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Bara málsnúmer 
á blaði

Móðir birtir opið bréf til  
dómsmálaráðherra.  ➛ 28

Ungir eldhugar
Myrkur Games smíða byltingar-

kenndan tölvuleik. ➛ 34

Vitnisburðir 
fyrir Jóhann

Yfirlýsingar lagðar fyrir dómara 
 í málinu um Söknuð.  ➛ 36

Er okkur  
  ekkert  
 heilagt? 

Öll þessi 
ímyndaða 
skynsemi og 
hagkvæmni 
er að ýta okk-
ur fram af 
brúninni, nú 
þegar undir-
stöður lífsins 
virðast ætla 
að bresta.

spyr Andri Snær Magna-
son í nýrri bók sem fjallar 

um þá skelfilegu vá sem 
steðjar að mannkyni 

vegna loftslagsbreytinga. 
➛ 24

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

LAGERSALA LÍN DESIGN

LAUGARDAG KL11.00-17.00  ||  SUNNUDAG  KL12.00-17.00
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Veður

Suðaustan 13-23 og víða rigning 
með morgninum, hvassast syðst, 
en þurrt fyrir norðan. Lægir síð-
degis, fyrst á Reykjanesi. Styttir 
þá upp smám saman, en rigning 
áfram um landið suðaustanvert. 
Hiti 6 til 12 stig. SJÁ SÍÐU 48

Skrifuðu undir áskorun Barnaheilla

Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA

NÁNAR Á UU.IS EÐA Í SÍMA 585 4000

VERÐ FRÁ 339.900 KR.

 TVÆR FERÐIR, APRÍL 2020

SA M F É L AG A lmannateng illinn 
Andrés Jónsson var í byrjun mán-
aðarins skipaður kjörræðismaður 
Indónesíu á Íslandi. Símtalið frá 
sendiherranum í Ósló um að hann 
tæki að sér embættið kom honum 
á óvart en vinir hans úr samfélagi 
indónesískra innflytjenda á Íslandi 
höfðu bent á hann sem kandídat. 

„Ég var AFS-skiptinemi í Indónes-
íu 1994 til 1995 og hef síðan haldið 
góðu sambandi við fjölskyldu mína 
þar. Ég hef eignast marga indónes-
íska vini hérlendis á undanförnum 
árum og er þakklátur fyrir þennan 
heiður. Ég mun þjóna þessu litla 
samfélagi eins vel og mér er unnt,“ 
segir Andrés. Áður hafði lögfræð-
ingurinn Sveinn Andri Sveinsson 
gegnt embættinu frá árinu 2007. – bþ

Skiptineminn 
ræðismaður

HEILBRIGÐISMÁL „Ég sé að Sjúkra-
tryggingar Íslands hafa vaknað úr 
dvala og nota gamla lummu sem 
ég þekki í svarinu,“ segir Sigurður 
Halldór Jesson um skýringar for-
stjóra SÍ varðandi innkaup á þvag-
leggjum.

Fram hefur komið að Sigurður er 
ósáttur við að tiltekin tegund þvag-
leggja sem henta honum best standi 
ekki til boða eftir útboð SÍ í fyrra. 
Í Fréttablaðinu í gær sagði María 
Heimisdóttir, forstjóri SÍ, að þessir 
þvagleggir hefðu ekki verið boðnir í 
útboðinu og því ekki hægt að semja 
um kaup á þeim. „Fyrir þessa vöru, 
eins og önnur hjálpartæki, er til 
undanþáguleið fyrir þá notendur 
sem óska eftir að fá aðra vöru eða 
tegund niðurgreidda af SÍ,“ sagði 
forstjórinn.

Sigurður segir undanþáguleiðina 
hins vegar vera þyrnum stráða og 
útheimta mikla skriffinnsku. Hann 
nefnir dæmi um mænu skaddaðan 
þvagleggjanotanda sem hafi þrætt 
sig í langan tíma og hafi reynt að 
fara undanþáguleiðina. Málið sé 
enn í ferli.

„Það síðasta sem SÍ lagði fyrir 
hann var að prófa alla aðra þvag-
leggi sem eru í boði en þá sem hann 
vill. Þetta þarf hann að gera áður en 
þeir íhuga að skoða málið. Þetta er 
ekkert gamanmál því eitt af því sem 
þvagleggjanotendur eru að stríða 
við eru þrálátar þvagfærasýkingar 
sem geta skemmt blöðru og nýru,“ 
segir Sigurður. Fólk í slíkri stöðu sé 
ekki að prófa eitthvað nýtt hafi það 
þegar fundið hið eina rétta.

Varðandi útboðsmálið segir Sig-
urður að hafi SÍ áttað sig á að eitt-
hvert klúður væri í gangi sem bitn-
aði á fastaviðskiptavinum þeirra 
bæri þeim skylda til að bjarga mál-

unum og útvega rétta leggi. Senda 
hefði átti hlutaðeigandi bréf og láta 
vita af vandanum.

„Í kjölfarið hefði svo átt að fylgja 
spurning um hvort við sættum 

okkur við aðra leggi. Það hefði 
verið lágmarks andmælaréttur 
okkar. Svarið frá mér hefði að sjálf-
sögðu verið nei: Reddið þessu. Sam-
kvæmt mínum kokkabókum er SÍ 
þjónustufyrirtæki fyrir okkur, ekki 
öfugt,“ segir Sigurður.

Skilja mátti af orðum Sigurðar í 
Fréttablaðinu á fimmtudag að það 
hefðu verið bæklunarhjúkrunar-
fræðingar og bæklunarlæknar sem 
veittu SÍ ráðgjöf við innkaupin. 
María Heimisdóttir, forstjóri SÍ, 
segir þetta óheppilegan misskiln-
ing.

„Það eru sérfræðingar í þvag-
færaskurðlækningum og sérhæfðir 
hjúkrunarfræðingar á því sviði sem 
skoða þessi tilvik. Slíkt fagfólk var 
einnig í valhópnum sem valdi þá 
vöru sem nú er almennt í boði,“ 
segir forstjóri Sjúkratrygginga 
Íslands. gar@frettabladid.is

Segir undanþáguleið 
hjálpartækja torfæra
Sigurður Halldór Jesson sem notar þvagleggi segir það þyrnum stráða leið að 
ætla sér að fá undanþágu hjá Sjúkratryggingum Íslands fyrir slík hjálpartæki 
eins og forstjóri stofnunarinnar sagði vera í boði fyrir þá sem þess óska.

Til vinstri eru þvagleggir sem Sigurður Halldór notaði í átta ár þar til í fyrra 
en þvagleggirnir sem hann notar nú eru til hægri á myndinni. AÐSEND MYND

Þetta er ekkert 
gamanmál því eitt 

af því sem þvagleggjanot-
endur eru að stríða við eru 
þrálátar þvagfærasýkingar 
sem geta 
skemmt 
blöðru og 
nýru.

Sigurður Halldór 
Jesson grunnskóla-
kennari

VIÐSKIPTI Hraðflutningafyrirtækið 
DHL mun ekki framlengja samning 
sinn við Icelandair Cargo en hann 
rennur út um næstu mánaðamót. 
Þetta staðfestir Sverrir Auðunsson, 
framkvæmdastjóri DHL á Íslandi.

DHL hefur nú þegar samið við 
nýja aðila, vildi Sverrir ekki gefa upp 
að svo stöddu hvaða aðilar það eru.

Líkt og kom fram í blaðinu í gær 
hyggst Icelandair Cargo breyta 
leiðakerfi fragtvéla um næstu mán-
aðamót og byggir það að hluta til á 
útgöngu Bretlands úr Evrópusam-
bandinu. – gar

DHL hættir hjá  
Icelandair Cargo

Icelandair Cargo hefur starfað með 
DHL í áraraðir. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Andrés Jónsson, 
almannatengill 
og ræðismaður.

STJÓRNSÝSLA Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson umhverfisráðherra 
vék úr sæti í máli er varðar kæru 
Landverndar vegna ákvörðunar 
Skipulagsstofnunar. Svandís Svav-
arsdóttir heilbrigðisráðherra mun 
taka sæti Guðmundar Inga.

Málið snýst um kæru Land-
verndar um að taka ekki til ákvörð-
unar hvort fyrirhuguð stækkun 
á Hótel Reynihlíð í Mývatnssveit 
skuli sæta umhverfis mati. Guð-
mundur Ingi var framkvæmda-
stjóri Landverndar á árunum 2011 
til 2017. – ab

Guðmundur 
Ingi víkur sæti 
fyrir Svandísi

 Alþjóðasamtökin Barnaheill – Save the Children eru 100 ára á þessu ári og af því tilefni blása samtökin til alþjóðlegs átaks undir 
yfirskriftinni „Stöðvum stríð gegn börnum“. Forsetahjónin Guðni Th. Jóhannesson og Eliza Reid skrifuðu undir áskorunina og 
settu handarför sín á þar til gerðan vegg í Smáralind í gær. Náði Guðni mynd af því þegar Eliza skrifaði undir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

+PLÚS
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Stöðvum stríð 
gegn börnum
Alþjóðlegu átaki Barnaheilla um stöðvun stríðs 
gegn börnum var hleypt af stokkunum í Smáralind 
í gær. Samtökin voru stofnuð 1919 og fagna því 100 
ára afmæli. Einn þáttur í vitundarvakningu átaks-
ins er útrétt hönd. Forsetahjónin settu því handar-
far sitt á svartan vegg og skrifuðu undir áskorunina.

+PLÚS
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37” BREYTTUR

NÝR RAM 3500
NÝTT GLÆSILEGT ÚTLIT. NÝJAR ÚTFÆRSLUR 
OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI. 

EIGUM TIL CREW CAB BIG HORN, LARAMIE, SPORT OG 
LIMITED ÚTFÆRSLUR TIL AFGREIÐSLU STRAX.  
EINNIG MEGA CAB Í LARAMIE OG LIMITED ÚTFÆRSLUM .

RAM 3500 VERÐ FRÁ: 6.987.745 KR. ÁN VSK.
RAM 3500 VERÐ FRÁ: 8.640.000 KR. M/VSK.

ramisland.is

CREW CAB

UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS  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

717
símtöl frá ein
staklingum í sjálfs
vígshugleiðingum 
hafa borist Hjálparsíma 
Rauða krossins það sem 
af er ári, 30 prósent fleiri en 
í fyrra.

TÖLUR VIKUNNAR  30.09.2019 TIL 04.10.2019

70
ár eru frá því að Alþýðu
lýðveldið Kína var 
sett á fót og voru 
hátíðahöld þar í  
landi í vikunni.

10
prósent Íslendinga 
eru með sykursýki. 
Þar af eru 90 til 95 
prósent með sykur
sýki 2.

420
milljónir hefur Stofnun 
Leifs Eiríkssonar 
veitt í námsstyrki 
á síðustu 18 árum. 
Stofnunin styrkir 
um tíu nemendur 
á ári og fær hver 
þrjár milljónir. 

0
voru skot Man
chester United á 
mark í leik gegn AZ 
Alkmaar í vikunni. 
Þetta er í fyrsta skipti 
í sögu félagsins sem ekkert 
skot þeirra ratar á rammann í 
Evrópudeildinni.

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri Reykjavíkur
sagði tvísköttun 
á Reykvíkinga 
ekki á dag-
skránni þegar 
kemur að 
öflun sextíu 
milljarða 
króna sem 
vantar upp á 
samgönguuppbyggingu á höfuð-
borgarsvæðinu. Veggjöld komi þó 
vel til greina.

Halla Bergþóra 
Halldórsdóttir
settur ríkissaksóknari
telur ábendingu 
í mannhvarfs-
máli Guð-
mundar 
Einarssonar 
fullrann-
sakaða. Meint 
vitni kvaðst 
hafa verið í bíl sem 
ók á Guðmund nóttina sem hann 
hvarf í janúar 1975.

Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson
prófessor í stjórnmálafræði
setti inn færslu 
á Twitter þar 
sem hann 
gagnrýndi 
baráttu-
konuna Gretu 
Thunberg. 
Þar sagði hann 
komandi kyn-
slóðir ekkert hafa gert fyrir okkur, 
en að við höfum gert allt fyrir þær.

Þrjú í fréttum 
Rannsóknir,  
tvísköttun og  
Thunberg

Í frétt um laun varaborgarfulltrúa 
í blaðinu í gær var rangt farið 
með starfshlutfall Jórunnar Pálu 
Jónasdóttur, hún er í 50 prósent 
starfi, en ekki 100 prósent. Þá 
er Diljá Ámundadóttir ekki í 
öðru starfi samhliða því að vera 
varaborgarfulltrúi.

LEIÐRÉTTING 

VIÐSKIPTI Verktaka- og þjónustu-
fyrirtækið VHE er í erfiðri fjár-
hagslegri stöðu eftir að upp komst 
að stór samstarfsaðili þess, Upp-
haf fasteignafélag, væri í mun verri 
stöðu en áður hafði verið haldið.

Samstarf Upphafs og VHE hefur 
verið náið undanfarin ár og meðal 
annars stefndu fyrirtækin í sam-
einingu að umfangsmikilli upp-
byggingu í Skarðshlíð, nýju hverfi í 
Hafnarfirði. Miklar tafir hafa verið 
á þeim fyrirætlunum.

Eins og greint var frá í vikunni var 
eigið fé sjóðsins GAMMA: Novus 
fært niður úr 4,4 milljörðum í 42 
milljónir í vikunni. Vandræði sjóðs-
ins má rekja til erfiðleika dóttur-
félags þess, Upphafs fasteignafélags. 
Eigið fé þess er uppurið og nú er þess 
freistað að afla eins milljarðs króna 
frá skuldabréfaeigendum til þess að 
klára útistandandi verkefni félagsins.

VHE var byggingaraðili 129 íbúða 
Upphafs í Kársnesi. Upphaf lega 
stóð til að sala íbúðanna myndi 
hefjast í lok árs 2018 en þær áætl-
anir hafa dregist á langinn. Eins og 
Fréttablaðið greindi frá í vikunni 
hunsuðu stjórnendur Upphafs 
kostnaðaráætlun frá verkfræði-
stofunni Ferli og gerðu eigin áætl-
un innanhúss. Sú áætlun reyndist 
vanmeta kostnaðinn við byggingu 
íbúðanna verulega. Engar fram-
kvæmdir hafa staðið yfir á reitnum 
á Kársnesi síðan í júní í sumar.

Þessu slæma höggi mátti VHE 
ekki við. Segja má að fyrirtækið hafi 
róið lífróður frá efnahagshruni en 
þá stökkbreyttust erlendar skuldir 
félagsins. Fyrirtækið rambaði á 
barmi gjaldþrots eins og svo mörg 
verktakafyrirtæki. Morgunblaðið 
fjallaði um stöðu fyrirtækisins í 
mars 2018 og greindi frá því að VHE 
hefði um alllangt skeið átt í erfið-
leikum með að standa skil á greiðsl-
um til birgja og helsta lánveitanda 
síns, Landsbankans. Lausafé hafði 
skort til að standa undir af borg-
unum á lánum á réttum tíma og 
greiða undirverktökum vegna 
þeirra verka.

Umsvif  VHE eru mikil en að 
sama skapi er reksturinn í járnum. 
Félagið velti um 9,6 milljörðum 
króna árið 2018 og nam rekstrar-
hagnaður þess um 653 milljónum 
króna. Þegar leiðrétt hafði verið 
fyrir fjármagnsgjöldum og tekju-

skattsinneign var hagnaður ársins 
31 milljón króna. Þá skuldar félagið 
tæpa 9 milljarða króna.

Eigendur VHE eru systkinin 
Unnar Steinn, Einar Þór og Hanna 
Rún Hjaltabörn auk foreldra þeirra. 
Unnar Steinn er stjórnarformaður 
fyrirtækisins og á 80 prósenta hlut í 
því en Einar Þór, framkvæmdastjóri 
þess, átta prósent. Hanna Rúna á 
sex prósent og foreldrar þeirra sín 
þrjú prósentin hvort.

Systkinin eiga einnig fyrirtækið 
Nesnúp ehf. í svipuðum hlutföllum 
og VHE. Það fyrirtæki var hlut-
skarpast í útboði Hafnarfjarðar-
bæjar um fjórar fjölbýlishúsalóðir 
í nýju Skarðshlíðarhverfi bæjarins 
í lok árs 2016. Hreppti fyrirtækið 
lóðirnar Apalskarð 2, Apalskarð 6, 

Bergsskarð 1 og Geislaskarð 2. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Hafnar-
fjarðarbæ var kaupverð lóðanna 
661 milljón króna.

Tæpu ári síðar keypti félagið 
Skarðshlíð ehf. lóðirnar út úr Nes-
núpi en kaupverð lóðanna var 691 
milljón króna. Skarðshlíð er í 50 
prósent eigu Upphafs og 50 pró-
sent eigu VHE. Þá undirritaði félag-
ið einnig leigusamninga um tvær 
aðrar lóðir í hverfinu, Hádegisskarð 
12 og 16, til 75 ára. Framkvæmdir á 
lóðunum eru skammt á veg komnar 
og óvíst hvað verður.

Stjórnarformaður VHE, Unnar 
Steinn Hjaltason, vildi ekki ræða 
stöðuna sem upp er komin við 
Fréttablaðið þegar eftir því var 
leitað. bjornth@frettabladid.is

VHE í járnum vegna Upphafs
Rekstur verktaka- og þjónustufyrirtækisins VHE er í járnum vegna stöðu Upphafs fasteignafélags. Mikl-
ar tafir hafa verið á framkvæmdum í Skarðshlíð og hafa engar framkvæmdir átt sér stað á reit á Kársnesi.

VHE ehf., áður Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar, hefur róið lífróður frá efnahagshruninu 2008. FRÉTTABLAÐIÐ/BJÖRN

VHE var byggingaraðili 
129 íbúða Upphafs fast-
eignafélags á Kársnesi. 
Engar framkvæmdir hafa átt 
sér stað á reitnum frá því í 
júní síðastliðnum.
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*Samkvæmt opinberum mælingum DRIVECO, CARe og ENEA á aksturstíma Hybrid bíla í blönduðum akstri, án aðkomu bensínvélar. Sjá nánar á www.toyota.is. 
   Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum  
   framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn  
   af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

LI FÐU  D R AU M I N N
COROLLA

Kórónan á veginum
Corolla er drottningin yfir Íslandi og státar nú af þremur nýjum eðalsteinum í krúnu sinni. 
Mátaðu þig við kraftmiklar Hybrid útfærslur og sjáðu hver þeirra tekur sig best út með þig 
við stjórnvölinn. Lifðu drauminn.

2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Corolla, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Allir nýir Toyota Hybrid bílar eru sporlausir í samstarfi við Kolvið.
7 ára ábyrgð fylgir öllum nýjum Toyota bifreiðum.

 3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

Verð frá: 4.150.000 kr.
50% RAFDRIFIN*

2019

 SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA



Streita – viðbrögð og varnir
Námskeið á vegum Forvarna – Streituskólans

www.stress.is
Markmið námskeiðsins er að þátttakendur átti sig á hvað veldur þeim 
streitu og öðlist færni í að bregðast við með uppbyggilegum hætti. 
Fjallað er um leiðir til að ná jafnvægi og blómstra í starfi og einkalífi. 

Fjallað verður m.a. um
- Áhrif mikillar streitu
- Gagnleg viðbrögð
- Markvissar streituvarnir

Námskeiðið er samtals sex klst. og fer fram miðvikudagana 16., 23. og 
30. október, kl 16-18. 

Kenndar verða mismunandi aðferðir sem byggja á rannsóknum um 
árangursríkar leiðir til að vinna gegn streitu og ná jafnvægi. 

Kennarar eru reyndir sérfræðingar á sviði mannauðsmála, vinnusálfræði 
og streituráðgjafar.

Skráning og nánari upplýsingar á anna@stress.is

Hafáherslur í formennskum Íslands í Norðurskautsráðinu, 
Norrænu ráðherranefndinni og samstar� utanríkisráðherra 
Norðurlanda og Eystrasaltsríkja

Norræna húsinu, mánudaginn 7. október 2019 kl. 10.00 – 12.30

Dagskrá:

Kl. 10:00 – 10:10  Afmælisávarp
Björg Thorarensen, prófessor, stjórnarformaður Hafréttarstofnunar 

Kl. 10:10 – 10:30  Formennskuáætlun Norðurskautsráðsins og 
málefni hafsins
Einar Gunnarsson, sendiherra, formaður embættismannanefndar 
Norðurskautsráðsins

Kl. 10:30 – 10:45  Ha�ð í formennsku Íslands í Norrænu ráðherra-
nefndinni og samstar� utanríkisráðherra Norðurlanda og 
Eystrasaltsríkja
Geir Oddsson, sérfræðingur á Norðurlandadeild utanríkisráðuneytisins

Kl. 10:45 – 11:00  Bláa hagker�ð
Berta Daníelsdóttir, framkvæmdastjóri Íslenska sjávarklasans

Kl. 11:00 – 11:15  Aðgerðir gegn plastmengun í norðurhöfum
Magnús Jóhannesson, sérlegur ráðgja� í norðurskautsmálum í 
utanríkisráðuneytinu

Kl. 11:15 – 11:30  Sóknarfæri til orkuskipta í höfnum
Sigríður Ragna Sverrisdóttir, verkefnastjóri, Klappir Grænar Lausnir

Kl. 11:30 – 11:45  Pólkóðinn og öryggi í siglingum á norðurslóðum
Sverrir Konráðsson, fagstjóri í siglingamálum á Samgöngustofu

Að loknum umræðum og fyrirspurnum verður boðið upp á léttar veitingar.

Málstofustjóri: Tómas H. Heiðar, forstöðumaður Hafréttarstofnunar

Ha�ð bláa ha�ð
Málstofa í tilefni af 20 ára afmæli 
Hafréttarstofnunar Íslands

DÓMSMÁL Berglind Glóð Garðars
dóttir, lögmaður Roslyn Wagstaff, 
segir kröfu lögmanns Arngríms 
Jóhannssonar um að Roslyn greiði 
7,5 milljónir króna til tryggingar 
greiðslu málskostnaðar sæta furðu.

