni í að leiðbeina öðrum. Góð kunnátta í íslensku og ensku, í rituðu jafnt sem töluðu máli.
• Kunnátta í DK hugbúnaði er kostur.
• Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að fjölbreyttum aðstæðum.
• Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

MIÐSTÖÐIN

NPA miðstöðin er vaxandi samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án ágóðasjónarmiða. Miðstöðin hefur það 
hlutverk að hafa umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð (umsýsluaðili). 
Enn fremur er miðstöðin vinnuveitandi aðstoðarfólks félagsmanna. NPA miðstöðin vinnur samkvæmt hugmynda-
fræðinni um sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019, æskilegast er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, framkvæmdastjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum  
hjortur@npa.is. 

Geysir shops ehf. leitar að kraftmiklum 
rekstrarstjóra sem hefur umsjón með 
verslunum og veitingarekstri fyrirtæksins 
við Geysi í Haukadal.
Um er að ræða einn helsta áningarstað ferðamanna 
á Íslandi og hefur rekstrarstjóri umsjón með veitinga- 
stöðunum Kantínu og Súpu, versluninni Geysir, 
útivistarversluninni Mount Heklu og minjagripa-
versluninni Lundanum.

STARFSSVIÐ REKSTRARSTJÓRA
• Ábyrgð á daglegum rekstri
• Umsjón starfsmannamála
• Ábyrgð og skipulag vakta
• Almenn stjórnun og þjálfun starfsmanna
• Dagleg samskipti við starfsfólk og stjórnendur
• Stöðugt gæðaeftirlit með eldhúsi og verslun

HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af  veitingarekstri
• Víðtæk reynsla af  stjórnun starfsmanna
• Gott auga fyrir smáatriðum
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni
• Hæfni til að miðla upplýsingum og hvetja 

aðra til árangurs

Starfsstöð félagsins er við Geysi í Haukadal. Æskilegt 
væri að rekstrarstjóri hefði varanlega búsetu í nám-
unda við svæðið og er niðurgreiðsla á húsnæði mögu-
legt samningsatriði. Áhugasamir sendi umsókn með 
ferilskrá á netfangið: tryggvi@geysir.com
Umsóknarfrestur: til og með 13.sept.

Geysir shops ehf. is looking for a manager 
in charge of  daily operations in the Geysir 
area in Haukadalur.
The company operates two restaurants, Súpa and 

souvenirs and Geysir clothing in the Geysir area.

DAILY TASKS INCLUDE
• Responsibility for daily operations
• Human resource management

• Constant quality control in the kitchen
• Supervising retail stores

QUALIFICATIONS
• Substantial experience of  restaurant 

management or similar operations
• Sense for details
• Excellent communication and organisation skills
• Ability to encourage others and create a good 

working atmosphere

The company is located at Geysir in Haukadalur. 
It would be preferable for the manager in charge 
to have a permanent residence close to the area. 
Please send an application with detailed resume to: 
tryggvi@geysir.com — Deadline for applications: 13.Sept.

GEYSIR SHOPS 
Í HAUKADAL

REKSTRARSTJÓRI 

55% staða Snyrtifræðings/Hjúkrunar-
fræðings og 55% staða Móttökuritara

Reyklaus vinnustaður. Báðar stöðurnar geta tímabundið 
krafist hærra hlutfalls. Fyrri staðan er laus nú þegar, hin  
1. jan. Stöðurnar krefjast mikillar sjálfstæðni, tölvureynslu 
og reynslu í mannlegum samskiptum.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og 
kynningarbréfi til utlitslaekning@utlitslaekning.is.   
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Hjá Öskju starfar öflugur hópur starfsfólks, en fyrirtækið sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 
bifreiðum frá Mercedes-Benz og Kia. Markmið fyrirtækisins er að vera í fararbroddi hvað varðar 
þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar. 

Gildi Öskju eru: Metnaður - Fagmennska - Heiðarleiki – Gleði

Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. september nk. 

Eingöngu er tekið við umsóknum á vefsíðu Öskju askja.umsokn.is
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í gegnum netfangið: atvinna@askja.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Bifvélavirkjar á sendibílaverkstæði Mercedes-Benz.
Askja óskar eftir að ráða færa bifvélavirkja til starfa á sendibílaverkstæði. Boðið er upp á úrvals 
vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða á nýju sendibílaverkstæði við Krókháls.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Öll almenn viðhalds-, greiningar- og 

viðgerðarvinna
• Meðhöndlun bilanagreina
• Þrif og frágangur á verkstæði

ASKJA • Krókhálsi 11-13 • 110 Reykjavík • Sími 590 2100 • askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun
• Reynsla af vinnu á verkstæði kostur
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Rík þjónustulund og jákvætt viðmót 

Nánari upplýsingar á askja.umsokn.is
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FERÐIN BYRJAR HÉR!
Við leitum að metnaðarfullum og hressum ferðafélögum í fjölbreytt og spennandi störf hjá einu stærsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins.

Vörustjóri

STARFSSVIÐ
• Umsjón með vöruframboði.

• Nýsköpun og þróun á vöruframboði.

• Verðlagning og framlegðargreining á vörum.

• Þjónusta og samskipti við samstarfsaðila 
ásamt samningagerð. 

• Teymisvinna á sölu- og markaðssviði  
og samstarf þvert á deildir.

 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi. 

• Góð almenn tölvukunnátta og góð  
færni í Excel.

• Nákvæm, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

• Sveigjanleiki og hæfni til að fást við 
margþætt verkefni.

• Góð framkoma og lipurð í mannlegum 
samskiptum.

• Reynsla úr ferðaþjónustu kostur.

Forritari

STARFSSVIÐ
• Hugbúnaðarþróun á innri og ytri kerfum.

• Viðmóts- og vefforritun með áherslu  
á notendaupplifun.

• Teymisvinna og samskipti við 
samstarfsaðila.

 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða 

sambærilegt. 

• A.m.k. 5 ára reynsla af hugbúnaðargerð  
og/eða vefforritun.

• Þekking og reynsla á .Net, C#, Web API  
og MVC, Javascript (React, Redux, Hooks)  
og  MS SQL. 

• Þekking og reynsla á útgáfustýringu  
t.d. með Git. 

• Sjálfstæð vinnubrögð og metnaður til  
að þróa framúrskarandi lausnir.

Akstursfulltrúi

STARFSSVIÐ
• Dagleg verkstjórn ásamt undirbúningi og 

umsjón með akstri almenningsvagna.

• Samskipti við vagnstjóra. 

• Skýrslugerð og skráning í flotastýringarkerfi. 

• Vinna eftir umhverfis-, öryggis- og 
gæðastöðlum fyrirtæksins.  

 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi. 

• Stjórnunarreynsla er æskileg.

• Aukin ökuréttindi D ásamt þekkingu á 
atvinnubílum og umferðaröryggi er kostur.

• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu  
og rituðu máli. 

• Mjög góð skipulagshæfni og útsjónarsemi. 
Hæfni til að tileinka sér nýjungar.

• Framúrskarandi þjónustulund og lipurð  
í mannlegum samskiptum.

Gjaldkeri /  
Innheimtufulltrúi

STARFSSVIÐ
• Greiðsla reikninga og gerð greiðsluáætlana. 

• Innheimta á útistandandi viðskiptakröfum.

• Samskipti við innheimtustofnanir, 
milliinnheimtuaðila og lögheimtuaðila.

• Umsjón með viðskiptamannabókhaldi  
og mat á viðskiptamönnum.

 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi, 

háskólamenntun er kostur.

• Reynsla af sambærilegum störfum. 

• Góð almenn tölvukunnátta og góð færni  
í Excel. Þekking á Navision er kostur. 

• Góð íslensku- og enskukunnátta. 

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri  
í starfi. 

• Vönduð og nákvæm vinnubrögð. 

• Góð framkoma og lipurð í mannlegum 
samskiptum. 

Bókari

STARFSSVIÐ
• Dagleg færsla bókhalds.  

• Afstemmingar lánardrottna,  
bankareikninga o.þ.h.

• Almenn bókhaldsvinna. 
 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf og viðbótarmenntun  

sem nýtist í starfi. 

• Viðurkenndur bókari er kostur. 

• Reynsla af bókhaldsstörfum.

• Þekking á Navision bókhaldskerfinu  
er æskileg. 

• Nákvæm, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

• Góð framkoma og lipurð í mannlegum 
samskiptum. 

Klettagörðum 12 • 104 Reykjavík • 580 5400 • www.re.is

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 18. SEPTEMBER 2019. 

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er öflugt ferðaþjónustufyrirtæki 
með um 470 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og 
rekstri ferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. 

Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram  
við að veita framúrskarandi þjónustu. 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum rafrænt 
á jobs.re.is. Ítarlegri upplýsingar um störfin, 
hæfniskröfur og umsóknargögn er að finna 
á umsóknarsíðu. Við hvetjum bæði karla og 
konur til að sækja um störfin.

Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem hefur víða sýn og 
metnað til að ná frábærum árangri.

 » Háskólamenntun sem tengist viðfangsefnunum, t.d. á sviði skipulags, 
borgarhönnunar, arkitektúrs, landfræði eða landslagsarkitektúrs

 » Forvitni, áhugi og frumkvæði
 » Áhugi á að takast á við fjölbreytt verkefni og kynna sér nýjungar
 » Geta til að vinna úr fjölbreyttum sjónarmiðum og setja í samhengi 
 » Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 » Góð ritfærni
 » Starfsreynsla á sviði skipulagsmála er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 15. september næstkomandi. 
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Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá



Nýtt fólk  

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins 
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður 
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar 
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Friðrik til Pipar\TBWA

Hrannar aðstoðar mennta- 
og menningarmálaráðherra

Ingvar aftur til Cohn & Wolfe

Guðmundur yfir sölu- og 
markaðsmálum hjá VÍS

Friðrik Gunnar Kristjánsson 
hefur verið ráðinn til aug-
lýsingastofunnar Pipar\

TBWA. Þar mun hann sinna starfi 
vef birtinga og samfélagsmiðla-
ráðgjafa. Friðrik hefur víðtæka 
reynslu af markaðsmálum. Hann 
hefur stýrt auglýsingaherferðum 
bæði hér á landi og erlendis, þar sem 
hann hefur meðal annars lagt sérstaka 
áherslu á nýjustu lausnir stafrænna miðla til að hámarka 
árangur auglýsinga á netinu. Friðrik starfaði áður sem 
sérfræðingur í markaðsmálum hjá atvinnuleitarmiðl-
inum Alfreð, og þar áður sem markaðsstjóri hjá Heim-
kaup netverslun.

Hrannar Pétursson hefur verið 
ráðinn aðstoðarmaður Lilju 
Alfreðsdóttur, mennta- og 

menningarmálaráðherra. Hann 
var aðstoðarmaður ráðherra 
þegar Lilja Alfreðsdóttir gegndi 
embætti utanríkisráðherra 2016-
2017 og hefur hann einnig starfað 
í forsætisráðuneytinu. Hrannar 
var framkvæmdastjóri mannauðs- og 
markaðsmála hjá Vodafone, upplýsingafulltrúi álvers-
ins í Straumsvík og fréttamaður á Ríkissjónvarpinu. 
Undanfarin ár hefur Hrannar starfað sjálfstætt, m.a. við 
rekstrar- og almannatengslaráðgjöf.

Ingvar Örn Ingvarsson hefur snúið 
aftur til starfa hjá almanna-
tengsla- og stjórnendaráð-

gjafarfyrirtækinu Cohn & Wolfe á 
Íslandi en það er hluti af alþjóð-
legri almannatengslastofu.

Ingvar Örn starfaði hann hjá hjá 
Cohn & Wolfe sem faglegur fram-
kvæmdastjóri fram til ársins 2014. Síðan 
þá hefur Ingvar starfað sem stjórnandi 
almannatengsla hjá Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu 
og skapandi greina þar sem hann sinnti m.a. Inspired by 
Iceland herferðinni. Árið 2016 var Ingvar í sérverkefnum 
hjá Samskipum.

Guðmundur Óskarsson hefur 
verið ráðinn sem forstöðu-
maður sölu- og markaðs-

mála hjá VÍS. Helsta verkefni hans 
er að leiða sölu- og markaðsmál 
fyrirtækisins í gegnum stafrænar 
leiðir. Guðmundur starfaði hjá 
Icelandair um 14 ára skeið, lengst af 
sem framkvæmdastjóri og forstöðu-
maður sölu- og markaðssviðs. Hann var 
einnig forstöðumaður sölu- og markaðsmála hjá Air 
Iceland Connect. Guðmundur er með BS- og BA-gráðu í 
viðskiptafræði og alþjóðasamskiptum frá Pennsylvania 
State University og diplóma frá University of Leipzig í 
Þýskalandi.

 

Helstu verkefni:
-
-
-
-

UMSÓKNARFRESTUR ER  vhe.is/atvinna

Menntunar- og hæfniskröfur:

Melabraut 27 • 220 Hafnarfjörður
Sími 575 9700 • www.vhe.is

VHE ehf

HE leitar að metnaðarfullum einstaklingi 

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

VHE er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnarfirði, á Egilsstöðum og á Reyðarfirði. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns 
við hin ýmsu störf og erum við mjög stolt af þekkingu starfsmanna okkar og reynslu. VHE er framsækið fyrirtæki á Véla- og Mannvirkjasviði,  við 
bjóðum upp á ítarlegar lausnir í hönnun, framleiðslu og þjónustu fyrir viðskiptavini okkar, má þar nefna sérhæfðar lausnir fyrir stóriðju, iðnað, 
orkufyrirtæki og mannvirkjagerð.

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með fjölbreytta starfsemi víðsvegar um heim.
Samherji hefur á að skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og stjórnendum, öflugum skipaflota,
miklum aflaheimildum og fullkomnum fiskvinnslum í landi.

Hólmadrangur ehf. er rækjuvinnsla staðsett á Hólmavík á Ströndum.
Hólmadrangur ehf. hefur starfað síðan 1978 og er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði.
Það er markmið okkar að bjóða viðskiptavininum okkar ávallt hágæða vöru
og veita sveigjanlega og góða þjónustu. 

Starf við vélstjórn,
viðhald og viðgerðir
í rækjuvinnslu Hólmadrangs ehf
Hólmadrangur ehf auglýsir eftir rafvirkja, vélstjóra eða einstaklingi með sambærilega menntun og/eða reynslu
til framtíðarstarfa við vélstjórnun, viðhald og viðgerðir á búnaði í rækjuvinnslu okkar á Hólmavík.
Okkur vantar jákvæðan, lausnamiðaðan og skipulagðan einstakling í liðið til að framleiða vörur af bestu gæðum
í fullkomnustu tækjum sem völ er á.

Viðkomandi þarf að hafa:

•  Metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla
•  Getu til að starfa sjálfstætt og frumkvæði til að vinna að  
     fyrirbyggandi viðhaldi og tæknilausnum
•  Þekking á iðnstýringum 
•  Góða samskiptahæfni, vera jákvæður og tilbúinn að takast  
    á við nýjungar í tækni

•  Starfið felst í eftirliti, þróun, umhirðu og viðhaldi véla og tækja
     í fullkominni rækjuvinnslu félagsins
•  Menntun á sviði vélstjórnar, rafvirkjunar, rafeindavirkjunar
    eða vélvirkjunar
•  Góð tölvukunnátta er skilyrði
•  Enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörn Rafn Úlfarsson, Rekstrarstjóri í síma 455-3201, sigurbjorn@holm.is
Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is. Umsóknarfrestur er til 20. september 2019.

Starf pillara
í rækjuverksmiðju Hólmadrangs ehf
Hólmadrangur ehf auglýsir eftir einstaklingi í framtíðarstarf við pillun, stýringu á innmötun hráefnis og eftirlit
í framleiðslu og búnaði í rækjuvinnslu okkar á Hólmavík. Okkur vantar jákvæðan, lausnamiðaðan og skipulagðan 
einstakling með góða tölvukunnáttu í liðið til að framleiða vörur af bestu gæðum í fullkomnustu tækjum sem
völ er á.

Viðkomandi þarf að hafa:

•  Metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla
•  Getu til að starfa sjálfstætt og hafa frumkvæði að lausnum
•  Þekking á iðnstýringum 
•  Góða samskiptahæfni, vera jákvæður og tilbúinn
    að takast á við nýjungar í tækni

•  Starfið felst í pillun, eftirliti og stýringu hráefnis í suðu,
    pillun og hreinsun í fullkominni rækjuvinnslu félagsins
•  Reynsla á sviði vélstjórnar, matvælavinnslu eða verkstjórn    
    góður kostur
•  Góð tölvukunnátta er skilyrði
•  Enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörn Rafn Úlfarsson, Rekstrarstjóri í síma 455-3201, sigurbjorn@holm.is
Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is. Umsóknarfrestur er til 20. september 2019.

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með fjölbreytta starfsemi víðsvegar um heim.
Samherji hefur á að skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og stjórnendum, öflugum skipaflota,
miklum aflaheimildum og fullkomnum fiskvinnslum í landi.

Hólmadrangur ehf. er rækjuvinnsla staðsett á Hólmavík á Ströndum.
Hólmadrangur ehf. hefur starfað síðan 1978 og er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði.
Það er markmið okkar að bjóða viðskiptavininum okkar ávallt hágæða vöru
og veita sveigjanlega og góða þjónustu. 
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Þátttaka í allri daglegri umsjón fasteigna  

bankans, viðhaldi, umhirðu og frágangi.
• Akstursþjónusta fyrir bankastjóra bankans.
• Dagleg umsjón, þrif og viðhald allra bifreiða 

bankans.
• Tilfallandi sendiferðir.
• Ásamt öðrum verkefnum sem næsti yfirmaður  

og eða framkvæmdastjóri rekstrarsviðs felur  
starfsmanni.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og 
með 23. september 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármála-
fyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Már Paris, forstöðumaður eignaumsjónar og þjónustu, gunnar.mar.
paris@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann til starfa í eignaumsjón og þjónustu sem er 
þjónustueining á sviði rekstrar. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Markmið og hlutverk rekstrar er að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir Seðlabankanum kleift að uppfylla hlut-
verk sitt sem best á hverjum tíma.  Að gæta hagsýni í hvívetna við notkun á þeim fjármunum sem ætlaðir eru til 
rekstrar Seðlabankans. 

Starfsmaður í eignaumsjón og þjónustu

Hæfnikröfur:
• Bílpróf er skilyrði og meirapróf er æskilegt.
• Góð þekking á öryggismálefnum skilyrði.
• Framúrskarandi þjónustulund og lipurð í  

samskiptum.
• Stundvísi og snyrtimennska skilyrði
• Iðnmenntun er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Hreint sakavottorð. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Almenn stjórnun rannsóknar- og spádeildar og 

leiðir vinnu við spágerð bankans í samstarfi við 
aðalhagfræðing.

• Fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina  
gögn og skrifa um niðurstöður.

• Almennar rannsóknir í þjóðhagfræði og viðfangs-
efni tengd verkefnum Seðlabankans.

• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðasviðum 
Seðlabankans.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og 
með 23. september 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármála-
fyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur og framkvæmdastjóri hagfræði og 
peningastefnu, netfang: thorarinn.petursson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, net-
fang: mannaudur@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns rannsóknar- og spádeildar á sviði hagfræði og pen-
ingastefnu. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði og peningastefna annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og 
verðbólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði og peningastefna hefur m.a. umsjón 
með útgáfu ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin.

Forstöðumaður rannsóknar- og spádeildar

Hæfnikröfur:
• A.m.k. meistaragráða í hagfræði en doktorspróf 

æskilegt.
• Reynsla og þekking af stjórnun. 
• Reynsla af hagfræðirannsóknum, líkanasmíð  

og spágerð.
• Hæfileiki og vilji til að leiða teymi fólks.
• Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og  

metnaður í starfi.
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.

Starfskraftur óskast í 50% starf 
á skrifstofu stéttarfélags

Í starfinu felst ýmiss konar þjónusta við félagsmenn. Leitað 
er að einstaklingi sem er jákvæður og lipur í mannlegum 
samskiptum, tekur frumkvæði og getur unnið sjálfstætt. 

Helstu verkefni
• Móttaka og símsvörun
• Greiðsla reikninga
• Umsjón með heimasíðu félagsins, félagatali og sjóðum
• Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur
• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
• Almenn tölvufærni 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Þekking á kjaramálum er kostur 
• Þekking á bókhaldi er kostur
• Reynsla af DK er kostur

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 23. september.

Umsóknum ásamt ferilsskrá skal skilað í tölvupósti á 
netfangið valdimarleo@touristguide.is 

Leikskólinn 
Rofaborg óskar 
eftir fólki til starfa
Í Rofaborg starfar kraftmikill og samhentur 
hópur sem vantar starfsmann í liðið.

Leikskólinn er staðsettur í náttúruperlu 
Reykjavíkur, Elliðarárdalnum. Einkunnarorð okkar 
eru Leikur – Gleði – Vinátta.

Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn Gyða Björnsdóttir leikskólastjóri, 
thorunn.gyda.bjornsdottir@rvkskolar.is

www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

BJÖRK
ÆTLAR AÐ 
VERÐA LÆKNIR

Leikskólinn 
Hof óskar eftir 
fólki til starfa
Hof er sjö deilda leikskóli þar sem er lögð 
áhersla á sjálfseflingu, útinám, félagsfærni, 
skapandi starf og fjölmenningu. Leikskólinn hefur 
flaggað Grænfánanum síðan 2013 og hefur þróað 
sérstakar leiðir í forvörnum gegn einelti.
 
Í leikskólanum starfar samheldinn hópur með 
víðtæka reynslu og menntun. Einkunnarorð skólans eru 
Virðing – Gleði – Sköpun.
Nánari upplýsingar veitir 
Særún Ármannsdóttir leikskólastjóri, 
saerun.armannsdottir@rvkskolar.is

www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

STYRMIR  
ÆTLAR AÐ 
VERÐA LÖGGA



Ert þú

Norconsult ehf. 
leitar að verkfræðingi 
í stjórnkerfum 
Ef þú hefur reynslu eða þekkingu á einhverju af eftirfarandi 
þá höfum við áhuga að heyra frá þér. 

·  Iðntölvum, PLC

·  Skjákerfum, SCADA og HMI

·  Gagnagrunnum og forritun, SQL, .NET og Python

Norconsult ehf. er með starfstöðvar í Hlíðarsmára 4, Kópavogi.
Verkfræðistofan er í eigu norska ráðgjafafyrirtækisins Norconsult AS 
og vinnur að úrlausn spennandi verkefna bæði hér heima og erlendis. 

Fyrirtækið er alfarið í eigu starfsmanna sinna.

Í boði eru fjölbreytt og áhugaverð verkefni sem spanna allt frá hönnun 
mannvirkja til hugbúnaðarþróunar. Viðskiptavinir okkar eru meðal 
annars álver, flutningsfyrirtæki, dreifiveitur og vindorkuframleiðendur.
Norconsult AS er með starfsstöðvar víða um heim, frá Kirkenes í 
Norður-Noregi til Auckland á Nýja Sjálandi. Norconsult á Íslandi er 
lítil eining í vexti þar sem starfsmenn vinna saman í sterkri liðsheild og 
því er þetta einstakt tækifæri fyrir rétta aðila til að starfa hjá fyrirtæki 
á alþjóðlegum vettvangi. Við leitum að öflugum verkfræðingum sem 
eru fljótir að tileinka sér nýja þekkingu.

Umsóknir sendist á: birna.eggertsdottir@norconsult.com 
fyrir 15. september. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Ketill Heiðar Guðmundsson, 
ketill.gudmundsson@norconsult.com

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.com

Málmiðnaðar-
maður

Málmiðnaðar-
maður

Héðinn hf óskar eftir að ráða
málmiðnaðarmann í fullt starf.

Þarf að búa yfir reynslu af smíði
úr ryðfríu og/eða svörtu stáli.

Kunnátta í íslensku eða ensku er skilyrði.

Héðinn er framsækið fyrirtæki
í nýsköpun og þjónustu.

Um er að ræða krefjandi starf á skemmtilegum
vinnustað þar sem verkefnin eru fjölbreytt

við nýsmíði og viðhald. 

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins
á netfangið jont@hedinn.is

Langar þig að kljást við  
spennandi tækifæri í Dölunum?

Dalabyggð óskar eftir aðila til að sjá um rekstur  
Vínlandsseturs í Búðardal. Mikilvægt er að viðkomandi hafi 
reynslu af rekstri, þekkingu á markaðsmálum, hafi gaman að 
mannlegum samskiptum og sé áhugasamur um þjónustu við 
ferðamenn. Ekki spillir að hafa þekkingu á sögunni og áhuga 
á því að miðla henni á lifandi og skapandi hátt. Æskilegt 
er að viðkomandi hafi menntun og/eða reynslu af rekstri 
ferðaþjónustufyrirtækis/veitingahúss. Búseta í Dalabyggð 
er kostur.

Vínlandssetur skal vera opið árið um kring, í takti við  
umfang ferðaþjónustu á hverri árstíð.
Setrið verður staðsett í uppgerðu glæsilegu pakkhúsi í hjarta 
Búðardals, rétt við höfnina. Húsið er á tveimur hæðum og um 
350 fm að flatarmáli.

Í Vínlandssetri verður sett upp stórglæsileg sýning á sögu 
landafunda Íslendinga, af fundi Grænlands og Ameríku. 
Sýningin byggir á verkum landsþekktra myndlistarmanna og 
hönnun og hugmyndasmíð Kjartans Ragnarssonar og  
Sigríðar Margrétar Guðmundsdóttur, sem eru hugmynda-
smiðir sýninganna í Landnámssetrinu í Borgarnesi.

Samhliða sýningunni er möguleiki að hafa gott en einfalt 
veitingahús á neðri hæð hússins og styður það mjög við 
rekstur sýningarinnar sem verður á efri hæðinni.

Gert er ráð fyrir að samið verði um reksturinn til langs tíma, 
enda áætlað að rekstraraðili komi að lokaútfærslu á sam-
spili veitingarekstrar og sýningarhalds og fjárfesti nokkuð í 
verkefninu.

Þeir sem áhuga hafa eru beðnir að senda inn umsóknir eigi 
síðar en 30. september næstkomandi á netfangið 
dalir@dalir.is. Gögn vegna umsóknar er að finna á heima-
síðu Dalabyggðar dalir.is.

Nánari upplýsingar veita Kristján Sturluson sveitarstjóri, 
netfang sveitarstjori@dalir.is og Ólafur Sveinsson  
atvinnuráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga á  
Vesturlandi. Netfang olisv@ssv.is

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara við  
Hæstarétt Íslands. Stefnt er að því að skipa í embættið hið fyrsta eftir að  
dómnefnd um hæfni umsækjenda um dómaraembætti hefur lokið störfum.  
Um launakjör fer samkvæmt lögum um dómstóla nr. 50/2016, sbr. lög nr. 79/2019. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 13. gr. laga nr. 50/2016. Í samræmi við  
4. gr. reglna nr. 620/2010, um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda 
um dómaraembætti, er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um: 1) menntun 
og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 
4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum 
akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, 
fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum auka-
störfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning laga- 
setningar o.fl., 8) upplýsingar um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar 
um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum, 10) upplýsingar um tvo fyrrver-
andi eða núverandi samstarfsmenn eða yfirmenn sem geta veitt dómnefnd bæði 
munnlega og skriflega upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda og  
11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni 
umsækjanda sem máli skipta fyrir störf hæstaréttardómara.

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma 
í munnlegum fluttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 
mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og 
flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem  
umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og ljósrit af  
tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa  
 verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni 
umsækjanda til starfa sem hæstaréttardómari.

Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 23. september nk.  
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og 
fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu á minnislykli eða með rafrænum hætti á 
netfangið starf@dmr.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
6. september 2019.

Embætti dómara við Hæstarétt 
Íslands laust til umsóknar
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Ánægðir viðskiptavinirr 
eeeerruu ookkkaar besta augglýýsssingg
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liiliind@fastradnininggar.i.issss
mjmjmjolololl@l@l@fafff ststtrrarar ddningagagar.is

FAST
Ráðningar

www.fffaf stradningag r.is

Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201909/1579
Starfsm., eignaumsjón/þjónusta Seðlabanki Íslands Reykjavík 201909/1578
Forstöðum. rannsóknar/spádeild Seðlabanki Íslands Reykjavík 201909/1577
Sérfræðingur í geðhjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201909/1576
Deildarstjóri slysa- og göngud. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201909/1575
Kerfisstjóri Rekstrarfélag Stjórnarráðsins Reykjavík 201909/1574
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201909/1573
Heilbrigðisgagnafr./læknaritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201909/1572
Gagnagrunnssérfræðingur Tryggingastofnun Kópavogur 201909/1571
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201909/1570
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201909/1569
Embætti dómara við Hæstarétt Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201909/1568
Matráður Vegagerðin Akureyri 201909/1567
Lögfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201909/1566
Læknir/aðstoðarlæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201909/1565
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun Reykjavík 201909/1564
Bókasafns- og upplýsingafr. Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201909/1563
Heimilislæknir Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201909/1562
Læknakandídatar LSH SAK HVE Heilsugæslan Ýmiss 201909/1561
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201909/1560
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dag/göngudeild augnlækn. Reykjavík 201909/1559
Innköllunarstjóri / sérgreinaritari Landspítali, hjarta- og skurðlækningar Reykjavík 201909/1558
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201909/1557
Sérfræðingur í afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201909/1556
Heilbrigðisgagnafr./læknaritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201909/1555
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201909/1554
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201909/1553
Lögfræðingur Yfirskattanefnd Reykjavík 201909/1552
Markaðsstjóri Íslenski dansflokkurinn Reykjavík 201908/1551
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1550
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1549
Ræstingastjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201908/1548

Finnur þú starf við þitt hæfi 
hjá Kópavogsbæ?

kopavogur.is
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Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is.
Hlökkum til að starfa með þér.