Roslyn er ekkja Grants Wagstaff 
sem fórst í f lugslysi í Eyjafirði í ágúst 
2015. Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu hefur Roslyn stefnt 
Arngrími og tryggingafélagi hans 
Sjóvá sem neita að greiða henni 
bætur vegna eiginmannsins.

Friðrik Smárason, lögmaður 
Arngríms, krafðist þess fyrir hans 
hönd í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
gær að Roslyn reiði fram 7,5 millj
ónir króna til að tryggja að Arn
grímur fái greiddan málskostnað 
vinni hann málið. Vísaði Friðrik 
meðal annars til þess að Roslyn væri 
búsett í Kanada og erfitt gæti reynst 
að innheimta málskostnað yrði hún 
dæmd til að borga hann.

Lögmaður ekkjunnar lýsti furðu 
sinni á kröfugerð Arngríms. Mikið 
hagsmunamál væri að fá úr því 
skorið hvað átti sér stað á slysdeg
inum og hvort gáleysi hefði átt þar 
hlut að máli. Það væri ekki aðeins 
hagsmunamál ekkjunnar heldur 
einnig Arngríms sjálfs.

„Að reyna að koma í veg fyrir 
að það sé hægt, með því að hindra 
aðgang stefnanda, ekkju Arthurs 
Grant, að fá leyst úr málinu fyrir 
dómstólum með því að fara fram á 
himinháa málskostnaðartryggingu, 
kom því á óvart,“ sagði Berglind 
Glóð Garðarsdóttir.

Benti Berglind á að Roslyn hefði 
þegar fengið gjafsókn frá íslenska 

ríkinu til að reka málið. Með veit
ingu gjafsóknar hefði íslenska 
ríkið staðfest að nægileg ástæða 
væri til málshöfðunar og einnig 
að kostnaður við málarekstur yrði 
henni ofviða og réttlætanlegt að 
kostnaðurinn væri greiddur af hinu 
opinbera.

Fyrir dóminum í gær sagði lög
maður Arngríms málið mjög 
umfangsmikið með málskjöl og 
skýrslur upp á mörg hundruð blað

síður sem þegar hefðu verið lagðar 
fram af hálfu lögmanns Roslyn. Að 
auki þyrfti mögulega að afla mats
gerða. Ljóst væri að málskostnaður 
kynni að verða mjög hár. Krafan 
væri lögð fram til að tryggja að 
Arngrímur gæti gengið að fénu ynni 
hann málið og yrði dæmdur máls
kostnaður.

Friðrik benti á að þegar lægi 
fyrir ítarleg lögregluskýrsla um 
f lugslysið og einnig skýrsla frá 
Rannsóknarnefnd samgönguslysa. 
Berglind sagði hins vegar eðlilegt að 
aðilar málsins væru ósammála um 
aðdraganda og atvik á slysdeginum. 
Allir hlytu því að vera sammála um 
að málið væri ekki byggt á sandi og 
margt benti til að skoða þurfi atvik 
nánar til að leiða sannleikann í ljós.

Lögmaður ekkjunnar mótmælti 
kröfunni eindregið og sagði að ef 
fallist yrði á hana væri verið að úti
loka aðgang efnalítils fólks að dóm
stólum. Vísaði Berglind til ákvæða 
stjórnarskrár um rétt til aðgangs að 
dómstólum og ákvæða um bann við 
mismunun á grundvelli bæði efna
hags og þjóðernis.

Þannig sagði Berglind að ef fallist 
yrði á kröfu um málskostnaðar
tryggingu lægi það fyrir að aðgengi 
Roslyn að dómstólum yrði mjög 
skert og hreinlega ekki fyrir hendi. 
Með vísan til stjórnarskrárákvæða 
fælist veruleg mismunun í því að 
setja slíkar hömlur á erlenda borg
ara með takmörkuð fjárráð.

Dómari úrskurðar um kröfu Arn
gríms í næstu viku.
gar@frettabladid.is, 
adalheidur@frettabladid.is

Krefst 7,5 milljóna í 
tryggingu frá ekkju
Arngrímur Jóhannsson vill að ekkja sem höfðar bótamál gegn honum vegna 
andláts eiginmanns skili 7,5 milljóna króna tryggingu fyrir málskostnaði. 
Lögmaður ekkjunnar segir það myndu hindra aðgang hennar að dómstólum.

Lögmennirnir Friðrik Smárason og Berglind Glóð Garðarsdóttir í dómsal í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Að reyna að koma í 
veg fyrir að það sé 

hægt, með því að hindra 
aðgang stefnanda, ekkju 
Arthurs Grant, að fá leyst úr 
málinu fyrir dómstólum 
með því að fara fram á 
himinháa málskostnaðar-
tryggingu, kom því á óvart.

Berglind Glóð Garðarsdóttir

Arngrímur  
Jóhannsson.

Roslyn  
Wagstaff.

STJÓRNSÝSLA Tvær kvartanir bár
ust em bætti for seta Ís lands vegna 
á mælis verðrar hegðunar starfs
manns for seta skrif stofunnar gagn
vart sam starfs konum. Heimildir 
Fréttablaðsins herma að um sé að 
ræða kyn ferðis lega á reitni starfs
mannsins í garð tveggja kvenna. 
Annað at vikið á að hafa komið upp 
í starfs manna ferð í París í Frakk
landi í síðasta mánuði en hitt hér 
á landi.

And rúms loftið á vinnu staðnum 
er sagt þungt þessar vikurnar, en 
Örn ólfur Thors son forsetaritari 
vildi ekki tjá sig um málið þegar 

eftir því var leitað. Hann vildi held
ur ekki upp lýsa um hvernig tekið 
sé á málum sem þessum og vísaði 
til laga um opin bera starfs menn.

Eftir að frétt um málið var birt á 
vef Fréttablaðsins, frettabladid.is, 
sendi Guðni Th. Jóhannesson, for

seti Íslands, frá sér yfirlýsingu þar 
sem segir að starfsmaðurinn hefði 
sýnt af sér óafsakanlega hegðun í 
ferð til Parísar í september. Í kjöl
farið hafi viðkomandi farið í leyfi 
og fengið skrif lega áminningu.

Starfsmaðurinn bað hlutaðeig
andi afsökunar og leitaði sér sér
fræðiaðstoðar. Lauk málinu með 
sátt. „Formlegu ferli málsins er 
þannig lokið með samþykki allra 
þeirra aðila sem málið varðar og 
starfsmanni var heimilað að snúa 
aftur til starfa að uppfylltum til
teknum skilyrðum,“ segir í yfir
lýsingu forseta Íslands. – ósk, sks

Formlegu ferli málsins lokið með sátt
Guðni Th.  
Jóhannesson.
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Stjörnu ostapopp

115 kr/pk

verð áður 219 kr/pk

Rapunzel lífræn
 kókosmjólk Og kókosolía

349 kr/stk

verð áður frá 549 kr/stk

Appelsínur

119 kr/kg

verð áður 279 kr/kg

Aðeins 5 stk 
á mann

BESTA

OKKAR
OK

KAR

BESTA

OKKAR

OK
KAR

Emmessís rjómaís 1 ltr 
vanillu, súkkulaði og daim

249 kr/stk

verð áður 869 kr/stk

Aðeins 2 stk 

á mann

Nói Síríus 
Hreint rjómasúkkulaði og

rjómasúkkulaði með trompbitum

200 kr/stk

verð áður frá 439 kr/stk

Aðeins 5 stk 

á mannBESTA

OKKAR

OK
KAR

Göteborgs piparkökur

249 kr/stk

verð áður 349 kr/stk

BESTA

OKKAR

OK
KAR

BESTA

OKKAR

OK
KAR

BESTA

OKKAR

OK
KAR

Nóa kropp  360 g 

350 kr/pk

verð áður 749 kr/pk

BESTA

OKKAR

OK
KAR

Aðeins 5 stk 

á mann



Mikilvægt er að ráðu-
neyti geti rökstutt ákvarð-
anir um staðsetningu 
stofnana.

UMHVERFISDAGUR 
ATVINNULÍFSINS

Miðvikudaginn 9. október 
kl. 8.30-12.00
Í Hörpu Norðurljósum

Dagskrá og skráning á sa.is

Orkustofnun - Grensásvegi 9 - 108 Reykjavík - Sími 569-6000 - www.os.is 

Tækifæri og áskoranir við 
uppbyggingu smávirkjana á Íslandi
Ráðstefna á Grand Hótel 17. október 2019

08:00 Skráning og morgunverður
08:30 Setning ráðstefnu 
 - Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri
08:40 Ávarp ráðherra ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar
 - Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
08:50 Öryggisstjórnkerfi virkjana
 - Óskar Frank Guðmundsson, sérfræðingur 
 hjá Mannvirkjastofnun
09:10 Umhverfismat fyrir smærri virkjanir - Jakob Gunnarsson,   
 sviðsstjóri hjá Skipulagsstofnun
09:30 Smávirkjanir og dreifikerfið 
 - Kjartan Rolf Árnason, deildarstjóri tæknisviðs hjá RARIK
09:50 Kaffihlé
10:10 Smávirkjanir og flutningskerfið 
 - Sverrir Jan Norðfjörð, framkvæmdastjóri 
 þróunar- og tæknisviðs
10:30 Fjármögnun smávirkjana - Aðalsteinn Þorsteinsson, 
 forstjóri Byggðastofnunar
10:50 Smávirkjanir í Noregi - Knut Olav Tveit, 
 Daglig leder, Småkraftforeningen
11:10 Hafa orkufyrirtækin áhuga á að kaupa orku 
 frá smávirkjunum - Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri   
 framleiðslu og sölu hjá HS Orku
11:30 Virkjanasaga Húsafells - Arnar Bergþórsson,    
 stjórnarformaður Arnarlækjar
11:50 Samantekt og fundi slitið

Fundarstjóri Erla Björk Þorgeirsdóttir verkefnisstjóri hjá Orkustofnun

Skráning á fundinn og útsending frá fundinum er á os.is

Orkustofnun efnir til ráðstefnu um tækifæri og áskoranir 
við uppbyggingu smávirkjana á Íslandi. Fjallað verður um 
umhverfismat, tengingar smávirkjana við dreifikerfið,  
fjármögnun og fleiri atriði er varðar smávirkjanir. 
Einnig verða sagðar reynslusögur af uppbyggingu 
smávirkjana bæði á Íslandi og í Noregi. Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra mun ávarpa ráðstefnuna.

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

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

STJÓRNSÝSLA Á ríkisstjórnarfundi í 
gær lagði forsætisráðherra áherslu 
á að ráðherrar skoði sérstaklega 
hvort þær stofnanir sem ráðuneyti 
áformi að setja á laggirnar geti verið 
staðsettar utan höfuðborgarsvæð-
isins. Lagði forsætisráðherra fram 
minnisblað um málið þar sem vísað 
er til stjórnarsáttmála f lokkanna 
um mikilvægi blómlegrar byggðar 
um landið allt, jafnt aðgengi allra 
landsmanna að þjónustu, atvinnu-
tækifærum og lífskjörum. Í minnis-
blaðinu er einnig vísað til fjölda 
aðgerða í byggðaáætlun sem ætlað 
er að jafna aðgengi að þjónustu, 
jafna tækifæri til atvinnu og stuðla 
að sjálf bærri þróun byggða.

Þá er vísað til ýmissa áforma um 
breytingar á stofnanafyrirkomu-
lagi hins opinbera; bæði tillögur að 
sameiningu stofnana auk tillagna 
um að nýjar stofnanir verði settar 
á laggirnar.

Svo segir í minnisblaðinu: „Hlut-
verk forsætisráðuneytisins er að 
tryggja að skoðað verði þegar ný 
starfsemi hefst á vegum ríkisins 
hvort starfsemin geti verið sett á 
laggirnar utan höfuðborgarsvæð-
isins. Samkvæmt byggðaáætlun 
er árangur af verkefninu mældur 
í fjölda starfa og starfsstöðva sem 
settar verða á laggirnar utan höfuð-
borgarsvæðisins.“

Með minnisblaðinu sé áréttað 
mikilvægi þess að skoðað verði 
hvort áformaðar stofnanir geti 
ver ið staðsettar utan höf uð-
borgarsvæðisins. Mikilvægt sé að 
ráðuneyti geti rökstutt ákvarðanir 
um staðsetningu stofnana „í þeim 
umræðum sem án efa munu verða 
um þessi mál“.

Fréttablaðið greindi nýverið frá 
því að samkvæmt þingmálaskrá 
ríkisstjórnarinnar fyrir yfirstand-
andi þing sé áformað að til verði 
fjórar nýjar ríkisstofnanir. Hús-
næðis- og mannvirkjastofnun er 
ætlað að leysa af hólmi bæði Íbúða-
lánasjóð og Mannvirkjastofnun. 
Gert er ráð fyrir að Ríkiskaup verði 
grunnur að nýrri Nýsköpunar- og 
umbótastofnun á vegum ríkisins 
samkvæmt boðuðu frumvarpi fjár-

Nýjar stofnanir verði 
á landsbyggðinni
Forsætisráðherra hefur brýnt fyrir ráðherrum að hugsa til landsbyggðarinnar 
þegar nýjar stofnanir eru settar á laggirnar. Minnisblað um málið lagt fram í 
ríkisstjórn. Fjórar nýjar stofnanir eru í farvatninu á yfirstandandi þingvetri.

Áform um nýjar  
ríkisstofnanir
n  Húsnæðis- og mannvirkja-

stofnun er ætlað að leysa af 
hólmi bæði Íbúða lánasjóð 
og Mannvirkjastofnun.  
(Félagsmálaráðherra)

n	 Nýsköpunar- og umbóta-
stofnun  á grunni Ríkiskaupa. 
(Fjármálaráðherra)

n	 Þjóðgarðsstofnun tæki við 
verkefnum Vatnajökuls-
þjóðgarðs, þjóðgarðsins á 
Þingvöllum og verkefnum 
á sviði náttúruverndar á 
vegum Umhverfisstofnunar. 
(Umhverfisráðherra)

n	 Endurupptökudómur – Sam-
kvæmt frumvarpi um málið 
verður dómstóllinn stað-
settur hjá Dómstólasýslunni. 
(Dómsmálaráðherra)

Forsætisráðherra lagði fram minnisblað um málið í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

málaráðherra. Á vorþingi hyggst 
umhverfisráðherra setja á fót Þjóð-
garðsstofnun sem ætlað er að taka 
við verkefnum Vatnajökulsþjóð-
garðs, þjóðgarðsins á Þingvöllum 
og verkefnum á sviði náttúruvernd-
ar á vegum Umhverfisstofnunar.

Þá hyggst nýr dómsmálaráðherra 
leggja fram frumvarp um sérstakan 
dómstól um endurupptöku mála að 
nýju. Í frumvarpinu er kveðið á um 
að dómstóllinn verði staðsettur hjá 
Dómstólasýslunni og hann fer því 
tæpast út á land. 
adalheidur@frettabladid.is
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Skeifan 6  / 5687733 / epal.is

* Aukahlutir gafl, náttborð og lampar eru ekki innifaldir í verði.

Hvert rúm er sérgert fyrir þig. 

25 ára ábyrgð á gormakerfi.

Skandinavísk hönnun.

Norsk gæðaframleiðsla frá 1947. 
Áratuga reynsla.

Gæði, ábyrgð og öryggi. 

Stillanleg rúm, Continental og boxdýnur. 
Yfirdýnur í úrvali. 

Stuttur afhendingartími, 
ótal möguleikar. 

Mikið úrval af göflum, náttborðum 
og yfirdýnum

·

·

·

·

·

·

·

·

Jensen rúm:

577.400.-Verð frá:
Stillanlegt rúm, Ambassador*

420.600.-
Continental*

Verð frá:

353.600.-
Nordic Seamless*

Verð frá:

www.jensen-beds.com

Skoðaðu rúmin okkar 
áður en þú tekur ákvörðun.



Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

1 Hegðunin ó af sakan leg og 
maðurinn leitað sér að stoðar 

Starfsmaður forsetaskrifstofunn
ar áminntur vegna kynferðislegrar 
áreitni í starfsmannaferð í París. 
Forseti Íslands segir að um sé að 
ræða óafsakanlega hegðun.

2 Hafnar full yrðingum Mána 
um sér  hags muna  gæslu vegna 

RÚV Guð mundur H. Páls son, for
maður Sam bands ís lenskra aug
lýsinga stofa, hafnar full yrðingum  
um að þóknanir RÚV til SÍA séu 
for senda af stöðu SÍA. 

3 Myrti barnið sitt því það hætti 
ekki að gráta Réttað var yfir 

breskri konu sem hristi barnið sitt 
því það hætti ekki að gráta með 
þeim afleiðingum að barnið lést.

4 Skatt svika máli Sigur Rósar 
vísað frá Máli fjögurra liðs

manna hljóm sveitarinnar Sigur 
Rósar var vísað frá dómi. Fjór
menningarnir sættu á kæru fyrir 
stór felld skatt svik. Allur máls
kostnaður greiðist úr ríkissjóði.

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

Mitsubishi

Það þarf ekki að fjölyrða um vinsældir Mitsubishi Outlander. 
Frá því hann kom fyrst fram á sjónarsviðið hefur þjóðin 
tekið honum með útbreiddan faðminn enda kemur hann 
frá góðri fjölskyldu. Colt, Lancer, Galant og Pajero eru 
þjóðþekkt nöfn úr fjölskyldunni sem hefur um árabil átt 
hug og hjörtu Íslendinga. Mitsubishi fjölskyldan saman-
stendur af fjölbreyttum tegundum gæðabíla sem henta 
við allar aðstæður. Komdu við og hittu fjölskylduna 
á bakvið Outlander. Við hlökkum til að sjá þig!

Styrkurinn liggur í breiddinni

Outlander PHEV 2020
Verð frá 4.690.000 kr.

Eclipse Cross
Verð frá 4.090.000 kr.

ASX 2020
Verð frá 4.190.000 kr.

MIKILVÆGASTA
AF ÖLLU ER
FJÖLSKYLDAN 
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Skoðaðu úrvalið á
www.hekla.is/mitsubishisalur

K JAR AMÁL Samband íslenskra 
sveitar félaga (SÍS) hefur kært til 
Hæstaréttar úrskurð Félagsdóms 
í máli sem Starfsgreinasambandið 
(SGS) höfðaði til að knýja fram 
viðræður um jöfnun lífeyrisrétt-
inda. Með úrskurði í síðustu viku 
féllst Félagsdómur á að yfirlýsing 
sem gefin var út í tengslum við 
kjarasamninga 2009 um viðræður 
um jöfnun lífeyrisréttinda lyti að 
kjaraatriðum.

Forsaga málsins er sú að í yfir-
standandi kjaraviðræðum aðila vildi 
SGS að gengið yrði til viðræðna um 
hvernig ná megi fram jöfnuði milli 
almenna og opinbera lífeyriskerfis-
ins. Var þar vísað til áðurnefndrar 
yfirlýsingar frá 2009. Samninga-
nefnd Sambands íslenskra sveitar-
félaga hefur hins vegar ekki viljað 
ræða þetta í viðræðunum nú.

Af þeim sökum ákvað SGS í ágúst-
mánuði að höfða mál fyrir Félags-
dómi. Voru þar settar fram aðal- og 
varakröfur um að sveitarfélögin 
tryggðu starfsmönnum sínum sem 
eiga aðild að SGS greiðslu á sér-
stöku viðbótariðgjaldi til að jafna 
lífeyrisréttindi. Þessum kröfum 
var í síðustu viku vísað frá Félags-
dómi þar sem þær voru ekki taldar 
lúta að réttarágreiningi um skilning 
eða gildi kjarasamnings.

Til þrautavara krafðist SGS þess 
að aðilar hæfu viðræður um jöfnun 
lífeyrisréttinda en eins og fyrr segir 
hafnaði Félagsdómur frávísunar-
kröfu SÍS í þeim lið. Til stóð að málið 

yrði tekið til efnislegrar meðferðar í 
Félagsdómi í næstu viku. SÍS ákvað 
hins vegar að nýta sér heimild til að 
vísa málinu til Hæstaréttar.

Magnús M. Norðdahl, lögfræð-
ingur ASÍ, rekur málið fyrir hönd 
Starfsgreinasambandsins. Hann 
segir sveitarfélögin byggja á því að 
samkomulagið frá 2009 hafi ekkert 
skuldbindandi gildi. „Sveitarfélögin 
eru að svara af fullri hörku í þessu 
efni og það er ekkert rosalega gott 
innlegg í samningaviðræðurnar,“ 
segir Magnús.

Hann hafnar alfarið málflutningi 
SÍS um að hér sé um „skúffuskjal“ að 
ræða sem sé ekki hluti af undirrit-
uðum kjarasamningi. „Þessi samn-
ingur um lífeyrismálin er gerður sér-
staklega. Þar er skuldbinding um að 
aðilar ætli að setjast niður og ræða 
lífeyrismálin. Það er bara verkefni 
sem menn þurfa að fara í. Það verður 
ekkert komist undan því.“

Samningurinn sé ótímabundinn 
en sé uppsegjanlegur með mánaðar 
fyrirvara einu sinni á ári. Hann sé 
því enn í gildi. „Samningur er samn-

ingur og samninga ber að virða,“ 
segir Magnús.

Gera má ráð fyrir að SÍS fái viku-
frest til að skila Hæstarétti kæru-
málsgögnum í málinu. Að því 
loknu fær SGS vikufrest til að skila 
sínum gögnum. Það gæti svo tekið 
Hæstarétt aðra viku að komast að 
niðurstöðu. Það gætu því liðið um 
þrjár vikur þangað til það liggur 
fyrir hvort Félagsdómur muni fjalla 
efnislega um málið.

Í yfirlýsingu SGS segir að mál-
flutningur SÍS veki upp spurningar 
um hvernig hægt sé að gera samn-
inga við aðila sem kalli samninga 
sem þeir sjálfir skrifi undir „skúffu-
skjal“.