Múrari óskast til starfa
AQ-rat ehf byggingaverktakar leggja áherslu á að veita 
fyrirtækjum, húsfélögum og einstaklingum faglega og góða 
þjónustu, allt frá nýsmíði til viðhalds og endurbóta.
Vegna aukinna verkefna leitum við af öflugum smiðum til að 
slást í hópinn með okkur og takast á við krefjandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun í múrsmíði
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
• Metnað til að skila af sér vel unnu verki

Umsóknir skulu sendast ásamt ferilskrá á runar@aqrat.is 
merkt „Múrari“

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 892 0688

Stólpi ehf. óskar eftir 
smiðum til starfa
Stólpi ehf. er traust og rótgróið fyrirtæki sem 
býður gott starfsumhverfi og sinnir 
fjölbreyttum verkefnum.

Við leitum að smiðum með reynslu sem geta 
unnið sjálfstætt.

Um er að ræða framtíðarstörf.

Hæfniskröfur:
• Sveinsbréf í húsasmíði
• Vönduð vinnubrögð
• Kurteisi og lipurð í mannlegum samskiptum
• Ökuréttindi
• Góð íslenskukunnátta

Áhugasamir hafi vinsamlega samband með 
tölvupósti: hjorvar@stolpiehf.is
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Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Þroskaþjálfi – sjúkraliði – 
félagsliði

Laus er til umsóknar 80-100% staða við umönnun á Hlein.  
Við leitum að aðila sem lokið hefur þroskaþjálfa-, sjúkraliða- 
eða félagsliðanámi.

Hlein er heimili sjö fatlaðra einstaklinga sem hafa fatlast af 
völdum sjúkdóma eða slysa. Hlein er rekið af Reykjalundi og 
þar er unnið á þrískiptum vöktum.

Ef þú býrð yfir notalegri nærveru og ríkri þjónustulund, getur 
unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði, eigum við samleið. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi þess stéttarfélags 
sem viðkomandi fagmenntun heyrir undir og fjármálaráð-
herra auk stofnanasamnings stéttarfélags og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dís Níelsdóttir forstöðu-
þroskaþjálfi í síma 585-2091 eða í gegnum netfangi dis@
reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í 
síma 585-2143 eða í gegnum netfangið gudbjorg@reykja-
lundur.is

Umsóknarfrestur er til 22. september 2019.

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

PÍPARAR
Vegna aukinna verkefna óskar fyrirtækið 

Þúsund Fjalir ehf  eftir Pípurum til starfa.

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði Pípulagna, þar 
sem verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi.

Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög,  
verkfræðistofur og fasteignafélög.  
Verkefnastaða er góð og verkefnin áleitin.

Hjá fyrirtækinu starfa auk pípara, smiðir, múrarar og málarar, 
sem hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína á viðeigandi 
sviðum.

Umsækjandi þarf að vera menntaður Pípari, áhugasamur um 
að auka getu sína og færni á sviði endurlagna og viðhalds. 
Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem 
vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. 

Viðskiptavild fyrirtækisins og orðspor, gera starfsumhverfið 
þægilegt og hvetjandi. Við höfum nýlega flutt í nýjar og stærri 
höfuðstöðvar.  
Verkferlar byggja á 20 ára reynslu á sviði framkvæmda.

Starfsmannafélag er afar virkt og góður félagsandi í hópnum.

Ferilsskrá og meðmæli vel þegin á retturmadur@gmail.com  
Haft verður samband við þá sem þykja hæfir í starfið.  
Einnig hægt að hringja í Björgvin 8977983

SMIÐIR
Vegna aukinna verkefna óskar fyrirtækið 

Þúsund Fjalir ehf  eftir Smiðum til starfa.

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu í Húsasmíði, þar sem
verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi.

Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög,  
verkfræðistofur og fasteignafélög.  
Verkefnastaða er góð og verkefnin áleitin.

Hjá fyrirtækinu starfa auk smiða, píparar, múrarar og málarar, 
sem hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína á viðeigandi 
sviðum.

Umsækjandi þarf að vera menntaður Húsasmiður, áhuga-
samur um að víkka kunnáttu sína samsetningu mannvirkja. 
Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem 
vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. 

Viðskiptavild fyrirtækisins og orðspor, gera starfsumhverfið 
þægilegt og hvetjandi. Við höfum nýlega flutt í nýjar og stærri 
höfuðstöðvar.  
Verkferlar byggja á 20 ára reynslu á sviði framkvæmda.

Starfsmannafélag er afar virkt og góður félagsandi í hópnum.

Ferilsskrá og meðmæli vel þegin á retturmadur@gmail.com  
Haft verður samband við þá sem þykja hæfir í starfið.  
Einnig hægt að hringja í Björgvin 8977983  

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

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

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari
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kopavogur.is

Aðstoðarleikskólastjóri 
óskast í Marbakka  

Leikskólinn Marbakki er fimm deilda leikskóli með rými fyrir 98 börn. Leikskólinn tók til starfa árið 
1986 og er hann staðsettur í Sæbólshverfi í Kópavogi. Leikskólastarfið er í anda hugmyndafræði  
Reggio Emilia.  Einkunnarorð skólans eru sjálfstæð, glöð og skapandi börn.  
Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á heimasíðu hans: http:marbakki.kopavogur.is

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

Ráðningartími og starfshlutfall
· Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. 
· Um er að ræða 100% starf til frambúðar. 

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

Unnið er samkvæmt starfslýsingu Félags stjórnenda í leikskóla.  Starfslýsingu má finna á http:ki.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2019.

Nánari upplýsingar veita Heiðbjört Gunnólfsdóttir, leikskólastjóri s. 6983941 og Sigurlaug Bjarna-
dóttir (sigurlaugb@kopavogur.is) deildarstjóri leikskóladeildar, s. 441-2855.s

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

LÖGFRÆÐINGUR

REYKJAVÍK

Vegagerðin auglýsir eftir lögfræðingi 
í 100% starf á starfsstöð sína í Reykavík. 

Starfið felst í lögfræðilegri ráðgjöf á starfssviði stofnunarinnar. Helstu verkefni eru ráðgjöf varðandi útboð og samninga,  
almenningssamgöngur, upplýsingalög og persónuvernd, bótamál og önnur tilfallandi lögfræðiráðgjöf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Erlendsson  stefan.erlendsson@vegagerdin.is  eða í síma 522 1000. 

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur um hæfi til að gegna umræddu starfi. 

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Menntunar- og hæfniskröfur:   
• Kandidats eða meistarapróf í lögfræði
• Marktæk reynsla af lögfræðilegri ráðgjöf
• Þekking og/eða reynsla af því að vinna með EES löggjöf
• Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu eða þekking á 

lagaumhverfi hins opinbera æskileg
• Framúrskarandi samskiptafærni og rík þjónustulund
• Frumkvæði, metnaður og árangursdrifni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
jafnt báðum kynjum.    

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags og umsóknarfrestur er til og  
með 23. september 2019.  Umsóknir berist Vegagerðinni,  
netfang starf@vegagerdin.is 

Suzuki bílar • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

Starfsmaður óskast í  
varahlutadeild Suzuki! 

Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðar-
fullum einstakling í varahlutadeild Suzuki. 

Hæfniskröfur: 
Almennur áhugi og þekking á bílum eða reynsla 
sem nýtist í starfi. 
Um er að ræða fullt starf og óskað er eftir því að  
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá fyrir  
20. september á netfangið sonja@suzuki.is

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

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á  
vidar@fold.is

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra

Ritari
Auglýst er laust til umsóknar starf ritara hjá Reykjavíkur-
prófastsdæmi eystra.

Starfið er metið sem rúmlega 50% af fullu starfi og launakjör 
eru skv. kjarasamningum Verslunarmannafélags Reykjavíkur.
Ritari hefur umsjón með skrifstofu prófastsdæmisins. 
Starfið er m.a. fólgið í vinnu við bókhald og meðferð 
fjármuna, skjalavörslu, skýrslugerð, skipulagningu funda, 
umsjón með heimasíðu, bréfaskriftir, símsvörun og ýmis 
konar þjónustu við prófast, aðra starfsmenn prófastsdæmis-
ins og söfnuði þess.
Leitað er að einstaklingi með góða bókhalds- og tölvuþekk-
ingu, sem unnið getur sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi. 
Góð hæfni í mannlegum samskiptum áskilin og kunnátta í er-
lendum tungumálum æskileg.  Óskað er eftir að umsækjandi 
hefji starf, eigi síðar en 1. nóvember.

Umsóknarfrestur er til 15. september n.k. og skulu umsóknir 
sendar Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, Breiðholtskirkju, 
Þangbakka 5 109 Reykjavík

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is



Nýtt fólk  

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins 
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður 
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar 
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Auður fjármálastjóri ORF 
Líftækni

Inga Jóna Friðgeirsdóttir  
nýr fjármálastjóri Brims

Kristín Hrefna til Flow

Kim sölustjóri Völku á 
Norðurlöndum

Auður Árnadóttir hefur verið 
ráðin sem fjármálastjóri ORF 
Líftækni. Hún hefur starfað 

sem fjármálastjóri í yfir sextán ár, 
bæði á Íslandi og í Bretlandi, og 
hefur víðtæka reynslu úr alþjóða-
umhverfi og innan ólíkra starfs-
greina. Síðastliðið ár starfaði Auður 
hjá Advania Data Centers, þar sem hún 
leiddi aðskilnað reksturs gagnavera frá 
Advania Ísland. Á árunum 2011-2018 starfaði Auður hjá 
Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, og var áður fjármála-
stjóri Geysis Green Energy, sem var með verkefnafélög og 
samstarfsverkefni víða um heim, og fjármálastjóri sam-
stæðu AT Toolcentre Ltd. í Bretlandi. Hún er með MBA- og 
BSc.-gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Inga Jóna Friðgeirsdóttir hefur verið 
ráðin fjármálastjóri Brims og sest 
í framkvæmdastjórn félags-

ins. Inga Jóna hóf störf hjá HB 
Granda 2013 sem forstöðumaður 
fiskþurrkunar og síðar forstöðu-
maður viðskiptaþróunar. Áður 
starfaði hún sem framkvæmdastjóri 
Laugafisks og jafnframt sem fram-
kvæmdastjóri hjá Brimi (nú Útgerðarfélag 
Reykjavíkur) frá 2007-2013. Inga Jóna útskrifaðist með 
BSc.-gráðu í alþjóðlegri markaðsfræði frá Tækniháskól-
anum árið 1998 en hafði áður lokið iðnrekstrarfræði frá 
sama skóla. Hún er með MBA-gráðu frá Háskólanum í 
Reykjavík og diplóma af meistarastigi í jákvæðri sálfræði 
frá EHÍ.

Kristín Hrefna Halldórs-
dóttir hefur verið ráðin 
framkvæmdastjóri við-

skiptaþróunar hjá sýndarveru-
leikafyrirtækinu Flow. Fyrirtækið 
framleiðir hugleiðsluhugbúnað 
fyrir sýndarveruleikagleraugu en 
von er á hugleiðsluhugbúnaði fyrir 
snjallsíma frá þeim í september. Kristín 
Hrefna er með MBA frá Háskóla Íslands 
og var í viðskiptaþróunarteymi Meniga í 5 ár en síðast var 
hún sérfræðingur í gagnagreiningu hjá Valitor. Á árunum 
2007-2010 var Kristín Hrefna framkvæmdastjóri borgar-
stjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins.

Norðmaðurinn Kim André 
Gabrielsen hefur verið ráðinn 
sem sölustjóri Völku fyrir 

Norðurlöndin. Valka, sem starfar 
á alþjóðamarkaði, sérhæfir sig í 
hátæknilausnum í sjávarútvegi og 
hefur meðal annars þróað vatns-
skurðarvélar. Kim hefur víðtæka 
reynslu úr norskum sjávarútvegi og 
starfaði hann síðast sem framkvæmda-
stjóri rekstrarsviðs hjá Norwegian Fish Company. Hann 
var áður tæknistjóri norska sjávarútvegsfyrirtækisins 
Lerøy Norway Seafoods og þá starfaði hann einnig sem 
framkvæmdastjóri í hvítfiskframleiðslu í Noregi.

Persónulegur aðstoðarmaður óskast

Óska eftir aðstoðarfólki 23 ára eða eldri. 
Hreint sakavottorð og bílpróf eru skilyrði. 

Ég er hreyfihamlaður og bý á Völlunum í Hafnarfirði.  
Ég þarfnast aðstoðar við athafnir daglegs lífs. 
Mikilvægt er að umsækjandi sé heiðaleg/ur,  

stundvís og  líkamlega hraust/ur. 
Vinnutíminn er milli kl 6:30 – 8:30  

fjóra morgna virka daga vikunnar. 

Áhugasamir hafið samband í s: 895 8488 eða 483 1088  
eftir kl. 17:00, eða á netfanginu sjam@simnet.is 

50% starf kirkjuvarðar

Starf kirkjuvarðar Lágafellssóknar er laust til umsóknar  
frá 1.10.2019

Kirkjuvörður hefur umsjón með Mosfellskirkju og 
Lágafellskirkju.  Sér um undirbúning og hefur 
Viðveru í helgihaldi og athöfnum.   
Sér um þrif á kirkju og önnur tilfallandi störf.

Við leitum að góðum einstaklingi sem er jákvæður, 
þjónustulipur og góður í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 23. september.
Umsókn og ferilsskrá sendist á netfangið 
ida@lagafellskirkja.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is
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Fjölskyldu- og barnamálasvið
• Deildarstjóri stoðþjónustu
Grunnskólar
• Aðstoðarverkefnastjóri - Setbergsskóli
• Frístundaleiðbeinandi  - Áslandsskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Hraunvallaskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
• Skólaliði - Hraunvallaskóli
• Stuðningsfulltrúi - Hraunvallakóli 
• Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
• Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
Leikskólar
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Hlíðarberg
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Hvammur
• Leikskólakennari - Norðurberg
• Leikskólakennari - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Víðivellir

Málefni fatlaðs fólks
• Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk -
    skammtímadvöl
• Starfsmaður í búsetukjarna fyrir geðfatlaða
• Stuðningsfulltrúi í Klettinn – frístundaklúbbur
• Stuðningsfulltrúi í Vinaskjól - frístundaúrræði

Nánar á 

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500 kopavogur.is

ÚTBOÐ 
FERÐAÞJÓNUSTA 
FATLAÐRA Í KÓPAVOGI

2020-2025

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í akstur
með fatlaða einstaklinga búsetta í Kópavogi.
Verkið felst í móttöku ferðabeiðna, skipu-
lagningu ferða og akstri farþega milli áfanga-
staða á  höfuðborgarsvæðinu. Útboð þetta er
auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).

Helstu magntölur eru:
• Fjöldi ferða:  75.000 ferðir á ári

Samningstími er 5 ár frá 1. júní 2020 með
heimildarákvæði um framlengingu um 2 ár.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt og skulu
þeir sem óska eftir útboðsgögnum fyrir verk 
þetta senda tölvupóst á netfangið
utbod@kopavogur.is frá og með þriðju-
deginum 10. september nk. Í tölvupósti skal 
koma fram nafn tengiliðar vegna útboðsins,
símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.

Tilboð skulu hafa borist í Þjónustuver Kópa-
vogsbæjar að Digranesvegi 1, 200 Kópa-
vogur í lokuðu umslagi merkt „Ferðaþjónusta 
fatlaðra í Kópavogi 2020-2025“, fyrir kl. 11:00
þriðjudaginn 15. október 2019 og verða þau
þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar
mæta.

Smiðir óskast til starfa
AQ-rat ehf byggingaverktakar leggja áherslu á að veita 
fyrirtækjum, húsfélögum og einstaklingum faglega og góða 
þjónustu, allt frá nýsmíði til viðhalds og endurbóta.
Vegna aukinna verkefna leitum við af öflugum smiðum til að 
slást í hópinn með okkur og takast á við krefjandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun í húsasmíði
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Liburð og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
• Metnað til að skila af sér vel unnu verki

Umsóknir skulu sendast ásamt ferilskrá á runar@aqrat.is 
merkt „Smiður“

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 892 0688

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

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is
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Persónulegur aðstoðarmaður óskast

Óska eftir aðstoðarfólki 23 ára eða eldri. 
Hreint sakavottorð og bílpróf eru skilyrði. 

Ég er hreyfihamlaður og bý á Völlunum í Hafnarfirði.  
Ég þarfnast aðstoðar við athafnir daglegs lífs. 
Mikilvægt er að umsækjandi sé heiðaleg/ur,  

stundvís og  líkamlega hraust/ur. 
Vinnutíminn er milli kl 6:30 – 8:30  

fjóra morgna virka daga vikunnar. 

Áhugasamir hafið samband í s: 895 8488 eða 483 1088  
eftir kl. 17:00, eða á netfanginu sjam@simnet.is 

Kynningarfundur og  
undirbúningsnámskeið vegna 

löggildingarprófa fyrir dómtúlka og 
skjalaþýðendur 11. september 2019

Löggildingapróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur verður 
haldið, 10. og 11 febrúar 2020, að undangengnu kynn-
ingar- og undirbúningsnámskeiði á vegum Þýðingaseturs 
Háskóla Íslands.
Kynningarfundur fyrir þá sem hyggjast þreyta löggilding-
arpróf verður haldinn miðvikudaginn 11. september n.k. 
kl. 16. í húsnæði Háskóla Íslands að Neshaga 16.
Umdirbúningsnámskeiðið fer fram frá kl. 10-16 föstu-
dagana 13. september, 27. september, 11. október og  
1. nóvember. Kennsla fer einnig fram á Neshaga 16, nema 
fjöldi kanditata verði meiri, stofa verður þá kynnt síðar.
Próftökum er skylt að sækja undirbúningsnámskeiðið, 
nema þeir hafi þreytt prófin.
Umsóknir á eyðublöðum sem fást hjá Sýslumanninum í 
Vestmannaeyjum og á vefnum www.syslumenn.is skulu 
berast Sýslumanninum í Vestmannaeyjum, Heiðarvegi 
15, 900 Vestmannaeyjum eða rafrænt á netfangið skjala-
thydendur@syslumenn.is í síðasta lagi 12. september. 

Prófgjaldið 2018 fyrir þá sem voru að taka prófið í fyrsta 
sinn í báðar áttir var 296.000 kr. en 222.000 kr. fyrir þá 
sem tóku prófið aðeins í aðra áttina eða eru að endur-
taka prófið.  Prófgjald fyrir prófið 2020 verður tilkynnt á 
kynningarfundinum

Prófgjaldið skal greiðast inná reiking embættisins nr. 
0582-26-2 kt. 490169-7339 í síðasta lagi þann 12. septem-
ber og skal staðfesting á greiðslu fylgja umsóknum eða 
senda sérstaklega á ofangreint netfang.
Námskeiðgjald er innifalið í prófgjaldi.

Nánari upplýsingar veitir Sýslumaðurinn í 
Vestmanna eyjum í síma 458 2900 og á netfanginu
skjalathydendur@syslumenn.is

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
6. september 2019

 
 
    .             
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Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir 
eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki, 
síðari úthlutun.  
Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 20. september kl. 16.

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar 
fjölföldunar o. fl. 

Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar og 
stafrænnar fjölföldunar úr fræðiritum og kennslugögnum í 
skólum og öðrum stofnunum hins opinbera 2017-2018. 
Til úthlutunar eru allt að 5.000.000.- kr.

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- 
og heimildarmyndum

Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétt-
hafar á fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir 
voru í sjónvarpi árin 2016–2018, um þóknanir sem Hagþenkir 
greiðir í framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna IHM, 
Innheimtumiðstöðvar gjalda, af geisladiskum, myndböndum og 
myndbandstækjum. Til úthlutunar eru allt að 1.500.000.- kr.

Ferða- og menntunarstyrkir  – fyrir 
félagsmenn Hagþenkis, síðari úthlutun 

Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki 
Hagþenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir 
sem hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir 
við félagið. Einungis er heimilt að sækja um vegna ferða sem 
hafa verið farnar. Umsækjendum senda umsókn og fylgiskjöl 
í gegnum heimasíðu Hagþenkis. Til úthlutunar eru allt að 
2.000.000.- kr. 

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn umsóknar-
eyðublöð og eyðublað fyrir skilagreinar eru á heimasíðu 
félagsins: www.hagthenkir.is Umsækjendur fá rafræna 
staðfestingu, kennimark, um að umsókn hafi borist og það 
gildir sem kvittun. 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna /  
Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík /  

Sími 551-9599 / www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is 

Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti 
sbr. ákvæði 25. og 26. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í október - nóvember 2019 og verður 
námskeiðið í fjarkennslu. Opnað verður fyrir fyrirlestra 
mánudaginn 14. október og verða þeir opnir til 23. nóvem-
ber. Námskeiðinu lýkur með staðbundnu rafrænu prófi 
laugardaginn 23. nóvember 2019 (allar dagsetningar eru 
settar fram með fyrirvara um breytingar).
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Umsókn fer fram á vef IÐUNNAR- fræðsluseturs  
https://www.idan.is/ ásamt fylgigögnum eigi síðar en 
mánudaginn 7 október  2019.  

Fylgigön eru: 
1) afrit af prófskírteini umsækjanda
2) vottorð frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um  

 réttindi til starfsheitis 
3) vottorð/um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga  

 um mannvirki

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

EMBASSY – HOUSING
The American Embassy, is seeking to lease 

 a house/apartment in 101 Reykjavik as soon as possible.
 Required size is 160 – 300 square meters, large living room,  

3 bedrooms, 2 full bathrooms, garage/inside parking and  
permission to keep pets.

Lease period is for minimum 3 years.  Please send an e-mail 
to:  sveinssonk@state.gov before September 13, 2019, with 

information about the house and location (photos, street and 
house/apartment number) and phone number of the contact 

person showing the 

SENDIRÁÐ – HÚSNÆÐI
Bandaríska Sendiráðið Óskar eftir að taka á leigu 

hús/íbúð í 101 Reykjavík eins fljótt og auðið er.
  Æskileg stærð 160 – 300 fermetrar, stór stofa, 2 baðherbergi 
með sturtu/baðkari, bílskúr/stæði í bílageymslu og leyfi til að 

hafa gæludýr.

Leigutími lágmark 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:  
sveinssonk@state.gov fyrir 13. september með upplýsing-

um um eignina og staðsetningu (ljósmyndir, götuheiti og 
húsnúmer/íbúðarnúmer) og símanúmer þess sem sýnir eignina.

Sími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.is

Aflamark Byggðastofnunar
– boð um samstarf á Bakkafirði

Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu  
á Aflamarki Byggðastofnunar á Bakkafirði í Langanes-
byggð. Um er að ræða 150 þorskígildistonn vegna næstu 
fimm fiskveiðiára, frá og með fiskveiðiárinu 2019/2020 að 
telja. Um úthlutun og ráðstöfun aflamarksins gilda ákvæði 
reglugerðar nr. 643/2016.

Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef Byggða- 
stofnunar www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið 
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 fimmtudaginn  
26. september 2019.  
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Sunnudaginn 8. september 
kl. 17:00 til 18:00 
Snorri frá Valhöll verður á staðnum. Sími:  895 2115 snorri@valholl.is

Skoðun eftir pöntun.
Upplýsingar veittar á skrifstofu. 
Hákon Svavarsson á Valfelli sími 898 9396. hakon@valfell.is 

- FRÁBÆRT VERÐ 
42.700.000 KR. 

-Seljandi er tilbúinn að skoða skipti og rúman greiðslufrest.
-Seljandi getur veitt seljandalán fyrir hluta kaupverðs.
-Húsin eru til afhendingar strax!

Nú er tækifærið til að eignast rúmgott sérbýli á einni hæð á mjög hagstæðu verði-
vaxtalækkun! - sumar og sól framundan.

• Húsin eru á einni hæð, stærð 183,6 fm. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
• Þeim er skilað fullbúnum að utan og rúmlega fokheldum að innan, byggingarstig 4 skv. ÍST 51.
• Auk þess er búið að einangra útveggi og þak, leggja gólfhitalögn og fullklára húsin að utan.
• Til viðbótar við byggingarstig 4 eru útveggir og loft einangruð, rakarvarnarlag og lagnagrind 
sett á alla útveggi og loft. 

• Húsin eru klædd að utan með Cembrit flísum. 
• Bílskúrshurð er stálfellihurð með opnara. 
• Á milli íbúðar og bílskúrs er eldvarnarhurð, aðrar hurðir og gluggar úr álklæddu timbri.

AKRANES - AKRALUNDUR 15 – 19 !GLÆSILEG
RAÐHÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirttæktæ ja og skipasali

S í ð a n  1 9 9 5

Ingólfur Gissurarson, fasteignasali

4
HÚS SELD

2
EFTIR

@valholl.isis

OPIÐ 

HÚS

Frábært verð aðeins 42.700.000 kr. 

www.hveragerdi.is

VILTU BÚA Í BLÓMABÆNUM
HVERAGERÐI?

Einbýlishúsalóðum er úthlutað gegn gatnagerðargjaldi eingöngu en
raðhúsalóðum er úthlutað með 30% byggingarréttargjaldi til viðbótar 
við gatnagerðargjaldið.

Við úthlutun verður farið eftir reglum Hveragerðisbæjar um úthlutun 
lóða. Fyrsta úthlutun fer fram þann 3. október og skulu umsóknir berast 
skipulagsfulltrúa/skrifstofu Hveragerðisbæjar fyrir þann tíma. 

Nánari upplýsingar um lóðir, skilmála og umsóknareyðublöð er að finna á
www.hveragerdi.is og hjá skipulagsfulltrúa í síma 483-4000 eða tölvupósti á 
gfb@hveragerdi.is 

Hveragerðisbær auglýsir lóðir til úthlutunar 
Til úthlutunar eru eftirfarandi lóðir í fyrsta áfanga 
Kambalands í Hveragerði: 
6 lóðir fyrir einbýlishús
3 lóðir fyrir þriggja íbúða raðhús
4 lóðir fyrir fjögurra íbúða raðhús

Kambaland er vestast í Hveragerði. Landinu hallar þar til suðurs og austurs
og þaðan er víða mikið og fagurt útsýni.

Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag þar sem íbúar eru um 2.700.  
Höfuðborgarsvæðið er í um 30 mínútna akstursfjarlægð. Öll þjónusta
í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, glæsilegir leikskólar, 
metnaðarfullur grunn- og tónlistarskóli og framhaldsskóli innan seilingar.  
Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost 
á fjölbreyttri útivist í einstöku umhverfi.

KAMBALAND



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

TRAÐARLAND 16 108 REYKJAVÍK

Til sölu eða leigu, 257,4 fm. Einstakt og glæsilegt endurnýjað 
einbýlishús á einni hæð með inbyggðum bílskúr á besta stað í 
Fossvogi. Húsið stendur innst í lokaðri götu. Falleg lóð sem snýr í 
suður. Húsið er staðsett í fjölskylduvænu og rótgrónu hverfi. Stutt í 
allar áttir. Getur verið til afhendingar fljótlega. Bókið skoðun. 

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON   
820 2399 - thorlakur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

Frábærlega staðsett 121,7 fm. sérhæð á baklóð við Rauðalæk, 
opið grænt svæði  við húsið. Bjartar stofur með gluggum til suðurs 
og vesturs og stórum svölum. Rúmgott eldhús með dyrum úr holi 
og stofu, fjögur svefnherbergi, þ.a. eitt herbergið stúkað af frá 
stofu og auðvelt  að breyta  aftur og stækka stofuna verulega. 
Samkvæmt eignaskiptasamningi fylgir réttur til að byggja bílskur, 
bílskúrsreiturinn er í dag nýttur sem einkabílastæði íbúðarinnar. 
Mjög áhugaverð eign á eftirsóttum stað.

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON   
663 2508 - olafur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

RAUÐALÆKUR 37 105 REYKJAVÍK



– Með þér alla leið

Heiðargerði 49 108 Reykjavík

hæðum með bílskúr innst í götu 
í Heiðargerði. Eignin skiptist í 5 
svefnherbergi, tvær stofur, tvö eldhús, 
þvottahús og tvö baðherbergi. Möguleiki 
á útleigueiningu er í kjallara. Bílskúr og
stór garður.

Fallegt 211 fm einbýlishús á þremur 
h ð ð bíl kú i í ö 75,9 millj.75,9 millj.Verð :Verð :

Axel Axelsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 49

s. 778 7272

108 Reykjavík

bílgeymslu. Stór stofa með opnu 
eldhúsi. Hjónaherbergi m. sér bað- og
fataherbergi. Þrjú svefnherbergi alls. Vandaðar HTH
innréttingar og tæki. Fallegt fjölbýli með lyftu og snyrtilegri
sameign.

Glæsileg 161 fm íbúð. Stæði í lokaðri 83,9 millj.83,9 millj.Verð :Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 14

s. 695 5520

103 Reykjavík

Hagamel 41, 80 fm 3ja herbergja Nýlegt

eldhús og gólfefni. Nýlega búið að steina

allt húsið og endurnýja alla glugga. Góð 

staðsetning í hjarta vesturbæjarins.

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð við 43,9 millj.43,9millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 41

s. 899 5856

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
þriðjudaginn  
10. september  
kl 16.45-17.15

þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. Fimm
svefnherbergi (geta verið sex), falleg stofa
með mikilli lofthæð og arni. Nýlega hefur húsið verið viðgert
og málað, skipt um alla glugga og þak endurnýjað Búið er að
endurnýja neysluvatnslagnir í húsinu. Góð eign á Nesinu þar sem 
stutt er í skóla og alla helstu þjónustu.

Vel skipulagt 265,0 fm endaraðhús á 
þ i l ð á S l j i Fi 106 millj.106 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kolbeinsmýri 5

s. 899 5856

170 Seltjarnarnes

hæð við Kvisthaga 19, 160 fm. Nýlegur 

bílskúr. 5 herbergja. Húsinu vel viðhaldið. Útsýni til sjávar. 

Góð staðsetning í hjarta vestubæjarins þar sem stutt er í

alla helstu þjónustu.

Falleg vel skipulögð og mikið endurnýjuð 89,9 millj.89,9millj.Verð :Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Kvisthagi 19

s. 899 5856

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
þriðjudaginn  
10. september  
kl 17.30-18.00

2ja herbergja 63,5 fm endaíbúð á 

3ju hæð, góðar suður svalir og frábær

staðsetning stutt frá Háskólanum. 

Sér inngangur af svölum

LAUS STRAX. Mjög góð og vel skipulögð 38,5 millj.38,5millj.Verð :Verð :

Gunnar H. Einarsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Fálkagata 16

s. 615 6181

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
mánudaginn  
9. september  
kl 17.30-18.00

íbúð á 4. hæð fyrir 55 ára og eldri. 
Mjög vel umgengin íbúð með miklu 

og góð þjónusta í húsinu þar á meðal 
húsvörður. Í næsta húsi er félagsmiðstöð 

g g j

Reykjavíkurborgar.

Mjög falleg 84,6 fm 3ja herbergja 
íbúð á 4 h ð f i 55 á ld i Verð :Verð :  44,9 millj.44,9 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sléttuvegur 15

s. 697 9300

103 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
þriðjudaginn  
10. september  
kl 16.30-17.00

og tvöföldum bílskúr. Möguleiki á 
aukaíbúð og góður suður garður. Fjögur 

gólfefni á efri hæð.

Fallegt einbýli með glæsilegu útsýni 94,9 millj.94,9millj.Verð :Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Hrísholt 6

s. 773 6000

210 Garðabær

65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við 
Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ.
Sameiginleg lokuð bílgeymsla. Íbúðir afhendast 
fullbúnar án gólfefna í öðrum rýmum en votrýmum 
(baðherbergjum og þvottahúsi). Öllum íbúðum fylgir sér 

g ý ý

afnotageymsla í kjallara auk afnotaréttar af rúmgóðri 
hjóla- og vagnageymsla með beinu aðgengi úr húsi. 
Flestum íbúðum fylgir að lágmarki eitt bílastæði í 

Bjarkarholt – 50 ára og eldri
Mosfellsbæ

102Reykjavík

AFHENDING  
VETURINN 2020

Pantið söluskoðun eða kynningu hjá sölumönnum okkar.

fur Finnbogason
g. fasteignasali
i: 822 2307
fur@miklaborg.is

ÓÓla
löögg
SSími
oolaf

Jón Rafn Valdimarsson
llögg. fasteignasali
SSími: 695 5520
jon@miklaborg.is

riðrik Þ. Stefánsson
dl. og aðst. fasteignasala
mi: 616 1313
drik@miklaborg.is

FFr
hhd
SSím
frri

Óskar H. BjarnasenÓ
löögg. fasteignasaliö
S mi:Sí 691 1931
ohb@miklaborg.isoh

Nýtt í sölu
       verð frá:

 31,9 m.kr

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir 
í 102 Reykjavík.
Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, 
innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir öllum íbúðum.
Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is
Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð og Nauthól-
svík, í göngufæri við alla þjónustu. Fullbúin íþróttaaðstaða 
er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig stutt í 
verslunarkjarna eins og Kringluna. 
Lögð er megin 
áhersla á litlar 
og meðalstórar 
vandaðar íbúðir, 
innréttaðar á
hagkvæman og 
þægilegan máta.
Húsin liggja 

miðjunni og þar
undir er tveggja
hæða bílakjallari. 

Nánari upplýsingar veita:

ÓÓlafur Finnbogason
löögg. fasteignasali
SSími: 822 2307
oolafur@miklaborg.is

JJason Kr. Ólafsson
llögg. fasteignasali
SSími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Íbúðin er rúmgóð 3ja herb + bílskúr =128 

fm. Búið er að endurnýja á vandaðan máta eldhús, hurðir, 

verið laus við kaupsamning.

Glæsileg og ný innréttuð útsýnisíbúð. 
Verð :Verð :  55,9 millj.55,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Hlíðarhjalli 66

s. 899 1178

200 Kópavogur

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is



Húsi verslunarinnar 8.hæð,  Kringlunni 7, 103 Reykjavík, fasthofn@fasthofn.is

LUNDEYJARSUND 3 – HRAUNBORGUM.
Sumarhús/heilsárshús 70,9 fm. Verð - 22.500.000.- 
Virkilega fallegur bústaður á eftirsóttum stað í Hraunborgum. 

Aðalhúsið er 52,1 fm og gestahús 18.8 fm. Stór verönd með heitum 

potti. Hitaveita. Falleg og gróin lóð. Hraunborgir er sumarhúsabyg-

gð með öryggishliði og þjónustumiðstöð. Þar er veitingasala, 

sundlaug og leiksvæði fyrir börn. 

BREIÐHELLA 16 221 HAFNARFJÖRÐUR
256 fm. Verð 49.900.000.- Mjög gott 256 fm endabil á tveim 

hæðum. Stór salur á jarðhæð, hátt til lofts, salerni, góð inn-

keyrsluhurð. Snyrtilegt umhverfis hús og malbikuð bílastæði.  

Sér gönguhurð fyrir efri hæð. Steypt plata og steyptur stigi á efri 

hæð. Efri hæð rúmgóð og björt með góðum gluggum. 

Laust við kaupsamning. 

HESTAVAÐ 3. 124,6 fm. Verð - 53.900.000.-
Mjög góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð með stæði í lokaðri 

bílageymslu. Sér inngangur af svölum. Lokað lyftuhús/stigangur. 

Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofa og eldhús eitt opið rými, stórt 

baðherbergi, þvottahús innan íbúðar. Stórar vestursvalir.  

Stæði í lokaðri bílageymslu og sér geymsla í sameign. 

Opið hús mánudaginn 9.09.2019 á milli kl. 17:30-18:00.

EYRARTRÖÐ 3 220 HAFNARFIRÐI. 
83,5 fm. Iðnaðarhúsnæði. Verð: 22.900.000.-  Einstaklega 

snyrtilegt og gott iðnaðarbil í Hafnarfirði. Samtals 83,5 fm. Stór 

innkeyrsluhurð og gönguhurð við hliðina. Hátt til lofts og milliloft 

yfir hluta. Salerni og eldhús. Hentar vel hvort sem væri sem lager, 

léttur iðnaður eða geymsluhúsnæði. Getur verið laus fljólega. Góð 

fjárfesting sem leiguhúsnæði. BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

GRANDATRÖÐ 10, 220 HAFNARFIRÐI. 
350 fm. Iðnaðarhúsnæði. Verð: Tilboð. Mjög gott 350 fm 

iðnaðarhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. Sérútbúið til fiskvinns-

lu en gæti hentað fyrir annarsskonar matvælaframleiðslu. Góð 

starfsmannaaðstaða og skrifstofur eru í húsinu einnig. Fullfrá-

gengin lóð og plan við húsið. Tvær góðar iðnaðarhurðir. Eignin er til 

sölu en langtímaleiga kemur einnig til greina. Laus fljótlega.

SKIPHOLT 50D. 105 REYKJAVÍK
Stærð: 178,5 fm. Skrifstofuhúsnæði. Verð 59.900.000.-
Virkilega gott skrifstofuhúsnæði í góðu lyftuhúsi miðsvæðis á 

höfuðborgarsvæðinu. Eignin skiptist í móttöku, opið skrifstofurými, 

sér skrifstofu, fundarherbergi og fundarsalur. Eldhús, salerni og 

góðar skjalageymslur. Virkilega vandað skrifstofurými og húsi í 

mjög góðu standi. Getur verið laus fljótlega. 

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali, 

löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Trausti fasteignasala kynnir glæsilegt og virðulegt 321,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum
með fjórum inngöngum ásamt frístandandi bílskúr á einstaklega góðum og eftirsóttum 
stað við Laugardalinn í Reykjavík. Skjólgóður og gróinn garður. Aukaíbúð var útbúin á
neðri hæð hússins með sérinngangi. Fimm svefnherbergi eru í húsinu, tvö eldhús og lagt
fyrir 4 salernum.

Verð: 145 millj.

Laugarásvegur 43 – 104 Reykjavík

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.Viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Bókaðu skoðun



 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 

trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ ERUM TRAUSTI

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi
Í námi til löggildingar
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124 

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til 
lögg fasteignasala.
S: 899-7770 

Kristín María 
Stefánsdóttir 
Lögfræðingur. 
Í námi til lögg.fast-
eignasala
S: 837-1177

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., lögg. fasteignasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.Viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 898-0255

Guðbjörg Helga 
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
MSc nám í nýsköpun
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Löggiltur fasteignasali.
Viðskiptafræðingur.
S: 692-6226 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður.
Löggiltur fasteignasali.
S: 869-8650

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi.
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali
Skjalavinnsla.
S: 869-4879

Trilluvogur 1
104 Reykjavík

HLÍÐIN, 
MIÐBORGIN OG ÚTSÝNIÐ

Eignirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum. Tilbúnar til afhendingar á næstu misserum. 
Nánari uppl. veita Styrmir í s: 846-6568 styrmir@trausti.is, Guðbjörg Gerður í s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is, Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is og Kristján í s: 867-3040 
kristjan@trausti.is

Nýjar og vandaðar tveggja til fimm herbergja íbúðir við Smyrilshlíð 2 og Haukahlíð 5 komnar 
í sölu. Íbúðirnar eru allar með stæði í bílahúsi, vestursvölum og frábæru útsýni. Allar íbúðir 
afhentar tilbúnar með gólfefnum 
Sjáðu teikningar, myndir og nánari upplýsingar á hlidin.is/trausti
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is

444111 ÍBÚÐ OG 5 RAÐHÚS4141 ÍBBÚÐ OG 5 RAÐ5 RARAÐAÐHÚSHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 
7. SEPTEMBER KL. 13:00 - 14:00 

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Frostafold 25 – 112 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð með bílskúr og aukaíbúð á þessum gróna stað í Grafarvoginum. 

Eignin er skráð alls 159,7 fm þar af er 26,4 fm bílskúr, geymsla sem búið er að útbúa sem 37,7 fm íbúð

og 9,3 fm geymsla íbúðar. Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is, Guðbjörg Gerður

s: 899 5949 gudbjorg@trausti.is eða Kristín s: 837-1177 kristin@trausti.is Verð: 55,5 millj.

Borgarás 10 – 210 Garðabær
BÓKIÐ SKOÐUN
Vel staðsett, björt og rúmgóð 104,6 fm íbúð með 4 svefnherbergjum á efri hæð í tvíbýlishúsi. Gólfflötur 

er töluvert stærri en skv. skráningu Fasteignamats. Sérinngangur er í íbúðina.       

Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson s: 853-9779 gardar@trausti.is og Kristján löggiltur fasteignasali 

s: 867-3040 kristjan@trausti.is  Verð: 48,3 millj.

Hraunbraut 39 – 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00 
Fimm herbergja hæð með sérinngangi og bílskúr á fyrstu hæð í tvíbýli á Kársnesinu. Eignin er skráð

alls 163,7 fm þar af er 34,20 fm bílskúr. Verönd í suðvestur er út frá holi. Svefnherbergi eru þrjú í dag 

en skv. upphaflegri teikningu eru þau fjögur. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is

Verð: 67,9 millj.

Álfatún 12 – 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega björt og rúmgóð 135,6 fm íbúð á einni hæð með fallegu útsýni í þríbýli. Íbúðin hefur fengið 

gott viðhald og mikið endurnýjuð árin 2016-2019. Frábær fjölskylduíbúð með viðarpalli í suður. Eignin 

stendur við Fossvogsdal þar sem stutt er í alla þjónustu. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-

5949 gudbjorg@trausti.is Verð: 56,4 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nánari uppl. veitir Garða

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 
8. SEPTEMBER KL. 13:00 - 15:00

BÓKIÐ SKOÐUN



Arkarholt 19
270 MOSFELLSBÆ

Einbýlishús á einni hæð á einstökum stað við Arkarholt 

19 í Mosfellsbæ. Húsið stendur á á 1088 fm endalóð neðst 

í botnlanga. Útgengi er á fjórum stöðum út í vel gróin, 

skjólgóðan og sólríkan garð með góðri útiaðstöðu.

STÆRÐ: 293,2 fm EINBÝLI       HERB: 5

117.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Sunnufell við Brúnás
270 MOSFELLSBÆ

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á einstökum stað í Mos-

fellsbæ, húsið stendur á um 3000 fm lóð. Svefnherbergi 

eru 5. 30 fm timburverönd sem snýr í suður og vestur. 

STÆRÐ: 250,5 fm EINBÝLI       HERB: 8

104.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Hálsasel 52
109 REYKJAVÍK

Glæsilegt og vel staðsett einbýlishús með bílskúr, mögu-

leiki á aukaíbúð. Húsið var mikið endurnýjað 2007 og er 

í góðu ásigkomulagi. Afar falleg og sólrík baklóð með 

heitum potti, hönnuð af Stanislav. 

STÆRÐ: 285 fm EINBÝLI       HERB: 9

99.500.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 13
201 KÓPAVOGUR

Gullfalleg 4ra herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð.
Búið er að loka svölunum og nýtast þær því  

golfvöll GKG og víðar. 

STÆRÐ: 102,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

55.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Ögurhvarf 4D
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegar sérhæðir við Ögurhvarf 4D. Húsin eru staðsett 

innst í litlum botnlanga. Skilast fullbúnar með inn- 

Spónalagðar innréttingar og möguleiki á svalalokun.

STÆRÐ: 144-149 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

72.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 9
201 KÓPAVOGUR

Mjög rúmgóð, björt og falleg tveggja herbergja íbúð með 

tvennum svölum ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar 

innréttingar og steinn á borðplötu í eldhúsi og baðher-

bergi. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

STÆRÐ: 89,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

49.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Vogatunga 111
270 MOSFELLSBÆ

Sex herbergja raðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsið afhendist á  
byggingastigi 6, fullbúið að innan og utan með 
grófjafnaðri lóð. Afhending við kaupsamning. 

STÆRÐ: 237 fm RAÐHÚS      HERB: 6

78.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hedgehog 

LIND fasteignasala kynnir í einkasölu einstaka bústaði. 

Tvær stærðir í boði 110 fm og 95 fm. Svalir húsanna eru 

24 og 28 fm. Húsið fæst fullbúið á 41 M. Allar  

uppl. veitir Hannes Steindórsson hannes@fastlind.is

STÆRÐ: 95-110 fm BÚSTAÐIR      HERB: 4

35 - 41 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. sept 14:15 – 14:45 BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 618-9999

OPIÐ HÚS    8. sept 13:30 – 14:00OPIÐ HÚS    9. sept 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    8. sept 15:00 – 15:30



NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
 

Kristján 
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Jón
Sandholt
Lögg. fasteignasali

777 2288
  jon@fastlind.is

Stefán 
Jarl Martin
Lögg. fasteignasali

892 9966
  stefan@fastlind.is

 

Hannes 
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur
510 7900     www.FASTLIND.is

 
 

 

LIND Fasteignasala óskar Byggingarfélaginu Bestlu til hamingju
með verðlaun Kópavogsbæjar fyrir "Hönnun."

LIND Fasteignasala er stoltur söluaðili Bæjarlindar 5 og tökum við á móti fólki á sölusýningu
sunnudaginn 8. september milli kl. 16 og 17. Einnig sýnum daglega eftir óskum.
 
Til sýnis og sölu eru: 

 

 
2 herbergja - verð frá 40,4 m. kr.
3 herbergja með stæði í bílageymslu - verð frá 55,9 m.
4 herbergja með stæði í bílageymslu - verð frá 64,9 m.
Á 11 hæð eru glæsilegar þakíbúðir með stórfenglegu útsýni.
Svalalokun fylgir öllum íbúðum.

Bæjarlind 5
VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala

BYGGINGARAÐILI:

Vernharð
Þorleifsson
Lögg. fasteignasali

699 7372
  venni@fastlind.is

OPIÐ HÚS:
Sunnudaginn 8. september milli kl. 16 og 17.
Hlökkum til að sjá ykkur.



Sérlega skemmtilegt 
og fjöskylduvænt 
parhús á góðum stað 
við opið grænt svæði.
Stutt í skóla, leikskóla 
og íþróttir ásamt 
allri helstu þjónustu. 
Bjart og opið hús, 
fjögur svefnherbergi, 

baðherbergi, bílskúr 
samtals 221 fm. Húsið
er byggt árið 1988.

Víkurströnd 7a Seltjarnarnesi

Uppli hjá Fjölhús fasteignasölu í síma 
511 1020

Guðbjörg Guðmundsdóttir löggiltur 
fasteignasali gsm 899 5533
Thelma Víglundsdóttir löggiltur
fasteignasali gsm 860 4700

Bókið skoðun

Lyngholt 1 Vogum á Vatnsleysuströnd, 
rétt við borgarmörkin. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Sérlega fallegt og vel skipulagt 210 fm parhús á einni hæð 
með innbyggðum 40 fm bílskúr. Húsið er klætt að utan með 
viðhaldsfrírri klæðningu og álklæddum trégluggum. Gert 
er ráð fyrir 4 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum og fleira. 
Húsið er til afhendingar fljótlega og verður afhent fullbúið 
að utan og rúmlega fokhelt að innan. Hér er gott að búa, 
stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. 
Verð aðeins 39,9. Allar nánari upplýsingar veitir  
Ásmundur Skeggjason fasteignasali í s: 895 3000.

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Básbryggja 3 Penthouse 
með bílskúr 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

90 % fjármögnun er í boði og íbúðin getur verið laus strax. 
153 fm enda íbúð með sér bílskúr. 
Tvennar svalir, 3 svefnherbergi, sér þvottahús. 
Húsið er álklætt að utan. Frábær kaup í þessari.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
fasteignasali, s: 895 3000.-

OPIÐ HÚS!  
á sunnudag á milli kl.17:00 og 17:30

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

OPIÐ HÚS

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 899 1882

Brynjar Þór
 Sumarliðason
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur Björk
 Baldursdóttir
löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Ármann Þór
 Gunnarsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Herdís Valb.
Hölludóttir
löggiltur 
fasteignasali
Sími 694 6166

Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg 
útivistarsvæði.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna fyrir utan votrými. Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og liti á 
innréttingum.  Sér bílastæði í bílageymslu með flestum íbúðum.

Hreiðar Levý 
Guðmundsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 661 6021

Efstaleiti 19-27 og Lágaleiti 1-9

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27,  SUNNUDAG KL. 13.00 - 14.00, MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG KL. 12.00 - 13.00

Vandaðar og nútímalegar íbúðir sem henta mismunandi fjölskyldustærðum

EFSTALEITI 23
ÍBÚÐ 218

Verð: 35,9 m.

0218

STÚDÍÓ-ÍBÚÐ

Frábær fyrstu kaup!

Svalir
5,0 m²

Alrými
25,1 m²

Gangur
2,5 m² Bað

4.4 m²

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.

 24 ATVINNUAUGLÝSINGAR  7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Kristnibraut 99
113 Reykjavík
Falleg og björt eign í Grafarholti

Stærð: 83,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 33.050.000

Verð: 40.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu:  Fallega bjarta eign með sér inngangi af svölum á 3.hæð í lyftuhúsi
við Kristnibraut í Grafarholti.
Eignin er vel skipulögð 3ja herb. og skiptist í forstofu stofu/borðstofu tvö svefnherbergi eldhús
baðherbergi þvottahús geymslu og skjólgóðar suðursvalir.  Útsýni er úr íbúð.
Stutt er í leik- og grunnskóla, íþróttafélag, verslanir og útivistarsvæði.
nánari uppl. sími 695-3502   eða á sms@remax.is

Senter

Sigrún Matthea
Lögg. fasteignasali

sms@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 8.sept. milli kl. 16.00-16.30

695-3502

Langahlíð 7
105 Reykjavík
Hæð með sérinngangi

Stærð: 114,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1947

Fasteignamat: 51.900.000

Verð: 56.900.000
Einstaklega björt og vel skipulögð endaíbúð á fyrstu hæð, staðsett í góðu hverfi. Stutt er í alla helstu
þjónustu, leikskóla og grunnskóla. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Úr
stofu er útgengt út á svalir. Í sameign er sameiginlegt þvottahús og geymsla auk sérgeymslu fyrir íbúð.
Sérmerkt bílastæði er fyrir íbúð og bílskúrsréttur á lóð.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudrunlilja@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri. 10. sept. kl 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

867-1231

Ljósheimar 8
104 Reykjavík
Góð 4ra herbergja íbúð!

Stærð: 99,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 40.900.000

Verð: 42.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Vel skipulagða 4ra herbergja íbúð við Ljósheima 8. Eignin er skráð alls
99,7 fm. Eignin skiptist í forstofu með flísum á gólfi og góðu fatahengi. Innaf forstofunni er þvottahús.
Stofan er með parketi á gólfi. Eldhúsið er með góðu borð og skápaplássi, borðkrók. Hjónaherbergið er
með stórum fataskáp. Barnaherbergin eru með parketi á gólfum. Baðherbergið er með flísum á gólfi og
veggjum, upphengt salerni, innréttingu og sturtu. Sér geymsla í sameign. Vinsæl staðsetning.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 8 sept. 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Skildinganes 36A
101 Reykjavík
Parhús - Sjávar og fjallaútsýni

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 104.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 98.000.000

Glæsilegt fimm herbergja 162,0 fm parhús við Skildinganes 36A, 101 Reykjavík, þar af er innbyggður bílskúr
21,7 fm. Tvö svefnherbergi og þrjá stofur.

Húsið  er  einkar  vel  staðsett  á  sjávarlóð  með  óhindrað  útsýni  til  sjávar  og  fjalla.  Glæsileg  og  eftirsótt
staðsetning.  Aðkoman að húsi  er  góð,  þar  er  upphitað bílaplan og fallega gróðursett  við  inngang húsins  og
meðfram því. Timbur verönd þar við hlið og stór lóð sem er hellulögð að hluta og útsýni til sjávar og fjalla.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 9. SEPT.  FRÁ KL. 18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

8622001

Tröllakór 10
203 Kópavogur
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð!

Stærð: 99,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 36.950.000

Verð: 42.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Virkilega bjarta og rúmgóða 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Tröllakór 10. Eignin
er skráð alls 99,7 fm með góðum svölum. Eignin skiptist í forstofu með flísum á gólfi og góðum fataskáp. Stór
stofa með parketi  á gólfu, stofan er opin inni í  eldhús. Úr stofunni er gengið út á svalir  sem snúa til  suðurs.
Eldhúsið er rúmgott með góðu skápa og borðplássi, flísar á gólfi og flísar á milli innréttinga. Baðherbergið er
með flísum á gólfi og veggjum. Inná baðherberginu er innrétting með skúffu, upphengt salerni og baðkar með
sturtu aðstöðu.
Hjónaherbergið er rúmgott með parketi á gólfi og góðum fataskáp. Barnaherbergið er með parketi á gólfi og
fataskáp. Innaf íbúð er þvottahús með flísum á gólfi. Í sameigninni fylgir sér geymsla og sameiginleg hjóla og
vagnageymsla.  Snyrtileg  og  vel  skipulögð  íbúð  á  vinsælum stað  þar  sem stutt  er  í  flest  alla  þjónustu  skóla
leikskóla og fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 8 sept. 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Brekkubyggð 23
540 Blönduós

Stærð: 212,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 23.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
RE/MAX Senter kynnir: Fallegt einbýlishús m/bílskúr, 4 svefnherbergi og stórar stofur,eldhús baðherb.
þvottahús og verandir,Brekkubyggð 23 Blönduósbæ,sem er stærsti þéttbýliskjarninn við Húnaflóa þar
búa nú um 900 manns. Atvinna tengd iðnaði, verslun, ferðaþjónustu,landbúnaði og annarri
þjónustu.Stór garður lítið gróðurhús leiksvæði fyrir börn m/rólu sandkassa og dúkkukofa. Eignin er í
grónu hverfi, falleg fjallasýn og útsýni inn Langadalinn. Uppl.
Sigrún Matthea lgf.sími 695-3502 sms@remax.is

Senter

Sigrún Matthea
Lögg. fasteignasali

sms@remax.is

Bókið skoðun í síma 695-3502 

695-3502

Þrastarhöfði 4
270 Mosfellsbær
Glæsilegt útsýni - Bílageymsla

Stærð: 103,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 41.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.900.000

Vel skipulögð, vönduð og björt fjögurra herbergja 103,2, fm endaíbúð á 3. hæð (efstu hæð) við Þrastarhöfða
4, 270 Mosfellsbæ. Frábært útsýni til sjávar og borgar ásamt bílastæði í lokaðri bílageymslu og sérgeymslu í
kjallara.

Skipulag  eignar  telur:  Þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  (  voru  áður  tvö  og  þá  stærri  stofa  þess  í  stað  ),  gangur,
baðherbergi  með  sturtu,  þvottahús  er  innan  íbúðar.  eldhús,  stofa  og  borðstofa  í  sameiginlegu  rými  ásamt
svölum sem snúa í suðvestur með glæsilegu útsýni, m.a. til sjávar. Samkvæmt skráningu hjá Þjóðskrá Íslands
er íbúðin 95,1 ásamt 8,1 fm geymslu. Samtals að stærð 103,2 fm

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10. SEPT.  FRÁ KL. 17:00-17:30

661-6056









Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

102 REYKJAVÍK.IS

Fasteignasalan TORG | Garðatorgi 5, 210 Garðabær | 520 9595 | torg@fstorg.is

Staðsetning hússins er einstök í hjarta hins nýja póstnúmers 102. Hægt 
er að njóta alls þess sem miðbærinn hefur upp á að bjóða án þess að 
búa mitt í skarkalanum. Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð 
og Nauthólsvík, í göngufæri við báða háskólana, sem og örstutt frá 
Landspítala-háskólasjúkrahúsi. 

Fullbúin íþróttaaðstaða er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig stutt 
í verslunarkjarna eins og Kringluna. Lögð er megin áhersla á litlar og 
meðalstórar vandaðar íbúðir, innréttaðar á hagkvæman og þægilegan 
máta. Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja 
hæða bílakjallari. Húsin skýla garðinum fyrir ys og þys og skapa ró og 
næði fyrir börn og fullorðna til að njóta útiveru í grænum garðinum.

• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
upp í loft, innbyggður ísskápur og upp- 
þvottavél fylgja

• Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja 
stórum íbúðum.

• Afhending áætl. Jan/feb 2020

• Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík

SÝNUM ALLA HELGINA
HRINGDU BEINT Í SÖLUMENN

Fálkagata 2, íbúð 201

Verð: 39.5 milljónir - 2ja herb. - 49,6 m2

Bílastæði fylgir

Öll þjónusta í göngufæri

Smyrilshlíð 5 | Valshlíð 8 | Fálkagata 2 | Fálkagat 4

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

gat 44444444

34,9m.kr

NÝTT Í SÖLUVerð frá:

SJÁ HÉR AÐ NEÐAN



EINBÝLISHÚSALÓÐIR
 Í GARÐABÆ 

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. hilmar@eignamidlun.is

Höfum til sölu tvær ein-
stakar einbýlishúsalóðir til 
sölu í Garðabæ.