„Þessi harða og ósveigjanlega 
afstaða gagnvart starfsmönnum 
sveitarfélaganna er gríðarlega mikil 
vonbrigði og getur haft afar alvar-
legar af leiðingar á næstu vikum,“ 
segir í yfirlýsingu SGS. 
sighvatur@frettabladid.is

Mál SGS og SÍS fyrir Hæstarétt
Samband íslenskra sveitarfélaga (SÍS) hefur vísað deilu sinni við Starfsgreinasambandið (SGS) um efndir 
á samkomulagi um viðræður um jöfnun lífeyrisréttinda til Hæstaréttar. Mikil vonbrigði að mati SGS.

Björn Snæbjörnsson, formaður SGS, og Flosi Eiríksson, framkvæmdastjóri 
SGS. Í yfirlýsingu SGS er lýst yfir miklum vonbrigðum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Þessi harða og 
ósveigjanlega 

afstaða gagnvart starfs-
mönnum sveitarfélaganna 
er gríðarlega mikil von-
brigði og getur haft afar 
alvarlegar afleiðingar á 
næstu vikum.

Yfirlýsing Starfsgreinasambandsins
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Mitsubishi

Það þarf ekki að fjölyrða um vinsældir Mitsubishi Outlander. 
Frá því hann kom fyrst fram á sjónarsviðið hefur þjóðin 
tekið honum með útbreiddan faðminn enda kemur hann 
frá góðri fjölskyldu. Colt, Lancer, Galant og Pajero eru 
þjóðþekkt nöfn úr fjölskyldunni sem hefur um árabil átt 
hug og hjörtu Íslendinga. Mitsubishi fjölskyldan saman-
stendur af fjölbreyttum tegundum gæðabíla sem henta 
við allar aðstæður. Komdu við og hittu fjölskylduna 
á bakvið Outlander. Við hlökkum til að sjá þig!

Styrkurinn liggur í breiddinni

Outlander PHEV 2020
Verð frá 4.690.000 kr.

Eclipse Cross
Verð frá 4.090.000 kr.

ASX 2020
Verð frá 4.190.000 kr.
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Skoðaðu úrvalið á
www.hekla.is/mitsubishisalur

Samgöngustofa auglýsir laus til umsóknar  
22 leyfi til leiguaksturs fólksbifreiða á 
höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum 
og 1 leyfi á Akureyri.

Þau ein geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda 
akstur leigubifreiðar að aðalatvinnu og hafa lokið 
námskeiði fyrir leigubifreiðastjóra. Til að öðlast 
leyfi þurfa umsækjendur að uppfylla leyfisskilyrði, 
skv. 5. gr. laga nr. 134/2001 og rg.nr. 397/2003 um 
leigubifreiðar, með síðari breytingum.

Úthlutun leyfis fer fram á grundvelli starfsreynslu 
við akstur leigubifreiðar, sbr. 6. gr. reglugerðarinnar.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu 
Samgöngustofu, www.samgongustofa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11.10.2019.

Sími: 480 6000 . www.samgongustofa.is

AUGLÝSING  
VEGNA ÚTHLUTUNAR  
ATVINNULEYFA  
TIL AKSTURS  
LEIGUBIFREIÐA

Samgöngustofa

STJÓRNMÁL Íslenskt regluverk mun 
árið 2030 ýta undir samkeppnis-
hæfni og nýsköpun. Mun stjórnsýsl-
an vera tilbúin til að innleiða allar 
tækninýjungar hratt og eiga eftirlits-
stofnanir að starfa á skilvirkan hátt. 
Þetta kom fram á fundi sem haldinn 
var í Sjávarklasanum í gær þar sem 
kynnt var fyrsta Nýsköpunarstefna 
Íslands.

Um er að ræða vinnu stýrihóps 
undir forystu Guðmundar Haf-
steinssonar, frumkvöðuls og fyrr-
verandi yfirmanns vöruþróunar á 
Google Assistant. Í hópnum voru 
einnig fulltrúar frá öllum flokkum 
á Alþingi, ásamt fulltrúum atvinnu-
lífsins og háskólasamfélagsins.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 
segir að stefnunni sé ætlað að gera 
Ísland betur í stakk búið til að takast 
á við framtíðaráskoranir með því að 
byggja upp grundvöll fyrir stöðuga 
nýsköpun.

„Nýsköpun er auðvitað ekki 
bara grundvöllur efnahagslegrar 
velgengni heldur líka lykillinn að 
úrlausnum á stærstu viðfangsefnum 
komandi áratuga,“ segir Þórdís Kol-
brún. „Nýsköpun er ekki lúxus eða 
viðbót við hefðbundinn atvinnu-

rekstur eða eitthvað sem er notalegt 
að hafa, heldur er nýsköpun á öllum 
sviðum samfélagsins okkur lífsnauð-
synleg,“ bætir hún við.

Markmiðið er háleitt, að árið 2030 
verði nýsköpun inngróin í menningu 
og efnahagslíf íslensks samfélags, 

að hér á landi sé grundvöllur fyrir 
rekstri alþjóðlega samkeppnishæfra 
fyrirtækja og að Ísland sé fyrirmynd 
annarra ríkja þegar kemur að sjálf-
bærri þróun svo fátt eitt sé nefnt.

„Það er mikilvægt að í samfélagi 
okkar séu ekki viðbótarhindranir og 
að allt viðmót gagnvart hinu opin-
bera sé í lagi,“ segir Þórdís Kolbrún.

„Þetta snýst líka um lítil atriði 
eins og að vera með þær upplýsingar 
sem þurfa að vera á ensku á ensku. 
Að við séum með þannig viðmót að 
við séum raunverulega opin fyrir 
umheiminum þegar kemur að við-
skiptum og öflugu erlendu fólki sem 
vill koma hingað og stofna fyrirtæki, 
starfa hjá einhverju fyrirtæki og svo 
framvegis,“ segir hún.

Þórdís Kolbrún segir einnig mikil-
vægt að lög og reglugerðir séu í sam-
ræmi við önnur ríki og að auðvelt sé 
að eiga í viðskiptum við Ísland. Hún 
leggur áherslu á að nauðsynlegt sé að 
íslenskt regluverk sé skilvirkt.

„Það munu koma fram fullmót-
aðar tillögur að ýmsum skattalegum 
atriðum, lögum og reglugerðum sem 
gera það að verkum að hindrunum 
til þess að stunda viðskipti og stofna 
fyrirtæki hér fækki,“ segir hún. 
birnadrofn@frettabladid.is

Nýsköpun ekki lúxus 
heldur lífsnauðsynleg
Iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, kynnti í gær nýja stefnu stjórnvalda um ný-
sköpun á Íslandi. Stefnunni er ætlað að undirbúa samfélagið til að takast á við 
framtíðaráskoranir. Ráðherra segir mikilvægt að regluverkið sé skilvirkt.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 
segir nauðsynlegt að regluverk á 
Íslandi sé skilvirkt þegar kemur að 
nýsköpun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

LOFTSLAGSMÁL
– Eru peningarnir þínir loftslagsmál?

Umhverfis- og skipulagssvið styður vakningu í loftslagsmálum
og stendur fyrir fundaröðinni Liggur okkur lífið á? 

Öll velkomin og heitt á könnunni.

Þriðjudagurinn 8. október 2019
kl. 20 á Kjarvalsstöðum.

Umhverfis- og skipulagssvið stendur fyrir funda- 
röðinni ásamt Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur, 
formanni skipulags- og samgönguráðs, og
Líf Magneudóttur, formanni umhverfis- og 
heilbrigðisráðs, þar sem loftslagsmál eru skoðuð
og rædd út frá ýmsum sjónarhornum. 

Á fundinum munum við glíma við efni eins og: 
Hvernig sýnum við fjárhagslega ábyrgð í loftslags- 
málum? Geta græn skuldabréf fjármagnað aðgerðir 
í baráttunni við loftslagsbreytingar, t.d. rafbíla-
væðingu, almenningssamgöngur, rafvæðingu
hafna, umhverfisvænt húsnæði eða endurvinnslu? 
Hvaða gráu fjárfestingum getum við hætt? 

Fjallað verður um grænar fjárfestingar, græn 
skuldabréf og loftslagsmál. Bjarni Herrera,
framkvæmdastjóri CIRCULAR Solutions sjálfbærni- 
ráðgjafar, flytur upphafserindi. Aðrir sem fram koma 
eru Hrefna Ö. Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri 
Markaða hjá Landsbankanum, Guðmundur
D. Haraldsson, stjórnarmaður í Öldu, félags um
sjálfbærni og lýðræði og Helga Benediktsdóttir,
skrifstofustjóri fjárstýringar- og innheimtuskrifstofu 
hjá Reykjavíkurborg.

Byggjum á staðreyndum. Hlustum á fagfólk og 
grasrótina. Tökum þátt í umskiptunum. 

 

Ráðstefna um tækifæri á sviði endur- 
nýjanlegrar orku, jarðvarma, orkunýtni 

o.fl. sem vinnur gegn hlýnun jarðar,          
í Póllandi, Rúmeníu og Króatíu,  

á vegum Uppbyggingasjóðs EES 
 

Margir gestir frá opinberum aðilum, borgum og bæjum 
þessara landa mæta 

Ráðstefnan verður á Grand hótel 23. október, kl. 9:00 – 14:00 
 
 

Dagskrá 
9:00   Ávarp – Utanríkisráðuneyti og Orkustofnun  
9:15   Kynning á tækifærum í Póllandi, Rúmeníu og Króatíu 
10:15 Kynning á fyrirtækjum á Íslandi 
11.30 Viðræður um samstarf á milli fyrirtækja og landa  
14:00 Fundarlok 
 

Þau fyrirtæki sem áhuga hafa á því að kynna sína starfsemi á 
fundinum, eru beðin að hafa samband við Orkustofnun,                
í síma 569 6000 eða með tölvupósti os@os.is 
 

Utanríkisráðuneyti 

Ráðstefna um tækifæri á sviði 
endurnýjanlegrar orku, 

jarðvarma, orkunýtni o.fl., 
í Póllandi, Rúmeníu og Króatíu, 
sem vinnur gegn hlýnun jarðar, 
á vegum Uppbyggingasjóðs EES

Margir gestir frá opinberum aðilum, 
borgum og bæjum þessara landa mæta.

Ráðstefnan verður á Grand hótel 
23. október, kl. 9:00 – 14:00

Dagskrá

9:00  Ávarp – Utanríkisráðuneyti og Orkustofnun

9:15  Kynning á tækifærum í 
 Póllandi, Rúmeníu og Króatíu

10:15  Kynning á fyrirtækjum á Íslandi

11.30  Viðræður um samstarf á milli fyrirtækja 
 og landa

14:00  Fundarlok

Þau fyrirtæki sem áhuga hafa á því að kynna sína 
starfsemi á fundinum, eru beðin að hafa samband 
við Orkustofnun, í síma 569 6000 eða með 
tölvupósti os@os.is - Skráning fyrir alla er á os.is

 

Ráðstefna um tækifæri á sviði endur- 
nýjanlegrar orku, jarðvarma, orkunýtni 

o.fl. sem vinnur gegn hlýnun jarðar,          
í Póllandi, Rúmeníu og Króatíu,  

á vegum Uppbyggingasjóðs EES 
 

Margir gestir frá opinberum aðilum, borgum og bæjum 
þessara landa mæta 

Ráðstefnan verður á Grand hótel 23. október, kl. 9:00 – 14:00 
 
 

Dagskrá 
9:00   Ávarp – Utanríkisráðuneyti og Orkustofnun  
9:15   Kynning á tækifærum í Póllandi, Rúmeníu og Króatíu 
10:15 Kynning á fyrirtækjum á Íslandi 
11.30 Viðræður um samstarf á milli fyrirtækja og landa  
14:00 Fundarlok 
 

Þau fyrirtæki sem áhuga hafa á því að kynna sína starfsemi á 
fundinum, eru beðin að hafa samband við Orkustofnun,                
í síma 569 6000 eða með tölvupósti os@os.is 
 

Utanríkisráðuneyti Utanríkisráðuneytið

Ráðstefna um tækifæri á sviði 
endurnýjanlegrar orku, 

jarðvarma, orkunýtni o.fl., 
í Póllandi, Rúmeníu og Króatíu, 
sem vinnur gegn hlýnun jarðar, 
á vegum Uppbyggingasjóðs EES
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BANDARÍKIN Bandarískt hagkerfi 
bætti við 136.000 nýjum störfum í 
september en það dregur úr launa-
skriði að sögn bandarísku vinnu-
málastofnunarinnar sem birti í 
gær nýjar upplýsingar um atvinnu-
markaðinn. Störfum fjölgaði yfir 
sumarmánuðina. 

Atvinnuleysi í Bandaríkjunum 
hefur ekki verið svo lítið í 50 ár. 
Það er komið niður í 3,5 prósent af 
vinnumarkaði og hefur ekki verið 
svo lágt síðan í desember 1969.

Vísbendingar eru um að draga 
muni úr ráðningum á næstunni. 
Að sögn breska blaðsins Financial 
Times hafa opinberir aðilar í Banda-
ríkjunum lýst aukinni spennu á 
vinnumarkaði allt þetta ár, þar 
sem atvinnuleysi hefur stöðugt 
reynst undir langtímaáætlun. 
Fólki á vinnumarkaði hefur fjölgað 
og fyrirtæki hafa verið viljugri til 
ráðninga og að greiða fyrir starfs-
þjálfun. Atvinnuþátttaka karla og 
kvenna á vinnualdri fór í 82,6 pró-
sent í ágústmánuði.

Donald Trump, forseti Bandaríkj-
anna þakkaði sér lítið atvinnuleysi í 
tísti í gær eftir skýrsluna.

En það eru teikn á lofti um að það 
kunni að hægja á hagkerfinu. Til að 
mynda hefur dregið úr hækkun 
launa á vinnumarkaði. En stærsti 
óvissuþátturinn eru tollaviðræður 
Bandaríkjanna og Kína.

AP fréttastofan segir viðskipta-
halla Bandaríkjanna hafa aukist á 

sama tíma. Útflutningur hafi reynd-
ar aukist en innf lutningur aukist 
enn meir. Trump forseti lítur á við-
varandi viðskiptahalla landsins 
sem merki um efnahagslegan veik-
leika og af leiðingar ósanngjarnra 
viðskiptasamninga.

AP segir bandaríska neytendur 
enn bjartsýna og að kaupgleði 
þeirra hafi haldið hagkerfinu uppi á 
þessu ári. Þannig hafa fasteignakaup 
aukist aftur í kjölfar lægri vaxta hús-
næðislána. Að auki hefur sala bíla 
verið góð. david@frettabladid.is

Ekki verið minna 
atvinnuleysi í 50 ár
Bandarískt hagkerfi bætti við 136.000 nýjum störfum í september en það 
dregur úr launaskriði. Vísbendingar um færri ráðningar. Atvinnuleysi er 
komið niður í 3,5 prósent og hefur ekki verið svo lítið síðan í desember 1969.

TÚNIS Túnisbúar, sem kröfðust 
frjálsra kosninga í uppreisn árið 
2010, hafa ef til vill ekki gert ráð 
fyrir svo mörgum kosningum. Á 
sunnudag 6. október, munu þeir 
kjósa nýtt þing. Það verða aðrar 
af þrennum kosningum í haust. 
Nýlokið er fyrri umferð forseta-
kosninga og fram undan er kjör í 
seinni umferð. Kosningaþreytu er 
farið að gæta í þessu eina lýðræðis-
lega ríki Arabaheimsins.

Kosningarnar hafa fallið í 
skugga síðari umferðar forseta-
kosninga sem verða haldnar viku 
síðar. Í þeirri lokakeppni takast á 
tveir nýliðar: Kais Saied, lögfræð-
ingur sem hefur viðurnefnið „vél-
mennið“ vegna stífrar framkomu, 
og Nabil Karoui, sem er auðugur 
fjölmiðlamaður.

Þingkosningarnar eru mikilvæg-
ari en forsetakjör, þar sem dregið 
var úr völdum forsetans í nýrri 

stjórnarskrá sem samþykkt var í 
kjölfar byltingarinnar.

Meira en 15.000 frambjóðendur 
keppa um 217 þingsæti. Líkt og 
víðar eru kjósendur þreyttir á 
ríkjandi öf lum og því eru óvenju-
margir óháðir frambjóðendur.

Fram undan eru næg verkefni 
fyrir nýtt þing þessa 11 milljón 
manna ríkis. Aðgerða er þörf gegn 
verulegri stöðnun í efnahagslífi. 
Þegar Túnisbúar komu Zein al-
Abidine Ben Ali forseta og einræðis-
herra frá, fengu þeir ríkisstjórn sem 
átti að skila landinu frelsi, lýðræði 
og byggja upp innviði og efnahag. 
Nú átta árum síðar hafa þeir frelsi 
og lýðræði, en betri efnahagur lætur 
á sér standa. Atvinnuleysi er um 15 
prósent.

Kjósendur eru þó ekki mjög 
áhugasamir. Kjörsókn í fyrstu 
umferð forsetakosninganna í sept-
ember var einungis 45%. – ds

Enn á ný er kosið í Túnis

Fólki á bandarískum vinnumarkaði hefur fjölgað og fyrirtæki hafa verið 
viljugri til ráðninga og að kosta starfsþjálfun.  NORDICPHOTOS/GETTY 

Kjósandi virðir fyrir sé langa framboðslista í höfuðborg Túnis í gær. 
Milljónir Túnisbúa kjósa til þings á sunnudag.  NORDICPHOTOS/AFP
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Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. 
Gildir til 10. nóvember eða á meðan birgðir endast.

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

*  Taxfree tilboðið gildir af öllum sófum og jafngildir 19,35% afslætti. 
 Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. 
 Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

SÓFA
TAXFREE

Allir sófar á taxfree tilboði*

EKKI MISSA AF ÞESSU!

www.husgagnahollin.is
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SCOTT 
Hornsófi úr sterku koníaksbrúnu bonded leðri (leðurblöndu). Innra byrði 
púðanna er úr kaldpress uðum (mjög endingargóðum) svampi, trefjafyllingu 
og loks mjúku yfir lagi. Fæturnir eru sterkir úr svörtu járni. Fæst með hægra 
eða vinstra horni (ekki færanlegt). Stærð: 293 x 217 x 85 cm.  217.734 kr.   269.990 kr.
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Baráttan 
gegn göngu-
götum í 
miðbænum 
er dæmd til 
að mistakast.

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Fortíðarþrá einkennir hörðustu andstæð
inga göngugatna í miðbænum. Draumsýn 
þessara einstaklinga er að aðstæður verði 
eins og þær voru á þeim tíma þegar fjarska 
auðvelt var að keyra niður Laugaveg, fá 
þar bílastæði og skreppa í búð. Keyra svo 

aðeins neðar og leggja bílnum þar og skreppa í enn 
aðra búð. Lítið þurfti að ganga, bara út úr bílnum og 
inn í búð og svo út úr búð og aftur í bílinn og í næstu 
búð. Sannarlega draumalíf bíleigandans. Ekkert 
óþarfa labb – þarfasti þjónninn tryggði það.

Þessir tímar eru ei meir – blessunarlega. Reyndar 
var umfangsmikil bílaumferð í miðbænum látin 
viðgangast alltof lengi, með tilheyrandi öngþveiti, 
mengun og hávaða. Þá var eins og menn væru enn 
með hugann við gamla tímann þegar fámennið var 
slíkt að allir gátu farið ferða sinna á bílnum á auðveld
an hátt. Mannfjölgun með aukinni bílaumferð gefur 
ekki lengur rými fyrir leiðangra eins og þá. Miðborg 
með bílamergð verður heldur aldrei aðlaðandi. Það er 
staðreynd en ekki falsfrétt illa meinandi meirihluta 
borgarstjórnar.

Draumurinn um miðbæ þar sem bíleigendur geta 
athafnað sig að vild er því tálsýn. Meirihluti borgar
stjórnar gerir sér grein fyrir þessu. Þar er raunsæi 
við völd. Um leið er auðvelt að hafa samúð með því 
að meirihlutann skorti þolinmæði gagnvart óraun
hæfum sjónarmiðum þeirra sem hatast við göngu
götur, sjá engan sjarma við þær og telja þær ekki eiga 
heima í miðbænum.

Hin þrjóskufulla þrá eftir því að hverfa til gamalla 
tíma einkennir Miðbæjarfélagið sem á dögunum birti 
auglýsingu í fjölmiðli til að leggja áherslu á andstöðu 
sína við breytingu Laugavegar í göngugötu. Kappið 
var reyndar slíkt að á listanum voru nöfn rekstrar
aðila sem síðar könnuðust alls ekki við að hafa lagt 
samþykki sitt við boðskapinn.

Baráttan gegn göngugötum í miðbænum er dæmd 
til að mistakast. Hún er tímaskekkja og hugsunin á 
bak við hana byggist á fortíðarþrá og er algjörlega 
úr takti við alla skynsemi. Það er furðulegt að stór 
hópur vilji byggja upp miðbæ þar sem áherslan er á 
bíla umferð. Umhyggjan fyrir þægindum þeirra sem 
unna bíl sínum hugástum er að leiða þennan hóp á 
villigötur. Þegar kemur að uppbyggingu miðbæjarins 
þá eiga þessar áherslur alls ekki heima þar.

Reyndar er það svo að grátkór bíleigenda sem telja 
sig eiga rétt á því að komast allra sinna ferða nákvæm
lega þegar þeim hentar er orðinn ansi hvimleiður. 
Þeim finnst svívirðilega á sér brotið lendi þeir í 
umferðarteppu á háannatíma og krefjast úrbóta og 
það strax. Ekkert þýðir að segja þessu fólki að fara í 
strætó – það hryllir við tilhugsuninni. Sennilega þýðir 
ekki heldur að benda því góðfúslega á að þegar bíla
eigendur leggja af stað í bíl sínum á sama tíma sé óhjá
kvæmilegt að einhverjar tafir verði á ferð þeirra. Þeim 
þykir það stórkostlegt óréttlæti. Staðreyndin er hins 
vegar sú að slíkar tafir liggja í augum uppi og eru ekki 
stórmál. Taumlaus bílaást kostar einfaldlega sitt.

Tálsýn

Tíu ár eru síðan kenning blaðamannsins Malcolm 
Gladwell tröllreið poppvísindaheiminum og 
breytti því hvaða augum við lítum velgengni. Í 

bókinni Outliers: The story of success fjallaði Glad
well um rannsókn sem átti að sýna fram á hina einu 
réttu leið til að ná árangri. Formúlan var einföld. 
Til að slá í gegn þurfti maður aðeins að æfa sig í tíu 
þúsund klukkustundir. Hvort sem um var að ræða við
skiptajöfra, íþróttafólk, listamenn, vísindamenn eða 
glæpamenn tók það viðkomandi tíu þúsund klukku
stundir að komast til metorða á sínu sviði. Máli sínu 
til stuðnings nefndi Gladwell ýmis dæmi. Bítlarnir 
urðu ekki heimsfræg hljómsveit fyrr en þeir höfðu 
spilað á 1.200 tónleikum í tíu þúsund klukkustundir 
í Hamborg í Þýskalandi. Mozart varð ekki almenni
legt tónskáld fyrr en hann hafði æft tónsmíðar í tíu 
þúsund klukkustundir. Bill Gates eyddi tíu þúsund 
klukkustundum af unglingsárum sínum í að forrita 
á frumstæða tölvu sem hann fékk aðgang að í gagn
fræðaskólanum sínum.

Rannsóknin sem fullyrðing Gladwells er byggð á 
var gerð árið 1993 í Tónlistarakademíunni í Berlín. 
Hópi nemenda var skipt í þrennt eftir getu: 1) Þeir 
sem talið var að yrðu fremstir á sínu sviði. 2) Þeir sem 
gætu orðið góðir. 3) Þeir sem myndu aldrei starfa sem 
tónlistarmenn. Niðurstaða rannsóknarinnar var skýr: 
Æfingin skapar meistarann. Niðurstöðurnar sýndu að 
þeir í fyrsta flokknum höfðu þegar æft sig í tíu þúsund 
klukkustundir, þeir í öðrum flokknum átta þúsund 
og þeir í þeim þriðja fjögur þúsund. Enginn var svo 
náttúrulega góður að komast í flokk eitt án æfingar. 
Enginn var svo hæfileikalaus að enda í flokki tvö eða 
þrjú þrátt fyrir að hafa æft í tíu þúsund klukkustundir.

En rannsóknin var fúsk. Í grein í nýjasta hefti 
vísindaritsins Royal Society Open Science hrekur sál
fræðiprófessor við Case Western Reserve háskólann í 
Bandaríkjunum niðurstöðurnar. Brooke Macnamara 
segir aðferðafræðina hafa verið meingallaða. Ekki nóg 

með það. Þegar Macnamara og samstarfsfólk hennar 
endurtóku upphaflegu rannsóknina kom í ljós að þeir 
sem sköruðu fram úr æfðu sig í færri klukkustundir en 
eftirbátar þeirra.

Kenning Malcolm Gladwell er fallin. Heimsbyggðin 
hefur orðið af grípandi sjálfsræktarheilræði sem 
grópa má í segul og hengja á ísskápinn. En úr ösku 
lífsreglunnar um 10.000 klukkustundirnar rís annað 
hollráð.

Ertu á ketó? Ertu að íhuga að kaupa þér rafmagns
bíl? Stærra hús? Bók um núvitund? Ertu að spá í 
sparnaðarráð áhrifavalda Landsbankans? Eða að 
hætta að borða brauð? Lastu grein í dag sem hófst á 
orðunum „tíu ráð til að …“? Ertu að fasta? Íhuga að 
flytja til útlanda?

Hvers vegna vorum við svona móttækileg fyrir 
kenningu Gladwell um velgengni? Hvað útskýrir 
vinsældir hugmyndarinnar um klukkustundirnar 
10.000?

Brooke Macnamara segir einfaldleika hennar hafa 
legið vinsældunum til grundvallar. „Ef maður æfir sig í 
einhverju verður maður betri í því en maður var í gær,“ 
segir Macnamara. „En maður verður ekki sjálfkrafa 
betri en nágranninn eða hinir nemendurnir í fiðlutím
anum.“ Macnamara segir Gladwell „falla í þá gryfju að 
leita að einni orsök fyrir flókinni mannlegri hegðun“ 
sem sé rökvilla. „Mannleg hæfni er flókin og fjöldi 
þátta spilar inn í, bæði umhverfisþættir og erfðir. 
Hvernig þessir þættir spila saman stýrir því hvernig 
ólíkum einstaklingum reiðir af.“

Stærra hús er ekki lykillinn að hamingjunni; ekki 
heldur bók um núvitund. Rafmagnsbíllinn er ekki 
lausnin á loftslagsvandandanum og það er engin ein
föld uppskrift að velgengni. Af misheppnaðri kenn
ingu Gladwell um velgengni má þó kannski einmitt 
læra mikilvæga lexíu um velgengni á öllum sviðum: 
Varast ber einfaldar, algildar kenningar. Það er einföld 
og algild kenning sem passar vel á ísskápssegul.

Einfaldar kenningar

holar@holabok.is — www.holabok.is

Afmælisrit til heiðurs
SIGMARI Ó. MARÍUSSYNI

Þann 8. mars 2020 á Sigmar Ó. Maríusson  
gullsmiður (Siddi gull) 85 ára afmæli.  
Þann dag kemur út bók um hann á vegum 
Bókaútgáfunnar Hóla, skráð af Guðjóni Inga 
Eiríkssyni, og verður hún í senn æviminningar 
hans og afmælisrit.  

Í bókinni verður svokölluð „Heillaóskaskrá“ og þar 
getur fólk óskað honum heilla og jafnframt skráð 
sig fyrir áskrift að bókinni.  
Verð hennar, með sendingargjaldi og 
virðisaukaskatti, verður kr. 7.500- og verður það 
innheimt fyrirfram. 
Skráning er á netfanginu: holar@holabok.is eða í  
s. 557-5270. Henni lýkur 10. október. 

Bókin verður send áskrifendum á 
útgáfudaginn (afmælisdaginn).  
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SKYR
HEIÐURSVERÐLAUN Í ALÞJÓÐLEGU
MATVÆLAKEPPNINNI Í DANMÖRKU

Nýja KEA skyrið með mangó í botni var valið besta skyrið í 
International Food Contest keppninni sem nýlega var haldin í Herning í Danmörku.

Þegar öllu er á botninn hvolft eru það ekki bara Íslendingar sem taka þessu nýja skyri fagnandi.

INTERNATIONAL FOOD CONTEST, HERNING, DANMÖRKU 2019

VERÐLAUNA-



AÐALFUNDUR 
knattspyrnudeildar Fylkis

Miðvikudaginn 23. október 2019 kl. 20:00 er 
boðað til aðalfundar knattspyrnudeildar Fylkis 
í samkomusal Fylkishallar.
Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundastörf samkvæmt lögum 
félagsins
Önnur mál.

Stjórn knattspyrnudeildar Fylkis.

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

www.hekla.is/volkswagensalur

Volkswagen T-Roc
Ef þú vilt áberandi hönnun, möguleika á sérsniðnu útliti og gæði niður í minnstu smáatriði þá er T-Roc málið. 
Með T-Roc gefst þér tækifæri til að prófa nýstárlegan sportjeppa sem vekur eftirtekt með ö�ugu útliti.

Fæddur til að
skara framúr

Verð frá

4.390.000,- 
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SPORT

FÓTBOLTI „Stjórn ÍTF fundar reglu-
lega en við höfum ekki hist í sumar, 
allur hópurinn sem slíkur. Við 
ræðum ekkert fjármál einstakra 
félaga en það er svo sem ekkert nýtt 
að þetta er erfiður rekstur,“ segir 
Haraldur Haraldsson, formaður 
ÍTF, regnhlífarsamtaka félaga í efstu 
tveimur deildum karla og kvenna, 
og framkvæmdastjóri Víkings.

Þó að fótboltinn hafi verið flaut-
aður af þetta sumarið og flestir leik-
menn séu komnir í frí eru stjórnar-
menn og aðrir sjálfboðaliðar á fullu 
að reyna að skrapa saman fyrir kom-
andi vertíð. Fyrirtækin í landinu eru 
að gera sínar áætlanir og því er betra 
að vera inni í þeim.

Haraldur segir að blikur séu á lofti 
enda eru mörg fyrirtæki að draga 
saman seglin eins og fréttaf lutn-

ingur undanfarnar vikur sannar. 
„Það eru stór fyrirtæki í landinu 
jafnvel að loka á samstarfssamninga 
við félög. Það er verið að skera niður 
mjög víða og ég óttast að það eigi 
eftir að snerta félögin svolítið harka-
lega,“ segir Haraldur.

Séu ársreikningar nokkurra félaga 
skoðaðir handahófskennt má sjá 
að reksturinn stendur oft tæpt þar 
sem hagnaður er eitt árið en tap það 
næsta. 

Breiðablik tapaði til dæmis 16 
milljónum á síðasta ári en var með 
900 þúsund króna hagnað árið þar 
á undan. Alls greiddi félagið 255 
milljónir og 745 þúsundum betur í 

laun til þjálfara, leikmanna og yfir-
stjórnar. Fór launaliðurinn upp um 
hartnær 26 milljónir milli ára.

ÍBV, sem féll úr efstu deild, tap-
aði 10 milljónum á síðasta ári. Þar 

voru greiddar 80 milljónir í laun 
og tengd gjöld. Skagamenn skiluðu 
47 milljóna króna hagnaði. Líklega 
má reikna með að salan á Arnóri 
Sigurðssyni til CSKA Moskvu vegi 
þar þungt. Tekjurnar voru 253 millj-
ónir en gjöldin voru 205 milljónir en 
ÍA var í Inkasso-deildinni í fyrra. Þó 
kemur fram að knattspyrnudeildin 
skuldar um fimm milljónir.

Stjarnan segir í sínum ársreikn-
ingi að aðrar rekstrartekjur hafi 
verið nálægt 300 milljónum en 
knattspyrnudeildin hagnaðist um 
13 milljónir í fyrra miðað við tíu 
milljóna tap árið á undan. Laun og 
tengd gjöld telja 223 milljónir.

Svona mætti trúlega lengi telja 
séu ársreikningar allra félaga teknir 
til skoðunar. Haraldur bendir á að 
upphæðunum sem er safnað sé yfir-
leitt safnað af sjálfboðaliðum.

Haraldur segir að fjármál ein-
stakra félaga séu ekki rædd meðal 
ÍTF, þau séu og verði trúlega alltaf 
svolítið tabú. „Það er trúlega ein-
hvers staðar þannig að það sé ekki 
verið að borga leikmönnum og 
öðrum í kring á réttum tíma. Við í 
Víkingi höfum verið í þeim sporum, 
þó við séum í miklu betri málum í 
dag, og ég held að öll félög hafi ein-
hvern tímann kynnst þeirri tilfinn-
ingu. Þetta hefur verið og verður 
trúlega áfram alltaf erfiður rekstur,“ 
segir Haraldur.

Jón Rúnar Halldórsson, fyrrver-
andi formaður knattspyrnudeildar 
FH, ritaði þannig í ársskýrslu félags-
ins: „Öllum sem koma að rekstri 
íþróttadeilda hér á landi er ljóst að 
það er ekki tekið út með sældinni 
einni að standa í því og er rekstur 
knattspyrnudeildar FH þar ekki 
nein undantekning. Það hefur alltaf 
verðið erfitt að reka fótboltafélag og 
verður svo áfram.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Peningalofti hleypt úr fótboltablöðru

Ársreikningar nokkurra félaga 
Allar upphæðir eru í milljónum króna

Stjarnan
Tekjur: 325
Gjöld: 311
Hagnaður: 13
Laun knattspyrnudeildar: 223

Breiðablik
Tekjur: 322
Gjöld: 338
Tap: 16
Laun knattspyrnudeildar: 256

ÍBV
Tekjur: 152
Gjöld: 162
Tap: 10
Laun knattspyrnudeildar: 79

ÍA
Tekjur: 253
Gjöld: 205
Hagnaður: 47
Laun knattspyrnudeildar: 51

Valur
Tekjur: 360
Gjöld: 288
Hagnaður: 85
Laun knattspyrnudeildar: 188

Víkingur
Tekjur: 200
Gjöld: 198
Hagnaður: 0,7
Laun knattspyrnudeildar: 66

Fyrirtæki eru farin að 
halda að sér höndum 
þegar kemur að 
styrktarsamningum við 
íþróttafélög. Rekstur 
knattspyrnudeilda er 
erfiður sem fyrr, segir 
formaður ÍTF, regn-
hlífarsamtaka félaga í 
efstu tveimur deildum 
karla og kvenna.

Samkvæmt ársreikningum félaga fá þau um 10-12 milljónir fyrir sjónvarpsréttinn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Haraldur 
Haraldsson,  
formaður ÍTF.
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LÚXUSJEPPI
Á HÆRRA PLANI

32" BREYTTUR DISCOVERY G4

landrover.is

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

G4 JEPPABREYTING AÐ ANDVIRÐI
775.000 KR. INNIFALIN Í VERÐI!

Nú er Land Rover Discovery HSE fáanlegur í nýrri G4 útfærslu með sérstakri 32" breytingu: 20" felgur*, 
32" jeppadekk, jeppabreyting, stigbretti og aurhlífar. Með þessari útfærslu fær Land Rover Discovery enn 
meiri veghæð og vaðhæðin verður sú mesta í þessum flokki lúxusjeppa. Ekki má gleyma hinu einstaka 
Terrain Response® drifkerfi og loftpúðafjöðruninni sem gerir aksturseiginleikana einstaka.

DISCOVERY SE 240 hestöfl, DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. Verð frá: 11.890.000 kr.
DISCOVERY HSE 240 hestöfl, DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. Verð frá: 13.690.000 kr. 

Komdu og sjáðu Discovery í G4 útfærslu í sýningarsal okkar á Hesthálsi.
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MYNSTRUÐ BINDI GETA 
HREINLEGA VIRST LOGA Í 
SJÓNVARPSÚTSENDINGU.

Réttu handtökin Að hnýta bindi

Vandi íslenskrar tungu 
hefur verið mér hug-
leikinn lengi, þá sér-
staklega í tengslum 
við ný orð sem öðl-
ast sess,“ segir Jón. 

„Stundum eru þau flott, góð og skýr 
hugsun á bak við þau. Önnur eru 
ljót, léleg og oft mjög gildishlaðin. 
Þessi orð fara inn í tungumálið og 
við eigum oft engra annarra kosta 
völ en að nota þau. Nýjasta dæmið 
er orðið lúsmý. Á hvaða fundi var 
þetta orð ákveðið og af hverju var 
mér ekki boðið á hann?“ spyr Jón.

Jóni er illa við að nota orðið 
nýyrði í þessu samhengi, því það sé 
einmitt gott dæmi um misheppnað 
orð og er þegar komið á lista orða 
sem tekin verða fyrir. „Hvenær 
hættir nýyrði að vera nýyrði?“ spyr 
Jón og leggur það að jöfnu við orðið 
nýbúi.

Orðskrípi
„Í gegnum aldirnar hafa ný orð 
verið búin til af mönnum sem hafa 
komist í þannig þjóðfélagsstöðu að 
geta útdeilt orðum til almennings. 
Eða þá að þau hafa verið búin til af 
nefnd því það vantaði orð,“ segir 
hann

Eitt af þeim orðum sem Jón leggur 
sérstaka fæð á er knattspyrna, sem 
Bjarni Jónsson frá Vogi bjó til árið 
1912. „Þetta er orðskrípi og ekkert 
að því að nota hið alþjóðlega orð 
fótbolti. Ef við ætlum að nota orðið 
knattspyrna þá ættum við einn-

ig að nota orðið þeytiknöttur um 
boltann sjálfan. En við köllum hann 
fótbolta, sem býr til mikið ósam-
ræmi í tungumálinu.“

Annað orð er afmæli. Í germönsk-
um málum er talað um fæðingardag 
og var það gert á Íslandi áður fyrr. 
„Fæðingardagur er gleðilegt, við 
höldum upp á daginn sem við fædd-
umst á,“ segir Jón. „En íslenska orðið 
afmæli hefur neikvæða merkingu 
og vísar til þess að verið sé að mæla 
af einhverju, sennilega þeim tíma 
sem viðkomandi á eftir ólifað.“

„Sumum verður óglatt, líkam-
lega óglatt við að nota ákveðin orð 
því þau eru svo ógeðsleg,“ segir Jón. 
Legslímhimnuflakk er eitt þessara 
orða sem er að mati Jóns sérlega 
viðbjóðslegt, óþjált og hreinlega 
lélegt. „Við Íslendingar höfum til-
hneigingu til þess að búa til nýyrði 
í stað þess að nota erlend heiti. Leg-
slímhimnuflakk (endometriosa) er 
sjúkdómur sem hefur almennt og 
viðurkennt heiti í f lestum tungu-
málum. Þegar við höfum tekið inn 
erlend sjúkdómsheiti hefur það 
yfirleitt virkað vel, eins og til dæmis 
mígreni. Það er fínt orð og engin 

ástæða til að íslenska það frekar.“
Víkur nú samtalinu að hinum 

gildishlöðnu orðum og samkvæmt 
Jóni er af nógu að taka. Líknardráp 
er eitt þeirra. „Orðið líknardráp var 
greinilega búið til af einhverjum 
sem var á móti þessu fyrirbæri, og 
stundum hefur einnig verið talað 
um líknarmorð.“ Bæði þessi orð 
komu inn í íslenskuna um miðja 
síðustu öld og voru orðin útbreidd 
á áttunda áratugnum.

Stæk kvenfyrirlitning
Jón segir að þessi orð séu svo gildis-
hlaðin að sífellt verði meiri krafa 
um að hætt sé að nota þau. Slíkt hafi 
verið gert í nokkrum tilfellum, til 
dæmis tekin út orð á borð við kyn-
villingur og þroskaheftur. „Orðið 
kynvillingur hafði náð ákveðinni 
festu í tungumálinu, en það gerði 
ráð fyrir að samkynhneigð væri 
villa eða ruglingur og við náðum að 
koma því út úr málinu. Þetta mætti 
gera með fleiri orð. Mér þykir vænt 
um íslenskuna og þykir leiðinlegt 
að sjá einhverja komast upp með 
að koma svona orðum inn í málið.“

Þá nefnir hann að mörg íslensk 
orð feli í sér stæka kvenfyrirlitn-
ingu. „Við ættum aldrei að nota orð 
eins og tengdamömmubox. Þetta er 
eins og lélegur Benny Hill brandari 
því hverjar eru tengdamömmur? Jú, 
fullorðnar konur. Við erum í raun 
að segja að allar fullorðnar konur 
séu leiðinlegar og tilvalið að stinga 
þeim í plastbox ofan á bílinn.“

Jón ítrekar að hann sé ekki 
íslenskufræðingur og að bókin sé 
að miklu leyti hugsuð sem skemmti-
bók. Hann vill þó einnig vekja fólk 
til umhugsunar um tungumálið 
sem við notum á hverjum einasta 
degi, áhrif þess og mátt.

Vond orð
Grínistinn, rithöfundurinn og fyrrverandi 
borgarstjórinn Jón Gnarr vinnur nú að 
nýrri bók, eða réttara sagt orðasafni 
slæmra orða í íslenskri tungu. Verða þau 
listuð upp, gerð grein fyrir því af hverju þau 
eru slæm og önnur betri nefnd til sögunnar.

Jóni þykir vænt um íslenskuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

✿  Nokkur slæm orð
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SUMUM VERÐUR ÓGLATT, 
LÍKAMLEGA ÓGLATT VIÐ 
AÐ NOTA ÁKVEÐIN ORÐ. 

Kristinn Haukur  
Guðnason
kristinnhaukur@frettabladid.is

Páll Magnússon, þingmaður 
Suðurkjördæmis fyrir Sjálfstæðis
flokkinn og fyrrverandi útvarps
stjóri, er alvanur því að hnýta 
bindishnút. Og er ekki lengi að því 
enda hefur hann þurft að binda þá 
marga á ferli sínum í sjónvarpi.

„Ég lærði af þeim besta, 
Sævari Karli Ólasyni, sem rak hér í 
Reykjavík bestu herrafataverslun 
í Evrópu. Hann kenndi mér að gera 
þetta almennilega. Ég hnýti alltaf 
einfaldan Windsor og það eru 
nokkrar grunnreglur sem er gott 
að hafa í huga. Síddin á bindinu 

þarf að vera þannig að það endi 
akkúrat á beltissylgjunni. Það 
má ekki vera yfir henni þegar 
maður stendur uppréttur og ekki 
undir henni heldur. Annað sem 
er gott að hafa í huga er að nota 
ekki mynstrað bindi við marg
lita skyrtu. Mynstruð bindi geta 
hreinlega virst loga í sjónvarps
útsendingu,“ minnir hann á. – kbg

 Kennslumyndband af Páli þar 
sem hann sýnir réttu handtökin er 
að finna á www.frettabladid.is.
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HELGIN

http://www.frettabladid.is


Matarást
Verð: 2.990 kr.

Hollar og
heillandi súpur
Verð: 1.499 kr.

Fuglar í náttúru
Íslands 

Verð: 4.990 kr.

Stangveiðar á Íslandi
og Íslensk vatnabók

Verð: 2.999 kr.

13 skrítnir
jólasveinar

Verð: 699 kr.

Allskonar þeytingar
fyrir alla

Verð: 990 kr.

Strákar
Verð: 490 kr.

Undarlegar
uppfinningar

Breka og Dreka
Verð: 490 kr.

Saumað skref
fyrir skref

Verð: 990 kr.

Tröllastrákurinn
eignast vini

Verð: 990 kr.