ALDINMÖRK - HVERAGERÐI

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Edenbyggð er nýtt íbúðahverfi við göturnar Aldinmörk og Edenmörk í 
Hveragerði. Alls verða 77 íbúðir í hverfinu en í fyrsta áfanga verða 25 íbúðir 
afhentar: 63–80 fm að stærð; tveggja, þriggja og fjögurra herbergja. Íbúðum 
verður skilað fullbúnum en án gólfefna. 
Opið hús sunnudaginn 8. september milli kl. 13:00 og 14:00
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is, 
Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Búseturéttir til sölu

Hólmvað 8, íbúð 304
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 
8  í Norðlingaholti.  Eignin er á 3 hæð 
í fjölbýli með fallegu útsýni. Hún er 3 
herbergja, 95,0 fm að stærð með stæði í 
bílakjallara.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.9.300.000,- og mánaðarlegt
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, 
er kr.217.308.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags,
tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald. 

Hólmvað 6c
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 6c, í 
Norðlingaholti.  Eignin er í raðhúsi og er
2 herbergja, 81,0 fm að stærð. Íbúðin er
nýmáluð og á henni er nýtt parket.

Ásett verð búseturéttarins er
kr.8.900.000,- og mánaðarlegt
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, er
kr.220.838.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags,
tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Stekkjargata 25
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 
25 í Njarðvík. Eignin er parhús,
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála.
Íbúðin er 104,6 fm að stærð og bílskúrinn 
30,1 fm. Samtals 134,7 fm.

Ásett verð búseturéttarins er
kr.7.500.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.september, 
kr.196.913.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Blásalir 24, íbúð 504 
Til sölu er búseturéttur í Blásölum 24, 
íbúð 504. Eignin er á 5 hæð í fjölbýli, 4 
herbergja, 123,6 fm að stærð með stæði í 
bílageymslu.
Íbúðin er mikið endurnýjuð og er einstök
útsýnisíbúð með útsýni í fjórar áttir.

Ásett verð búseturéttarins er
kr.18.500.000- og mánaðarlegt
búsetugjald miðað við 1.september, er 
kr.226.572.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður,
bílageymslugjald, aukagjald og 
þjónustugjald.

við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 
Tilboðsfrestur er til 13.september kl.12.00

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsileg endaíbúð 3.hæð 
126,4 fm að stærð
Fjögurra herbergja íbúð í lyftuhúsi
Öll rými rúmgóð björt og falleg
Útgengt úr stofu á suður svalir

ý g j g g

Stæði í lokaðri bílgeymslu, 
rafmagnstenglar í öllum stæðum
Ljósleiðari í húsinu

Verð :

56,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 8. sept. kl. 14:00  – 14:30

AAAAkkuuurrrrhvarf 1
2003 33 KóKóKóKópapapavovovovogugugugur

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen
Lögg.fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast. 

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

ÖGURHVARF 4C OG D, 203 KÓPAVOGI

SÝNI SAMDÆGURS, BÓKIÐ SKOÐUNA HJÁ ANDRA  
Í S. 690 3111
Glæsilegar nýjar sex 4ra herbergja neðri og efri sérhæðir ásamt einbýlishúsi 

á einni hæð. Stærð sérhæðanna er frá 144,2 fm – 151,1 fm. Einbýlishúsið er 

127,9 fm. Allar eignirnar eru með tveimur baðherbergjum, HTH innréttingum

og vönduðum tækjum. Vandað hefur verið til allra verka í smíði hússins og er allur frágangur til fyrirmyndar.Húsið er staðsteypt, málað og klætt að hluta 

með viðarklæðningu að utan. Eignirnar afhendast fullbúnar að utan sem innan en án gólfefna. Lóðin verður frágengin með torfi og hellulögn.

Verð sérhæðanna: 72,9 millj.  Verð einbýlishúss: 84,9 millj. 
Andri s. 690 3111

AKURGERÐI 10, 108 RVK.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. SEPT KL 12:30-13:00
245,3 fm parhús (2ja íbúða hús) á þremur hæðum.

Eigninni fylgir rúmgóður bílskúr.

Séríbúð í í kjallara sem er tilvalin til útleigu.

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í alla helstu

þjónustu.

Verð 87,9 millj. 
Andri s. 690 3111

GULLSMÁRI 7, 201 KÓP.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. SEPT KL 17:30-18:00
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 10 hæð með glæsilegu útsýni.

Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri sem er laus til afhendingar. 

Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign – tvær lyftur – aðgangur að

þjónustumiðstöð.

Vel staðsett íbúð á eftirsóttum stað í Smárahverfinu Kópavogi.

Verð 47,1 millj. 
Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

30 13 000000
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SÓLVALLAGATA 41, 101 RVK

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. SEPT KL 16:00-16:30
74,7 fm 2ja – 3ja herbergja kjallaraíbúð í litlu fjölbýli.

Mikið endurbætt eign, jafn innan sem utan.

Stofa/borðstofa og eldhús í opnu rými, nýleg eldhúsinnrétting.

Svefnherbergi, fataherberbergi og uppgert baðherbergi.

Sameiginlegt þvotthús á hæðinni og gróinn garður.

Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

Verð 37,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

NÝBÝLAVEGUR 58 (2. HÆÐ) 200 KÓP   

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. SEPT KL 17:00-17:30
87,2 fm 2ja íbúða eining í litlu fjölbýli með fallegu útsýni.

3ja herb. íbúð á 2 hæð með stórum afgirtum suðurpalli.

Einstaklings íbúðarherbergi með eldhúsi og salerni í kjallara.

Sameiginlegt þvotthús á hæðinni og gróinn garður.

Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.

Verð 49,9 millj. 
Þórey, s. 663 2300

0 18 000000
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BÓKIÐ SKOÐUN

HERJÓLFSGATA 38 (ÍBÚÐ 209) 220 HF

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. SEPT KL 17:00-17:30
64,3 fm 2ja herb íbúð í nýlegu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri.

Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, útgengt á suðursvalir.

Svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.

Suðursvalir, svalalokun og fallegt útsýni. Stæði í bílageymslu.

Eignin er laus til afhendinar við kaupsamning.

Frábær staðsetning í vesturbæ Hafnarfjarðar.

Verð 42,25 millj.  
Þórey, s. 663 2300

OPIÐ HÚS 

BJÖRTUSALIR 8 ( ÍBÚÐ 302) 201 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. SEPT KL. 17:30 - 18:00
131 fm, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli

Þrjú rúmgóð svefnherbergi og rúmgóð stofa.

Frábær staðsetning í sannkölluðu fjölskylduhverfi.

Íbúð á þriðju og efstu hæð.  Fallegt útsýni.

Verð 55,9 millj.   
Sigurður s. 896-2312

HOLTSGATA 21 (ÍBÚÐ 101) 101 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. SEPT KL. 16:30 - 17:00
4 til 5 herbergja, um 120 fm íbúð á 1. hæð.

Möguleiki á fjórða svefnherberginu.  hægt að hafa sérinngang

í eitt herbergið af stigagangi.

Verð 55 millj.   
Sigurður s. 896-2312

GVENDARGEISLI 8  –  113 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. SEPT. KL. 13:00 – 13:30
Vel skipulögð 4ra herbergja 117,9 fm.

íbúð á 3. hæð (efstu hæð) ásamt stæði í bílgeymslu 

Fallegt útsýni til suð-austurs og vestur í átt að Esjunni.  

Sérinngangur af svölum. Stórar suðursvalir.

Stutt í skóla og alla þjónustu.

V. 49,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

ARNARÁS 1 (ÍBÚÐ 201) 210 GBÆ    

LÆKKAÐ VERÐ
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300 
113,1 fm 3ja herb íbúð með sérinngang í litlu fjölbýli. 

Stór stofa og borðstofa i opnu rými, útgengt á suðursvalir.

Eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.

Hús að utan nýmálað, snyrtileg sameign og gróin lóð.

Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

Verð 52 millj.
Þórey, s. 663 2300

ÞORLÁKSGEISLI 5 (ÍBÚÐ 203) 113 RVK    

LÆKKAÐ VERÐ
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300 
139,9 fm 4ra herb íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi í Grafarholti.  

Stór stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, útgengt á svalir.

Hjónaherbergi með fataherbergi, tvö barnaherbergi.

Baðherbergi (útgengt á svalir) og þvottahús innan íbúðar.

Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

Verð 56,5 millj. 
Þórey, s. 663 2300

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

DRAAA

NÝTT

0 17 30

NÝTT

NÝTT

00 17 30

NÝTT

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

0 1333 3:33000

NÝTT



Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga   gudruninga@frettabladid.is

Göngubraut: 69.500,-
Hámarks þyngd notanda: 110 kg. 
8 prógröm. 
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma. 
Hámarks hraði 14 km/klst. 
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 

jóta og góða þjónustu.
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

Allar uppl. gefur eigandinn Sæmundur H. Sæmundsson s. 898-2817 (vinsamlega hringið í eiganda 
þegar komið er að hliðinu inn á svæðið). Kjöreign fasteignasala, sími 533-4040, kynnir vandaðan 
sumarbústað með nýju gestahúsi á frábærum stað austanvert við Þingvallavatn, eignarland. 
Svæðið kallast Stekkjarlundur. Heimild til veiða í Þingvallavatni. Lýsing, aðalhúsið. Forstofa, 
eldhús, baðherbergi, stofa, tvö svefnherbergi og geymsla. Lýsing, gestahúsið. Forstofa, baðherber-
gi, eldhúskrókur, svefnherbergi og stofa. Heildarstærð 90 fm. Samliggjandi 160 fm. sólpallar. Heitur 
pottur. Verð 31,5 millj.

Borgarhólsstekkur 1 

á Þingvöllum í landi Miðfells
Opið hús á sunnudaginn 8. ágúst, frá 14:00 – 16:00

Þórarinn Friðriksson, Löggiltur fasteignasali • GSM 844-6353

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

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

Þórarinn Friðriksson Lögg., fasteignasali

OPIÐ HÚS

ÞÞÞÞÞaaaaarft þú svona bíl?
Peugeot Horison hjólastólabíll

ÁgÁgÁgerð 2018, ekinn 10 þþþþ km
BrBrBrBrB eyeyeye ttttturururur ffffyryryryryrr r rrr hjhjhh ólóóó asa tóóól,l,l,l, ssssjájájájájá mmmmynynynynyndid r. 

UpUpplplplplýsýsýsýsýsininnngagaaar r r í í í í sísísísímamamama 888868686868814141414148888888888 eeeeðaðaðaða áááá ddddeieiee ldlddararararasasasaas4@4@4@4@@4 gmgmgmgmg aiaiaiail.l.l.l.cocococom.m.mm  

ÁsÁsÁsÁsÁsetetetete t t ttt veveveveverððrðð eeeeer r r r 3,3,3,999 9 mimmimilllllljj.j.

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 

55% staða Snyrtifræðings/Hjúkrunar-
fræðings og 55% staða Móttökuritara

Reyklaus vinnustaður. Báðar stöðurnar geta tímabundið 
krafist hærra hlutfalls. Fyrri staðan er laus nú þegar, hin  
1. jan. Stöðurnar krefjast mikillar sjálfstæðni, tölvureynslu 
og reynslu í mannlegum samskiptum.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og 
kynningarbréfi til utlitslaekning@utlitslaekning.is.   
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Þessi súpa er fullkomin á köldum haustdögum. Þá er hún einnig laus við allar dýraafurðir og því kjörin fyrir alla fjölskylduna. NORDICPHOTOS/GETTY

Svokallaðar „mexíkóskar“ 
kjúklingasúpur hafa verið 
vinsælar á borðum lands-

manna undanfarinn áratug eða 
svo. Líkt og í mörgum öðrum 
réttum er það ekki síst græn-
metið og kryddin sem gera þessar 
súpur svona bragðgóðar og því er 
ósköp einfalt að útfæra súpuna 
án dýraafurða. Súpan er virkilega 
góð upphituð og er því kjörið að 
tvöfalda uppskriftina til að eiga 
yfir vikuna.

2 msk. jurtaolía
1 gulur eða rauður laukur, sax-
aður
2-4 hvítlauksrif, söxuð eða 
pressuð
3 gulrætur, skornar í bita
1 lítil eða ½ stór sæt kartafla, 
skorin í litla bita
1 paprika, söxuð (valfrjálst)
½ blaðlaukur, saxaður
1-2 dósir af tómötum
1 lítil krukka af salsa
Vegan rjómaostur (t.d. hafra) eftir 
smekk
Hafrarjómi eftir smekk
2 bollar grænmetissoð (t.d. bara 
vatn og grænmetiskraftur)
1 dós pintó- eða svartar baunir – 
eða vegan „kjúklingur“
Salt, pipar, papriku- og laukduft
Chili eða jalapeño (ef vill)

Ofan á:
Rifinn vegan-ostur
Vegan- (t.d. hafra-) „jógúrt“ eða 
„sýrður rjómi“ (valfrjálst)
1-2 lárperur, skornar í sneiðar
1 límóna, skorin í sneiðar
Kóríander (valfrjálst)
Nachos, mulið

Aðferð:
Hitið olíu við meðalhita 
og steikið laukinn ásamt 
hvítlauknum

Bætið við sætri 
kartöflu og gulrótum 
(og papriku, ef vill), 
kryddað til og léttsteikt.

Bætið við hökkuðum 
tómötum úr dós, grænmet-
issoði, salsasósu og blaðlauk, 
þá er líka gott að bæta við hvítlauk 
á þessum tímapunkti fyrir þá sem 
vilja.

Mexíkósk „kjúklinga“ súpa
Það er fátt betra en heit og matarmikil súpa þegar fer að kólna í veðri. Þessi saðsama súpa er laus 
við allar dýraafurðir og ætti því að höfða til sem flestra. Þá er hún að auki bæði holl og ódýr.

Leyfið suðunni að koma upp, 
lækkið hitann örlítið og leyfið að 
malla í 20 mínútur eða svo

Bætið við vegan-rjómaosti, 
hafra rjóma og baunum.

Látið malla í örfáar mínútur og 
smakkið til með kryddum.

Þau sem vilja sterkari súpu geta 
svo bætt við chili 
eða jalapeño.

Ef notaður er vegan-kjúklingur 
er hann steiktur á pönnu sam-
kvæmt leiðbeiningum á meðan 
súpan mallar og bætt við í lokin.

Borið fram í skálum með rifnum 
vegan-osti, vegan-„jógúrt“, muldu 
nachos, lárperusneiðum og safa 
úr límónu (og kóríander fyrir þau 

sem vilja).

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jóhann Waage í síma 550-5656 
eða í netfanginu johannwaage@frettabladid.is

NÖRDABLAÐIÐ
Blað um nördamenningu Íslands og 
hátíðina Midgard sem haldin verður 

í Fífunni Kópavogi dagana 13.-15. september.
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Mígreniköst 
geta staðið 
frá nokkrum 
klukkustundum 
upp í sólahring. 
Þá kemur TREO 
til hjálpar með 
skjótvirkri 
verkun.

Til eru tvær 
gerðir af TREO-
freyðitöflum; 
þessi gamla 
góða og nú 
með frískandi 
sítrónubragði.

Hjá sumum er 
brjóstsviði hrein-

lega fylgifiskur þess að 
borða.

Vélindabakflæði kallast það þegar súr magavökvi flæðir frá maga upp í vélinda.

Margir þjást af brjóstsviða 
vegna vélindabakflæðis 
og getur það haft áhrif á 

líðan og líf einstaklingsins. Hjá 
sumum er brjóstsviði hreinlega 
fylgifiskur þess að borða,“ segir 
Sigrún Sif Kristjánsdóttir, lyfja-
fræðingur hjá LYFIS.

Vélindabakflæði kallast það 
þegar súr magavökvi f læðir frá 
maga upp í vélinda og er ástæðan 
oftast sú að að lokuvöðvinn í 
vélindanu starfar ekki eðlilega. 
Þegar magasýrur flæða ítrekað 
þessa leið getur það valdið bólgu 
og sársauka í vélinda.

„Rabeprazol Krka inniheldur 
virka efnið rabeprazol sem hefur 
áhrif á seytingu magasýru. Það 
hemur magasýrumyndun með því 
að hamla virkni ákveðins ensíms 
í saltsýrufrumum magans,“ segir 
Sigrún Sif.

Meðferð við einkennum bak-
flæðis er ein tafla á dag í allt að  
14 daga. Lyfið er ætlað fullorðnum.

„Rabeprazol Krka 10 mg fæst nú 
í f lestum apótekum en hingað til 
hefur eingöngu verið hægt að fá 
þetta lyf gegn ávísun frá lækni,“ 
upplýsir Sigrún Sif.

Lesið vandlega upplýsingar 
á umbúðum og í fylgiseðli fyrir 

notkun lyfsins. Leitið til læknis eða 
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýs-
ingum um áhættu og aukaverkanir. 
Nánari upplýsingar á serlyfjaskra.is.

Ert þú með 
bakflæði?

Rabeprazol Krka 10 mg  
magasýruþolnar töflur

– Nýtt lyf án lyfseðils við bakflæði.

Rabeprazol Krka 10 mg fæst nú án lyfseðils.

Sigrún Sif Kristjánsdóttir er lyfja-
fræðingur hjá LYFIS.

Mígreniköst geta staðið allt 
frá nokkrum klukku-
stundum upp í sólarhring. 

TREO-freyðitöflur eru ætlaðar við 
mígreni og einnig vægum verkjum 
eins og höfuðverk, vöðva- og lið-
verkjum, tíðaverkjum og tann-
pínu. Lyfið er ekki ætlað börnum 
yngri en 15 ára án samráðs við 
lækni og aldrei ef þau eru með hita.

Skjótvirk freyðitafla
„TREO-freyðitöflur eru verkjalyf 
sem innihalda asetýlsalicýlsýru, 
en einnig innihalda þær koffín 
sem eykur verkjastillandi áhrif 
acetýlsalisýlsýru,“ segir María Sif 
Sigurðardóttir, lyfjafræðingur hjá 
Icepharma.

TREO með sítrónubragði

„Freyðitöflur frásogast hraðar 
en hefðbundnar töflur og næst 
því hámarksvirkni eftir um það 
bil hálfa klukkustund,“ upplýsir 
María Sif.

TREO-freyðitöflur eru auðveldar 
í inntöku og getur því lyfið hentað 
vel þeim sem eiga erfitt með að 

gleypa töflur eða hylki.

Nýtt bragð – TREO 
CITRUS!
Nú eru til tvær gerðir af 
TREO: TREO og TREO 
CITRUS með sítrónubragði. 
„TREO-freyðitöflur eru eitt af fáum 

Mígreni er höfuð-
verkur sem kem-
ur í köstum og 
lýsir sér oft í æða-
slætti í öðrum 
helmingi höfuðs. 
Mígreni kemur 
fram hjá öllum 
aldurshópum 
og því fylgja oft 
ógleði og upp-
köst.

lausasölulyfjum sem ætluð eru 
við mígreni og gefa skjóta verkun. 
Þegar nota á TREO við vægum 
verkjum skal leysa upp 1-2 freyði-
töflur í hálfu glasi af vatni 1-4 
sinnum á sólarhring. Við mígreni 
skal leysa upp 2 freyðitöflur í hálfu 
glasi af vatni 1-4 sinnum á sólar-
hring. Passa þarf að taflan sé alveg 
uppleyst áður en lyfið er tekið 
inn,“ útskýrir María Sif, en nota 
má TREO-freyðitöflur að hámarki 
í 10 sólarhringa í mánuði.

Lesið vandlega upplýsingar 
á umbúðum og fylgiseðli fyrir 
notkun lyfsins. Leitið til læknis 
eða lyfjafræðings sé þörf á frekari 
upplýsingum um áhættu og auka-
verkanir. Sjá nánari upplýsingar 
um lyfið á serlyfjaskra.is. MEDA 

AB. MED190801 – 
ágúst 2019.

Vélindabakflæði, einkenni 
geta meðal annars verið:

 Brjóstsviði
 Súrt bragði í munni (nábítur)
 Kyngingarerfiðleikar
 Brjóstverkur
 Hæsi og hósti

Rabeprazol Krka 10 mg:
  Meðferð við einkennum bak-
flæðis

 Fæst nú án lyfseðils
 Ein tafla á dag í allt að 14 daga
  Lítil tafla sem auðvelt er að 
gleypa
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Bílar 
Farartæki

NÝIR MMC OUTLANDER PHEV 
PLUG-IN HYBRID RAFMAGN 

OG BENSÍN, BETRA VERÐ OG 
FLEIRI AUKAHLUTIR !

300.000 undir listaverði og 
þú færð að auki Sóllúgu, 
Rockford hljóðkerfi og hitakerfi 
á rafhlöðu. Bakkmyndavél og 
fjarlægðaskynjarar, ofl. 5 ára ábyrgð. 
Til hvítur, grár, svartur. Verð 5.190þ. 
Sjá www.mmc.is

Bílagallerí bílasala
Sími: 5546700

www.bílagalleri.is

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru 
með power stýri, 100% driflæsingu. 
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og 
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

TIL SÖLU GMC SURBURBAN
árgerð 1996 6,5 dísel, sæmilegu 
standi, gott verð. Uppl s: 8460608

 Vörubílar

VAGNASMIÐJAN AUGLÝSIR:
Eigum nú á lager okkar 

grimmsterku skúffur ú Hardox 
450 stáli, bæði á 4ra öxla bíla 

og trailer vagna. Getum einnig 
afgreitt samskonar palla, með 

sturtugrind, tjakk og öllu, tilbúna 
að setja á bæði notaða og nýja 3ja 
og 4ra öxla bíla á grind. Gerum líka 

við palla.
Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R.vík 

s. 894-6000.

 Fjórhjól

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 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
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

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

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 9086116.
Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

 Skemmtanir

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

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

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

HEILSUNUDD.
Nuddstofan, opið frá 10-20. Einnig 
um helgar S. 832 8863 eða 789 5452

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 16/9, 
14/10, 11/11, 9/12. 2020: 13/1, 
10/2, 8/3, 6/4. 4/5. 4 weeks/vikur x 
5 days/daga. 2-4 students/nem. AM 
& PM/fh & eh. Price/Verð: 49.500.- 
Most labour unions pay back 75-90 
% of course price/Flest stéttafélög 
endurgreiða 75-90% námsgjalds. 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - facebook.com/iceschool. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 8981175/5571155

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
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

Til leigu 2ja herb. íbúð, 
langtímaleiga. Vesturbær Kóp. 
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL 

LEIGU
Til leigu í Bolholti 4, næsta húsi 

við Laugaveg 178
Verslunarhúsnæði á götuhæð 235 

fm. Laust strax.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 150 

fm. Laust fljótlega.
Skrifstofuhúsnæði á 5. hæð. 180 

fm. Laust strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða grensas@

gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

TIL LEIGU.
Kistumelur 14, 289 fm á kr. 1500 

pr fm.
Stórar innkeyrsludyr, 9,5 m 

lofthæð.
Nánar uppl. s. 840 3992

 Geymsluhúsnæði

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARFIRÐI
Getum bætt við okkur tjaldvögnum 
og fellihýsum í vetur. S. 773-3376.

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

FERÐAVAGNAGEYMSLA.
Til leigu vetrargeymsla fyrir felli- og 
hjólhýsi á besta stað í Reykjavík. 
Uppl. í síma 846-2986

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166   200 KÓPAVOGUR

LAUGARDAG 
7. SEPT. KL. 23.45

ABBA

BEE GEES

og BONY M

SHOW

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér nýjustu fréttir dagsins og 
ítarlega umfjöllun um málefni líðandi stundar.

Fylgstu með á frettabladid.is

FRETTABLADID.IS Ekki missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
á Facebook og Instagram
E
á



Sigurbjörn Magnússon
pabbi

„Ég er og hef alltaf verið mjög 
stoltur af henni Áslaugu minni. 
Hún fæddist á fæðingardeild 
Landspítalans eins og flest okkar. 
Þar var til þess tekið að þegar Ás-
laug Arna lá með öðrum börnum 
þá grenjaði hún langhæst og var 
því auðþekkt á þessari fyrirferð 
og hávaða og þurfti maður ekki 
að leita lengi að stofunni þar sem 
þær mægður voru. Móðir hennar 
hafði á orði af þessu tilefni að það 
kæmi ekki á óvart að það myndi 
fara eitthvað fyrir henni þessari 
síðar þegar hún yxi úr grasi. Um 
það hefur móðir hennar heitin 
reynst sannspá,“ segir Sigurbjörn.

„Áslaug heitir eftir móður minni, 
Áslaugu Sigurbjörnsdóttur, sem á 
einmitt afmæli í dag, 6. septem-
ber, og hefði orðið 89 ára ef hún 
hefði lifað. Hún hefði heldur betur 
verið ánægð og stolt með nöfnu 
sína og sérlega ánægjulegt að hún 
taki við ráðherraembætti þennan 
dag og það hlýtur að vita á gott. 
Það var alla tíð mjög kært á milli 
þeirra og þykir Áslaug um margt 
minna á ömmu sína bæði í útliti 
og framgöngu. Og það má segja 
að ef einhverjar tvær konur hafi 
haft áhrif á Áslaugu Örnu þá sé 
það móðir mín og móðir hennar, 
Kristín, sem lést fyrir sjö árum,“ 
segir hann.

Hann segir Áslaugu hafa mikið 
keppnisskap. „Því kynntist ég 
þegar ég fékk að aðstoða hana í 
hestakeppnum af ýmsum toga hér 

á árum áður, en þar er um að ræða 
einstaklingskeppni og þá þarf allt 
að ganga upp á mjög stuttum tíma 
þegar á hólminn er komið, þótt 
undirbúningurinn hafi verið langur 
og strangur. Við áttum margar góð-
ar samverustundir í hestamennsk-
unni og mér tókst að ná henni í 
stutta hestaferð núna í ágúst upp á 
afrétti Gnúpverja og Hrunamanna. 
Var það mjög ánægjuleg sam-
vera með góðum vinum á góðum 
hestum,“ segir Sigurbjörn.

„Fyrstu eldskírn sína í pólitík 
fékk Áslaug fyrir tiltölulega saklaus 
ummæli um að það væri hennar 
skoðun að það ætti að vera hægt 
að kaupa hvítvín á sunnudögum 
ef menn vildu fá sér hvítvín með 
humrinum. Skemmst er frá því 
að segja að við þessi saklausu 
ummæli fór allt á annan endann 
í þjóðfélaginu en Áslaugu tókst 
að snúa því sér í hag með sinni 
jákvæðni, brosmildi og staðfestu. 
Alls kyns spekingar, sem reiddu 

hátt til höggs, þurftu að lúta í 
duft,“ segir Sigurbjörn.

„Eplið fellur ekki langt frá 
eikinni, segir máltækið. Ég var 
einhvern tíma spurður að því af 
blaðamanni þegar ég var á sama 
aldri og Áslaug hvaða áhugamál ég 
hefði: Svarið var; lögfræði, pólitík 
og hestamennska. Kannski eplið 
hafi aldrei fallið af eikinni.“

MÓÐIR HENNAR HAFÐI Á
ORÐI AF ÞESSU TILEFNI AÐ
ÞAÐ KÆMI EKKI Á ÓVART
AÐ ÞAÐ MYNDI FARA EITT-
HVAÐ FYRIR HENNI ÞESSARI. 

Áslaugu Örnu Sigur-
björnsdóttur er lýst 
sem ábyrgum töffara 
sem tekur sig ekki of 
alvarlega. Hún er 
sögð eldri en árin 

sem hún hefur lifað. Henni er lýst 
af vinum og vandamönnum sem 
skemmtilegri og duglegri og er sögð 
ekki mikla hlutina fyrir sér.

Bróðir hennar fagnar því að hún 
fái loks bílstjóra, því hún sé afleitur 
ökumaður. Vinkonur hennar segja 
það ekki fara fram hjá nokkrum 
manni þegar hún gengur inn í her-
bergi með rödd sína sem vinkon-
urnar kalla „hina óaðfinnanlegu 
raddbeitingu“ enda detti engum í 
hug að liggja á hvísli með Áslaugu. 
Slíkur sé raddstyrkurinn.

Amma hennar segir Áslaugu hafa 
kennt henni að leiða hjá sér órétt-
mæta gagnrýni og kennir Áslaugu 
heimilisstörf á móti. Hún segir 
Áslaugu hafa verið stjórnsamt barn; 
á fyrstu árunum hafi hún stjórnað 
hlutunum í kringum sig og það 
hafi hún frá móður sinni heitinni. 
„Það hvarf laði nú ekki að mér að 
það myndi leiða til þess að hún færi 
að stjórna heilu ráðuneyti,“ segir 
amman, létt í bragði, stolt af barna-
barninu sem hún hefur tröllatrú á í 
nýju hlutverki dómsmálaráðherra.