Rýmingarsala bókaútgefenda í Holtagörðum

Opnunartími 10-18 alla helgina

ALLIR SEM VERSLA
FÁ BÓK AÐ

GJÖF!

Allt að 90% afsláttur

LOKAHELGIN
HAFIN!

Bækur frá99 kr.



25%

1.190kr

husa.isByggjum á betra verðiByggjum á betra verði

Dagskrá
um helgina 
í Skútuvogi

Haustlauka-
ráðgjöf, alla 
helgina 
kl. 13-17

Verkfærakynning 
laugardag kl. 13-16

Litaráðgjöf,
laugardag  
kl. 12-16
Maja Ben hjá 
„Ég er komin heim“ veitir litaráðgjöf 
á laugardaginn í Skútuvogi og aðstoðar
þig að velja rétta litinn.

Vilmundur Hansen, 
garðyrkjufræðingur 
veitir fræðandi 
ráðgjöf um haustlauka 
í Blómavali í Skútuvogi um helgina kl. 13-17.

Guðbrandur 
Jónatansson 
verður með 
kynningu á 
Black+Decker og 
Hikoki verkfærum 
í dag kl. 13-16.

LADY litur mánaðarins

í Húsasmiðjunni
í Skútuvogi

Ný og 
glæsileg flísa-  
og parketdeild25%

afsláttur

LADY málning

25%
afsláttur

Allar flísar 
og parket

LADY PURE COLOR 20142 DAYDREAM

Rósir, 10 stk.

Meðan birgðir 
endast

í dag kl. 13-16
Íspinnar

Latibær verður 
í Skútuvogi í dag 
laugardag kl. 13 
Íþróttaálfurinn 
skemmtir 
börnum.

Vilmundur Hansen

Útsölumarkaður í Skútuvogi

afsláttur

Nú er rétti tíminn til að setja niður haustlauka. Haustlaukar, loforð um litríkt vor.

Haustlaukar 
og pottaplöntur

Haustveisla

Þvottavél, 1200 sn. EW6S427W 
7 kg með A+++ orkunýtingu, barnalæsing, Time 
manager Fuzzy Logic LCD upplýsingaskjár, 
hljóðstyrkur 58 dB en 77 dB við þeytingu. 
1805436

59.900kr

Borvél 18V
2 stk., 1.5Ah Li-ion 
rafhlöður, hersla 30Nm.
5245574

30%
afslátturVerkfæri

Allt að

af völdum Hikoki verkfærum

25%
afslátturBlöndunartæki

af öllum GROHE sturtutækjum, 
handbrúsum og blöndunartækjum

af öllum NILFISK háþrýstidælum 
og ryksugum

25%
afslátturHáþrýstidælur

af öllum BEKA pottum og pönnum

25%
afslátturPottar & pönnur

af öllum Philips ljósum Gildir ekki af HUE

25%
afslátturPhilips ljós

af öllum LAUFEN salernum 
og handlaugum

25%
afslátturBaðtæki

af Stanley loftpressum

20%
afslátturLoftpressur

2.490kr
3.490 kr

28%
afsláttur

25%
afsláttur

Pottur
16 cm, 1,7 ltr.
2006490

9.521kr
12.695kr

Húsasmiðjan í Skútuvogi

Erikur/callunur
Margar gerðir, þú velur lit og tegund.
Blómapottar seldir sér

Erikur 3 stk.

999kr

Nýtt 
Húsasmiðjublað 

er komið út

Líka á husa.is

13.995kr
19.895kr

30%
afsláttur

Maja Ben
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Haustlaukar 
og pottaplöntur

Haustveisla

Þvottavél, 1200 sn. EW6S427W 
7 kg með A+++ orkunýtingu, barnalæsing, Time 
manager Fuzzy Logic LCD upplýsingaskjár, 
hljóðstyrkur 58 dB en 77 dB við þeytingu. 
1805436

59.900kr

Borvél 18V
2 stk., 1.5Ah Li-ion 
rafhlöður, hersla 30Nm.
5245574

30%
afslátturVerkfæri

Allt að

af völdum Hikoki verkfærum

25%
afslátturBlöndunartæki

af öllum GROHE sturtutækjum, 
handbrúsum og blöndunartækjum

af öllum NILFISK háþrýstidælum 
og ryksugum

25%
afslátturHáþrýstidælur

af öllum BEKA pottum og pönnum

25%
afslátturPottar & pönnur

af öllum Philips ljósum Gildir ekki af HUE

25%
afslátturPhilips ljós

af öllum LAUFEN salernum 
og handlaugum

25%
afslátturBaðtæki

af Stanley loftpressum

20%
afslátturLoftpressur

2.490kr
3.490 kr

28%
afsláttur

25%
afsláttur

Pottur
16 cm, 1,7 ltr.
2006490

9.521kr
12.695kr

Húsasmiðjan í Skútuvogi

Erikur/callunur
Margar gerðir, þú velur lit og tegund.
Blómapottar seldir sér

Erikur 3 stk.

999kr

Nýtt 
Húsasmiðjublað 

er komið út

Líka á husa.is

13.995kr
19.895kr

30%
afsláttur

Maja Ben



Ný bók Andra Snæs 
Magnasonar er Um 
tímann og vatnið 
og hann fléttar inn 
í hana sögum af for
feðrum sínum og 

fjölskyldu og kemur víða við, Dalai 
Lama er til dæmis meðal persóna. 
Það er greinilegt að Andri Snær 
hefur lagt gríðarlega vinnu, orku og 
hugsun í þessa bók og útkoman er 
sannarlega áhrifamikil. Bókin hefur 
þegar verið seld til nokkurra landa 
og þeim á örugglega eftir að fjölga. 

Andri Snær segir að bókin hafi 
verið afar lengi í vinnslu. „Þetta 
eru hlutir sem ég hef verið með 
athyglina á í næstum 20 ár. Það eru 
tíu ár síðan fyrstu drögin urðu til og 
bókin hefur þróast í fyrirlestrum 
sem ég hef haldið í háskólum víða 
um heim og samtölum við vísinda
menn. Hér er um að ræða stærsta 
mál sem jarðarbúar standa frammi 
fyrir og mér fannst óþægilegt að 
hafa ekki grundvallaratriðin á 
hreinu, ég vildi skilja stærðirnar og 
hugtökin. Ég þurfti að læra grunn
atriðin sem varða hafið, loftslagið 
og jöklana áður en ég gat skrifað um 
þessi málefni á skiljanlegu máli og 
lagt inn í aðrar sögur.“

Í bókinni fangar Andri Snær 
tímann, leiðir saman kynslóðir og 
tengir ungar og komandi kynslóðir 
við þær eldri. Bókinni lýkur á árinu 
2102. „Mig langaði til að skapa djúpa 
tilfinningu fyrir framtíðinni sem 
er byggð á sterkri tilfinningu fyrir 
minni eigin fortíð og samskiptum 
við afa og ömmur og forfeður mína. 
Það var mikill galdur að reyna að ná 
þessu öllu saman.“

Mannkynið skilur sögur
Andri Snær segir að hann hafi alls 
ekki verið fullviss um að hann ætti 
að skrifa bók um loftslagsbreyting
ar. „Á tímabili fannst mér að ég væri 
ekki rétti maðurinn til að skrifa um 
þessa vá. Það sem fyllti mig full
vissu var að fræðimenn, innlendir 

og erlendir, sögðu mér að þeir hefðu 
ekki endilega hæfileika til að flétta 
þetta efni inn í stærra samhengi. 
Þeir sögðust vera sérfræðingar á 
sínu sviði og vandinn væri sá að 
vísindi þeirra kæmust ekki til skila 
nema þeim væri f léttað inn í sögur. 
Mannkynið skilur sögur. Þess vegna 
er Greta Thunberg svo mikilvæg 
núna, heimurinn tengir við hana 
í gegnum sögu hennar. Hún er að 
segja það sama og vísindamenn en 
við hlustum á hana.“

Það er gnægð af sögum í þessari 
haganlega fléttuðu bók Andra Snæs, 
ásamt greiningu á vandanum sem 
mannkyn stendur frammi fyrir 
og hugmyndum að lausnum. „Það 
hefði ekki verið neitt vandamál að 
plægja á einni helgi heimsenda
greinar í fréttum, raða þeim í rétta 
tímaröð og búa til bók. Mitt vanda
mál var að finna framtíðarsýn þar 
sem væru lausnir sem ég tryði sjálf
ur á,“ segir hann. „Allt sem ég segi 
byggi ég síðan á vísindum. Færustu 
vísindamenn á hverju sviði hafa 
ráðlagt mér og lesið yfir hjá mér. Ef 
einhverjar villur slæðast inn þá ber 
ég ábyrgð á þeim en ég naut meðal 
annars liðsinnis jöklafræðinga, 
loftslagsfræðinga, sjávarlíffræðinga 
og haffræðinga.

Súrnun sjávar er stærsta breyt
ing á efnafræði jarðar í 50 milljón 
ár ásamt því sem er gerast í and
rúmsloftinu. Það hlýtur að koma 
mér við. En hvernig á ég að segja 
frá þessu í bók? Orðið „súrnun“ 
er ekki þrungið merkingu eins og 
kjarnorkusprengja. Ég þarf að gera 
lesandanum ljóst að orðið sé risa
vaxið en hafi allt of litla merkingu. 
Það er meðal þess sem ég reyni í 
þessari bók.“

Allt er tengt í heiminum
Þú segir á einum stað í bókinni að 
skáldskapurinn hafi verið þinn 
f lótti og þú hafir látið aðra um 
aktívismann. Það er greinilegt að 
þú hefur lagt mikla ástríðu og orku 
í þetta verk, geturðu snúið aftur í 
skáldskapinn?

„Þegar ég hafði lokið við bókina 
hugsaði ég um það hvort ég ætti 
afturkvæmt í skáldskapinn. Ég vona 

að ég eigi það en það fór gríðarlega 
mikil orka í þetta verk. Stundum 
var efnið það yfirþyrmandi að ég 
varð að leggja það frá mér og skrif
aði Tímakistuna og smásagnasafn. 
Fyrir tveimur árum hugsaði ég: 
Hvernig í ósköpunum ætlarðu að 
tengja saman brúðkaupsferð afa 
og ömmu upp á Vatnajökul, Dalai 
Lama og frænda sem endurholdg
aðist sem krókódíll? Lausnin var að 
flæða úr einni sögu í aðra og skapa 
samt heildstæða sögu. Mig langaði 
að búa til heim þar sem einhvers 
konar tilviljanir og töfrar tengdu 
þetta allt saman. Ég vissi líka að 
þetta ætti allt heima í einni bók og 
yrði ein heild, ég vildi sýna fram á 
að allt er tengt í heiminum og allir 
tengjast öllu.“

Allsherjar endurhugsun
Í þessari bók ertu að lýsa kynslóð 
afa þíns og ömmu sem byggði allt 
frá grunni og endurnýtti allt, bar 
virðingu fyrir verðmætum og henti 
engu. Er þetta ein af lausnunum fyrir 
okkur?

„Já, það er þannig. Ein af lausn
unum er það sem amma sagði: 
Kláraðu matinn þinn og vertu í 
peysunni af stóru systur þinni! Þessi 
kynslóð byggði upp 20. öldina. Hún 
byggði hitaveitur og íþróttahallir, 
vegina, brýrnar og sjúkrahúsin. 
Þessi kynslóð fór í gegnum ýmis
legt, margir ólust upp við skort, 
en maður upplifir ekki að það hafi 
verið óhamingja í því að þurfa að 

stofna íþróttafélög eða jöklarann
sóknarfélag og búa til þá hluti sem 
við erfum. Þvert á móti, það er 
ákveðinn kraftur í frumkvöðla
and an um og því að stofna lýðveldi. 
Við héldum að við gætum tekið við 
þessu og byggt lúxus ofan á það og 
sýndarveruleika. Það er ekki þann
ig.

Stóra verkefnið fram undan er 
allsherjar endurhugsun. Ef við höld
um línulega áfram eins og ekkert sé 
þá fer ekki vel, það er vísindalega 
sannað. Það er samt ekki endilega 
neikvætt að vera hluti af kynslóð 
sem þarf að breyta hlutum. Það er 
mikil sköpun og hugsun í því. Það 
er heldur ekki endilega neikvætt að 
vera kynslóð sem hefur æðra hlut
verk, og í þessu tilfelli felst hlut
verkið í því að tryggja lífvænlega 
jörð fram á næstu öld. Það þarf að 
endurhanna nánast allt, það þarf að 
breyta allri orkuframleiðslu, mat
vælaframleiðslu, samgöngum og 
neysluvenjum á næstu 30 árum og 
helst fyrr.“

Er í alvöru einhver von um að það 
takist? Kína, Rússland og Banda-
ríkin virðast til dæmis ekki ætla að 
leggja mikið af mörkum og skortur á 
áhuga þeirra hlýtur að skipta máli.

„Ég er ekki gott viðmið á bjart
sýni. Ef það væru 0,1 prósent líkur 
á að þetta takist myndi ég halda í 
þetta 0,1 prósent. Og fræðimenn 
hafa sýnt fram á að það sé vel hægt 
að ná þessum markmiðum þótt það 
geti verið pólitískt erfitt og það er 

   Þarf að 
endurhanna    
      allt
Um tímann og vatnið er titill á nýrri bók 
eftir Andra Snæ Magnason. Þar fjallar hann 
á afar áhrifaríkan hátt um þá skelfilegu vá 
sem steðjar að mannkyni vegna loftslags-
breytinga og boðar róttækar lausnir.

„Mitt vandamál var að finna framtíðarsýn þar sem væru lausnir sem ég tryði sjálfur á.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VIÐ BÚUM VIÐ SIÐFERÐI-
LEGA KREPPU OG ERUM 
FÖST Í KERFI SEM ERFITT 
ER AÐ SLÍTA SIG ÚT ÚR EN 
ER EKKI AÐ FARA NÓGU 
HRATT Í RÉTTA ÁTT. 
NÆSTU 30 ÁR SNÚAST UM 
MIKLAR KERFISBREYT-
INGAR.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

N Ý R  R A N G E R

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

Ranger Wildtrak Double Cab 4x4 sjálfskiptur
Verð frá 7.690.000 kr.

Nýr Ford Ranger fæst í þremur búnaðarútfærslum sem eru Raptor og Wildtrak 
með 213 hestafla sparneytinni dísilvél sem togar 500 Nm og nýrri háþróaðri 10 
gíra sjálfskiptingu og XL útfærslu með 170 hestafla sparneytinni dísilvél sem 
togar 420 Nm og 6 gíra beinskiptingu.

NÝR FORD RANGER
Nýr Ford Ranger, mest seldi pallbíll í Evrópu, er sérstaklega vel byggður í alls 
konar verkefni hvort sem er í vinnu eða áhugamálin og með enn meiri tækni 
en nokkru sinni fyrr.  Þú upplifir öryggi í hvaða akstursaðstæðum og umhverfi 
sem er.

Ríkulegur staðalbúnaður 
Ranger Wildtrak Double Cab 
4x4 sjálfskiptur

• Dráttargeta 3.500 kg

• Veghæð 23,2 cm

• Árekstrarvari að framan, nemur einnig gangandi og hjólandi vegfarendur

• Veglínuskynjari

• Umferðaskiltalesari

• Nálægðarskynjarar að framan og aftan

• Bakkmyndavél

• FordPass samskiptakerfi með netttengingu

• Upphitanleg fram- og afturrúða

• SYNC3 raddstýrt samskiptakerfi með neyðarhringingu í 112

• Íslenskt leiðsögukerfi

• Driflæsing á afturdrifi

• Lyklalaust aðgengi og starthnappur

• Hlífðarplötur fyrir vél og eldsneytistank

• Xenon aðalljós með LED lýsingu

• ESC stöðugleikastýrikerfi

• Regnskynjari í framrúðu

• Eyðsla frá 9,3 l/100
Ford tekur þig lengra
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Ranger

Ranger Raptor Double Cab 4x4 sjálfskiptur, verð frá 9.990.000 kr. (sérpöntun)
Ranger XL Double Cab 4x4 beinskiptur, verð frá 6.490.000 kr. (sérpöntun)

Nýr Ranger frumsýndur Í DAG heilsíða 255x380 20191004_END.indd   1 04/10/2019   15:45



óljóst hvort við eigum tiltæka hug-
myndafræði sem ræður við svona 
stórt verkefni. Ég hef sveiflast í því 
hvort við séum að fara inn í óöld og 
kaos. Það er alveg gild skoðun og 
freistandi að skrifa napra bók um 
að allt sé að fara til andskotans. Ég 
hef lesið margar slíkar bækur.“

Um að þetta sé vonlaust?
„Já, og líka bækur þar sem því er 

haldið fram að öll okkar lífsgæði 
og réttindi séu til komin vegna olíu 
sem auðveldi okkur lífið og hafi 
skapað ákveðna blekkingu á síð-
ustu 200 árum, að við séum dæmd 
til að klára olíuna og steikja nátt-
úruna um leið. En ég vil leyfa mér 
að trúa því að þegar heil kynslóð 
ungmenna er komin með hugsjón 
og sér að hlutir verða að breytast 
og er komin með fyrirmyndir um 
það hvernig á að breyta því, þá 
muni hlutir breytast mjög hratt. 
En við sjáum vissulega tregðu sem 
er orðin glæpsamleg, eins og þann 
áróður sem hefur verið kostaður af 
hagsmunaaðilum. Hann er orðinn 
eins konar stríðsglæpur. Glæpur 
gegn mannkyninu og jörðinni í 
heild sinni.

Jú, jú, það var lítil ísöld og Vatna-
jökull var miklu minni á landnáms-
öld og náttúran hefur tekið miklum 
breytingum og þar hafa orðið sveifl-
ur. En þegar eðlisfræðin er skoðuð 
þá er staðreynd að CO2 fangar hita 
og meira CO2 fangar meiri hita. 
Það er jafn ljóst og að áfengi veldur 
ölvun og meira áfengi veldur meiri 
ölvun. Það eru ótal dæmi um ölvað 
fólk sem segist geta ekið eftir sex 
bjóra, en það er bara rugl. Þessir 
hópar sem afneita loftslagsvísind-
um reyna meðvitað að rugla okkur 
í ríminu og búa til hugmyndir um 
að málið sé hlaðið efasemdum. Þeir 
eru að verja gríðarlega fjárhagslega 
hagsmuni en tjónið sem þeir hafa 
valdið er nánast ómælanlegt. Við 
værum komin langt með að leysa 
vandann ef við hefðum byrjað fyrir 
30 árum.“

Ekki jarðvegur fyrir vantraust
Við höfum samt popúlísk öfl við völd 
víða um heim, eins og Trump og for-
seta Brasilíu. Heldurðu að álíka öf l 
gætu náð áhrifum hér á landi?

„Einhverjir daðra við það en ég 
er sannfærður um að það fái engan 
hljómgrunn því þessi popúlísku öfl 
eru byggð á fjarlægð við vísindin og 
vísindamenn. Ein mikilvægasta 
langtímarannsóknin á sýrustigi 
sjávar í heiminum kemur frá Jóni 
Ólafssyni haffræðingi og við eigum 
vísindamenn sem eru virtir um 
allan heim. Ef menn ætla að ata 
merka vísindamenn auri af þing-
pöllum og vísa í YouTube-mynd-
bönd, amerískar olíuhugveitur 
eða danska afneitunarsinna, þá 
segi ég bara: Guð hjálpi þeim! Við 
eigum frábæra vísindamenn í jökla-
fræðum, jarðeðlisfræði og eldfjalla-
fræðum og þeir standa allir nærri 
almenningi. Við eigum björgunar-
sveitir og félög eins og Jöklarann-
sóknafélagið þar sem sérfræðingar 
og almenningur vinna saman. Hér 
má vera gagnrýnin hugsun en hér er 
ekki jarðvegur fyrir vantraust.“

Þú hefur í mörg ár talað fyrir nátt-
úruvernd og oft fengið á þig óvægna 
gagnrýni.

„Ég tek það ekki mikið inn á mig. 
Ég hef kynnst svo mörgu góðu fólki 
gegnum þessa baráttu og hef sára-
sjaldan lent í leiðinlegum aðstæð-
um. Ég sé kannski eitthvað á netinu 
eða heyri utan að mér að einhverj-
um sé illa við mig. Ég hef átt í deilum 
við stóriðjuna og er málkunnugur 
mörgum af þeim sem ég hef átt í 
orrahríð við. Ég kann vel við þetta 
fólk í viðkynningu, en ef mér finnst 
stigið yfir mörkin í sannleikanum 
þá andmæli ég. Það er þá frekar að 
málefnið sjálft angri mig. Mér þykir 
sárt þegar ómetanleg svæði eru 
eyðilögð og mér þykir leitt að það 
þurfi að eyða svona mikilli orku í 
að verja dýrmæta náttúru.

Ég myndi ekki mála mig sem 
fórnarlamb eða píslarvott í þessum 
málum. Það getur vel verið að ég 
hafi misst af einhverjum tækifærum 
eða glatað einhverjum lesendum 
eða að það sé illt umtal einhvers 

staðar sem ég veit ekki af. Ég á ekk-
ert annað líf til samanburðar. Það 
má segja að þetta hafi blossað upp 
þegar listamannalaunaumræðan 
var hér um árið. Þá voru einhverjir 
viljugir að taka mig niður. Það var 
áður en orðið falsfréttir var orðið 
til, en allar fréttirnar voru rangar. 
Þá var ég á kafi í þessari nýju bók en 
það var talað eins og ég væri ekki að 
gera neitt.“

Er okkur ekkert heilagt?
Það virðist ríkja almennur skilning-
ur á að við þurfum að vera hófsam-
ari en við erum en svo koma skila-
boðin: Yfirvofandi orkuskortur! Er 
það hræðsluáróður?