Hugrökk, full af lífi og með 
„óaðfinnanlega raddbeitingu“
Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur er lýst sem ábyrgum töffara sem tekur sig ekki of alvarlega. Hún er sögð eldri 
en árin sem hún hefur lifað. Hún þykir skemmtileg, dugleg og mikil fjölskyldumanneskja. Magnús bróðir henn-
ar fagnar því að hún fái loks bílstjóra, því að sjálf sé hún ferlegur ökumaður. Hún kann heldur ekki að hvísla.

Nærmynd

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
Fædd: 30. nóvember 1990
Menntun: MA-próf í lögfræði
Embætti: Dómsmálaráðherra

Magnús Sigurbjörnsson
bróðir

„Það var skrifað um nöfnu hennar 
og föðurömmu okkar að Áslaug 
væri einstök perla. Sú lýsing á 
sérstaklega vel við Áslaugu Örnu 
líka. Við systkinin höfum alltaf 
verið náin og góðir vinir. Það 
hefur mér alltaf þótt vænt um. 
Systir mín er ákveðin, óhrædd og 
lætur ekkert stoppa sig þó á móti 
blási. Hún tekur sig heldur ekki 
of alvarlega,“ segir Magnús. „Hún 
nýtir hvert einasta tækifæri til að 
gera gott úr hlutunum, þó þeir 
séu erfiðir.“

Magnús segir Áslaugu alltaf hafa 
borið af í ræðumennsku. „Síðan 
ég man eftir mér hefur hún ekki 
hikað við að halda ræður við hin 

ýmsu tilefni. Það kristallaðist í 
því að þegar hún byrjaði í Verzló 
og ég var á lokaárinu mættumst 
við systkinin í ræðukeppni innan 
skólans. Umræðuefnið var laus-
læti. Við áttum að sjálfsögðu ekki 
séns í nýnemana með Áslaugu í 
broddi fylkingar og skíttöpuðum,“ 
rifjar Magnús upp og hlær.

„Síðan verð ég að minnast á 
þær gleðifregnir að systir mín sé 
að fá bílstjóra. Ekki af því að það 
sé svo næs, endilega. Áslaug er 
bara ferlegur bílstjóri og götur 
borgarinnar verða öruggari þegar 
henni verður kippt úr umferðinni. 
En það er gott að það þarf ekki 
endilega að fara saman, að vera 
góður bílstjóri og góður dóms-
málaráðherra. Seinna hlutverkið 
mun systir mín leysa með prýði.“
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Q10 POWER
FYRIR VIÐKVÆMA HÚÐ
  FYRIR SLÉTTARI 
OG HELBRIGÐARI HÚÐ 

  100% ILMEFNALAUST
 GEFUR MIKINN RAKA

SÉRSTAKLEGA 
ÞRÓAÐ FYRIR 
VIÐKVÆMA HÚÐ



HEIMILDAÞÁTTUR
Í KVÖLD 21:15

Tryggðu þér áskrift

Stöð 2 Sport frumsýnir sérstakan heimildaþátt um sigursælasta 
handboltaþjálfara þjóðarinnar, Alfreð Gíslason sem fagnar 60 ára 
afmæli sínu í dag. Henry Birgir spjallar við Alfreð um feril hans og 
hvað tekur við eftir 11 ára starf hjá Kiel í Þýskalandi.

Elsa Pétursdóttir
móðuramma

„Ég hef ekki áhyggjur af því 
hvernig Áslaug mun standa sig. 
Hún hefur svo margt að gefa. Ég 
hef aðeins áhyggjur af álaginu, 
þetta verður vinna, en hún er 
dugleg og úrræðagóð og ég treysti 
henni til að takast á við þetta. Svo 
hefur hún svo góða og þægilega 
framkomu,“ segir Elsa. Hún segir 
Áslaugu alla tíð hafa verið á kafi í 
félagsmálum. „Það hvarflaði ekki 
endilega að mér að stjórnmál 
kæmu inn í myndina, en þegar ég 
sá hana á landsfundi og hún tók 
við ritaraembættinu þá sá ég að 
sennilega yrði ekki aftur snúið.“

Elsa segist hafa lært af barna-
barninu að leiða hjá sér gagnrýni 
sem fylgir lífi stjórnmálamanns. 
„Þetta getur verið hart og leiðin-
legt. Ég er ekki á samfélagsmiðl-
unum svo ég sé ekkert þar, en 
sumt kemst maður ekki hjá því 

að sjá. Mér finnst leiðinlegt og 
sorglegt hversu margar neikvæðar 
raddir heyrast í okkar samfélagi, 
en ég hef lært það af Áslaugu að 
taka þetta ekki inn á mig. Hún 
hefur raunar kennt mér margt, 
og ég vona að ég hafi kennt henni 
eitthvað líka.“

Að strauja? Þú ert stundum í 
aðalhlutverki á samfélagsmiðlum 
Áslaugar með straujárn í hendi?

Elsa hlær. „Ég þarf ekki að hjálpa 
henni, en hún er svo elskuleg og 
veit að ég hef gaman af því, en jú, 
ég aðstoða stundum við heimilis-
störfin. Ég get ekki aðstoðað við 
stjórnmálin, en í heimilisstörf-
unum hef ég heilmikið fram að 
færa. Mér finnst svo gaman að vera 
með Áslaugu Örnu því hún er svo 
þægileg, elskuleg og tillitssöm. 
Hún bjargar sér sjálf, en ég hef 
stundum troðið mér inn. Maður 
reynir samt að vera ekki afskipta-
samur en miðla samt af reynslunni 
og hún miðlar mér af sinni reynslu.“

Elsa segir Áslaugu hafa verið 
stjórnsamt barn. „Hún stýrði mál-
unum og það gerði mamma 
hennar heitin líka. Það hvarflaði 
nú ekki að mér að það myndi leiða 
til þess að hún færi að stjórna 
heilu ráðuneyti. Hún tekur bæði 
eftir mömmu sinni og pabba, en 
þetta hefur hún frá mömmu sinni; 
að stýra hlutunum, koma í fram-
kvæmd og vera ekkert að mikla 
neitt fyrir sér. Alltaf jákvæð. Ég er 
svo glöð og stolt af henni.“

Hildur Björnsdóttir
vinkona

„Þegar ég tók sæti á framboðs-
listanum í borginni var enginn 
sem veitti mér betri móttökur 
en Áslaug. Hún er frábært dæmi 
um konu sem stendur með 
öðrum konum. Hún er með skýran 
pólitískan áttavita og er óhrædd 
við að fylgja sinni sannfæringu – 
en hugrekkið er að mínu viti einn 
stærsti kostur stjórnmálamanns,” 
segir Hildur.

„Það fer ekki fram hjá nokkrum 
manni þegar Áslaug gengur inn 
í herbergi, hún er auðvitað með 
kraftmikla rödd sem hæfir vel 
stjórnmálakonu. Við vinkonur 
hennar köllum það „hina óað-
finnanlega raddbeitingu“ enda 
dettur okkur ekki í hug að liggja á 
hvísli með Áslaugu, slíkur er radd-
styrkurinn.“

Hildur segir Áslaugu jákvæða og 
drífandi. „Hún hefur leitað leiða til 
að nútímavæða flokksstarfið. Hún 
hefur sýnt að hún getur fengist 
við flókin viðfangsefni og ekkert 

virðist henni ofviða. Það er ekki 
annað hægt en að vera stoltur af 
þessari kraftmiklu vinkonu. Ég 
hlakka til að fylgjast með henni í 
starfi dómsmálaráðherra.“

Svanhildur Hólm Valsdóttir
vinkona og vinnufélagi

„Áslaug er mjög merkilegt eintak 
af manneskju. Eldri en árin sem 
hún hefur lifað, og með alveg risa-
stórt og afar rúmgott hjarta,“ segir 
Svanhildur.

„Hrafnhildur, yngsta dóttir mín, 
hefur tekið sérstöku ástfóstri við 
hana og telur Áslaugu alltaf með 
systrum sínum. Besta sem hún 
veit er að fá að gista hjá Áslaugu 
sinni, sem flutti tannburstann 
hennar Hrafnhildar með í nýju 
íbúðina úr Stakkholtinu í sumar.“

Svanhildur segir Áslaugu mikla 
fjölskyldumanneskju. „Hún á 
mjög sterkt og gott samband við 
systkini sín. Ég held líka að það að 
alast upp með systur með fötlun 
hafi mótað Áslaugu mjög mikið 
og gefið henni innsýn í þann heim 
sem hún hefur skilað í gegnum 
vinnuna. Áslaug er fær stjórnmála-
maður. Klár, dugleg, vandvirk og 
huguð. Hún kann sig og kemur vel 
fyrir en í eðli sínu er hún algjör 
skellibjalla sem á ekki innirödd, 
ofsalega skemmtileg og mikill 
vinur vina sinna.“

Nanna Kristín Tryggvadóttir
vinkona

„Mér finnst eins og ég hafi alltaf 
þekkt Áslaugu. Hún er eins og 
þriðja systir og ég finn fyrir ógur-
legu stolti þegar hún tekur við 
þessu verkefni, sem ég veit að hún 
mun sinna af festu og röggsemi,“ 
segir Nanna. „Áslaug er traust, 
fyndin og dugleg. Ég þekki engan 
sem á jafn auðvelt með að laða 
að sér fólk. Þrátt fyrir þétta dag-
skrá gefur hún sér alltaf tíma fyrir 
mann. Hún hefur sérstakt lag á því 
að sameina. Fyrir nokkru ákváðum 
við að skella okkur í einkaþjálfun, 
til að taka okkur á eftir prófkjörs-
baráttu með tilheyrandi pitsuáti 
og sukki. Áslaug, þessi félagslynda 
týpa, var áður en ég vissi af búin að 
hóa í átta manna holl af stelpum 
sem komu allar hver úr sinni átt-

inni. Þarna hugsaði mín kona út 
fyrir rammann í annars þéttri dag-
skrá, að eiga tíma með vinkonum 
tvisvar í viku kl. 6.30. Ómannlegt 
markmið. Ef Áslaug væri ekki svona 
skemmtileg er ég ekki viss um að 
þetta hefði enst lengi, en þarna 
varð úr nýr vinahópur sem hittist 
tvisvar í viku, á ókristilegum tíma, í 
þrjú ár. Og mikið er alltaf gaman!“

MAÐUR REYNIR SAMT 
AÐ VERA EKKI AFSKIPTA-
SAMUR.

EF ÁSLAUG VÆRI EKKI
SVONA SKEMMTILEG ER 
ÉG EKKI VISS UM AÐ ÞETTA 
HEFÐI ENST LENGI.

Þórdís Kolbrún  
Reykfjörð Gylfadóttir
vinkona og vinnufélagi

„Áslaug Arna er óhrædd og ábyrg. 
Hún er töffari sem tekur sig 
ekki of alvarlega en tekur verk-
efnin alvarlega. Hún er fáránlega 
skemmtileg, full af lífi og ein dug-
legasta manneskja sem ég þekki. 
Ég er mjög stolt af henni."
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ÚTSALA
70
prósent
afsláttur

Allt að

Valdar flísar, 
lagersala Skútuvogi

Matarstell, glös 
og könnur

Valin
blöndunartæki

Gildir ekki af Philips Hue perum

Philips 
perur og útiljós
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70
prósent
afsláttur

Allt að

%%%%%    %     22222222222222222222222222222225555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555%%%%%%%%%%%%%%%%%

1.437kr
2.395kr

152.000kr
190.000kr

Handsög
Pilana, 500 mm.
5001651

595kr
1.195kr

50
prósent
afsláttur

Verkfærataska 
Caliber 18”
5024496

40
prósent
afsláttur

n

30
prósent
afsláttur

Rafmagnsverkfæri

30
prósent
afsláttur

Allt að

Mörg þúsund vörur á lægra verði

Topplyklasett
NEO, 58 stk.,1/2”.  Toppar 10-32 mm.
5052513

40
prósent
afsláttur

8.985kr
14.975kr

afmagnsverkfæri

50
prósent
afsláttur

Allt að

Pottaplöntu 
útsala

ips

25
prósent

afsláttur

Garðhús 4,4 m2

Breidd: 167 cm, lengd: 267 cm,
vegghæð: 170 cm, bjálkaþykkt: 32 mm. 
600239

Verð með öllum fylgihlutum

20
prósent

afsláttur

Málning 
og viðarvörn

25
prósent
afsláttur

Parket

rn
33
prósent
afsláttur

Allt að

30
prósent
afsláttur



ÉG VARÐ MJÖG REIÐUR 
VIÐ SJÁLFAN MIG, GRÉT
MIG Í SVEFN. 

Brandur Þorgrímsson 
er doktor í eðlisfræði 
og hefur lagt áherslu á 
skammtafræði, grein 
sem fæstir hafa mikla 
ef nokkra þekkingu á. 

Blaðamaður hitti Brand til að ræða 
vísindin og baráttuna við ofvirkni, 
sem hann var greindur með sem 
barn.

„Ég fór til náms í háskólanum í 
Wisconsin því að hann bauð upp 
á rannsóknir sem gætu umbreytt 
heiminum á mínum líftíma,“ segir 
Brandur. Vegna eigin reynslu hafði 
hann áhuga á að rannsaka virkni 
heilans en skammtafræðin togaði 
meira í hann. „Það er að verða bylt-
ing í þekkingu á sviði skammta-
fræði sem mun umbreyta heim-
inum á næstu áratugum. Ég vil taka 
þátt í því,“ segir hann.

Brandur er aðeins 29 ára gamall, 
fæddur þann 30. ágúst 1990. Faðir 
hans Þorgrímur Daníelsson er 
sóknarprestur og móðir hans Mjöll 
Matthíasdóttir er grunnskólakenn-
ari. Vegna prestsstarfa föður hans 
f lutti fjölskyldan milli landshluta. 
Fyrst bjuggu þau í Hrútafirði, síðan 
sex ár í Neskaupstað og á Grenjaðar-
stað í Aðaldal frá árinu 1999.

Árið 2010 útskrifaðist Brandur 
frá Menntaskólanum á Akureyri 
og þremur árum síðar frá Háskóla 
Íslands. Í sumar lauk hann doktors-
prófi frá háskólanum í Wisconsin-
Madison í Bandaríkjunum. Á næstu 
dögum flytur hann til Sydney í Ástr-
alíu. Þar hefur hann verið ráðinn til 
rannsóknarstarfa hjá fyrirtæki sem 
stefnir að því að hafa þróað frum-
gerð af skammtatölvu árið 2022.

Saga Brands er ekki síst áhuga-

verð vegna þess að sem barn var 
hann greindur ofvirkur. Fáa hefði 
þá grunað að grunnskólastrákur 
með gríðarleg hegðunarvanda-
mál myndi enda í hávísindalegum 
rannsóknum við alþjóðlega virtar 
stofnanir.

Það getur tekið tíma að átta sig 
á ofvirkni. Brandur var greindur 
ofvirkur, með ADHD, sjö ára gam-
all. „Ég man eftir því að hafa farið 
í greindarpróf hjá sálfræðingi sjö 
ára gamall,“ segir Brandur. „Það 
þótti mér áhugavert og skemmti-
legt verkefni.

Ég lenti í uppþotum, bræði-
köstum og gat verið algjörlega 
stjórnlaus. Stundum lamdi ég fólk 
og öskraði,“ segir Brandur. „Ég réð 
alls ekki við mig og eitt sinn reif ég 
niður verk sem bekkurinn minn 
hafði unnið að í heila viku. Mér leið 
oft mjög illa eftir þessi uppþot mín.“

Þegar bræðin rann af honum átt-
aði hann sig á því hvað hann hafði 
gert. „Ég hafði kannski ráðist á 
fólk og eyðilagt fyrir því. Krakkar 
hættu að vilja umgangast mig,“ segir 
Brandur og gerir hlé. Það er augljóst 
að þetta hvílir þungt á honum. „Ég 
varð mjög reiður við sjálfan mig, 

grét mig í svefn og það kom fyrir að 
ég íhugaði sjálfsmorð.“

Í Neskaupstað forðuðust margir 
krakkar að umgangast Brand en 
ástandið batnaði þegar hann flutti 
í Aðaldalinn. Hann fór að ná betri 
tökum á sjálfum sér.

Ofvirkni hefur oft mikil áhrif á 
daglegt líf, nám og félagslega aðlög-
un einstaklingsins. Það mæðir á 
fjölskyldu, foreldrum, systkinum 
og  skólakerfinu. Með réttri grein-
ingu og ekki síst þrotlausri vinnu 
og þolinmæði er hægt að vinna með 
ofvirkni.

„Ég er í dag afar þakklátur öllum 
þeim er hafa aðstoðað mig. Þetta 
reyndi mjög á foreldra mína. Þolin-
mæði þeirra og umhyggja var og er 
takmarkalaus,“ segir hann. „For-
eldrar mínir unnu með mér. Þau 
lögðu áherslu á að þegar mér rann 
bræðin bæði ég fólk afsökunar á því 
sem ég hafi gert á þess hlut.“

Þegar Brandur fékk greininguna 
var hann settur á ofvirknilyfið 
ritalín. Hann tekur lyf enn í dag og 
segir það hafa mikil áhrif til góðs. 
„Ég finn fyrir því þegar ég er ekki 
að taka ritalín. Að sumu leyti get ég 
verið hættulegur sem gangandi veg-

farandi í umferðinni,“ segir Brandur 
kíminn. „Ég minnist þess þegar ég 
hafði gleymt að taka lyfin mín og 
var að ganga yfir í Háskóla Íslands 
og var nærri búinn að ganga í veg 
fyrir bíla. Ég var ekkert að pæla í 
því að leiðin lá yfir hættulega 
umferðargötu. Bílar á ferð urðu mér 
aukaatriði.“

Brandur segir að ofvirknin taki 
ekki einbeitinguna í burtu. Hann 
geti verið mjög einbeittur við 
ákveðna hluti og hafi á yngri árum 
brugðist illa við ef hann var trufl-
aður. Að sama skapi skynji hann þá 
ekki hvað sé í gangi í kringum hann.

Mikilvægi sálfræðiþjónustu í 
skólakerfinu er Brandi mjög hug-
leikin. Í skólum þurfi að vera bæði 

þjónusta og skilningur á ofvirkni. 
„Ef þú ert með tannverk þá ferðu 
til tannlæknis og ef þú fótbrotnar 
ferðu til læknis. Við ættum að hafa 
greiðan aðgang að læknisþjónustu 
sama að hvaða hluta líkamans hún 
beinist,“ segir hann og segir með 
þunga „geðheilbrigði á að skipta 
okkur öll máli“.

Brandur varð heillaður af eðlis-
fræði á menntaskólaárunum. „Ég 
er mjög forvitinn og stærðfræði lá 
vel fyrir mér. Ég vildi vita hvernig 
heimurinn virkaði,“ segir Brandur.

Hann komst á Ólympíuleikana 
í eðlisfræði í Mexíkó árið 2009 og 
aftur ári síðar í Króatíu. Brandur 
segir að hvatning eðlisfræði- og 
stærðfræðikennara í mennta-
skólanum hafi kveikt áhuga hans. 
Einnig sú hvatning sem hann fékk 
frá leiðbeinanda sínum í Háskóla 
Íslands. Brandur segir fræðasam-
félagið í háskólanum sterkt en 
smæð raunvísindadeildarinnar 
takmarki það sem hægt sé að gera.

„Ég fann mig í rannsóknum og 
vildi fara í framhaldsnám þar sem 
stundaðar eru rannsóknir sem gætu 
umbreytt heiminum á mínum líf-
tíma. Ég leitaði að skólum þar sem 
rannsóknir á því hvernig heilinn 
virkar væru stundaðar og svo var 
skammtafræðin líka heillandi. Hið 
síðarnefnda varð fyrir valinu og 
ég hóf nám við Wisconsin-háskóla 
í Madison haustið 2013,“ segir 
Brandur.

Í haust fer ofvirki drengurinn 
úr Aðaldalnum alla leið til Ástr-
alíu til að vinna við rannsóknir sem 
gætu umbreytt heiminum á næstu 
áratugum. Prestssonurinn segir 
skammtatölvur vera framtíðina. 
Hann virðist hafa fundið sína syllu 
og ætti að vera okkur mikilvæg 
dæmisaga um rétta meðhöndlun á 
ofvirkni.

Ofvirkni og skammtafræðin
Fáa hefði grunað að grunnskólastrákur með gríðarleg hegðunarvandamál myndi enda í hávísindalegum rann-
sóknum við alþjóðlega virtar stofnanir. En þannig er saga Brands Þorgrímssonar, doktors í eðlisfræði.

Hvað er skammtafræði og skammtatölvur?
Á meðan afstæðiskenning Ein-
steins tekur á hinu stærsta í 
alheiminum þá tekur skammta-
fræðin á því smæsta.

Þetta hefur stundum verið 
útskýrt með því að sambærilegur 
munur sé á einum metra og fjar-
lægðinni til tunglsins og á þeim 
stærðarskala sem skammta-
fræðin tekur til og á einum metra. 
Að sama skapi er sambærilegur 
munur á einni sekúndu og heilli 
mannsævi og á tímaskalanum 
sem skammtatölvur vinna á og 

einni sekúndu.
Venjulegar tölvur í dag byggja 

á svokölluðum bitum (e. bits) 
sem geta annaðhvort haft gildið 
0 eða 1. Skammtatölva byggir 
hins vegar á skammtabitum (e. 
quantum bits) sem auk þess að 
hafa gildið 0 eða 1, getur líka haft 
bæði gildin 0 og 1 samtímis.

Bitarnir í venjulegri tölvu geta 
einungis haft eitt gildi í einu, 
þannig hefur venjuleg tölva með 
tveimur bitum aðeins fjórar 
mögulegar raðir: 00, 01, 10 og 11.

Skammtabiti gæti haft alla 
fjóra möguleikana (quantum sta-
tes/skammtaástand) samtímis. 
Þannig gæti skammtatölva með 
þremur skammtabitum samtímis 
verið í 8 mismunandi skammta-
ástöndum, skammtatölva með 
10 skammtabita 1000 og ef hún 
hefði 20 skammtabita gæti hún 
verið í um milljón skammta-
ástöndum samtímis. Venjuleg 
tölva með 20 bita gæti aðeins 
verið í einu af þessum milljón 
skammtaástöndum hverju sinni.

„Ég man eftir því að hafa farið í greindarpróf hjá sálfræðingi sjö ára gamall,“ segir Brandur. „Það þótti mér áhugavert og skemmtilegt verkefni.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is
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Hátíðin er afar vinsæl 
meðal prjónaáhuga-
fólks í Danmörku og 
fólk kemur langt að til 
að upplifa þá einstöku 
ull og hönnun sem 

Íslendingar eru þekktir fyrir,“ segir Ásta 
Stefánsdóttir um Pakhusstrik, árlegan 
viðburð á Norðurbryggju. Stutt er í að 
hátíðin verði opnuð þegar samtal okkar 
fer fram og Ásta er móð þegar hún svarar 
símanum. Viðurkennir að hafa verið á 
hlaupum allan daginn. „Það eru þessi 
litlu atriði sem taka meiri tíma en maður 
reiknar með,“ segir hún – og hver kann-
ast ekki við það?

Íslenskir prjónahönnuðir og garn-
framleiðendur kynna sínar vörur á Pak-
husstrik. Færeyingar og Grænlendingar 
eru þar líka enda hátíðin haldin í menn-
ingarhúsi landanna þriggja, þar sem 
Ásta er verkefnastjóri. „Það hefur verið 
dálítið af færeyskri fjárull og hönnun 
síðustu árin og svo sauðnautaull frá 
Grænlandi sem heitir moskusuld á 
dönsku. Ég held hún sé margfalt mýkri 
en angóraull og margir eru spenntir fyrir 
henni. Það er erfitt að komast yfir hana 
en hún verður til sölu á hátíðinni.“

Ásta hefur búið í Kaupmannahöfn í 
25 ár en það heyrist ekki á mæli hennar. 
Hún skýrir það með því að hún sé gift 
Íslendingi og tali oft íslensku í menn-
ingarhúsinu. Hún segir prjónahátíðina 
hafa fyrst verið haldna fyrir sjö árum, þá 
í sendiráði Íslands. „Það var Halla Bene-
diktsdóttir, umsjónarmaður Jónshúss í 
Kaupmannahöfn, sem kom hátíðinni á 
koppinn. Hún hefur brennandi áhuga 
á prjóni og ull. Það var stútfullt út úr 
dyrum í sendiráðinu og því var ákveðið 
að færa sig í menningarhúsið næsta ár. 
Þar eru stórir salir, enda er það gamalt 
pakkhús.“

Íslenski kvennakórinn í Kaupmanna-
höfn, Dóttir, sér um veitingasölu á Pak-
husstrik en Ásta segir Íslendingana sem 
kynna vörur sínar koma að heiman, 
nema Kristínu Brynju Gunnarsdóttur 
sem búi í Danmörku og blandi thai-silki 
saman við íslensku ullina, þá verði hún 
mjúk og þægileg. „Það hittist þannig á að 
Kristín skellti sér til London að fagna 75 
ára afmæli mömmu sinnar en maðurinn 
hennar, Steffan Iwersen, ætlar að mæta 
og segja frá því hvernig er að vera eigin-
maður prjónakonu. Þau hjón reka fyrir-
tækið Einrúm. Íslensku fyrirtækin sem 

taka þátt eru Móakot, Kvíkví, Þingborg, 
Ístex, Prjónafjör og Roð.

Ásta segir Dani ábyggilega 90% gesta 
og þar af séu 99,9% konur! Ég held samt 
að þær prjóni ekki mikið miðað við 
þær íslensku og færeysku. Þó held ég að 
áhuginn sé að vakna á hannyrðum hjá 
yngri konum, það er líka verið að poppa 
þær svolítið upp með prjónagraffi og 
ýmsu, þannig að þær sjá ekki bara fyrir 
sér einhverja gamla konu úti í horni með 
kisuna sína.“ gun@frettabladid.is

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Kristín S. Gunnlaugsdóttir
síðast til heimilis að Boðaþingi, 

Kópavogi,
lést 21. ágúst. Útförin hefur farið fram 

í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Anna Mjöll Sigurðardóttir
Birgir Hlynur Sigurðsson Sigríður Helgadóttir

barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Guðmundur Jónsson 
 fv. hæstaréttardómari,

lést á Landspítalanum 29. ágúst. 
Útförin fer fram frá Háteigskirkju 

miðvikudaginn 11. september kl. 13. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.

Fríða Halldórsdóttir
Jón Guðmundsson Kristín Björk Gunnarsdóttir
Halldór Guðmundsson Valrós Sigurbjörnsdóttir
Árni Guðmundsson Guðrún Hannesardóttir
Einar Rúnar Guðmundsson Hildur Elín Vignir

barnabörn og barnabarnabörn.

Brennandi áhugi á prjóni
Prjónahátíðin Pakhusstrik stendur yfir á Norðurbryggju í Kaupmannahöfn, með 
 sérlegan fókus á íslenskt garn og uppskriftir. Ásta Stefánsdóttir er þar verkefnastjóri.

Ásta Stefánsdóttir verkefnastjóri.

Stemningsmynd frá fyrri prjónahátíð í menningarhúsi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga á Norðurbryggju. 

Ástkær eiginkona mín, systir og frænka,
Kristín Jóhanna 
Aðalsteinsdóttir

  Miðvangi 6, 
    Egilsstöðum,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
mánudaginn 26. ágúst síðastliðinn.  

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Björn Ágústsson
Jón, Björg, Eygló 

og fjölskyldur.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Jón G. Bjarnason,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Jón Bjarni Jónsson 
(Dengsi í Ársól) 

lést þann 18. ágúst.  
Útför fer fram í Akraneskirkju þann  

10. september kl. 13.

Þóra S. Jónsdóttir
Sigurbjörg Kristín Jónsdóttir Daníel Friðrik Haraldsson
Lovísa V. Jónsdóttir Sigurður Halldórsson
Jón Bjarni Jónsson Þórunnbjörg Sigurðardóttir
Erlingur Jónsson Hrafnhildur Erlingsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulegi faðir, tengdafaðir,  
afi, bróðir og mágur,
Atli Eðvaldsson

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi þann 2. september.  

Útför hans fer fram frá Hallgrímskirkju 
fimmtudaginn 12. september kl. 11.00. 

Sérstakar þakkir frá aðstandendum til starfsfólks 
líknardeildar Landspítalans og annarra velunnara Atla.

Egill Atlason, Sif Atladóttir, Sara Atladóttir, Emil Atlason, 
Björk Gunnarsdóttir, Björn Sigurbjörnsson,  

Ármann Viðar Sturlaugsson, Hanna Sólbjört Ólafsdóttir, 
Atli Steinn, Emil, Sólveig, Leó og Máni Steinn.  