„Í bókinni er ég viljandi að f lýja 
hina þrúgandi innri umræðu um 
orkumálin og reyna að sjá heiminn 
í stærra samhengi. Það er auðvitað 
hlægilegt, þegar Íslendingar eru 
stærsti raforkuframleiðandi í heimi, 
að hægt sé að birta fyrirsagnir um 
orkuskort. Hann á að ógna okkur 
svo að við eigum að titra og skjálfa 

vegna þess að það á hugsanlega að 
fara að taka eitthvað af okkur. Þarna 
er tekinn svo stór sveigur að manni 
finnst eiginlega ekkert ómögulegt 
þegar kemur að því að stilla fólki 
upp við vegg. Ég veit að f lestir for-
stjórar orkufyrirtækjanna skrifa 
ekki undir þetta. Bitcoin er síðan 
annar kapítuli, þar er verið að 
brenna orku til að skapa sýndar-
veruleika og eyða dýrmætum berg-
vatnsám á Íslandi.

Heilagleiki er nokkuð sem ég velti 
fyrir mér í þessari bók. Þar segi ég 
frá Helga Valtýssyni, sem var fædd-
ur 1877 og eyddi nokkrum sumrum 
við rannsóknir á Kringilsárrana frá 
árinu 1939. Hvernig hann orðar 
upplifun sína á náttúrunni er eitt-
hvert hlaðnasta líkingamál sem ég 
hef nokkru sinni rekist á í íslenskri 
bók. Hann talar um að hann hafi 
fundið „þagnarþrungna geimvídd 
Guðs“ uppi á Vesturöræfum. Þá fer 
ég að velta fyrir mér: Er okkur ekk-
ert heilagt? Svæðið þar sem hann 
fann þennan helgidóm er horfið og 
við sjáum Amasonskógana brenna. 
Paradís brennur. Verðum við 
kannski að fara að tengja okkur inn 
í heilagleikann? Verð ég að tala um 
hagkvæmni og hagvöxt eða má ég 
segja að eitthvað sé heilagt? Höfum 
við hugsanlega tapað einhverri 
tengingu við raunveruleikann – 
og þá á ég við náttúruna? Öll þessi 
ímyndaða skynsemi og hagkvæmni 
er að ýta okkur fram af brúninni, nú 
þegar undirstöður lífsins virðast 
ætla að bresta.“

Talandi um heilagleika. Dalai 
Lama er persóna í þessari bók. 
Hvaða áhrif hafði það á þig að hitta 
Dalai Lama?

„Það var auðvitað magnað. Við 
hittumst í tvígang og ræddum 
saman í næstum þrjár klukku-
stundir samtals. Þetta var eins og að 
láta söguna sjálfa segja þér söguna. 
Þegar hann talaði um fundi sína 
með Maó sem síðar sveik hann þá 
fannst mér það nánast óraunveru-
legt, þarna var drengurinn sem ég 
las um í bókinni Sjö ár í Tíbet að 
segja mér frá Maó. Það er lærdóms-
ríkt að sjá hvernig hann bregst við 
mótlæti og hversu sterkum gildum 
friðsamlegrar baráttu hann heldur 
á lofti. Hann var rekinn í útlegð og 

þjóð hans og menning troðin niður. 
Hann talar ekki illa um Kínverja og 
er tilbúinn að afskrifa fortíðina og 
vísar þar réttilega til Evrópu, hún 
stæði í ljósum logum ef Evrópu-
búar væru alltaf að velta sér upp 
úr seinni heimsstyrjöldinni. Menn 
gætu hefnt sín alveg endalaust. Við-
tölin fóru víða og hann virðist geta 
skipst milli gleði og sorgar í sömu 
setningu. Ég gat spurt hann um lífið, 
dauðann, framtíðina og umhverfis-
mál, jafnvel tilgang lífsins. Í viðtal-
inu sem ég tók við hann talaði hann 
um að einn megintilgangurinn væri 
að gera gagn, en ekki bara það held-
ur líka að verða öðrum að gagni.“

Þú trúir á það?
„Ég myndi ekki neita því. Við 

höfum verið að ganga í gegnum 
langt tímabil þar sem einstakling-
urinn á að setja sjálfan sig í fyrsta 
sæti. Að sumu leyti þvert á það sem 
fyrri kynslóðir gerðu þar sem það 
var dyggð að fórna sér fyrir aðra. Í 
dag er það jafnvel kallað meðvirkni 
en kannski er meiri sannleikur í því 
sem sú kynslóð var að gera.“

Sambandsleysi við tímann
Bókin heitir Um tímann og vatnið 
og þú tengir lesandann mjög vel 
og skemmtilega við tímann, eins 
og þegar þú bendir á að það sé ein-
ungis tuttugu og ein amma síðan 
Jesús fæddist. Þú lokar svo bókinni 
árið 2102 með barnabörnum dóttur 
þinnar, af hverju vildirðu gera það?

„Sambandsleysi við tímann er 
grundvallargalli hjá okkur. Bæði 
tilfinning fyrir fortíð og djúp til-
finning fyrir náinni framtíð. Þaðan 
kemur þessi hugarleikfimi mín. Ég 
tengi djúpt við afa mína og ömmur 
og spegla það fram í tímann. Það 
sem við gerum í dag hefur bein áhrif 
á afkomendur okkar. Miðað við það 
hvernig við tökum ákvarðanir og 
hvernig kerfi okkar eru uppbyggð 
erum við ekki að búa í haginn fyrir 
næstu kynslóðir. Við búum við sið-
ferðilega kreppu og erum föst í 
kerfi sem erfitt er að slíta sig út úr 
en er ekki að fara nógu hratt í rétta 
átt. Næstu 30 ár snúast um miklar 
kerfisbreytingar.“

Þú heldur að það takist að koma 
þeim á?

„Það væri fáránlegt að reyna það 

ekki. Út frá þeirri staðreynd að CO2 
fangar hitann þá munar um allt. 
Jafnvel þótt við náum bara 10 pró-
sent árangri þá munar um það.

Við erum ekki lengur tengd við 
jörðina á náttúrulegan hátt. Ofur-
kraftarnir sem olían færði okkur 
eru rosalegir og hafa blindað okkur. 
Við erum komin svo óralangt frá því 
sem mannkynið var fyrir 200 árum. 
Við þurfum að leita aftur í lífrænar 
aðferðir en um leið erum við sam-
ofin tækninni og við þurfum að 
finna leiðir til að létta okkur lífið án 
þess að grafa undan komandi kyn-
slóðum. Við héldum að næstu 30 
ár myndu snúast um meiri sýndar-
veruleika og gervigreind, en í raun-
inni munu þau snúast um mat, orku, 
samgöngur, votlendi, breytta neyslu 
og byggingartækni. Næstu áratugir 
munu snúast um hinn áþreifanlega 
veruleika, lofthjúpinn og hafið. Á 
meðan vísindamenn telja að við 
getum haft einhver áhrif þá ber 
okkur öllum skylda til að gera okkar 
besta.“

EF MENN ÆTLA AÐ ATA 
MERKA VÍSINDAMENN 
AURI AF ÞINGPÖLLUM OG 
VÍSA Í YOUTUBE-MYND-
BÖND, AMERÍSKAR OLÍU-
HUGVEITUR EÐA DANSKA 
AFNEITUNARSINNA ÞÁ 
SEGI ÉG BARA: GUÐ HJÁLPI 
ÞEIM!

VIÐ HÉLDUM AÐ NÆSTU 
30 ÁR MYNDU SNÚAST 
UM MEIRI SÝNDARVERU-
LEIKA OG GERVIGREIND, 
EN Í RAUNINNI MUNU ÞAU 
SNÚAST UM MAT, ORKU, 
SAMGÖNGUR, VOTLENDI, 
BREYTTA NEYSLU OG 
BYGGINGARTÆKNI.

Andri Snær segir að það hafi verið næstum óraunverulegt að hlusta á Dalai Lama tala um kynni sín og Maós formanns. MYND/ ARNAR ÞÓRISSON
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HELGAR-
SPRENGJA

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM

4. - 7. OKTÓBER

25% 
Gildir ekki um vörur á áður 

niðursettu verði.

www.pier.is
Þetta tilboð gildir 4. - 7. október. Gildir ekki með öðrum tilboðum.

SELFOSS
LAU 10-18  SUN 12-18 - VIRKIR DAGAR 11- 18:30

KORPUTORG
LAU OG SUN 12-18 - VIRKIR DAGAR 11- 18:30
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„Á vormánuðum 2017 kærði dóttir 
mín mjög alvarlegt kynferðis
of beldi til lögreglu. Maður sem hún 
þekkti lítillega beitti hana blekk
ingum og þóttist vera annar maður. 
Hann braut á henni kynferðislega 
ítrekað og með alvarlegum hætti. 
Málið var f lókið og tók fjóra mán
uði í rannsókn.

Í upphafi leitaði dóttir mín í 
Bjarkarhlíð. Þar fékk hún hlýlegar 
móttökur frá fagfólki og þaðan var 
máli hennar komið í farveg til lög
reglu. Bjarkarhlíð er góður staður 
fyrir þolendur að leita til.

En það sem tók við hjá lögreglu er 
ámælisvert að mínu mati.

Ég myndi lýsa ferlinu sem kerfis
villu því það er stórgallað ferli frá 
upphafi til enda.

Það er tekin skýrsla af þolanda 
ítrekað. Þolendur þurfa að endur
taka frásögn sína aftur og aftur.

Hún var send í sálfræðimat og 
niðurstaðan var að hún væri skýr 
og f lott ung kona með engan undir
liggjandi vanda. Í skýrslunni var 
sérstaklega tekið fram í niðurstöð
um að eftir þetta hrottalega of beldi 
þyrfti hún sértæka áfallameðferð. 
Réttargæslumaður og lögregla sem 
fengu skýrsluna í hendur sáu hins 
vegar enga ástæðu til að nefna við 
hana niðurstöðuna og brýna þörf 
á áfallameðferð eða hvar hana væri 
að finna.

Það var gert ráð fyrir að dóttir 
mín myndi lesa skýrsluna og með
taka efni hennar og síðan finna út 

úr því sjálf hvar og hvernig hún 
gæti sótt sér slíka aðstoð. Hún var 
í engu ástandi til þess og á þessum 
tímapunkti sá ég að ég þyrfti að 
taka málin í mínar hendur og gæta 
hennar enn betur en ég hafði gert 
í þessu ferli. Ég sá að enginn þol
andi getur gengið einn í gegnum 
þetta ferli hjá lögreglu. Það þarf 
ástvini og sterkt bakland. Það eiga 
því miður ekki allir, og sú hugsun 
leitaði á mig á meðan ég studdi við 
dóttur mína.

Rannsóknarlögreglan sem stýrði 

málinu kom fram við dóttur mína 
af slíkum ruddaskap. Hún sagði 
við hana ískalt og án samúðar að 
leita sér hjálpar. Og varpaði á hana 
skömminni og sagði málið hafa haft 
slæm áhrif á þann sem hún kærði 
upphaflega. Ég kvartaði yfir henni 
við þáverandi yfirmann kynferðis
brotadeildar. Yfirmaður hennar 
sagðist ekki geta farið fram á að hún 
bæðist afsökunar heldur þyrfti hún 
að finna það hjá sjálfri sér vildi hún 
gera það.

Ég velti því fyrir mér hvort það sé 

Dóttir mín   
 var bara 
málsnúmer
Móðir ungrar konu sem kærði alvarlegt 
kynferðisofbeldi til lögreglu vill viðhorfs-
breytingu og breytt verklag. Hún skrifar 
opið bréf til dómsmálaráðherra um reynslu 
sína af því að standa við hlið dóttur sinnar. 

Mæðgurnar vilja báðar viðhorfsbreytingu og breytt verklag innan lögreglunnar. Tafir á málinu, erfið samskipti og viðmót jók á mikla vanlíðan og áfallastreitu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Mó ð i r  u n g r a r 
konu sem kærði 
alvarlegt kyn
ferðisbrot t i l 
lög reglu f y rir 
tveimur árum 

segir ferlið hafa reynst dóttur sinni 
erfið þrautaganga. Það sem var 
henni hvað erfiðast varðar rann
sókn málsins og viðtökur hjá lög
reglu.

Gerandinn var dæmdur í fjög
urra ára fangelsi í Héraðsdómi 
Reykjaness í vor, kynferðisbrot 
hans voru í dómsorði sögð alvarleg 
og áhrif þeirra á ungu konuna djúp
stæð.

Þrátt fyrir alvarleika brotanna 
upplifði unga konan að sögn móð
urinnar að henni væri ekki trúað. 
Hún var látin endurtaka vitnisburð 
sinn ítrekað og þurfti að undir
gangast sálfræðimat.

Þegar málið var loks sent héraðs
saksóknara hafi það svo verið sent 
aftur til lögreglu vegna vankanta á 
rannsókninni. Það vantaði að yfir
heyra tvö vitni. Lögregla hafi þá 
tekið sér fjóra mánuði í að lagfæra 
þessi atriði áður en málið var aftur 
sent héraðssaksóknara.

„Hjá lögreglu var dóttir mín 
kennitala á blaði með málsnúmer, 
ekki eins og hún væri í raun og veru 
af holdi og blóði og hefði tilfinn
ingar. Hún var að upplifa verstu 
martröð lífs síns,“ segir móðirin 
sem skrifar opið bréf til dómsmála
ráðherra.

Bréf frá móður

Í spennitreyju 
réttargæslukerfisins

Auðkennaþjófnaður, nauðgun og fleiri 
alvarleg kynferðisbrot
Í vor hlaut 26 ára karlmaður 
fjögurra ára fangelsisdóm í 
Héraðsdómi Reykjaness fyrir að 
hafa villt á sér heimildir og fengið 
unga konu til kynmaka. Maðurinn 
fékk hana til að koma á hótelher-
bergi með bundið fyrir augun þar 
sem hann síðan nauðgaði henni 
og kúgaði hana til kynmaka með 
öðrum mönnum. Blekkingar 
mannsins voru úthugsaðar. Hann 
stofnaði Snap chat-reikning þar 
sem hann þóttist vera annar 
ungur maður sem hún þekkti. 
Hann átti í samskiptum við hana í 
20 mánuði undir fölsku flaggi.

Konan kærði manninn sem 
hún taldi hafa brotið á sér 
fyrir nauðgun til lögreglu árið 
2017. Við rannsókn málsins hjá 
lögreglu kom svo auðkenna-
þjófnaðurinn í ljós og hver hinn 
sanni gerandi var.

Höfðað var sakamál vegna 
nauðgunar og kynferðisbrota 
en ekki var hægt að höfða mál 
vegna unga mannsins sem var 
ranglega sakaður um nauðgun og 
kúgun. Engin ákvæði eru til sem 
gera auðkennaþjófnað refsi-
verðan hér á landi.
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VINSÆLASTA UNGBARNAHREIÐUR Í 
BRETLANDI LOKSINS FÁANLEGT 

Á ÍSLANDI!

Vinsælasta svefnhreiður í Bretlandi 
sem veitir barninu öryggi og 
þægindi á meðan það sefur, 
leikur sér eða við bleyjuskipti.

your sleep expert

0-8MÁNAÐA

Framleitt úr hágæða efnum 
Framleitt úr hágæða efnum. Ytra 
byrði er 100% hágæða bómull. 
Fylling er án ofnæmisvaldandi efna 
og andar vel. Mjúk og örugg fyrir 
húð barnsins.

Margfalt notagildi

 
Hægt að nota í rúmi eða sem 
innlegg í vöggu eða vagn. 
Hentar vel í ferðalagið eða 

Létt og meðfærilegt 
Auðvelt að ferja á milli  herbergja.

Fáanlegt í þremur litum

Grátt Bleikt Blátt

9.900 kr.

your sleep expert

FRÍ HEIMSENDING
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Í byrjun 
maí 2017:
n  Málið er 

kært til 
lögreglu.

Í lok ágúst 2017:
n  Málið telst upplýst 

og rannsókn hætt.

Í lok janúar 2018:
n  Málið sent til 

héraðssak-
sóknara. En 
sent strax aftur 
til lögreglu 
með beiðni um 
frekari skýrslu-
töku.

Í lok maí 2018:
n  Ákæra gefin út. 

Það líður heilt 
ár þangað til 
dómur fellur, 
biðin reynist 
þolanda mjög 
erfið.

Tímalína frá ákæru til dagsins í dag

Í lok maí 
2019:
n  Dómur 

fellur.  
Gerandi er 
dæmdur í 
fjögurra ára 
fangelsi.

Í lok júní 
2019:
n  Málinu er 

áfrýjað 
til Lands-
réttar.

?Í byrjun 
október 
2019

 
 Móðir og 

dóttir fara á fund 
lögreglustjóra höfuð-
borgarsvæðisins þar 

sem þær fá þær skýringar 
að tafir séu á því að ljúka 

málinu vegna tveggja 
óskyldra umfangs-
mikilla mála í rann-

sókn.

 
Í fimm 

mánuði spyr 
móðirin hvers vegna 
málið sé ekki sent til 

héraðssaksóknara. En 
fær þau svör að verið 

sé að hnýta lausa 
enda.

 
Á þessum 

tíma kvartar móð-
irin yfir töfum í rann-

sókn og kuldalegri fram-
komu lögreglu við dóttur 
sína. Dóttir hennar þarf til 
dæmis ítrekað að endur-

taka framburð sinn og 
sálfræðimati er ekki 

fylgt eftir.

MÁLSMEÐFERÐAR-
TÍMI VIÐ RANNSÓKN
Á NAUÐGUNUM ER 
239 DAGAR.

Í lok apríl 2018:
n  Málið sent aftur 

frá lögreglu  
til héraðssak-
sóknara.

ekki gerð krafa um hæfni í mann
legum samskiptum. Þessa hæfni 
skorti þessa konu sem rannsakaði 
mál hennar. Hjá lögreglu var dóttir 
mín kennitala á blaði með máls
númer en ekki manneskja af holdi 
og blóði með tilfinningar.

Dóttir mín var að ganga í gegnum 
verstu martröð lífs síns og þá skyldi 
maður ætla að starfsmenn kyn
ferðisbrotadeildar hefðu sérstakt 
verklag í því hvernig komið er fram 
við þolendur.

Málið er kært til lögreglu í byrjun 
maí 2017 og sumarið varð óbæri
legt. Það fengust litlar sem engar 
upplýsingar um gang mála. Réttar
gæslumaður hennar hafði ekkert 
frumkvæði og gerði lítið nema sér
staklega væri eftir því leitað. Eftir 
sumarið var fenginn nýr réttar
gæslumaður henni til handa.

Eftir að málið taldist upplýst hjá 
lögreglu í lok ágúst, tók við margra 
mánaða bið. Og á meðan ýtti ég 
á eftir því að málið færi á ákæru
svið lögreglu og þaðan til héraðs
saksóknara. Það liðu fimm heilir 
mánuðir þangað til málið  var sent 
til saksóknara. Svörin sem ég fékk 
var að það væri verið að hnýta 
alla lausa enda. Annað átti eftir að 
koma í ljós því um leið og málið 
barst héraðssaksóknara var það 
sent aftur til lögreglu og beðið um 
skýrslutöku af tveimur aðilum til 
viðbótar. Lögregla tók sér margar 
vikur í verkið og ég óskaði þess að 
fá fund með lögreglustjóra höfuð
borgarsvæðis um framganginn og 
orsakir fyrir töfum. Ég og dóttir 
mín fórum saman á fundinn og 
kvörtuðum yfir vinnubrögðum 
lögreglu. Þar fengum við þau svör 
að mál dóttur minnar hefði tafist 
vegna þess að lögreglumenn væru 
allir uppteknir í tveimur öðrum 
óskyldum málum. Tveir karlmenn 
væru í gæsluvarðhaldi og allt tiltækt 
lið ynni að rannsókn þeirra mála. 
Við fengum líka að heyra að rann
sókn á brotum gegn dóttur minni 
hefði í raun gengið hraðar fyrir sig 
en í öðrum svipuðum málum vegna 
þess þrýstings sem ég beitti.

Þetta fannst mér sláandi upp
lýsingar. Þetta er kerfisvilla og léleg 
verkefnastjórnun. Að mál sem er 
upplýst og farið til saksóknara tefj
ist aftur hjá lögreglu í 9 vikur vegna 
annarra óskyldra mála. Mál hennar 
lenti aftast í forgangsröðinni þó 
það hafi verið forgangsmál hjá hér
aðssaksóknara. Það þarf varla að 
hafa orð á því hvernig henni og fjöl
skyldu hennar leið á meðan. Hvað 
ef önnur stærri mál hefðu komið 
upp í kjölfarið. Hefði hún þurft 
að bíða enn lengur? Hvað finnst 
lögreglu og ráðherra ásættanlegt í 
þessum efnum?

Í lok maí 2018 var gefin út ákæra. 
Þá tók við önnur bið, því það tók 
heilt ár að fá niðurstöðu dóms. 
Gerandinn var dæmdur í fjögurra 
ára fangelsi fyrir kynferðisbrotin 
gagnvart dóttur minni í maí á þessu 
ári. Þeirri niðurstöðu áfrýjaði hann 
og við vitum ekki hvað þarf að bíða 
lengi eftir því að Landsréttur taki 
málið fyrir. Ég hef fengið að vita að 
miðað við stöðu mála hjá réttinum í 
dag gæti biðin orðið allt að 16 mán
uðir.

Það er ekki hægt að bjóða þol
endum alvarlegs of beldis þessi 
vinnubrögð og það er ekki nóg að 
koma á fót hverri nefndinni á eftir 
annarri sem ætlar sér að bæta úr 
meðferð þessara mála. Ég get nefnt 
þá staðreynd að í umboði dóms
málaráðuneytis starfar nefnd sem 
vinnur tillögur um að bæta ferli og 
vinnu í þessum málaflokki. Enn eru 
engar niðurstöður nærri ári seinna. 
Það þarf framkvæmdir og algjöra 
viðhorfsbreytingu. Það skal eng
inn efast um það að þeim sem kæra 
kynferðisof beldi til lögreglu er það 
þungbær og erfið reynsla. Þeir sem 
gera það eru hetjur í mínum huga. 
Það getur enginn gengið einn slíka 
þrautagöngu og því miður eiga ekki 
allir aðstandanda sem er tilbúinn 

að vaða eld og brennistein til þess 
að hringja símtölin, mæta á fundi 
og þrýsta á kerfið.