Jóhannes Eðvaldsson, Catherine Bradley,  
Anna Eðvaldsdóttir og Gísli Guðmundsson.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  550 5055.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Eiríkur Gunnar Ólafsson

Pósthússtræti 1, 
Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
miðvikudaginn 4. september. 

Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn  
10. september kl. 13.00.

Hrafnhildur Gunnarsdóttir
Ásgeir Eiríksson Ólöf Jónsdóttir
Marta Eiríksdóttir Friðrik Þór Friðriksson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, dóttir og amma,

Guðrún Atladóttir
Tangasundi 5, Grindavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð, 
laugardaginn 31. ágúst. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 
Innilegar þakkir til starfsfólks Víðihlíðar fyrir einstaka 

umönnun og hlýtt viðmót.

Helgi Sæmundsson
Atli Örlygsson María Ingibjörg Kristinsdóttir
Rósa Vigfúsdóttir Sigursveinn Óskar Grétarsson
Íris Kristinsdóttir Grettir Adolf Haraldsson
Bjartmar Freyr Erlingsson Nanna María Elfarsdóttir
Hafþór Bjarni Helgason Guðríður Sæmundsdóttir
Hlynur Sæberg Helgason Sigurbjörg Eyfeld Skúladóttir
Heiðar Elís Helgason Birgitta Rán Friðfinnsdóttir
Þóra Sigurjónsdóttir og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Svanfríður Kjartansdóttir
lést 2. september. 

Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði miðvikudaginn  

11. september kl. 13.

Gunnlaugur Óskar Ragnarsson
Gréta Hrund Grétarsdóttir Gunnar Bjarki Finnbogason
Þóra Steinunn Pétursdóttir Jón Óttar Ólafsson
Heiðrún Grétarsdóttir Kristján Hrafn Guðmundsson
Þórunn Grétarsdóttir Björn Sighvatsson

og ömmubörn.

Okkar ástkæra 
Adda Kristrún 
Gunnarsdóttir 

frá Brettingsstöðum á Flateyjardal, 
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 21. ágúst.  

Útförin hefur farið fram.  
Aðstandendur þakka starfsfólki 

                                            lyflækningadeildar sjúkrahússins fyrir  
                                           afar góða umönnun.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Ingveldur Gunnarsdóttir 

Þökkum samúð og hlýhug vegna 
fráfalls móður okkar, tengdamóður, 

ömmu og langömmu, 
Ernu Finnsdóttur 

Sóltúni 2.

Hallgrímur B. Geirsson Aðalbjörg Jakobsdóttir
Kristín Geirsdóttir Freyr Þórarinsson
Finnur Geirsson Steinunn K. Þorvaldsdóttir 
Áslaug Geirsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

 Ingólfur Ármannsson 
fyrrv. skóla- og menningarfulltrúi  

á Akureyri
sem lést 1. september sl. verður 

jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 13. september kl. 13.30. Þeim sem vilja 

minnast hans er bent á Súlur, björgunarsveit á Akureyri.

Hrefna Hjálmarsdóttir
Ásgeir H. Ingólfsson

Auður H. Ingólfsdóttir
Ármann Ingólfsson og Erla Colwill Anderson

Vala Pauline Ingolfsson og Ari Dalmann Ingolfsson

Okkar ástkæri
Guðmundur Jóhann 

Jóhannsson
frá Ísafirði,

lést 2. september á  
Hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði. 

Útför hans fer fram frá Langholtskirkju 
föstudaginn 13. september klukkan 16.  

Hjartans þakkir til starfsfólks Hjúkrunarheimilisins Áss 
fyrir hjartahlýju og góða umönnun.

Sigríður Jóhannsdóttur Hannes Kristjánsson 
Viggó G. Jóhannsson Eydís Ósk Hjartardóttir 
Kristinn R. Jóhannsson Supattra Teerachai 

og aðrir ástvinir.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Sigurgestur Ingvarsson
 múrarameistari, 

   Sævangi 14, Hafnarfirði,
lést að morgni 1. september.   

Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
                                    fimmtudaginn 12. september kl. 15.

Sigrún Erlendsdóttir
Þórdís Björk Sigurgestsdóttir Þorsteinn Þorsteinsson
Áslaug Sigurgestsdóttir Dagbjartur Jónsson 
Frosti Sigurgestsson Sigurlín Hrund Kjartansdóttir

og barnabörn. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Gunnarsdóttir
Hólavöllum 14, Grindavík,
lést á Hrafnistu Hlévangi, 

fimmtudaginn 29. ágúst. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Innilegar þakkir til starfsfólks Hlévangs, heimahjúkrunar  
í Grindavík og Miðgarðs, fyrir einstaka umönnun  

og hlýtt viðmót.

Gunnar Jóhannesson Andrea Klara Hauksdóttir
María Jóhannesdóttir Jóhann Reimar Júlíusson
Kristín Jóhannesdóttir
Ólöf Þóra Jóhannesdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ég kem kannski ekki til með að 
leysa öll heimsins vandamál 
en ég ætla að fara aðeins yfir 
það hvaða áhrif hækkandi 
hitastig og aukin úrkoma 
geta haft á varðveislu minja, 

bæði standandi og undir yfirborði.“ 
Þetta segir Guðmundur Stefán Sigurðar-
son, minjavörður Norðurlands vestra, 
um erindi sitt á málþingi í Kakalaskála 
í dag.

Guðmundur er þátttakandi, fyrir 
Íslands hönd, í verkefni sem nefnist 
Aðlögun menningarminja á Norður-
slóðum að loftslagsbreytingum og 
kveðst ætla að lýsa því svolítið á mál-
þinginu. Hann nefnir hækkun sjávar-
borðs og breytingar á útbreiðslu dýra, 
smárra og stórra, meðal þess sem fylgi 
breytingum á veðrakerfum. „Veggja-
títlur nema lönd þegar skilyrði batna 

fyrir þær. Svo hverfa minjar í gróður 
í auknum mæli og aukin hætta er á 
gróðureldum.“ 

Ýmislegt er sérstakt við Ísland sem 
ekki er alheimsvandamál, að sögn Guð-
mundar. „Í okkar umhverfi eru margar 
minjar úr torfi og grjóti og það bygg-
ingarefni bregst öðruvísi við aukinni 
úrkomu en grjóthlaðnir kastalar í 
öðrum löndum,“ tekur hann sem dæmi. 

Guðmundur kveðst hafa unnið í tíu ár 
hjá hjá Guðnýju Zoëga í fornleifadeild 
Skagfirðinga áður en hann hóf störf hjá 
Minjastofnun. „Þetta svæði er endalaus 
uppspretta rannsóknarefna á þessu 
sviði, sagan er við hvert fótmál hér eins 
og víðar. Þar sem búseta hefur verið frá 
landnámi, eða upp úr því, geymir jörðin 
heilmiklar upplýsingar. Það er því úr 
ýmsu að moða,“ segir hann og bendir 
á að Skagfirðingar hafi verið duglegir 

að halda utan um menningararf sinn 
með ritun byggðasögu og starfrækslu 
fornleifadeildar hjá Byggðasafni Skag-
firðinga. Nefnir líka stóra fornleifaupp-
grefti á Hólum og í Hegranesi sem unnið 
hafi verið að síðasta áratuginn.

Guðmundur er að byggja á jörð for-
eldra sinna á Kringlumýri. Þar stendur 
Kakalaskáli og í honum var opnuð 
sögu- og listasýning um Þórð kakala í 
lok ágúst. „Það voru 14 listamenn frá tíu 
þjóðlöndum sem unnu hér í þrjár vikur 
í listamannabúðum í vor, hver og einn 
skilaði tveimur verkum og einhverjum 
sameiginlegum. Þau mynda sýninguna 
og svo er hlýtt á leiðsögn föður míns, 
Sigurðar Hansen, á ferðalagi gegnum 
þessa sýningu.“

Málþingið er opið öllum endurgjalds-
laust.
gun@frettabladid.is

Áhrif hlýnunar á minjar
Í vígi Þórðar kakala á Kringlumýri í Skagafirði verður málþing í dag. Umræðuefnið er 
Menningararfurinn á umbrotatímum og er þá átt við loftslagsbreytingarnar í heiminum.

Guðmundur er ánægður á heimaslóðum í Blönduhlíð í Skagafirði. Hann er að byggja hús á jörð foreldra sinna á Kringlumýri.
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Sumarbridge hefur verið vel sótt í sumar og 4. september síðastliðinn 
var sett nýtt met í aðsókn. Alls mættu þá 54 pör. Spilafélagarnir Magnús 
Sverrisson og Halldór Þorvaldsson hafa verið duglegir að mæta og vinna 
oft, eða eru í efstu sætum. Mikil keppni er um hver skorar mest af brons-
stigum í sumarbridge. Magnús og Halldór eru með töluverða forystu 
þegar þessar línur eru skrifaðar. Þeir hafa skorað 366 stig sem er töluvert 
meira en annað sætið er með (235,5 - Hermann Friðriksson). Sveinn 
Rúnar Eiríksson, keppnisstjóri og stjórnandi sumarbridge, ætlar að hafa 
sumarbridge 2 næstu vikur og spila síðasta sumarbridgedaginn 18. sept-
ember. Spil dagsins er frá sumarbridge miðvikudaginn 14. ágúst síðast-
liðinn. Þó að AV séu með borðleggjandi alslemmu í báðum hálitunum, 
voru ekki margir að ná henni. Aðeins 5 pör náðu alslemmu og þáðu 42-4 
stig fyrir það. Að spila hálfslemmu gaf meðalskor (22-24) sem verður að 
teljast sérkennilegt. Vestur var gjafari og NS á hættu:

Eitt par í AV lenti í skondnum misskilningi. Austur hóf 
sagnir á að opna 2 , sem gat, meðal annars, verið veikt 
með langan tígul eða sterkt með báða háliti. Í slemmuleit 
sagði austur 5  til að sýna stuttlit þar – og vestur hélt að 
austur væri með veika hönd í tígli. Hann ákvað að passa 
og AV fengu 5 slagi. Það var að sjálfsögðu hreinn toppur 
í NS – og reyndar eina talan í þá áttina (300). Þremur 
pörum tókst að spila einungis geim á AV hendurnar – og 
fengu slæmt skor fyrir það.

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
97
52
ÁKD92
10765

Suður
52
9
G8753
DG943

Austur
ÁDG1064
KG1076
-
ÁK

Vestur
K83
ÁD863
1064
82

Sumarbridge

Hvítur á leik

LÁRÉTT 
1 Tek hraðan framyfir ham-

ingjuna (10)
10 Bæta vafasamar lögskýringar 

svona vafninga? (11)
11 Snoða drukknar deigar? (10)
13 Nikkel má því aðeins eta að 

kyn þess liggi fyrir (7)
14 Gæði mér á smákökum með 

hárprúðum byttum (10)
15 Pósum með villtum vað-

fuglum (5)
16 Raus um deyfð og digra 

skræðu (7)
17 Ekkert til merktra sauða, tvö-

falt sker fyrir hina (10)
18 Hér rofna hitagjafar (5)
19 Notar maður pípubyssu til að 

einangra leiðslur? (7)
23 Mormónastúlkur standa 

með sjálfum sér (8)
27 Hér lærir maður allt um 

keyrsluvinnslu (6)
30 Á goðsagnakenndur fuglinn 

að tryggja að athyglin sé 
næg? (7)

31 Stjörnufjúkið knýr sindrandi 
sælöðrið (9)

32 Margar verða fúlar ef röðin 
riðlast (6)

33 Þyrstir í öl og eimyrju með 
(7)

34 Sínkur á sína krakka og alla 
sína æsku (7)

35 Nös Ólafs þarfnast múl-
banda (6)

36 Þann má kalla guðhræddan 
sem elskar kristni, búdd-
isma og íslam (7)

38 Vantar eik á eyjuna mína, 

annars fer allt í rugl (9)
40 Aðeins þau tjónka við harð-

stjóra (7)
44 Rúnnum allt úr dauðs manns 

greipum (8)
47 Ömmur mínar og afar eru 

komin til ára sinna (3)
48 Vil þú takir þrjár umferðir á 

þeim sem eru rauðir, gulir 
og bláir (8)

51 Aðeins hún mun tala, þetta 
er þannig tala (7) 

52 Hán og tjákn eru rétt búin að 
tryggja sér sess sem íslensk 
hugtök (7)

53 Gerum kvikmynd á himnum 
(6)

54 Refur kallar á rakka sem 
vinnur á refum (7)

55 Tilbið ekki Bor, þann öfluga 

hrímþurs, heldur son hans 
sem allt kann (9) 

LÓÐRÉTT 
1 Makleg mega hitta mikilvæga 

(8)
2 Sólon Islandus, Jack Kerouac 

og fleiri f lækingsfuglar (9)
3 Ég smurði þetta grænmeti (9)
4 Fullfrægar fyrir minn smekk 

og ekki af góðu (8)
5 Ég vil oftar spælegg utan varp-

tíma (8)
6 Saga um barn sem þarf að 

einangra (6)
7 Kem kulda í klossa gegnum 

þartilgert rör (9)
8 Róðurinn er þungur ef árásin 

er á hafi úti (9)
9 Tel hugsjón þína byggða á 

hugarburði og loftköstul-
um (9)

12 Undanlátsöm við hina, 
vegna þeirra sem mildaðir 
voru (7)

20 Skökk var hún og erfið og 
afundin með eindæmum (9)

21 Að vanmeta veröld róta 
reggís væri vitleysa (7)

22 Himinhá hafði miklar mætur 
á ákveðnum fiski (8)

23 Kenna kagga að koma börn-
um til mennta (12)

24 Þetta er óþarflega flókið Páll, 
segðu bara móskeið (9)

25 Prófa varga og tré (9)
26 Hér er lausn á þrautum öllum 

og lífsins leyndardómum (8)
28 Inngöngumenn fóru úr landi 

(9)

29 Skal þá bænin tryggja brauð-
ið? (7)

37 Tek upp þráð skólafólks (7)
39 Setjum upp skeifur (6)
41 Annar á betra samband við 

rétta stafaröð (6)
42 Hlaupum af stað eins 

snemma og við þorum (6)
43 Fyrsta flokks Íslendingur er 

á vetur setjandi (6)
45 Af ljóði sem gerð var bragar-

bót á (5)
46 Sumir fara víst alveg í þenn-

an ávöxt á (ísl)ensku(ðu) 
stefnumóti (5)

49 Við erum að tala um 51 – 
1001 líkamshluta (4)

50 Sjá ekki eftir því sem áfram 
rennur endalaust (4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16

17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

31 32

33

34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52

53 54

55

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafinn í þetta skipti eintak af 
bókinni Olga eftir Bernhard 
Schlink frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var Helga Gísla-
dóttir, Kópavogi.

Á Facebook-síðunni Kross-
gátan er að finna ábendingar, 
tilkynningar og leiðréttingar 
ef þörf krefur.

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist örnefni. Sendið lausnarorðið 
í síðasta lagi 12. september á krossgata@fretta bladid.is 
merkt „6. september“.

M O N T R Ó F U R S G Æ T T L I Ð
Á E R Á S T A R Ó Ð U Ð
L I F I B R A U Ð O Ó R Ó S I N A
A B A M S K R U P P U K S
F O R M G E R U M M I S A U R A R
E O G E Ö L F A N G A B G
R O T V A R I N N U N M E R K A R
L I N Ð N Ö G L I N A Ú Á
I N N H A F I N U L Á R Æ Ð I N N

O U L Ó M F A G U R U S
B R Ú N L E I T O A A Þ R Á N A

Ð D G N R T O G N A K M
S M Á S K I L A B O Ð A Ö G A R

A U N S R R A N G N E F N A
Æ Ð A M Y N D A Ð A G A I R

U N E F N A O R K U R N
Ú R S Ö G N I N A R Ó M A G A N N A

L I L F E T I L U Ý
H N O T S K U R N U U S L E T T U

R T M A R M A S T L A

Lausnarorð síðustu viku var
G A R Ð V E R K F Æ R I

7 8 5 2 4 6 3 1 9
2 9 3 1 7 8 5 6 4
6 4 1 5 9 3 7 2 8
3 5 7 8 1 9 6 4 2
4 1 9 3 6 2 8 7 5
8 6 2 7 5 4 9 3 1
5 7 6 4 8 1 2 9 3
9 2 4 6 3 5 1 8 7
1 3 8 9 2 7 4 5 6

8 6 1 3 9 5 4 7 2
7 4 9 2 1 6 5 8 3
3 2 5 7 4 8 9 1 6
5 8 4 6 2 9 7 3 1
6 7 3 4 8 1 2 9 5
9 1 2 5 7 3 6 4 8
1 5 7 8 6 4 3 2 9
2 3 8 9 5 7 1 6 4
4 9 6 1 3 2 8 5 7

8 1 4 9 2 5 3 7 6
5 9 6 1 3 7 2 4 8
2 3 7 8 4 6 5 9 1
6 7 9 2 8 3 4 1 5
3 4 8 7 5 1 9 6 2
1 5 2 4 6 9 8 3 7
9 6 5 3 7 2 1 8 4
7 8 1 5 9 4 6 2 3
4 2 3 6 1 8 7 5 9

6 1 4 8 2 9 5 7 3
8 2 5 7 3 6 9 4 1
3 7 9 4 1 5 2 6 8
1 4 7 5 6 8 3 2 9
9 8 6 2 7 3 4 1 5
5 3 2 1 9 4 6 8 7
4 5 1 9 8 2 7 3 6
7 9 3 6 4 1 8 5 2
2 6 8 3 5 7 1 9 4

7 9 6 8 2 1 4 5 3
8 3 4 6 9 5 7 1 2
1 2 5 7 3 4 6 9 8
5 4 7 3 6 9 8 2 1
9 6 1 4 8 2 3 7 5
2 8 3 5 1 7 9 4 6
3 5 2 9 4 8 1 6 7
4 7 8 1 5 6 2 3 9
6 1 9 2 7 3 5 8 4

7 3 6 4 5 9 2 8 1
8 2 4 1 7 3 9 6 5
9 1 5 6 8 2 3 4 7
5 8 2 7 9 6 4 1 3
1 4 9 3 2 8 5 7 6
6 7 3 5 4 1 8 9 2
2 9 7 8 1 5 6 3 4
4 6 8 2 3 7 1 5 9
3 5 1 9 6 4 7 2 8 Schuc átti leik gegn Beda í Gron-

ingen árið 1991.

1. Hxg7! Kxg7 2. Dh6+ Kf7 3. 
Dxh7# 1-0.  

www.skak.is:  Nýjustu skákfréttir
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Sensation Living plastparket
Þykkt 8 mm. 190 x 1.380 mm. Slitþols-
stig 32. Fást í ýmsum mynstrum. Verð 
á m².

3.595.-

bauhaus.is

Byrjaðu haustið með inniframkvæmdum. 
Þú færð allt í einni ferð!

Topphengdur gluggi komposit
55 x 55 cm. Hvítur með tvöföldu gleri. 
Viðhaldslaus. Þyngd 9 kg.

Fastur topphengdur gluggi 
komposit
130 x 113 cm. Hvítur með tvöföldu gleri. 
Viðhaldslaus. Þyngd 36 kg.

Finnland innihurð 
STYLE 03. Þriggja fulninga, pressu-
mótuð, hvít. Stærðir 70/80 x 200 cm. 
Karmar og húnar fylgja ekki.

Almue innihurð
STYLE 02B. Tveggja fulninga, pressu-
mótuð, hvít. Stærðir 70/80 x 200 cm. 
Karmar og húnar fylgja ekki.

LP Sensation Original  
plastparket
Danskur askur. Longplank. Þykkt 9,5 
mm. 205 x 2050 mm. Slitþolsstig 33. 
Verð á m².

32.695.-31.995.-

4.495.-

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

LISTAR

Gólflisti, 
hvítur
57 x 12 x 3.000 mm. 
Stykkjaverð.

2.445.-

Hornlisti, 
hvítur
20 x 20 x 2.500 mm. 
Stykkjaverð.

1.445.-

PLASTLISTAR

Hvítlakkaðir 
listar
14 x 65 x 2.200 mm. 
Stykkjaverð.

Yfirfellur
10 x 16 x 3.100 mm.  
Margir litir í boði.  
Frá 495 kr.

1.795.-

495.-

88.995.-78.995.-44.995.-
Fastur topphengdur gluggi 
komposit
Fastur topphengdur gluggi komposit 
130 x 143 cm. Hvítur með tvöföldu gleri. 
Viðhaldslaus. Þyngd 47 kg.

Hefurðu séð nýja  
BAUHAUS blaðið?

Stabel innihurð
Stærðir: 70/80/90 x 200 cm. Karmar, 
húnar og gerefti fylgja ekki. 3 mm trefja- 
plata með gegnheilum kjarna. Hvítt 
yfirborð. Sterkbyggð. Góður frágangur. 
Málmlamir.

Easy innihurð
EASY GW. Stærðir: 70/80/90 x 200 cm. 
Karmar og húnar fylgja ekki.

11.995.-30.595.-

Vinto harðparket  
Kastanie Velina
Þykkt 10 mm, plankastærð 192 x 1285 
mm. Verð á m². 

Ambienta Corno harðparket eik
Þykkt 10 mm, plankastærð 192 x 1285 
mm. Slitþolsstig 33. Verð á m². 3 gerðir 
í boði.

Lagskipt gólf 
MyDream Lilywhite eik
Þykkt 14 mm, plankastærð 192 x 1285 
mm. Verð á m². 6 gerðir í boði.

Lagskipt gólf 
MyArt Anvil eik
Þykkt 12 mm, plankastærð 192 x 1285 
mm. Verð á m². 6 gerðir í boði.

3.595.- 3.445.- 3.995.- 3.995.-

Harðparket Harðparket Harðparket Harðparket

303030



Lestrarhestur vikunnar Rachel Rose Rasanen

Borgarbókasafnið og Bókmenntaborgin efndu til sumarlesturs fyrir 
krakka eins og undanfarin ár. Í hverri viku fékk einn heppinn þátttakandi 
bók að gjöf frá Bókabeitunni. Nú er sumarlestrinum lokið þetta árið.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera? Hafa gaman í skólanum 
en ekki að læra.

Hver er uppáhalds tölvuleikurinn 
þinn? Minecraft og Fortnite. Af því 
að Minecraft er komið aftur í tísku, 
held ég.

Þykja þér epli góð? Á eplaköku já.

Bakar þú sjálfur? Já. Ég er góður 
bakari, en ég elda ekki sjálfur. Ekki 
nema í heimilisfræði í skólanum.

Bakar þú stundum brauð? Já, en 
bara með uppskrift.

Stundar þú einhverjar íþróttir? 
Ég fer stundum á hjólabretti. Það er 
kúl að vera á hjólabretti. Mér finnst 
skemmtilegast að fara í Fífuna.

Hver er uppáhalds íslenski tón-
listarmaðurinn þinn. Ég, þó ég sé 
ekki að semja tónlist.

Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn? Ömmufiskur.

Hver er uppáhalds fatahönnuð-
urinn þinn? Móðir mín. En ég veit 
ekkert um fatahönnun.

Ef þú mættir velja borg eða land 
til að heimsækja, hvert myndir 
þú fara? Aftur til New York, af því 
að New York er svo kúl.

Hvor myndi vinna í bardaga: Súp-
erman eða Batman? Pottþétt Súp-
erman.

Hvaða ofurkraft myndirðu helst 
vilja hafa? Hraða.

Uppáhaldsbækur? Harry Potter 
bækurnar.

Kettir eða hundar? Hundar. Mig 
langar alveg rosalega mikið í hund. 
En ég elska rottur rosalega mikið 
líka. Ég á tvær og þær heita Guðný 
og Sigríður.

Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
ert orðinn stór? Uppfinninga-
maður.

Uppáhaldsdr ykkur? Eng ifer-
drykkur.

Upp á h a ld s s j ónva r p sþ æ t t i r ? 
Flash.

Skemmtilegasti tíminn í skól-
anum? Smíði.

Hvað myndir þú gera við 100 
milljónir? Kaupa 40 Playstation 
tölvur. Ég myndi kaupa eina tölvu 
og sýndarveruleikagleraugu. Svo 
myndi ég kaupa mér síma, kannski 
Samsung Galaxy 10.

Hvað gerðir þú í sumar? Fór til 
New York sem var mjög gaman. Þar 
fór ég í M&M búðina, á parkour-
námskeið og passaði alveg rosa-
lega sætan hund sem heitir Charlie. 
Hérna á Íslandi fór ég á hjólabretta-
námskeið, reiðnámskeið, í Klifur-
húsið og í sumarbústað.

Á rottur sem heita 
Guðný og Sigríður
Jakob Andrason er tíu ára. Hann fór til 
New York í sumar og fannst mjög gaman. 
Jakobi langar í hund, en á fyrir tvær rottur.

Hvernig bækur þykja þér 
skemmtilegastar? Svona stórar 
þrívíddarbækur.

Hvaða bók lastu síðast og um 
hvað var hún?  Ég man það ekki.

Hvaða bók ætlarðu að lesa 
næst? Kannski bara Einar Áskel.

Ef þú myndir skrifa bók, um 
hvað væri hún? Ég hef skrifað 
bók í leikskólanum mínum, það 
var ævintýri um appelsínu og 
epli. Þau fóru að heimsækja 
ömmu.

Manstu eftir fyrstu bókinni 
sem var í uppáhaldi hjá þér? 
Nei, man ekki.

Ferðu oft á bókasafnið? Ekki 
svo oft, bara smá oft.

Hver eru helstu áhugamálin 
þín? Að lita og lesa og skoða 
myndirnar.

Í hvaða leikskóla ertu? Í Gull-
borg. Rachel Rose er fimm ára og hún fer smá oft á bókasafnið. 

ÉG ER GÓÐUR BAKARI, 
EN ÉG ELDA EKKI 

SJÁLFUR. EKKI NEMA Í HEIM-
ILISFRÆÐI Í SKÓLANUM.

Jakob Andrason heimsótti New York í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

„Hér er sko alvöru 
stafasúpa, Róbert minn,“ 
sagði Konráð og glotti. 
„Þetta er orðarugl og þú 
átt að finna orðin sem 
eru falin í gátunni,“ bætti 
hann við. „Þau geta verið 
skrifuð til vinstri, en líka 
lóðrétt eða á ská.“
Róbert horfði drykklanga 
stund á orðaruglið 
skelfdur á svip. 
„Þetta er svo agalegur 
hrærigrautur af stöfum 
að ég fæ bæði hausverk 
og svima,“ sagði hann 
hálf ringlaður og 
bætti við: „Og hvaða 
orð á ég eiginlega að 
finna?“ spurði hann 
vonleysislega. „Það eru 
falin 9 mannanöfn í 
gátunni,“ sagði Konráð.
„Og hver eru þau?“
spurði Lísaloppa. 
„Hvernig eigum
við að finna þau
ef við vitum ekki
að hvaða nöfnum
við erum að leita?“
 bætti Róbert við.
„Ja, ég veit það
ekki,“ sagði Konráð
og var heldur ekki
farið að lítast á blikuna.

„En við látum það ekki 
stoppa okkur,“ sagði 
hann ákveðinn.
„Upp með ermarnar
og einhvers staðar 
verðum við að byrja,
sjáið þið einhvers
staðar nafnið Anna?“

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
368

Getur þú 
fundið þessi 9 

mannanöfn í 
orðaruglinu

??
??

Lausn á gátunni

Nöfnin 9 er, Anna, Unnar, Sigríður, Tómas, Rósa, Kári, Una, Viktor og Urður.

?
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&NAT 
NATALIE

Nat King Cole 100 ára

6. október kl. 20.00 
Eldborg Hörpu 

SÖNGVARAR
Sigríður Thorlacius
Sigurður Guðmundsson
Páll Rósinkranz
Unnsteinn Manuel Stefánsson

STJÓRNANDI OG KYNNIR
Sigurður Flosason



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s og væta um mest allt land, einkum síð-
degis. Hiti 7 til 13 stig yfir daginn. Hægt vaxandi sunnanátt í kvöld og nótt, 
10-18 m/s á morgun og talsverð eða mikil rigning um landið S- og V-vert, en 
úrkomulítið NA-til. Dregur úr vindi og úrkomu vestast annað kvöld. Hiti 
10 til 18 stig, hlýjast NA-lands.

Hvað 
nú?

(Gúlp!) Hæ, 
mamma.

Hæ, Palli. Er eitthvað að? Nei. 
Ég er 

bara að lesa. 
Ég er glöð 
að þú sért 

komin heim.

Ó, jæja. 
Takk fyrir 
að bíða 

eftir mér.

Ég sef 
betur þegar 

þú ert 
kominn heim.

Og eggjapúnsinn 
lætur pabba 

þinn hrjóta eins 
og rostung.

ZZZZ!

Og gott 
betur.

Af hverju ertu 
að vesenast 

með dagblöð?

Á netinu get ég lesið 
allar fréttirnar, 

horft á myndbönd, 
hlustað á tónlist, 
sent skilaboð...

Getur internetið gert þetta?

Bíddu... 
ég er að 

leita að appi.

Slakaðu á 
með Slökun

 Lítil orka
 Þróttleysi
 Veik bein
 Hormóna ójafnvægi
 vefntr anir
 Vöðvakrampar, 

    kippir og spenna
 ölk n lí æra
 Óreglulegur hjartsláttur
 Kvíði
 Streita
 Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is

OPIÐ ALLAR HELGAR
FRÁ KL. 11.00-17.00

KOMDU  Í
KOLAPORTIÐ

D Á S A M L E G  D E I L D  S A M F É L A G S I N S

30
ÁRAÁRA

1989 2019

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

2799 
kr.
kg

Lambahryggur af nýslátruðu

599 
kr.
kg

Spergilkál

899 
kr.
kg

Rauðar paprikur

markaður
Bænda

um helgina

699 
kr.
kg

Gulrætur ópakkaðar

999 
kr.
kg

Lambasúpukjöt af nýslátruðu

... hjá okkur í d
a

g

H
já

 b
ónda í gæ

r ...

Lambakjöt vikunnar kemur frá 
fjölskyldunni í Klausturseli

599 
kr.
kg

Tómatar í lausu

1499 
kr.
kg

 Lambalæri af nýslátruðu



Lygasögur

Lygasögur er heitið á dagbók 
 Pikes Ward fiskkaupmanns, 
sem í upphafi 20. aldar var 
nefndur frægasti maður Íslands 
en féll í gleymsku skömmu 
síðar. Fyrri hluta árs 2019 ferð-
aðist Chris Paul Daniels, lista-
og kvikmyndagerðarmaður, um 
Ísland til að feta í fótspor Pikes 
Ward og festi ferðina á filmu. 
Verkið þekur þrjá skjái og er 
sýnt á Vegg Þjóðminjasafnsins.

Pike Ward var enskur 
maður sem kom hingað 
til Íslands um 26 ára 
skeið, fyrir fyrri heims-
styrjöld, til að sinna 
fiskkaupum. Hann var 

virkur áhugaljósmyndari snemma, 
miðað við það sem gerðist á Íslandi. 
Þess vegna eru myndir hans svo 
áhugaverðar. Þær eru líka teknar 
víða um land og á löngu tímabili,“ 
segir Inga Lára Baldvinsdóttir, for-
stöðumaður ljósmyndadeildar 
Þjóðminjasafnsins, þar sem hún 
keppist við uppsetningu sýningar 
í myndasal safnsins sem opnuð 
verður í dag klukkan 14.  

 Inga Lára segir fiskkaupmann-
inum hafa verið fálega tekið þegar 
hann kom til landsins fyrst. „Menn 
höfðu ekki áhuga á viðskiptunum 
en hann var svo heppinn að komast 
strax í kynni við Sigfús Eymunds-
son og Daníel Daníelsson á ljós-
myndastofu Sigfúsar Eymunds-

sonar og þeir höfðu milligöngu 
um að koma honum í samband við 
útgerðarmenn á Akranesi. Þangað 
fór hann strax í fyrstu ferðinni og 
keypti fisk. Eftir að Ward fór að 
koma hingað reglubundið breyttust 
viðhorf Íslendinga til hans. Á stærri 
stöðum, eins og Ísafirði og Nes-
kaupstað, var hann með umboðs-
menn og hann kom sér víða upp 
geymsluhúsum fyrir saltfisk. Hans 
aðall var sá að hann skapaði markað 
fyrir smáfisk sem fram að því hafði 
ekki verið eftirspurn eftir og smærri 
útvegsmenn fengu markað fyrir 
sína framleiðslu. Pike Ward borgaði 
bara í peningum, þannig að hann 
braut þá hefð að menn væru á klafa 
hjá einni verslun í sambandi sölu og 
úttekt. Hann kom líka með saltskip 
og fólk vann fiskinn eftir hans for-
skrift.“

Grunnstefið í myndum Pikes 
Ward er fiskverkun sem setti svip 
sinn mikið á þorp og bæi á Íslandi 
í upphafi 20. aldar, því hún fór 
fram utandyra. Hann filmaði þá 
sem voru nánastir honum í starfi 
en líka krakka á sleða á Vopnafirði 
og ein mynd er tekin neðan þilja í 

Myndaði fisk og fólk og safnaði fínum munum

„Okkur finnst sýn hans skemmtileg,“ segir Inga Lára um Pike Ward þar sem 
hún raðar upp myndum hans í Þjóðminjasafninu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hér klippir 
maður mann 
utan dyra á 
Seyðisfirði. 
Börnin fylgjast 
spennt með. 
MYND/PIKE WARD

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Með Ísland í farteskinu nefnist sýning 
sem opnuð verður í dag í Þjóðminjasafn-
inu á ljósmyndum og úrklippum, úr fór-
um Pikes Ward fiskkaupmanns, frá tíma-
bilinu 1893-1915, ásamt fornum munum.

bát á Norðfirði, það segir Inga Lára 
merkilegt því þetta var fyrir daga 
flassins.

Inga Lára tekur fram að Þjóð-
minjasafnið eigi ekki myndirnar og 
hafi ekki rétt yfir þeim nema núna. 
„Við eigum það Katherine Findlay 
að þakka að við fáum að sjá þær, 
hún var starfsmaður skjalasafnsins 
Devon Heritage Archive í Englandi 
og hennar Íslandsáhugi varð til þess 

að Þjóðminjasafnið hafði spurnir 
af myndunum. Safnið veitti okkur 
góðfúslegt leyfi til eftirtöku og 
sýningar á þeim og ég er sannfærð 
um að margir munu sækja í safnið 
eftir þetta. Það er frá tímabili sem 
við erum ekkert voða sterk í. Á fyrri 
hluta þess erum við svolítið bundin 
af ljósmyndum frá fáum einstakl-
ingum, því munar um nýtt blóð.“

Fleira er á sýningunni en myndir 

því Pike Ward var ekki bara áhuga-
ljósmyndari, heldur líka virkur 
safnari verðmætra muna. Hann 
hafði peninga milli handa og 
keypti alls konar gripi á Íslandi, 
allt frá silfurermahnöppum upp í 
altaristöflur, fór með þá á skipum, 
um leið og fiskinn, og skreytti hús 
sitt í Teignmouth með þeim, að sögn 
Ingu Láru. „Ward arf leiddi safn í 
Bretlandi að mununum að sér látn-
um og það varð að samkomulagi að 
Þjóðminjasafnið fengi þá til eignar 
árið 1950. Þannig að sýningin núna 
er sambland af misstórum stækk-
unum úr úrklippubókum hans 
og ljósmyndum og úrval úr gripa-
eigninni. Hlutirnir voru til sýnis í 
safninu einhvern tíma eftir að þeir 
bárust, en síðari árin bara í litlum 
mæli. Ég held þó að það séu tíu grip-
ir úr því í grunnsýningu Þjóðminja-
safnsins og það segir sína sögu um 
gæði þeirra. Þetta eru fínir gripir.“
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ÉG HEF ÁTTAÐ MIG Á 
ÞVÍ AÐ Í GEGNUM ALLT 

SEM ÉG HEF VERIÐ AÐ GERA Í 
LÍFINU HEF ÉG VERIÐ AÐ 
UNDIRBÚA MIG UNDIR KOMU 
HANS OG AÐ LÁNA HONUM 
LÍKAMA MINN.

Snorri Ásmundsson býður til 
hugleiðslustundar í Egilshöll 
í dag klukkan 16. Þar mun 

meistari Hilarion, heilari og prestur 
í musteri sannleikans, taka á móti 
gestum og leiða þá inn í víddir hug-
ans. Jafnframt verður stofnfundur 
nýrrar jógahreyfingar sem nefnist 
Sana Ba Lana.

„Það sem er að fara að gerast er 
mjög spennandi, ekki síst fyrir mig 
og meistara Hilarion. Hann var bara 
síðast í Páli postula en hefur annars 
lítið líkamnast eins og hann er að 
fara að gera núna í mér. Þetta er því 
stór viðburður,“ segir Snorri sem 
þekktur er fyrir að teygja sig út fyrir 
hefðbundið rými listarinnar.

Snorri lýsir kynnum sínum og 
meistara Hilarion svo: „Mamma 
fékk mynd frá afa sem hékk alltaf 
uppi á kontór hjá honum. Hún 
var af manni. Henni fannst þetta 
hommaleg mynd, vissi ekkert um 
hana og tók því vel þegar ég spurði 
hvort ég mætti eiga hana. Ég hengdi 
myndina upp á vinnustofunni hjá 
mér og daginn eftir kom vinkona 
mín sem er bókmenntafræðingur í 
heimsókn. Hún gapti þegar hún sá 
myndina, sagðist hafa verið að horfa 
á hana í bók kvöldið áður. Vinkonan 
ljósritaði fyrir mig kaflann, þá kom 
í ljós að myndin er af meistara Hil-
arion sem var dýrlingur í musteri 
sannleikans á Atlantis. Í bók minni 
Beauty Swift Generation Revolution 
er frásögn af heimsókn minni, ásamt 
vinum, inn í alheimsvitund þar sem 
Master Hilarion tók á móti okkur. 
Nokkrum árum seinna kviknaði í 

vinnustofunni, ég vaknaði klukkan 
fjögur að næturlagi, eins og í draumi 
og allt var orðið fullt af reyk. Þá 
hafði meistari Hilarion vakið mig, 
það kom í blöðunum á sínum tíma, 
fyrirsögnin var Bjargað af engli.“

Snorri kveðst tengja æ betur við 
meistara Hilarion. „Ég hef áttað 
mig á því að í gegnum allt sem ég 
hef verið að gera í lífinu hef ég verið 
að undirbúa mig undir komu hans 
og að lána honum líkama minn. Það 
er það sem mun gerast í Egilshöll í 
dag, auk þess sem ný tegund af jóga 
verður kynnt, hún heitir Sana Ba 
Lana og er skyld Kundalini jóga og 
öðrum aðferðum, en mjög einföld 
þannig að allir geta tekið þátt.“

Viðburðurinn er hluti af sýningu 
Listasafns Reykjavíkur, Haustlauk-
ar – Ný myndlist í almannarými, 
sem stendur yfir utan safnhúsanna 
í september. – gun 

Meistari Hilarion líkamnast í 
Snorra Ásmundssyni listamanni

Snorri undirbýr sig andlega fyrir stórviðburðinn í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

8. SEPTEMBER 2019
Myndlist
Hvað?  Ósegjanleiki
Hvenær?  12.15
Hvar?  Hallgrímskirkja, forkirkjan
Páll Haukur sýnir ný verk sem 
hann hefur gert sérstaklega fyrir 
þessa sýningu. Allir eru velkomnir 
Léttar veitingar eru í boði Hall-
grímssafnaðar.

Hvað?  Leiðsögn um sýningu
Hvenær?  14.00
Hvar? Borgarbókasafnið Gerðubergi
Myndlistarkonan og kraftlyftinga-
meistarinn Dagmar Agnarsdóttir 
er með leiðsögn um sýninguna 
Vinir og elskhugar.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

7. SEPTEMBER 2019
Myndlist
Hvað?  Sýningaropnun
Hvenær?  14.00-16.00
Hvar?  Ottó, Hafnarbraut 2, Höfn
Grafíklistakonan Magdalena Mar-
grét sýnir verk þar sem æskan, 
sakleysið og þroski f léttast saman. 
Allir velkomnir. 

Hvað?  Sýningaropnun
Hvenær?  14.00-16.00
Hvar?  Gallerí Göng v. Háteigskirkju
Litka myndlistarfélag opnar sam-
sýningu.

Hvað?  Annarsstaðar / Elsewhere
Hvenær?  15.00
Hvar? Ásmundarsal, Freyjugötu 41
Elín Hansdóttir listakona leikur 
með þau ólíku sjónarhorn sem 
skapast fyrir tilstilli tímans.

Hvað?  Rauðir sunnudagar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Ramskram, Njálsgötu 49
Atli Már Hafsteinsson opnar sýn-
ingu ljósmynda sem teknar voru í 
smábænum Marinaleda á Spáni.

Hvað?  Verkin sýna merkin
Hvenær?  17.00-19.00
Hvar?  Harbinger, Freyjugötu 1
Einkasýning Guðlaugar Míu 
Eyþórsdóttur sem býður gestum 
í fagurfræðilegan leiðangur um 
kunnugleg stef úr hversdeginum.

Garnganga
Hvað?  Hátíð handverksfólks
Hvenær?  10.00-16.00
Hvar?  Garnbúðir á höfuðborgar-
svæðinu
Hannyrðafólk þræðir verslanirnar 
níu sem taka þátt og nýtur dag-
skrár þeirra og tilboða.  

Orðsins list
Hvað?  Um dauðans óvissa tíma
Hvenær?  10.30
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Félag áhugamanna um sögu 
læknisfræðinnar heldur málþing 
um viðhorfið til dauðans í gegnum 
tíðina.

Hvað?  Ferðalag til fortíðar
Hvenær?  13.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir, Miklatúni
Fyrirlestur Sigríðar um William 
Morris og Íslandsferðir hans.

Hvað?  Dagskrá um Jón Árnason 
þjóðsagnaritara
Hvenær?  13.00
Hvar?  Þjóðarbókhlaðan
Lilja Dögg Alfreðsdóttir ráðherra 
flytur ávarp og afhjúpar lágmynd 
af Jóni Árnasyni í tilefni þess að 
200 ár eru liðin frá fæðingu hans. 
Að því loknu hefst málþing um 
hann og síðan verður opnuð sýn-
ing um ævi hans og störf. Allir eru 
velkomnir

Hvað?  Orri óstöðvandi og sjálfs-
traustið
Hvenær?  13.00
Hvar?  Bókasafn Kópavogs, Hamra-
borg
Bjarni Fritzson leiðir fjölskyldu-
stund þar sem sjálfstraust verður 
viðfangsefnið, æfingar og spjall 
gera viðburðinn skemmtilegan 
fyrir alla fjölskylduna.

Hvað?  Gunnar Helgason les upp
Hvenær?  11.30
Hvar?  Lindasafn, Kópavogi
Fjölskyldustund með Gunnari 
Helgasyni sem les upp úr bókum 
sínum fyrir gesti.

Tónlist
Hvað?  Jazzhátíð Reykjavíkur
Hvenær?  15.00
Hvar?  Ráðhús Reykjavíkur
Karl Olgeirsson píanisti kemur 
fram með einvalaliði. Að þeirra 
atriði loknu tekur kvintett pían-
istans unga Jakobs Gunnarssonar 
við.

Hvað?  Jazzhátíð Reykjavíkur
Hvenær?  19.30 - 23.30
Hvar?  Hard Rock Cafe
Jóel Pálsson og samstarfsfólk byrj-
ar kvölddagskrána, síðan taka við 
tríó breska saxófónleikarans Tori 

Orðsins list
Hvað?  Fyrstu ár djassins á Íslandi
Hvenær?  13.30
Hvar?  Borgarbókasafnið Grófinni
Vernharður Linnet segir frá og 
kynnir einnig bókina Histry of 
Jazz in Europe.

Tónlist
Hvað?  Dagskrá fyrir börn
Hvenær?  13.00
Hvar?  Borgarbókasafn Grófinni
Jazzpúkarnir troða upp.

Hvað?  Dagstund með Mozart
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hlaðan Kvoslæk, Fljótshlíð
Rut Ingólfsdóttir og vinir hennar 
leika þrjú kammerverk eftir Moz-
art. Aðgangseyrir 2.000 krónur. 
Boðið upp á kaffi í hléinu.

Hvað?  Öll píanóeinleiksverk Johns 
Speigth
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hamrar, Ísafirði
Peter Máté leikur sjö verk fyrir 
einleikspíanó eftir John Speight 
sem samin voru á fimm áratugum. 
Það nýjasta, samið 2018, verður 
frumflutt á tónleikunum.

Matthías, Svava, Richard, Jósef, 
Júlíana, Rut og Sigurður flytja 
kammertónlist í Fljótshlíðinni.

Elín Hansdóttir opnar sýninguna 
Annarsstaðar í Ásmundarsal.

Freestone og þar á eftir íslenska 
tríóið Hist.

Hvað?  Heimatónleikar í gamla 
bænum
Hvenær  21.00-23.00
Hvar?  Reykjanesbær
Ljósanótt er í algleymingi og átta 
tónlistarmenn og hljómsveitir 
spila í jafnmörgum heimahúsum.
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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

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir  
07.25 Kormákur  
07.35 Tindur  
07.45 Dagur Diðrik  
08.10 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn  
08.20 K3   
08.30 Latibær  
08.55 Heiða   
09.20 Stóri og Litli  
09.30 Mæja býfluga  
09.40 Tappi mús   
09.45 Mía og ég   
10.10 Lína langsokkur  
10.35 Ninja-skjaldbökurnar  
10.55 Friends   
11.20 Ellen   
12.00 Bold and the Beautiful   
12.20 Bold and the Beautiful   
12.40 Bold and the Beautiful   
13.00 Bold and the Beautiful   
13.25 Bold and the Beautiful   
13.50 Grand Designs Australia   
14.45 The Truth About Sleep   
15.45 Golfarinn   
16.20 Óminni   
16.55 Rikki fer til Ameríku   
17.25 Gulli byggir   
18.00 Sjáðu   
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Sportpakkinn   
19.10 Top 20 Funniest   
19.55 20th Century Woman 
 Frábær kvikmynd frá 2016 sem 
gerist að mestu í Santa Barbara 
í Kaliforníu árið 1979. Við kynn-
umst hér gistihúsaeigandanum 
Dorothy sem hefur áhyggjur af því 
að hafa ekki náð að kenna 15 ára 
syni sínum nægilega vel á lífið og 
ákveður því að biðja tvær ungar 
konur að aðstoða sig við það á 
meðan hún sjálf kannar grund-
völlinn að sambandi við einn af 
leigjendum sínum, William.
21.50 My Friend Dahmer  
23.40 Winchester  
01.20 Gringo  
03.10 Lady Bird  

15.05 Friends   
15.30 Friends   
15.55 Friends   
16.20 Friends   
16.45 Friends   
17.10 Silicon Valley   
17.40 The Goldbergs   
18.05 Um land allt   
18.40 Margra barna mæður   
19.10 Besta svarið   
19.55 Masterchef USA   
20.40 Grand Designs   
21.30 Here and Now   
22.30 Boardwalk Empire   
23.30 Gotham   
00.15 Tónlist

08.55 Accepted  
10.30 So B. It  
12.05 Apple of My Eye  
13.30 Rachel Getting Married  
15.25 Accepted  
17.00 So B. It  
18.40 Apple of My Eye  
20.05 Rachel Getting Married  
22.00 White Boy Rick  
23.50 Fifty Shades Freed  
01.35 James White  
03.05 White Boy Rick  

08.00 BMW Championship  
14.05 PGA Highlights 2019  
15.00 Golfing World 2019  
15.50 The Open Championship 
2019  
18.30 Omega European Masters  
23.30 Golfing World 2019  

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Hinrik hittir   
07.21 Molang   
07.25 Refurinn Pablo   
07.30 Húrra fyrir Kela   
07.54 Rán og Sævar   
08.05 Nellý og Nóra   
08.12 Hrúturinn Hreinn   
08.19 Djúpið   
08.40 Bréfabær   
08.51 Millý spyr  
08.58 Konráð og Baldur   
09.10 Flugskólinn   
09.30 Ævar vísindamaður   
10.00 Með okkar augum   
10.35 Kappsmál  
11.25 Vikan með Gísla Marteini  
12.20 HM í körfubolta  Bein út-
sending frá leik Bandaríkjanna og 
Grikklands á HM karla í körfubolta.
14.20 Sætt og gott
14.30 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps
14.45 Mótorsport  Þáttur um 
Íslandsmótin í rallý, torfæru og 
ýmsu öðru á fjórum hjólum. Dag-
skrárgerð: Bragi Þórðarson.
15.15 Undankeppni EM karla í fót-
bolta 2020  Bein útsending frá leik 
Íslands og Moldóvu í undankeppni 
EM karla í fótbolta.
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Price og Blomsterberg 
 Dönsku matgæðingarnir James 
Price og Mette Blomsterberg hitt-
ast í Krónborgarkastala og töfra 
fram girnilega rétti. e.
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Teiknimyndaást: Leitin að 
Nemó  Á laugardögum í september 
sýnir RÚV vel valdar teiknimyndir 
sem hafa hlotið lof gagnrýnenda 
og almennings. Á undan mynd-
unum segja krakkar frá upp-
háhaldsteiknimyndunum sínum. 
Að þessu sinni segja Hildur Eva 
Höskuldsdóttir og Alexander Októ 
Þorleifsson, 12 ára, frá myndinni 
Leitinni að Nemó frá Disney sem 
fjallar um trúðfiskinn Marel og son 
hans, Nemó. Dag einn fer Nemó 
í leiðangur út á opið haf þrátt 
fyrir að faðir hans hafi margsinnis 
varað hann við hættunum sem 
þar leynast. Þar er hann veiddur 
í net og endar á tannlæknastofu 
í Sydney. Þá leggur faðir hans af 
stað í langt og hættulegt ferðalag 
ásamt bláa gleymna fiskinum 
Dóru í von um að bjarga Nemó. 
Myndin er talsett á íslensku en 
er sýnd á sama tíma á RÚV 2 með 
ensku tali.
21.30 Steve Jobs  Ævisöguleg 
kvikmynd frá 2015 um Steve Jobs, 
stofnanda Apple. Myndin gerist á 
þremur tímabilum og er skyggnst 
á bak við tjöldin í aðdraganda 
kynningar á þremur mikilvægum 
vörum sem Jobs stóð fyrir að 
markaðssetja. 
23.30 Agatha rannsakar málið – 
Norn í nauð  Breskir gamanþættir 
um Agöthu Raisin, sem fékk nóg 
af stórborgarlífinu í London og 
fluttist í, að því er virtist, friðsælan 
enskan smábæ. Þar hefur hún þó í 
nógu að snúast sem áhugaspæjari 
við að leysa hin ýmsu sakamál. 
00.15 Dagskrárlok

06.05  Síminn + Spotify
12.00  Everybody Loves Raymond   
12.23  The King of Queens   
12.44  How I Met Your Mother   
13.05  Bachelor in Paradise   
14.26  Speechless   
14.47  90210   
16.00  Malcolm in the Middle   
16.20  Everybody Loves Raymond   
16.45  The King of Queens   
17.05  How I Met Your Mother   
17.30  Futurama   
17.55  Family Guy   
18.20  Our Cartoon President   
18.45  Glee   
19.30  The Biggest Loser   
20.15  Bachelor in Paradise   
21.40  Bølgen  Segja má að íbúar í 
bænum Geiranger, innst í Geiran-
gersfirði í Noregi lifi lífinu á milli 
vonar og ótta því þeir búa við þá 
tifandi tímasprengju að stór hluti 
fjallsins Åkneset geti hvenær sem 
er losnað frá og fallið niður í fjörð-
inn með skelfilegum afleiðingum. 
23.25  Killer Joe  Chris skuldar háa 
upphæð vegna fíkniefna og sér 
bara eina leið úr vandanum. Að 
ráða leigumorðingja til þess að 
koma móður sinni fyrir kattarnef 
og fá líftryggingu hennar 50.000 
dali greidda. Hann ræður lögreglu-
manninn og leigumorðingjann Joe 
Cooper til verksins, en Chris hefur 
ekki efni á fyrirframgreiðslunni 
sem Joe heimtar af honum og það 
flækir málin. 
01.05  The Pink Panther  
02.35  Abduction  
04.20  Síminn + Spotify

12.50 Kósóvó - Tékkland  
15.15 Þýskaland - Holland  
16.55 Búrið  
17.30 UFC Countdown 2019  
18.00 UFC 242: Khabib vs Poirier  

08.15 Ísland - Lúxemborg  
09.55 Formúla 1: Ítalía - Æfing  
11.00 Þýskaland - Holland  
12.50 Formúla 1 2019: Ítalía 
-Tímataka  
14.30 NFL Hard Knocks: Oakland 
Raiders  
15.25 Undankeppni EM - Mörkin  
15.50 England - Búlgaría  
18.00 Arion banka mótið  
18.35 Frakkland - Albanía  
20.45 Undankeppni EM - Mörkin  
21.10 Alfreð Gíslason  
22.20 Ísland - Moldóva  
00.00 Kósóvó - Tékkland  

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð dagsins  
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta  
08.00 Morgunfréttir
08.05 Að rækta fólk  
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK  
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Listin að brenna bækur  
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin  
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð  
14.00 Daðrað af jaðrinum  
15.00 Flakk  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur  
17.00 Tónlist frá A til Ö  
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar  
20.45 Fólk og fræði  
21.15 Bók vikunnar  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður  
23.00 Vikulokin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

Ísland – Moldóva 
í kvöld kl. 15.15
bein útsending

Albanía – Ísland 
þriðjudag kl. 18.05
bein útsending

16.– 18. október

Býrð þú yfir hugmynd að 
dagskrárefni?
Á Hugmyndadögum RÚV í október gefst hugmynda- 
smiðum, höfundum og framleiðendum tækifæri til að 
kynna dagskrárstjórum hugmyndir sínar. 

Hægt er að senda inn hugmyndir til 9. september. 

Nánari upplýsingar á ruv.is/hugmyndadagar.

HUGMYNDADAGAR

Undankeppni EM karla 
í fótbolta
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Þjóðleikhúsið • Hver f isgata 19 • 101 Reyk javík • s . 551 1200 • leikhusid. is

AUKAMIÐINN GILDIR Á EINA AF ÞEIM SÝNINGUM SEM ÞÚ VELUR Í KORTIÐ. 
T ILBOÐIÐ GILDIR T IL 9. SEPTEMBER

NÁNAR Á LEIKHUSID.IS

19 • 101 Reyk javík •

Vertu með í veislunni
á einstöku afmælisári

Aukamiði fylgir
hverju Leikhúskorti

HVERJUM ÆTLAR ÞÚ AÐ BJÓÐA MEÐ ÞÉR?