Ég fór einnig á fund Höllu Gunn
arsdóttur, sem leiðir starf stýrihóps 
um heildstæðar úrbætur varðandi 
kynferðisof beldi og ítrekaði fyrir 
henni mín sjónarmið. Þeir þol
endur sem á eftir koma verða að fá 
betri meðferð. Upplýsingagjöf til 
þeirra þarf að vera betri. Þeir eiga 
að vera aðilar máls en ekki vitni. En 
mergur málsins er þessi. Það þarf 
meira fjármagn, það þarf f leira fólk, 
það þarf viðhorfsbreytingu hjá lög
reglu og betri verkefnastýringu til 
þess að ljúka rannsóknum þessara 
mála á viðunandi hátt. Enginn á að 
vera aftast í bunkanum.

Kæri dómsmálaráðherra, Áslaug 
Arna Sigurbjörnsdóttir, það er 
einlæg von mín sem móður að þú 
takir þennan málaf lokk á hærra 
plan og látir verkin tala. Ég trúi því 
og treysti, miðað við fjölda mála 
sem kærð eru, að við sem samfélag 
getum gert betur. Og að við getum 
komið fram af virðingu við þol
endur of beldis. Enginn telji sig vera 
einan í þrautagöngunni.“ 

 

MÁL HENN-
AR LENTI 
AFTAST Í 
FORGANGS-
RÖÐINNI. 
NÍU HEILAR 
VIKUR Í LÍFI 
DÓTTUR 
MINNAR.

 
 

Í LOK MAÍ 
2018 VAR 
GEFIN ÚT 
ÁKÆRA. ÞÁ 
TÓK VIÐ 
ÖNNUR BIÐ, 
ÞVÍ ÞAÐ TÓK 
HEILT ÁR AÐ 
FÁ NIÐUR-
STÖÐU 
DÓMS. 

Lögregla vill bæta stöðu rannsókna
Í ársskýrslu lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu, LRH, er 
fullyrt að rannsóknir kynferðis-
brota og heimilisofbeldismála 
hafi á síðustu árum verið settar 
á oddinn hjá embættinu. Ný við-
mið hafi verið sett á síðasta ári 
um þann fjölda mála sem er til 
afgreiðslu eða rannsóknar hverju 
sinni. 

Hófu átak 2018 
„Viðmiðin voru sett út frá flæði 
mála inn og út úr deildinni. 
Þannig eru viðmiðin núna að 
opin mál séu ekki fleiri en 140 
til 160 hverju sinni og reynt að 
halda í við þann fjölda mála sem 
í deildina berast og helst gott 
betur,“ segir Ævar Pálmi Pálma-
son, aðstoðaryfirlögregluþjónn 
hjá LRH.

Árið 2018 hófst átak sem 
miðaði að því að efla rannsóknir 
kynferðisbrota og tryggja af-

greiðslu þeirra. Munurinn á fjölda 
afgreiddra mála er sá að árið 2017 
voru afgreidd 35% færri mál en 
komu inn til rannsóknar. Árið 
2018 tókst að snúa þessari þróun 
við þannig að á því ári tókst að 
afgreiða 9% fleiri mál en komu 
inn. Það verður að teljast ágætis 

árangur þar sem kærur vegna 
kynferðisbrota árið 2018 voru 
34% fleiri en meðaltal þriggja 
undanfarinna ára.

Þrettán stöðugildi 
Varðandi fjölda rannsóknar-
lögreglumanna sem að mála-
flokknum koma, þá eru þrettán 
stöðugildi í kynferðisbrotadeild. 
Af þeim er einn aðstoðaryfirlög-
regluþjónn, þrír lögreglufulltrúar 
og níu rannsóknarlögreglumenn. 
En hafa verður í huga að fleiri 
koma að rannsóknum og þar ber 
fyrst að nefna tvo ákærendur og 
einn starfsmann í stoðþjónustu. 
Með aukinni fjárveitingu til 
málaflokksins, sem kom í kjölfar 
aðgerðaáætlunar um meðferð 
kynferðisbrota, var fjölgað 
um sex starfsmenn hjá LRH frá 
1. apríl 2018; fjóra rannsóknar-
lögreglumenn, einn ákæranda og 
einn starfsmann í stoðþjónustu.

ÁRIÐ 2018 TÓKST AÐ 
SNÚA ÞESSARI ÞRÓUN 
VIÐ ÞANNIG AÐ Á ÞVÍ ÁRI  
TÓKST AÐ AFGREIÐA 9% 
FLEIRI MÁL EN KOMU INN.
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Verkfæralagerinn

Í tilefni 25 ára afmælis okkar ætlum við að 
þakka fyrir okkur með:

af öllum vörum



Kynferðisofbeldi 1. hluti af 5

„Ég ætlaði aldrei að kæra. Vinnu-
veitandi minn tók eftir mikilli 
vanlíðan. Ég mætti illa í vinnu og 
gaf óljósa skýringu á því. Sagði ein-
faldlega að það væri búið að ganga 
svolítið á hjá mér. Vinnuveitandinn 
bað um fund með mér og ég sagði 
honum allt af létta. Í framhaldinu 
fylgdi hann mér í Bjarkarhlíð og 
þar var tekið vel á móti mér. Ég 
var spurð hvort ég vildi kæra og ég 
svaraði, nei, ekki séns! Ég gat ekki 
hugsað mér það þá. En það átti eftir 
að breytast. Ég smám saman áttaði 
mig á því að ég þyrfti þess og fann 
til ábyrgðar. Ég vildi ekki að sá sem 
braut á mér myndi meiða fleiri. 

Ég fór á lögreglustöðina með vin-
konu minni og réttargæslumaður 
fylgdi mér. Ég beið lengi niðri í and-
dyrinu og hitti svo rannsóknarlög-
reglumanninn og tvo aðra til við-
bótar. Ég sagði frá og fann strax að 
þeim fannst frásögnin skrýtin. Þau 
reyndar sögðu það beint við mig. 
Að þau skildu málið ekki. Að þetta 
væri svo ótrúlega skrýtið mál og 
f lókið. Mér fannst viðmótið strax 
kuldalegt.

Svo fékk ég símtal frá réttar-
gæslumanni mínum sem tjáði 
mér að annar maður hefði verið 
handtekinn. Ég fékk ekki að vita 
af hverju þó að seinna hafi komið 
í ljós að þarna hefði hinn rétti ger-
andi verið handtekinn. Þegar ég fór 
aftur í skýrslutöku til lögreglunnar 
var ég ítrekað spurð hvort ég hefði 
tekið eftir því hvort viðkomandi 
hefði verið með skegg. Svo skellti 
rannsóknarlögreglukonan því 

fram að annar maður hefði játað á 
sig verknaðinn. Hún hreytti þessu 
í mig. Ég fékk taugaáfall.

Ég vissi samt að ég bar ekki 
ábyrgð á því hvernig komið var. 
Gerandinn villti á sér heimildir, 
þóttist vera maðurinn sem ég 
kærði. En rannsóknarlögreglan 
sýndi mér ískalda fyrirlitningu og 
spurði mig hvort ég vissi hvað sá 
sem ég kærði hefði þurft að ganga 
í gegnum. Hvernig honum liði? 

Hún varpaði skömminni á mig. 
Hún sýndi aldrei þessar áhyggjur 
af minni líðan.

Ég og sá sem ég kærði upphaflega 
erum félagar. Við vitum og skiljum 
að það er gerandinn sem á sök á 
öllum þessum sársauka. Hans er 
skömmin, ekki mín og ekki okkar. 
En það gerði ekki lögreglan.

Réttargæslumaður minn sagði 
lögregluna vilja senda mig í geð-
rannsókn. Ég var send í sálfræði-
mat. Ég fékk ekki að vita af hverju 
ég var send í þetta mat. Hvort það 
væri mér til stuðnings eða nauðsyn-
legt við rannsókn málsins. Niður-
staðan var að ég væri skýr og við 
góða heilsu en þyrfti mikla og sér-
tæka áfallahjálp. En það var ekki 
minnst á það við mig. Þetta skipti 
engu máli.

Ég var oft nálægt því að gefast 
upp. Ég grét eftir hvert einasta 
skipti sem ég þurfti að hitta þessa 
konu sem rannsakaði mál mitt. En 
mamma stappaði í mig stálinu og sú 
tilhugsun að hann gæti gert þetta 
við f leiri. Mig langaði ekkert til að 
hætta við en var oft að bugast. Ég 
skil vel fólk sem treystir sér ekki til 
að kæra þegar framkoman er svona.  
Ég þarf að glíma við af leiðingar 
kynferðisof beldisins allt mitt líf. 
En nú þarf ég líka að glíma við van-
traust og sársauka eftir samskiptin. 
En ég vil samt taka það fram að ég 
er þakklát lögreglunni fyrir sitt 
starf, það er bara viðmótið sem 
jók á áfallið. Þolendur ættu ekki að 
þurfa sérstaklega að leita sér hjálpar 
vegna framkomu lögreglu við sig.“

Grét eftir hvert einasta 
skipti hjá lögreglunni
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Tölfræði vegna ársins 2018 fyrir landið alltFrásögn ungu konunnar

SVO SKELLTI RANN-
SÓKNARLÖGREGLUKONAN
ÞVÍ FRAM AÐ ANNAR 
MAÐUR HEFÐI JÁTAÐ Á 
SIG VERKNAÐINN. HÚN 
HREYTTI ÞESSU Í MIG. ÉG 
FÉKK TAUGAÁFALL.

„Ég vil samt taka það fram að ég er þakklát lögreglunni fyrir hennar starf, það er bara viðmótið sem jók á áfallið,“ segir unga konan sem lýsir viðmóti lögreglu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

239 
MÁLSMEÐFERÐAR-
DAGAR Á NAUÐGUN
Í RANNSÓKN.

41% 
KÆRÐRA NAUÐGANA 
FER Í ÁKÆRUMEÐFERÐ.

24% 
MÁLA ERU ENN
Í VINNSLU.

107 
NAUÐGANIR FÓRU Í 
ÁKÆRUMEÐFERÐ.
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Hanna Rún Bazev Óladóttir samkvæmisdansari á von á sínu öðru barni. Hún hefur mjög viðkvæma húð og hefur í gegnum tíðina prófað alls konar krem, 
bæði dýr og ódýr, en aldrei fundið neitt sem hún var ánægð með fyrr en hún kynntist KOLLAGENINU frá COLWAY. MYND/HEIÐA HB

Ástfangin af kollagen 
húðvörunum frá Colway
Hanna Rún Bazev Óladóttir, samkvæmisdansari, móðir og hönnuður, mælir 
hiklaust með KOLLAGEN húðvörunum frá Colway, ekki bara glæsilegri 
hönnun þeirra heldur innihaldi allrar húðvörulínunnar. Hún segist elska 
þessar vörur og mælir glöð með þeim fyrir allar konur. ➛2

100% HREINT  
KOLLAGEN  

FYRIR ANDLITIÐ

Fæst í flestum apótekum, heilsuhúsum, 
www.lyfja.is og www.heilsanheim.is

Gíneumaðurinn Cheick 
Ahmed Tidiane Bang
oura skemmtir þessa 
dagana íslenskum börn
um og eldri borgurum 
með afrískum trumbu
slætti, söng og dansi. 
Hann er forsprakki 
afrísku menningarhátíð
arinnar Far Fest Afríka 
sem er tíu ára í ár.
helgin  ➛6



líkamskremin. Þau nota ég alltaf 
eftir sturtuna,“ segir Hanna Rún. 
„Ég gef KOLLAGEN húðvöru-
línunni mín bestu meðmæli,“ segir 
Hanna Rún.

KOLLAGEN beint á húðina
„Með því að bera KOLLAGENIÐ 
beint á húðina, og á þá staði sem 
okkur finnast vera farnir að láta á 
sjá, náum við að vinna gegn þessari 
náttúrulegu öldrun húðarinnar 
sem fylgir aldrinum og minnkandi 
framleiðslu kollagensins í líkam-
anum. Kollagenið hægir á öldrun 
húðarinnar, gerir húðina stinnari 
og teygjanlegri og vinnur gegn 
fínum línum og hrukkum. Það 
gefur húðinni góðan raka og mikla 
næringu og húðin verður stinnari 
og fallegri. Rannsóknir sýna að 
hægt er að bæta sér upp minnkandi 
kollagenframleiðslu líkamans með 
því að bera kollagenið beint á húð-
ina. Einnig mæli ég með inntöku á 
KOLLAGENI, það hjálpar heilmikið 
til ásamt því að það vinnur gegn 
stirðleika og liðverkjum.

Á meðgöngu og eftir fæðingu
Barnshafandi konur ættu að hugsa 
sérstaklega vel um húðina þar sem 
hún teygist ótrúlega mikið á með-
göngunni og skilur oftar en ekki 
eftir sig slitför og ör. Með því að 
nota KOLLAGEN húðvörurnar má 
minnka líkurnar á þessu hvimleiða 
sliti og örum. Einnig eykur það 

almenna vellíðan á 
meðgöngunni að gefa 
sér góðan tíma í ann-
ríki dagsins og hugsa 
vel um líkamann,“ 
segir Sigrún Kjartans-
dóttir heilsuráðgjafi. 

Sölustaðir: Apótek 
Garðabæjar, Apótek 
MOS, Apótekarinn, 
Apótekið, Heilsuhús-
ið, Heilsuver, Lyf og 
heilsa, Lyfja, Lyfjaver, 
Lyfsalinn í Glæsibæ, 
Urðarapótek, www.
lyfja.is og www.
heilsanheim.is.

Hanna Rún Bazev Óladóttir 
samkvæmisdansari, hönn-
uður, móðir og lífsstílssnapp-

ari, hugsar mjög vel um heilsuna. 
Það skiptir hana miklu máli bæði 
að líta vel út og líða vel.

Hanna Rún hefur undanfarin ár 
ferðast út um allan heim og keppt 
í samkvæmisdansi ásamt eigin-
manni sínum Nikita Bazev fyrir 
Íslands hönd með mjög góðum 
árangri. Saman eiga þau soninn 
Vladimir Óla og eiga von á lítilli 
stúlku um áramótin. Hanna Rún 
tók einnig þátt í sjónvarpsþætt-
inum „Allir geta dansað“ þar sem 
hún dansaði sig með glæsibrag inn í 
úrslitin með Bergþóri Pálssyni.

Loksins réttu húðvörurnar
„Ég er hreinlega ástfangin af 
KOLLAGEN kremunum frá Colway. 
Ég hef alltaf verið með mjög við-
kvæma húð frá því ég var barn 
og var með mikið barnaexem. Í 
gegnum tíðina hef ég prófað alls 
konar krem bæði dýr og ódýr 
en aldrei fundið neitt sem ég var 
ánægð með. Alveg sama hversu góð 
þessi krem áttu að vera þá steyptist 
andlitið á mér annaðhvort út í 
kláðabólum eða miklum þurrki og 
stundum varð húðin meira að segja 
mjög feit. Ég var því farin að sleppa 
því að nota krem og fannst bara 
skást að nota ekkert.

Undraverður árangur
Ég er samkvæmisdansari og 
dansinum fylgir mikið „meikup“ 
og brúnkukrem. Það er mikið álag 
fyrir húðina og því mjög mikilvægt 
að nota góð, nærandi og raka-
gefandi krem sem ég hafði ekki 
fundið fyrr en ég kynntist Colway 
kremunum.

Á fyrri meðgöngunni var húðin 
mjög fín og hafði í raun aldrei verið 
betri en núna er ég að glíma við 
heilmikil húðvandamál. Fékk til 
dæmis rosalega mikið af bólum í 
andlitið, á bringuna og á bakið og 
alveg út á axlir. Einnig fékk ég mik-
inn kláða í húðina og hún skiptist á 
að vera rauð, þurr eða mjög feit.

Svo kynntist ég Colway húð-
vörunum og ekki leið á löngu þar 
til ég fór að finna mikinn mun og 
fjölskyldan mín hafði fljótlega orð 
á því hvað húðin mín væri orðin 
falleg.

Kremin næra húðina
Ég var ekki nógu dugleg að hugsa 
um húðina mína á fyrri meðgöng-

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. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 
5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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

Hanna Rún hugsar mjög vel um heilsuna sína og segist nú loksins hafa fundið réttu húðvörurnar.  MYND/HEIÐA HB

Colway býður upp á heila húðvörulínu og innhalda allar vörurnar KOLLAGEN.

Framhald af forsíðu ➛

Á þessari með-
göngu er ég að 

glíma við heilmikið af 
húðvandamálum. 
Colway húðvörurnar 
hafa alveg bjargað mér. 
Ég mæli 100% með þeim 
fyrir alla.

Í gegnum tíðina hef 
ég prófað alls 

konar krem, bæði dýr og 
ódýr, en aldrei fundið 
neitt sem ég var ánægð 
með. Alveg sama hversu 
góð þau áttu að vera. Það 
var ekki fyrr en ég próf-
aði KOLLAGENIÐ og 
kremin frá Colway sem 
ég fann það sem mér 
hentaði.

Ég finn svo mikinn 
mun á mér eftir að 

ég fór að nota vörurnar, 
bæði líkamlega og ekki 
síður andlega. Það að 
nota góðar húðvörur 
nærir ekki bara húðina 
heldu eykur svo mikið 
daglega vellíðan.

Blue Diamond línan frá Colway er 
tilvalin jólagjöf.

unni en ætla núna að gefa mér betri 
tíma og nota þessi frábæru krem, 
bæði á andlitið og líka á líkamann. 
Ég finn svo mikinn mun, bæði 
líkamlega og ekki síður andlega 
því ég finn hversu vel kremin næra 
húðina og mér líður svo ótrúlega 
vel. Það er einnig bæði mikilvægt og 
nauðsynlegt að gefa sér tíma fyrir 
sjálfan sig og 
gera eitthvað 
gott fyrir sig.

Mæli 100% með Colway
Ég elska að mála mig á morgnana 
eftir að húðin á mér varð svona góð.

Ég nota fyrst sjálft KOLLAGEN-
IÐ og ber svo yfir það annaðhvort 
MC2 rakakremið eða Blue Dia-
mond rakakremið. Ég skiptist á að 
nota þau því mér finnst þau bæði 
svo góð. Síðan nota ég augnkremið 
líka og Blue Diamond Peeling 
kornamaskann. Andlitshreins-
irinn er sömuleiðis alveg frábær. 
Hann hreinsar 
andlitið mjög vel 
og nær öllum farða 
svo auðveldlega af. 
Á líkamann nota 
ég Pearl KOLLA-
GENIÐ sem er sér-
staklega framleitt  
fyrir líkamann 
og einnig öll hin 
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Í dag er ég bara 
nokkuð góð og 

mjög sátt við að vera laus 
við gigtarlyfið. Ef ég 
gleymi að taka Nutri-
lenkið þá finn ég fljótt 
fyrir því.
Sigrún Björk Sverrisdóttir, fulltrúi 
Starfsmannafélags Suðurnesja

Nutrilenk liðbætiefnin eru 
Íslendingum góðkunn. Gold, 
Active og Gel eiga það öll 

sameiginlegt að þau hjálpa til við 
að draga úr stirðleika og verkjum í 
liðum. Nutrilenk Active smyr stirða 
liði og hjálpar fólki sem þjáist af 

minnkandi liðvökva. Nutrilenk 
Gel er kælandi og bólgueyðandi 
og hentar bæði á auma liði og 
vöðva. Nutrilenk Gold er þekktasta 
efnið en það getur hjálpað gegn 
brjóskvefsrýrnun sem virðist hrjá 
ótrúlega marga, hvort sem er vegna 
aldurs, álags eða slyss,“ segir Hrönn 
Hjálmarsdóttir, næringar- og heilsu-
markþjálfi hjá Artasan.

Byggingarefni brjóskvefs
„Helstu innihaldsefnin í Nutrilenk 
Gold er kondrótín, kollagen og 
kalk en það er unnið úr sérvöldum 
fiskibeinum (aðallega úr hákörl-
um) sem eru rík af þessum efnum. 
Til þess að gera þessi innihalds-
efni virk, eru þau meðhöndluð 
með ensími (hvata) sem smækkar 
stóru mólekúlin og gerir þau frá-
sogunarhæf og virk sem frábær 
byggingarefni fyrir brjóskvef. Að 
auki inniheldur Nutrilenk Gold 
C-vítamín, D-vítamín og mangan 
til að auka virkni efnisins sem 
mest og hentar fólki á öllum aldri,“ 
útskýrir Hrönn.

Er laus við gigtarlyfið
Sigrún Björk Sverrisdóttir er ein 
af þeim sem taka Nutrilenk Gold 
alla daga en hún er með slitgigt í 

hálsi og finnur einnig til í axlar- og 
mjaðmaliðum:

„Ég hafði tekið bólgu- og verkja-
stillandi gigtarlyf í ein sjö ár þegar 
læknirinn benti mér á að nú væri 
tími kominn á að endurskoða 
hlutina því það er ekki gott að 
taka lyfið í mjög langan tíma. Ég 
hafði stuttu áður byrjað að taka 

Nutrilenk Gold þannig að ég tók 
gigtarlyfið alveg út og fór að taka 
Nutrilenkið af fullum krafti. Fyrst 
3 x 2 töflur á dag og síðar 3-4 töflur. 
Það tók mig nokkrar vikur að finna 
einhvern mun en ég þráaðist við og 
tók þá stundum 5 töflur á dag. Í dag 
er ég bara nokkuð góð og mjög sátt 
við að vera laus við gigtarlyfið. Ef ég 

gleymi að taka Nutrilenkið þá finn 
ég fljótt fyrir því. Nú eru fleiri í fjöl-
skyldunni farnir að taka Nutrilenk 
Gold, m.a. vegna slæmsku í hnjám, 
og allir eru jafn ánægðir.“

Sölustaðir: Apótek, heilsuhús og 
heilsuhillur verslana.