LEIKHÚSKORT
FJÓRAR SÝNINGAR 

17.900 KR



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

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir  
07.25 Tindur  
07.35 Blíða og Blær  
08.00 Skoppa og Skrítla á póst-
korti um Ísland   
08.20 Dagur Diðrik   
08.45 Dóra og vinir  
09.10 Latibær  
09.30 Lukku láki  
09.55 Ævintýri Tinna  
10.20 Ninja-skjaldbökurnar  
10.45 Mæja býfluga  
10.55 Friends   
11.20 Ellen   
12.00 Nágrannar   
12.20 Nágrannar   
12.40 Nágrannar   
13.00 Nágrannar   
13.20 Nágrannar   
13.45 Strictly Come Dancing   
16.15 Masterchef USA   
17.05 Sporðaköst   
17.40 60 Minutes   
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Sportpakkinn   
19.10 Framkoma   
19.40 Rikki fer til Ameríku  Stór-
skemmtilegur ferðaþáttur með 
félögunum Rikka G og Audda Blö. 
Við höfum öll okkar ástæður fyrir 
því að ferðast, kynnast nýjum 
menningarheimum, kynnast nýju 
fólki og upplifa eitthvað framandi. 
Rikki er ekki á þeim buxunum. 
Rikki hefur hingað til verið ánægð-
ur með að fara til kóngsins Köben 
og Tenerife en nú verður breyting 
á. Nú leggur hann nýtt land undir 
fót og ferðast til Ameríku með 
Audda.
20.10 Drowning in Plastic   
21.10 Deep Water   
22.00 Beforeigners   
22.50 A Black Lady Sketch Show  
23.25 The Righteous Gemstones   
23.55 Snatch   
00.40 Shetland   
01.40 Shetland   
02.40 Killing Eve   
03.25 Killing Eve   
04.10 Killing Eve   
04.55 Death Row Stories  

15.50 Seinfeld   
16.15 Seinfeld   
16.40 Seinfeld   
17.05 Seinfeld   
17.30 Seinfeld   
17.55 Lóa Pind: Örir íslendingar   
18.45 Lego Masters   
19.35 The Mindy Project   
20.00 Who Do You Think You Are?   
21.00 True Detective   
22.00 Homeland   
22.50 Boardwalk Empire   
23.45 The Mentalist   
00.30 Empire   
01.15 Tónlist

06.55 Diary of A Wimpy Kid  
08.30 The Big Sick  
10.30 Crazy, Stupid, Love  
12.30 Norman  
14.25 Diary of A Wimpy Kid  
16.00 The Big Sick  
18.00 Crazy, Stupid, Love  
20.00 Norman  
22.00 Pacific Rim: Uprising  
23.50 Fathers & Daughters  
01.45 Tanner Hall  
03.20 Pacific Rim: Uprising  

08.00 2019 Augusta Masters  
13.55 2019 Playoffs Official Film
14.45 Champions Tour Highlights 
2019  
15.40 FedEx St. Jude Invitational  
19.40 Tour Championship  

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress   
07.29 Lalli   
07.36 Tulipop   
07.39 Sara og Önd   
07.46 Minnsti maður í heimi   
07.47 Hæ Sámur   
07.54 Söguhúsið   
08.01 Letibjörn og læmingjarnir   
08.08 Stuðboltarnir   
08.19 Alvin og íkornarnir   
08.30 Ronja ræningjadóttir   
08.55 Disneystundin
08.56 Tímon & Púmba   
09.17 Sígildar teiknimyndir   
09.24 Líló og Stitch   
09.45 Krakkavikan  
10.00 Flökkuhópar í náttúrunni   
11.00 Silfrið  
12.10 Landakort  
12.20 HM í körfubolta  Bein út-
sending frá leik Spánar og Serbíu á 
HM karla í körfubolta.
14.20 Menningin - samantekt  
14.50 Lestarklefinn  
15.45 Karlakórinn Þrestir   
16.40 Pricebræður bjóða til veislu  
17.20 Grænlensk híbýli   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar  
18.25 Gleðin í garðinum  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Veröld sem var  Þáttaröð í 
sex hlutum þar sem fjallað er um 
sameiginlegar minningar íslensku 
þjóðarinnar á léttan og nýstár-
legan hátt. Umsjónarmennirnir 
Margrét Blöndal og Felix Bergsson 
leggjast í fullkomlega óvísinda-
lega mannfræðirannsókn til að 
reyna að skilja íslensku þjóðina 
betur. Að þessu sinni skoða þau 
ýmsa þætti í íslensku mannlífi 
sem flestir þekkja. Dagskrárgerð: 
Ragnheiður Thorsteinsson.
20.15 Frú Wilson  Bresk þáttaröð í 
þremur hlutum um ekkjuna Alison 
Wilson sem kemst að því eftir 
andlát eiginmanns síns að hann 
blekkti hana í meira en tvo áratugi 
og átti sér nokkur líf. Leikkonan 
Ruth Wilson fer með aðalhlut-
verkið í þáttunum, en þeir eru 
byggðir á sönnum atburðum sem 
hentu ömmu hennar.
21.15 Lof mér að falla  Íslensk 
kvikmynd frá 2018 um Magneu, 
15 ára unglingsstúlku sem kynnist 
hinni 18 ára gömlu Stellu og þróar 
sterkar tilfinningar til hennar. 
Stella leiðir hana inn í heim fíkni-
efna sem hefur alvarlegar afleið-
ingar fyrir þær báðar. Þegar leiðir 
þeirra liggja óvænt saman tólf 
árum síðar verður uppgjör þeirra á 
milli óumflýjanlegt. Myndin hlaut 
tólf Eddutilefningar, meðal annars 
sem besta myndin. Leikstjóri: 
Baldvin Z. Aðalhlutverk: Elín Sif 
Halldórsdóttir, Eyrún Björk Jak-
obsdóttir, Þorsteinn Bachmann, 
Sólveig Arnarsdóttir, Kristín Þóra 
Haraldsdóttir og Lára Jóhanna 
Jónsdóttir. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna.
23.30 Glæpahneigð  Bandarísk 
þáttaröð um sérsveit lögreglu-
manna sem rýna í persónuleika 
hættulegra glæpamanna. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna. 
e.
00.10 Dagskrárlok

06.00  Síminn + Spotify
12.00  Everybody Loves Raymond   
12.20  The King of Queens   
12.40  How I Met Your Mother   
13.05  Bachelor in Paradise   
14.30  Superstore   
14.55  Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell and Back   
16.00  Malcolm in the Middle   
16.20  Everybody Loves Raymond   
16.45  The King of Queens   
17.05  How I Met Your Mother   
17.30  Top Gear   
18.30  George Clarke’s Old House, 
New Home   
19.15  Ný sýn   
19.45  Speechless   
20.10  Madam Secretary   
21.00  The First   
21.50  The Handmaid’s Tale   Stór-
brotin þáttaröð. Sagan gerist í 
náinni framtíð þegar ófrjósemi er 
farin að breyta heimsmyndinni. Í 
kjölfar borgarastyrjaldar í Banda-
ríkjunum eru konur sem taldar 
eru frjósamar hnepptar í ánauð og 
þvingaðar til að eignast börn fyrir 
yfirstéttina.
22.45  Kidding   
23.15  SMILF   
23.45  Heathers   Ný þáttaröð sem 
fjallar um utangarðsnemanda í 
menntaskóla sem hefnir sín á vin-
sælu krökkunum, einum í einu.
00.30  The Walking Dead   
01.20  Seal Team   
02.05  MacGyver   
02.50  Mayans M.C.   
03.50  Síminn + Spotify

12.50 Armenía - Bosnía  
15.45 Alfreð Gíslason  
16.55 Jacksonville Jaguars - Kan-
sas City Chiefs  
20.20 Dallas Cowboys - New York 
Giants  

07.25 England - Búlgaría  
09.05 Ísland - Moldóva  
10.45 Frakkland - Albanía  
12.25 Undankeppni EM - Mörkin  
12.50 Formúla 1: Ítalía - Keppni  
15.25 Bballography: Arizin  
15.50 Georgía - Danmörk  
18.10 Undankeppni EM - Mörkin  
18.35 Svíþjóð - Noregur  
20.45 Undankeppni EM - Mörkin  
21.10 UFC 242: Khabib vs Poirier  
23.50 ÍBV - Stjarnan  

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð dagsins  
07.00 Fréttir
07.03 Þjóðlagahátíð á Siglufirði  
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ljóðabókin syngur II  
09.00 Fréttir
09.03 Samtal  
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar  
11.00  Guðsþjónusta í  

Langholtskirkju  
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi  
14.00 Víðsjá  
15.00 Skyndibitinn  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05  Sumartónleikar 

evrópskra útvarpsstöðva  
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Listin að brenna bækur  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin  
19.40 Orð um bækur  
20.35 Gestaboð  
21.30 Fólk og fræði  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK  
23.10 Frjálsar hendur  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

stod2.is   1817

Fannar Sveinsson stekkur 
inn í hefðbundinn vinnudag 
þekktra einstaklinga 
sem starfa við að 
koma fram á hinum 
ýmsu sviðum. 
Í fylgd Fannars 
kynnumst við þessum ólíku 
einstaklingum sem eiga 
það sameiginlegt að hafa 
allir þurft að þjálfa upp 
færni í framkomu.

HEFST Á SUNNUDAG

7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9   L A U G A R D A G U R52 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai 
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Að auki fylgir öllum Hyundai rafbílum 
8 ára eða 200.000 km ábyrgð á aðal rafhlöðu bílsins.

Veldu rafmagn.
Veldu stíl.

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

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai KONA er fyrsti rafdrifni sportjeppinn á markaðnum. 
*Hann hefur meiri drægi en nokkur annar bíll í þessum stærðarflokki eða 
449 km samkvæmt nýjum WLTP mælingum. Meðal búnaðar í nýjum Hyundai 
KONA er skynvæddur hraðastillir, sjálfvirk neyðarhemlun, sjónlínuskjár sem varpar 
upplýsingum um hraða og leiðsögn í framrúðu, Krell hljóðkerfi og margt fleira.

Fyrsti rafdrifni sportjeppinn.
Mesta drægið*.

Hyundai KONA 100% rafbíll.

Drægi 449 km (WLTP), 204 hestöfl. 
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Opið í dag frá 12–16



5
Bíóvarpið  

mælir með  
 (mis) 

nýjum 
þáttaröðum

Dark Crystal – Netflix
Vönduð brúðufantasía fyrir alla fjölskyld-
una. Byggð á samnefndri kvikmynd Jims 
Henson, föður Prúðuleikaranna.

Mindhunter 2 – Netflix
Dramaþættir um rannsóknir bandarísku 
alríkislögreglunnar á hugarheimi raðmorð-
ingja á sjöunda og áttunda áratugnum.

The Boys – Amazon Prime
Hárbeittir og frumlegir þættir um ofurhetjur 
sem eru ekki allar þar sem þær eru séðar. 
Skylduáhorf.

Russian Doll – Netflix
Drepfyndnir og spennandi þættir í anda 
Ground hog Day um konu sem endurupplifir 
36 ára afmæliskvöldið aftur og aftur. 

The Terror  – Hulu
Rafmagnaðir períóduþættir sem vefja yfir-
náttúrulegan hrylling saman við illsku 
mannsins.

Þáttastjórnendur 
Bíóvarpsins, 

vikulegs hlað-
varps Frétta-
blaðsins um 

bíómyndir og 
sjónvarp, tóku 

saman laufléttan 
lista yfir nokkrar 
mis-nýjar þátta-

raðir sem les-
endur mega alls 

ekki láta fram 
hjá sér fara.

Fjöldi nýrra 

sjónvarps-

þátta er í boði 

fyrir þá sem 

vilja vera inni 

í rigningar-

veðrinu og 

horfa á 

eitthvað 

áhugavert. 

Hvítur, hv ítur dagur er 
stemningsmynd sem nagar 
sig hægt og bítandi en af 

sívaxandi þunga djúpt í vitund 
áhorfenda. Að því gefnu að þeir 
hafi ekki stein í hjartastað og þurfi 
ekki að láta mata sig með kjaftavaðli 
þar sem Hlynur herjar grimmt á til-
finningarnar með ágengu, útpældu 
og látlausu myndmáli sem snertir 
ýmsa strengi sálarinnar á víxl með 
kulda og hlýju.

Ingimundur er lögreglustjóri í 
smábæ úti á landi og sem slíkur 
mátulega ferkantaður og nokkuð 
dæmigerður, tilfinningakrepptur 
miðaldra karl sem reynir af veikum 
mætti slíkra að takast á við sorgina 
þegar hann missir eiginkonu sína í 
bílslysi.

Í honum bergmálar hinn ómögu-
legi, alíslenski frumkarlmaður 
Bjartur í Sumarhúsum sem sagði 
eins og frægt er orðið að „þegar 
maður á lífsblóm þá byggir maður 
hús“, og því miður f jarar hratt 
undan þeim báðum í steinsteypu-
bröltinu.

Lífsblóm Ingimundar er dóttur-
dóttirin Salka og til þess að koma 
sér undan því að horfast í augu við 
sinn mikla missi leggur hann ofur-
kapp á að gera upp tæplega fokhelt 
hús fyrir dóttur sína og barna-
barnið sem er helsti félagsskapur 
hans í því stússi. Því miður kemur 
það fólki oftast í koll að byrgja til-
finningar sínar inni og leyfa þeim 
að krauma þar til upp úr sýður en 
það gerist hjá Ingimundi þegar að 
honum læðist grunur um að eigin-
konan hafi verið honum ótrú.

Grunurinn verður að þráhyggju 
sem hverfist um meintan friðil 
hinnar látnu þannig að heltekinn 
missir Ingimundur smám saman 
tökin á sjálfum sér og því haldreipi 
sem Salka er honum.

Þetta samband og sambandsleysi 

afa og barnabarnsins er undur-
fagurt og átakanlegt og um leið 
undursamlegur kjarninn sem þessi 
ljúfsára kvikmynd hverfist um. Að 
sjálfsögðu telst það ekki til tíðinda 
að Ingvar Sigurðsson sýni stórleik 
en hann toppar sig algerlega og fer 
með himinskautum í yfirvegaðri 

og látlausri túlkun á tilfinninga-
legu gjörningaveðrinu sem geisar 
undir köldu yfirborði Ingimundar.

Samleikur Ingvars og Ídu Mekk-
ínar Hlynsdóttur, tíu ára gamallar 
dóttur leikstjórans, er svo einfald-
lega galdur þar sem Ída hefur í fullu 
tré við stórleikarann þannig að 

mann sundlar á köf lum andspænis 
tilfinningadýptinni sem þau töfra 
fram á tjaldinu.

Ingvar og Ída bera myndina í 
raun uppi en eru dyggilega studd 
traustum leikurum þannig að 
Hlyni tekst að reka smiðshögg á 
þétta heildarmynd sem stendur á 
föstum grunni seigf ljótandi sögu 
sem er allt í senn hugvekjandi, 
harmræn og fyndin á milli þess 
sem hún verður beinlínis ógn-
vekjandi í takt við spennuna sem 
stigmagnast jafnt og þétt á meðan 
myndmálið, allt umhverfi, tónlist 
og sviðsmynd sá alls konar fræjum 
í huga áhorfandans.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Hvítur, hvítur 
dagur er dálítið bara eins og lífið 
sjálft. Ljót, falleg, átakanleg og á 
köflum fyndin. Hún kemur róti á 
hugann, vekur alls konar hug-
hrif og tilfinningar en þyngstur 
er slagkrafturinn í dásamlegum 
samleik þungavigtarleikarans 
Ingvars Sigurðssonar og hinnar 
ungu Ídu Mekkínar Hlynsdóttur.

Ágeng innansveitartragedía
KVIKMYNDIR

Hvítur, hvítur dagur 

Leikstjórn: Hlynur Pálmason
Leikarar: Ingvar Sigurðsson, Ída 
Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær 
Guðnason, Björn Ingi Hilmarsson

Hvítur, hvítur dagur er ljót, falleg, átakanleg og á köflum fyndin mynd. 
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Það er auðvitað óvanalegt 
að á bak við eina heim-
ildarmynd séu þrír leik-
stjórar, en það á sér sína 
skýringu,“ segir Hanna 
Björk Vals dótt ir kvik-

myndagerðarmaður. Hún og Anna 
Rún Tryggvadóttir myndlistar-
maður, tvær af konunum á bak við 
heimildarmyndina Kaf, sem var 
frumsýnd í Bíói Paradís í vikunni, 
ræða um ferlið við gerð myndar-
innar sem þær gerðu ásamt Elínu 
Hansdóttur myndlistarmanni.

„Það var ágætt að Anna Rún og 
Elín eru ekki úr kvikmyndageir-
anum. Þótt í rauninni sé ekki mikill 
munur á því að vera í myndlist og 
kvikmyndum. En ég gerði mér 
kannski betur grein fyrir 
því hvað við vorum 
að fara út í. Það 
gera sér nefnilega 
fæstir grein fyrir 
því hvað það 
f ylg ir mik il 
vinna heim-
ildarmynda-
gerð og hún 
tek u r t íma . 
Efnið þarf að 
mótast og melt-
ast, og þetta er 
mjög langt ferli,“ 
segir Hanna Björk.

„Það voru barneignir 
sem sameinuðu okkur fyrir 
nokkrum árum, við vorum 
í mömmuklúbbi, mömmu-
jóga og í ungbarnasundi og reynsl-
an af því að vera hjá Snorra situr 
enn í mér sjö árum seinna. Þetta er 
svo stór upplifun,“ segir Anna Rún 
um tengslin á milli þeirra og upphaf 
verksins. „Við vildum sem mæður 
og listamenn fjalla um þennan sér-
staka tíma, þar sem foreldrar helga 
sig því verkefni að kynnast nýrri 
mannveru og vera til staðar fyrir 
hana. Þetta er dýrmætur tími og 
ungbarnasundið, sem við höfum 
allar reynslu af, hreyfði við okkur. 
Við vildum kanna áhrifin á þessa 
samveru og nánd og það sem gerist 
í lífi barna og foreldra á þessum 
tíma. Hvað er það er sem ger ir sam-
veru með barn inu þínu í nánd við 
aðra for eldra mik il væga. Þetta er 

Lífið í  
vikunni
01.09.19- 
07.09.19

VIÐ VILDUM SEM 
MÆÐUR OG LISTA-

MENN FJALLA UM ÞENNAN 
SÉRSTAKA TÍMA.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann 
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Stærð í cm Fullt verð  
með Classic botni

DORMA
HAUSTTILBOÐ

80x200 55.900 44.720

90x200 59.900 47.920

100x200 63.900 51.120

 120x200 69.900 55.920

140x200 79.900 63.920

160x200 89.900 71.920

180x200 99.900 79.920

KOMDU 

NÚNA
September

tilboðin

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Fjörugt haust
í fjórum búðum

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       
OPIÐ

 Á
  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

NATURE’S REST
heilsurúm m/Classic botni

Val um svart eða hvítt PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

• Svæðaskipt  
pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn
• 320 gormar á m2

• Góðar kantstyrkingar

20%
AFSLÁTTUR

DORMA
Hausttilboð

Hanna Björk og Anna Rún fjalla um undraheim Snorra í myndinni Kaf. 

Snorri Magnússon með kornungan 
og duglegan nemanda í lófum sér. 

Móðurhlutverkið 
sameinaði þær
Hanna Björk Vals-
dóttir og Anna Rún 
Tryggvadóttir ræða 
um samstarfið við 
gerð heimildar-
myndarinnar Kaf.

svo gjöfult, það er einhver elexír 
í loftinu í lauginni hjá Snorra og 
maður kemur alltaf glaður upp úr 

henni,“ segir hún.
Þær ræddu við fræði-

menn um aðferðir 
Snorra og það sem 

á sér stað á milli 
f o r e l d r a  o g 
barna þeirra í 
lauginni.

„Við rædd-
um til dæmis 
v ið Colw y n 
Tr e v a r t h e n , 

prófessor í sál-
fræði barna og 

sálfræðilegri líf-
f ræði, Her mund 

Sigmundsson, pró-
fessor í sálfræði 

við Háskólann í 
Þrándheimi, og 
Sæunni Kjartans-

dóttur frá Miðstöð for-
eldra og barna. Við þurft-
um svolítið að kafa ofan 
í starfið frá sjónarhóli 
f ræðimanna 
og það var 
v i r k i l e g a 
áhugavert að 
sjá þeirra viðbrögð. Þeim 
fannst þetta svo merkilegt,“ 
segir Hanna Björk.

Anna Rún tekur undir. 
„Colwyn hefur starfað í 
þessum bransa í fjörutíu ár 
og fannst stórmerkilegt að fjög-
urra mánaða gamalt barn gæti 

„Þetta er svo 
stór upplifun,“ 
segir Anna Rún. 

staðið óstutt í lófa. Honum fannst 
starf Snorra svo magnað að hann 
bætti bókarkaf la um hann í nýja 
bók sína. Sæunn talaði hins vegar 
um að henni fyndist ekki skipta öllu 
máli hvort barn geti staðið í lófa eða 
farið í kollhnís. Henni fannst gleði 
og stolt foreldranna og viðbrögð 
barnsins við foreldrum sínum vera 
það mikilvægasta. Ungbarnasundið 
hjálpi foreldrum að mynda tengsl 
við börnin sín í ögrandi og örvandi 
umhverfi.“ kristjana@frettabladid.is 

NEYSLAN OFT SVO FALIN
Þátturinn Óminni hóf göngu sína 
á Stöð 2 síðastliðinn þriðjudag. 
Hann er framleiddur af þeim Krist-
jáni Erni, Sólrúnu Freyju og Eyþóri. 
Kristján ræddi við Fréttablaðið um 
gerð þáttanna og eigin reynslu af 
þessum harða heimi, sem Kristján 
segir ljótan og ofbeldisfullan. 

MIÐAR KOMNIR Í SÖLU Á 
JÓLATÓNLEIKA GAUTA

Rapparinn 
Emmsjé Gauti 

heldur árlega 
jólatónleikar 
sína þriðja 
árið í röð. Í ár 

kemur fram 
einvala lið tón-

listarfólks ásamt 
rapparanum sívinsæla, en hann 
lofar frábærum leynigesti.  Á tón-
leikunum í ár koma fram ásamt 
Gauta þau Aron Can, Salka Sól, 
Ragga Gísla, Páll Óskar, Bríet og 
Friðrik Dór.

ÍSLENSKIR FATAHÖNNUÐIR 
MEÐ MARKAÐ
Hópur íslenskra fatahönnuða 
stendur fyrir markaði á Lauga-
vegi 7 út daginn í dag. Helga Lilja, 
einn hönnuðanna, segir erfitt að 
reka búð í miðbænum nú. Hún 
ásamt fleirum rak búðina Kiosk. Á 

markaðinum verða bæði 
eldri vörur á góðu 

verði en nokkrir 
af hönnuð-
unum verða 
einnig með 
nýjustu línur 

sínar til sölu.

KARAKTERARNIR KOMA 
TIL HAUKS
Kvikmyndagerðarmaðurinn 
Haukur Björgvinsson fylgir nú 
eftir stuttmynd sinni, Wilmu. 
Hún fjallar um unga stelpu sem 
fæðist í líkama stráks og fyrstu 

kynni hennar af föður 
sínum. Myndin er 

tilnefnd til Gull-
eggsins á RIFF í 
ár, en hún verður 
frumsýnd á kvik-
myndahátíðinni í 

Aþenu þann 
16. sept-
ember.
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Bernhard - Honda á Íslandi
Vatnagörðum 24
104 Reykjavík
Sími 520 1100
www.honda.is

Bílver 
Innesvegi 1
Akranesi
Sími 431 1985

Höldur
Þórsstíg 2 
Akureyri
Sími 461 6020

Bragginn
Flötum 20
Vestmannaeyjum
Sími 481 1535

Umboðsaðilar:

AKSTURSEIGINLEIKAR

RAFMAGNAÐIR

- SEM HLEÐUR SIG SJÁLFUR

HAGKVÆMNI SEM ÞÚ SÉRÐ
Upplifðu nútíma skilvirkni, án þess að takmarka akstursánægju þína. CR-V Hybrid framleiðir sitt eigið rafmagn; sjálfhleðsla, 
svo þú þurfir aldrei að stinga í samband. Skilvirkni CR-V Hybrid er ekki eingöngu mæld við bensíndæluna, líka hvernig þú 
upplifir aksturseiginleikana. Sterk, en um leið létt bygging hans framkallar lipra og örugga aksturseiginleika og með háþróuðu 
fjöðrunarkerfinu verður aksturinn einstaklega þægilegur. Honda hefur framleitt Hybrid bifreiðar í meira en tuttugu ár - reynsla 
sem þú getur treyst á.  CR-V Hybrid er með 5 ára ábyrgð á öllu Hybrid kerfinu frá framleiðanda, sem veitir þér hugarró, það er 
ávinningur að aka með tækni sem þú getur treyst.

OPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 OG 16:00



Tilboð og innblástur

Nýtt blað frá  
Hólf og gólf

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Vinnur þú

Taktu mynd af rými sem þarfnast 
yfirhalningar, hvort sem um ræðir 
baðherbergi, stofu, eldhús eða annað. 
Settu myndina á Instagram og merktu 
#bykoheimili19

Föstudaginn 27. september verður 
heppinn vinningshafi tilkynntur.  
Að auki verða valdir aukavinnings-
hafar sem fá 35.000 kr. inneign  
í Hólf & Gólf.

Soffía Dögg Garðarsdóttir hjá 
Skreytum hús og Egill Ásbjarnarson 
hjá Suitup verða gestadómarar  
og hægt er að fylgjast með leiknum  
á www.skreytumhus.is, á facebook 
síðu BYKO og Instagram.

#bykoheimili19

Tilboðsverð

Lotta bjálkahús
13,9m2. Timbrið er 34 mm að þykkt og utanmálið er 
400x400 cm. Styrkingar og festingar eru seldar sér.

419.995
0291818

Almennt verð: 469.995

ÞÚ SPARAR:

30.000
ÞÚ SPARAR:

50.000

100.000kr. 
inneign hjá Hólf & Gólf?

Skoðaðu 

blaðið á 
byko.is

Vegg- og gólfflís
Mosaik dökkgrátt á  
mottum 29,6x31, 8cm

7.995kr/m2
17800226 
Almennt verð: 11.995 kr/m2

33%

Timeworn  

Hammerwood 
harðprket, 8mm, 
1285x192mm 
Hörkustuðull AC4/32 
20 ára ábyrgð

1.994kr/m2
0113641
Almennt verð: 2.695kr/m2

Tilboð

26%

Tilboðsverð

Mary bjálkahús
8,2m2. Timbrið er 28 mm að þykkt og utanmálið er 
320x320 cm. Styrkingar og festingar eru seldar sér.

239.995
0291809

Almennt verð: 289.995

ÞÚ SPARAR:

50.000
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Tilboðsverð

Leipzig bjálkahús
5m2. Timbrið er 34 mm að þykkt og utanmálið er 
176x176 cm. Styrkingar og festingar eru seldar sér.

209.995
0291816

Almennt verð: 239.995



30% 
afsláttur

ÖLL REGNFÖT

Litur mánaðarins 

Gullbrá

25%
afsláttur

af allri Gjøco 
innimálningu

Skoðaðu alla liti mánaðarins á 
ww.byko.is/god-rad/malning

Baðinnrétting
386x221x585mm,  
Blöndunartæki  
fylgja ekki

22.496
12951095
Almennt verð: 29.995

Nýtt í 
BYKO

Vegghengt salerni  
með hæglokandi setu 
49x36cm. Án skolbrúnar 
sem auðveldar þrif

47.246
12951010 
Almennt verð: 62.995

Svissneska gæðamerkið 
LAUFEN er komið í BYKO  
og í tilefni þess er

25% 
kynningarafsláttur  
af öllum LAUFEN vörum

Í meira en 125 ár hefur svissneska 
merkið LAUFEN verið þekkt fyrir 
nákvæmni, gæði, og hagkvæmni í 
hönnun á öllu tengdu baðherberginu.

Komdu og skoðaðu þessa gæðavöru 
hjá okkur í Hólf og gólf. 

Silhouet  
Handlaugartæki. 
svart eða gyllt

26.246
15574022/3  
Almennt verð: 34.995  

Free  
Handlaugartæki. 
krómað, snertilaust

35.321
15528022  
Almennt verð: 47.095  

Snerti- 
laustlaust

Pine  
Sturtusett 

48.746
15557970  
Almennt verð: 64.995  

Silhouet  
Handlaugartæki. 
krómað

18.746
15574821  
Almennt verð: 24.995  25%

afsláttur
af öllum  
blöndunartækjum

6
.995  

af öl
blön

Pine   
Hátt handlaugar- 
tæki, krómað

19.346
15517630 
Almennt verð: 25.795



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 Torg. ehf

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

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
lengið verið gagnrýndur fyrir 
að veita konum ekki nægjan-

legt brautargengi. Sú gagnrýni átti 
nokkurn rétt á sér. Samt er það svo 
að fyrsta konan til að gegna ráð-
herraembætti á Íslandi og embætti 
borgarstjóra var frú Auður Auðuns, 
þingmaður og borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins. En án nokkurs 
vafa hafa hlutirnir verið að breytast 
og í formannstíð Bjarna Benedikts-
sonar hafa verið stigin stór skref í 
rétta átt.

Frá árinu 2013, þegar Sjálfstæðis-
flokkurinn fór í ríkisstjórn, hafa 
konur gegnt embætti varaformanns 
og ritara flokksins, þingflokksfor-
mennskan og forsæti þingsins hefur 
verið í höndum kvenna og fjöldi 
kvenna hefur gegnt stöðu ráðherra 
á þessum árum. Vitanlega er enn 
nokkuð í land, eins og staðan er 
reyndar á fleiri bæjum í pólitíkinni, 
en þetta er sannarlega í rétta átt.

Mikilvægt skref var stigið í gær 
þegar Áslaug Arna var gerð að 
ráðherra. Þrátt fyrir ungan aldur 
þá hefur hún sannað fyrir þjóðinni 
að hún er reiðubúin að takast á við 
flókin viðfangsefni, hefur m.a. verið 
í forystusveit Sjálfstæðisflokksins 
ásamt því að vera formaður utan-
ríkismálanefndar Alþings.

En aldur hennar er eftirtektar-
verður, hún er yngsti ráðherrann 
á lýðveldistímanum. Það er til 
fyrirmyndar hversu vel Sjálfstæðis-
flokkurinn treystir ungum konum. 
Næstyngsti ráðherrann er Þórdís 
Kolbrún og hún er jafnframt vara-
formaður Sjálfstæðisflokksins.

Hvorki Áslaug né Þórdís eiga 
frama sinn aldri sínum eða kyni 
að þakka. Þær hafa báðar sýnt og 
sannað að þær eru mjög hæfar og 
flinkir stjórnmálamenn og þess 
vegna eru þær ráðherrar.

Til hamingju, Áslaug, ég er þess 
viss að þú eigir eftir að starfa landi 
og þjóð til mikilla heilla.

Til hamingju, 
Áslaug

Baðherbergið á til að gleymast. Samt er það fyrsti viðkomustaðurinn eftir 
að þú vaknar á morgnana, og því er mikilvægt að þér líði vel þar. Það er því 
tilvalið að prýða baðherbergið með hlutum sem taka vel á móti þér í hvert 
skipti. Mjúk motta sem umlykur iljarnar, hringlaga spegill er alltaf sígildur 

og falleg sápudæla setur skemmtilegan svip á handlaugina.
Komdu í heimsókn og kíktu á úrvalið!  

990
KR/KG
990

KR/KKGG

1.990
Verð áður:

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.