Laus við 
gigtarverki  
með 
Nutrilenk
NUTRILENK GOLD hefur hjálpað þús-
undum Íslendinga sem þjáðst hafa af 
liðverkjum, stirðleika eða braki í lið-
um. Ekkert lát er á vinsældum þessa 
liðbætiefnis og það fjölgar stöðugt í 
hópi þeirra sem öðlast nýtt líf.

Sigrún Björk, fulltrúi Starfsmannafélags Suðurnesja, hefur góða reynslu af Nutrilenk. MYND/STEFÁN

Stöndum saman og styðjum Bleiku slaufuna!  

                Um GeoSilica RENEW
• RENEW inniheldur 100% náttúrulegan jarðhitakísil.
• Viðbætt sink og kopar í hreinu íslensku vatni.
• Stuðlar að viðhaldi á hári, húð og nöglum. 
• Sérstaklega hannað til þess að knýja fram 
   unglegan ljóma og náttúrulega fegurð.

                Um Femarelle
• Slær hratt á einkenni hormónabreytinga 
   (hitakóf, skapsvei�ur og nætursviti minnka).
• Stuðlar að reglulegum svefni.
• Eykur orku og kynhvöt.
• Hefur engin áhrif á vef í brjóstum eða legi.

 

Í október renna 300 krónur 
af andvirði sölunnar á

 Femarelle og GeoSilica RENEW 
til Krabbameinsfélags Íslands
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Hin sextán ára sænska Greta 
Thunberg hikar ekki við 
að ávíta helstu leiðtoga 

heimsins og krefst tafarlausra 
aðgerða í loftslagsmálum. Þessi 
unga stúlka hefur sannarlega tekið 
málin í sínar hendur og er hvergi 
bangin. Greta er fædd 3. janúar 
2003 og er höfundur skólaverk-
falls á föstudögum. Hún vakti 
fyrst athygli árið 2018 þegar hún 
settist ein fyrir framan þinghúsið 
í Stokkhólmi með skilti sem á stóð 
„Skólaverkfall fyrir loftslagið“. 
Hún varð síðan fyrirmynd annarra 
nemenda um allan heim sem fóru í 
sams konar verkföll á föstudögum 
undir nafninu „Föstudagar fyrir 
framtíðina“.

Hafði áhrif á foreldrana
Greta þvingaði foreldra sína til 
að breyta um lífsstíl fyrir lofts-
lagið. Hún var gestur í spjallþætti 
Skavlan í sænska sjónvarpinu þar 
sem hún sagði frá því að hún væri 
greind með Aspergerheilkenni 
og það hefði hjálpað henni. „Ef ég 
hefði ekki verið með Asperger og 
væri svona skrítin hefði ég líklega 
fest í þessu venjulega félagslega 
hlutverki sem allir eru svo hrifnir 
af,“ sagði hún. „Ég fékk foreldra 
mína til að hætta að ferðast í 
f lugvélum jafnvel þótt mamma 
hafi þurft að vera mikið á ferðinni 
vegna starfs síns. Nú syngur hún 
bara í Stokkhólmi,“ sagði Greta en 
móðir hennar er fræg óperusöng-
kona, Malena Emman.

Malena tók þátt í Eurovision 
fyrir hönd Svía árið 2009. Hún 
og maður hennar, Svante Thun-
berg leikari, hafa skrifað bók 
um dóttur sína sem vakið hefur 
mikla athygli og nefnist á sænsku 
Scener ur hjartet. „Bókin fjallar 

um krísuna sem skall á fjölskyld-
una. Um það hvernig leiðin lá að 
skólaverkfalli Gretu. Umfram allt 
er þetta þó sagan um þá vá sem 
umlykur okkur og hefur áhrif á allt 
mannkyn. Þá vá sem við höfum 
búið til með lífsstíl okkar,“ segir 
Malena þegar hún er beðin að 
segja frá bókinni. Einnig er sagt 
frá því þegar Greta veiktist og var 
síðar greind með Aspergerheil-
kennið. Yngri systir hennar, Beata, 
hefur verið greind með ADHD. 
Greta segir að bókin geti hjálpað 
krökkum sem glíma við sams 
konar sjúkdóma og þær systur.

Ferðast ekki í flugvél
Hún segist sjá heiminn á annan 
hátt og frá öðru sjónarhorni en 
flestir vegna Aspergerheilkenni-
síns. Þeir sem eru með Asperger 
fókusera oft á einn hlut. Greta fékk 
gríðarlegan áhuga á loftslagsbreyt-
ingum og las allt sem hún komst 
yfir til að kynna sér málið betur. 
Þetta olli henni miklu hugarangri 
og á tímabili fékk hún þá flugu í 
höfuðið að mæta ekki í skólann 
en fara í staðinn í verkfall til að 
krefjast aðgerða. Þingkosningar 
voru nálægar og þann tíma notaði 
Greta til að vekja athygli á mál-
efni sínu. Hún sagðist ekki mæta 
í skólann aftur fyrr en stjórn-
málamenn gerðu eitthvað vegna 
loftslagsbreytinga. Verkfallið stóð 
í 21 dag. Greta vakti áhuga hjá 
sænskum fjölmiðlum og fljótlega 
varð hún fræg fyrir að vera stúlkan 
sem mætti ekki í skólann. Núna ári 
síðar er Greta tilnefnd til friðar-
verðlauna Nóbels og ferðast um 
heiminn í lestum eða skipum til 
að halda fyrirlestra á alþjóðlegum 
ráðstefnum.

Greta fór með lest til Katowice 
í Póllandi í desember á síðasta ári 
til að ávarpa loftslagsráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna. Í janúar fór 
hún til Davos í Sviss til að ávarpa 
fund Alþjóðaviðskiptaráðsins um 

loftslagsmál. Ferðin tók 32 klukku-
stundir í lest.

Á þessu ári sigldi Thunberg á 
umhverfisvænni keppnisskútu 
yfir Atlantshafið frá Bretlandi 
til New York til að sækja tvær 
loftslagsráðstefnur, aðra í Banda-
ríkjunum og hina í Chile. Í New 
York leiddi hún mótmælafund 
gegn aðgerðaleysi stjórnvalda í 
loftslagsmálum fyrir utan höfuð-
stöðvar Sameinuðu þjóðanna 
þann 31. ágúst. 

Greta var gestur á loftslagsráð-
stefnu Sameinuðu þjóðanna 23. 
september og ávítaði þar þjóðar-
leiðtoga heimsins harðlega fyrir 
að bregðast kynslóð hennar með 
aðgerðaleysi sínu.

Stórkostlegur heiður
Gretu finnst stórkostlegur heiður 
að vera tilnefnd til friðarverðlauna 
Nóbels og menn eru sammála um 
að valið sé frábært þar sem hún sé 
af þeirri kynslóð sem verður fyrir 
barðinu á loftslagsbreytingunum 
sjálfum.

Bæði sænska Aftonbladet og 
Expressen kusu Gretu konu ársins 
2019 fyrir baráttu sína á sviði lofts-
lagsmála. Expressen skrifaði að 
þessi unga kona væri rödd heillar 
kynslóðar.

Greta er með næstum þrjú 
hundruð þúsund fylgjendur á 
Twitter og hefur verið í viðtölum 
við fjölmiðla um allan heim. Í 
fyrra var hún kosin einn áhrifa-

mesti unglingur í heimi af Time 
Magazine.

Greta mótmælir enn á föstu-
dögum eins og nemendur annars 
staðar í heiminum undir baráttu-
orðunum „Fridays for future“. 
Slagorðið „Make the world Greta 
again“ skreytir nú mótmælaspjöld 
um víða veröld.

Ungmenni með rödd
Thunberg er ekki eini unglingur-
inn sem hefur breytt heiminum.

Fyrir nokkrum árum varð hin 
pakistanska Malala Yousafzai 
heimsfræg eftir að hún var skotin í 
höfuðið í október 2012 á leið heim 
úr skólanum. Það þótti kraftaverk 
að hún skyldi lifa af voðaskotið. 
Malala var aðeins 11 ára þegar hún 
hóf baráttu fyrir réttindum barna 
til að mennta sig undir ógnarstjórn 
Talibana. Malala hlaut friðarverð-
laun Nóbels, yngst allra, árið 2014.

Anna Frank skrifaði dagbók 
með augum tánings um hörm-
ungar fjölskyldu sinnar í síðari 
heimsstyrjöldinni en þau voru 
ofsóttir gyðingar í Hollandi. Anna 
og fjölskylda hennar voru í felum í 
földu herbergi. Fjölskyldan fannst 
árið 1944 og var send til Auschwitz 
þar sem Anna lést. Dagbók hennar 
frá þessu myrka tímabili í heims-
sögunni geymir sterka persónu-
lega hlið sögunnar sem gerði Önnu 
Frank heimsfræga.

Fleiri ungmenni hafa í gegnum 
söguna haft rödd og látið að sér 
kveða. Elsta dæmið er líklegast 
Jóhanna af Örk.

Rödd heillar 
kynslóðar
Greta Thunberg er ötull 
baráttumaður fyrir aðgerðum gegn 
loftslagsbreytingum. Hún krefst þess 
að þjóðir heims vinni að því að draga 
úr losun í takt við loftslagssáttmála 
sem gerður var í París. 

Greta Thunberg hefur ekki bara haft áhrif á ungmenni um allan heim heldur einnig heimsfræga þjóðhöfðingja. 

Það er ótrúlegt hversu áhrifarík Greta er um allan heim. 

Deegan 38 All Terrain
Deegan 38 All Terrain – nett mynstrað 

heilsársdekk frá Mickey Thompson
Fáanlegt í 3 stærðum:

265/70R17 verð kr. 33.400
285/70R17 verð kr. 46.490
275/65R18 verð kr. 39.800

Icetrack ehf   773-4334  mtdekk@mtdekk.is www.mtdekk.is
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BÆJARLIND 14 - 16 | 201 KÓPAVOGI
SÍMI 553 7100  | LINAN.IS
Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16

/ linanehf / linan.is

Verð frá:  kr. 251.700
breidd: 186 cm • Dýpt: 94/210 cm • Hæð: 88 cm breidd: 202 cm • Dýpt: 94 cm • Hæð: 88 cm breidd: 220 cm • Dýpt: 94 cm • Hæð: 88 cm

Verð frá:  kr. 167.700 Verð frá:  kr. 318.600

Breidd: 240 cm • dýpt: 94/210 cm • Hæð: 88 cm Breidd: 397 cm • dýpt: 167/210 cm • Hæð: 88 cm Breidd: 220 cm • dýpt: 94 cm • Hæð: 88 cm

Breidd: 268 cm • dýpt: 94/167 cm • Hæð: 88 cm Breidd: 325 cm • dýpt: 94/118 cm • Hæð: 88 cm Breidd: 105 cm • dýpt: 94 cm • Hæð: 88 cm

e in ingasóf i

• ótal möguleikar á uppröðun eininga
• Nokkrar tegundir af örmum í boði
• Viðar eða stálfætur

• ævintýralegt úrval áklæða
• margar leðurtegundir í boði
• mjúkar eða stífar fyllingar

• val um kantsaum í öðrum lit
• Hnakkapúðar og skemlar í boði
• Við aðstoðum þig við að teikna upp þína útfærslu

Hvort sem þú ert að leita að litlum eða stórum sófa þá býður Coffee einingakerfið upp á lausnina. 



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Cheick vill gjarnan miðla afrískri menningu til Íslendinga. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ég kom upphaflega til Íslands 
árið 1998 fyrir tilstilli 
íslenskrar konu, Sigrúnar 

Grendal, sem kom til að læra dans 
í dansskóla föður míns í Gíneu í 
Vestur-Afríku. Í kjölfarið spurði 
hún hvort ég vildi koma til Íslands 
í þrjá mánuði til að spila afró og ég 
sló til og er hér enn,“ segir Cheick 
Ahmed Tidiane Bangoura sem nú 
hefur búið á Íslandi í 21 ár og talar 
reiprennandi íslensku.

„Ég talaði eingöngu frönsku 
þegar ég kom fyrst til Íslands. Ég 
hafði aldrei heyrt neitt um Ísland 
og var forvitinn að kynnast því en 
viðurkenni að fyrsta árið var mér 
erfitt vegna tungumálaörðugleika 
og auðvitað er mun kaldara hér 
en í Gíneu. Ég dreif mig því í skóla 
til að læra bæði íslensku og ensku 
og fékk mér vinnu á leikskóla 
þar sem ég vann í fimm ár. Það 
reyndist vera langbesti skólinn, 
ég náði góðu valdi á málinu með 
því að eiga dagleg samskipti við 
krakkana og kynntist íslenskri 
menningu smám saman. Mér 
fannst óskaplega gaman að vinna 
með börnunum og kenndi þeim 
að dansa afródansa og spila á 
trommur,“ segir Cheick sem þessa 
dagana fer með hljómsveit sinni 
Bangoura Band á milli leikskóla, 
grunnskóla og elliheimila til að 
flytja afríska tónlist og afródansa.

„Undirtektirnar eru frábærar 
og við njótum heimsóknanna í 
botn. Við heimsóttum tvö elli-
heimili í fyrra en höfum á þessu 
ári heimsótt sex og gamla fólkið 
er afar ánægt með að fá okkur til 
sín, syngur með okkur, dillar sér 
og dansar. Afríski menningar-
arfurinn er lifandi og veitir gleði 
í hjörtun og börnin taka líka 
undir og dansa með. Þau verða 

Allir geta gleymt  
sér í afrískri gleði
Gíneumaðurinn Cheick Ahmed Tidiane Bangoura 
skemmtir þessa dagana íslenskum börnum og eldri 
borgurum með afrískum trumbuslætti, söng og dansi. 
Hann er líka forsprakki afrísku menningarhátíðarinnar  
Far Fest Afríka sem fagnaði tíu ára afmæli í vikunni.

Cheick segir börn vera einkar spennt fyrir því að leika á djembe-trommur.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Arnar Magnússon
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins, arnarm@frettabladid.is Sími: 550-5652

JÓLAHLAÐBORÐ
Veglegt sérblað Fréttablaðsins

um jólahlaðborð kemur út laugardaginn 12. október

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.

12. október

yfir sig spennt þegar við mætum 
með allar trommurnar, sem þau 
kalla bongótrommur, en heita í 
raun djembe-trommur,“ útskýrir 
Cheick.

Hrifinn af íslensku hangikjöti
Hópur Gíneumanna á Íslandi telur 
fimmtán manns. Þar af er helm-
ingurinn úr gíneskri fjölskyldu 
Cheicks.

„Hinn helmingurinn telur bestu 
vini mína frá Gíneu, menn sem ég 
hef trommað með í gegnum tíðina 
og hafa trommað í dansskólanum 
hans pabba. Við þekkjumst öll 
vel og hittumst oft, eldum góðan, 
gíneskan mat og spjöllum saman. 
Allir eiga sínar fjölskyldur hér á 
Íslandi og una hag sínum vel,“ segir 
Cheick sem á íslenska konu og með 
henni barn, en hjá þeim býr líka 
sonur Cheicks sem hann átti með 

afrískri barnsmóður sinni.
„Ég fer utan til Gíneu ár hvert 

í janúar og hitti fjölskylduna 
mína þar. Oft tek ég íslensku 
fjölskylduna mína með en þegar 
ég fer einn utan sakna ég hennar 
óendanlega, sem og íslenskra vina 
minna sem ég hef eignast hér og 
tónlistarmannanna sem ég spila 
með hér heima. Ég sakna þó ekki 
kuldans en alltaf íslenska vatns-
ins og matarins sem mér finnst 
gómsætur og þar er hangikjöt í 
uppáhaldi,“ segir Cheick sem ætlar 
að elda gíneskan mat fyrir gesti 
sína í kvöld.

„Þegar Gíneubúar koma saman á 
laugardagskvöldi elda þeir gjarnan 
fiskrétti eða kjöt með kartöflum, 
tómötum og vel krydduðum og 
sterkum sósum. Afrískur matur 
er ljúffengur og á Menningarnótt 
hafa afrískar þjóðir frá Gana, 

Kenýa og Gíneu eldað vinsæla 
rétti frá sínu heimalandi og gefið 
gestum og gangandi að smakka, 
sem hefur hlotið góðar undir-
tektir. Fyrir þá sem vilja spreyta 
sig í afríska eldhúsinu mæli ég með 
afrísku búðinni í Hólagarði í Efra-
Breiðholti þangað sem ég fer oft til 
að ná mér í afríska matvöru, sósur 
og krydd.“

Heillandi menningararfur
Kominn er áratugur síðar Cheick 
ákvað að setja á fót afrísku menn-
ingarhátíðina Far Fest Afríka en 

Á milli Íslands og 
Afríku er sterkur 

vinastrengur og við 
eigum eitt og annað 
sameiginlegt.

hún fór einmitt fram á fimmtudag-
inn og í gærkvöldi þegar íslenskir 
og afrískir tónlistarmenn stigu 
á svið í Iðnó og trylltu gesti með 
trumbuslætti, afrískum fönkáhrif-
um, djassi og dansi.

„Mig langaði einfaldlega að gefa 
til baka og vekja athygli Íslendinga 
á afrískri tónlist og listum. Á 
milli Íslands og Afríku er sterkur 
vinastrengur og við eigum eitt 
og annað sameiginlegt eins og 
brennandi áhuga á tónlist, dansi 
og hljóðfæraslætti. Á hverju ári fer 
hópur Íslendinga til Gíneu að læra 
dans og trommuslátt og hátíðin 
hefur vaxið frá ári til árs. Við 
erum þakklát Reykjavíkurborg 
sem hefur styrkt hátíðina og erum 
strax farin að undirbúa Far Fest 
Afríka að ári þar sem við stefnum 
að því að fá gesti úr afrísku tón-
listarsenunni og hafa mismunandi 
matarþemadaga frá hinum ýmsu 
Afríkulöndum. Það þarf svo 
enginn að kunna afríska dansa eða 
söngva til að njóta afrískrar gleði 
og allir geta komið og gleymt sér í 
hamingju með okkur.“
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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

Gagnafulltrúi - Landhelgisgæsla Íslands

Landhelgisgæsla Íslands er löggæslu-
stofnun sem samkvæmt lögum er falið að 
gæta ytri landamæra og standa vörð um 
fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu kringum 
landið.

Landhelgisgæslan sinnir meðal annars 
löggæslu, eftirliti, leit og björgun á hafi 
auk þess að annast daglega framkvæmd 
öryggis- og varnartengdra verkefna hér á 
landi samanber heimild í varnarmálalögum.

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 
200 manna samhentur hópur sem hefur 
að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. 

Gildi Landhelgisgæslunnar eru:

Öryggi – Þjónusta - Fagmennska

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Gott	almennt	nám	tengt	tæknimálum	og/eða	flugi	

•	Grunnnám	í	flugumferðarstjórn,	flugnám	eða	annað	
flugtengt	nám	er	kostur

•	Góð	tækniþekking	og	reynsla	í	tækniumhverfi	æskileg

•	Góðir	samskiptahæfileikar

•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	bæði	í	ræðu	og	riti

•	Góð	tölvukunnátta	og	tölvulæsi

•	Reglusemi,	nákvæmni,	snyrtimennska	og	stundvísi

•	Sjálfstæði	og	agi	í	vinnubrögðum

•	Geta	til	að	vinna	vaktavinnu

•	Ökuréttindi	skilyrði

Helstu viðfangsefni:

•	Loftrýmiseftirlit	og	stuðningur	við	
loftrýmisgæslu

•	Samskipti	við	stjórnstöðvar	
Atlantshafsbandalagsins

•	Skýrslugerð	og	greining	gagna

•	Önnur	tengd	verkefni

Landhelgisgæsla	Íslands	(LHG)	óskar	eftir	að	ráða	gagnafulltrúa	til	starfa	í	stjórnstöð	Atlantshafs-
bandalagsins/LHG	á	öryggissvæðinu	á	Keflavíkurflugvelli.	Um	vaktavinnu	er	að	ræða.

Landhelgisgæslan	fer	með	daglega	framkvæmd	öryggis-	og	varnarmála	samanber	varnarmálalög	
nr.	34/2008,	þ.m.t.	rekstur	öryggissvæða,	mannvirkja,	kerfa,	stjórnstöðvar	NATO/LHG	og	ratsjár-	og	
fjarskiptastöðva.

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

Nánari upplýsingar um 
Landhelgisgæslu Íslands má finna á 
www.lhg.is Umsækjendur	þurfa	að	standast	kröfur	Landhelgisgæslunnar	um	líkamlegt	og	andlegt	atgervi.	

Einnig	skulu	starfsmenn	uppfylla	skilyrði	fyrir	öryggisheimild	samanber	varnarmálalög	nr.	34/2008	og	
reglugerð	nr.	959/2012.

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	viðkomandi	stéttarfélags	og	fjármálaráðherra	f.h.	ríkissjóðs.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.

Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í mannauðsteymið okkar til að styðja við starfsmenn framleiðslusviðs, 

vinna að fræðslumálum og öðrum hefðbundnum verkefnum mannauðsdeildar.

HÆFNISKRÖFUR

• M.Sc. í mannauðsstjórnun

• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla í 

mannauðsdeild skilyrði

• Reynsla af skipulagi fræðslu innan fyrirtækis

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Mannauðssérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2019.

Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ

• Mannauðssérfræðingur framleiðslusviðs

• Skipulag þjálfunar og þarfagreining

• Gerð fræðsluefnis

• Ábyrgð á móttöku nýliða og nýliðakynningum

• Ráðningar

• Almenn störf tengd mannauðsmálum



Ísafjarðarbær - slökkviliðsstjóri

Í sveitarfélaginu búa tæplega 4000 íbúar en 
Ísafjarðarbær varð til þann 1. júní 1996 við 
sameiningu sex sveitarfélaga. Bæjarfélagið 
er víðfeðmt og nær allt frá Arnarfirði að 
sunnanverðu að Geirólfsnúpi á Hornströndum. 
Byggðarkjarnar sveitarfélagsins eru fimm: 
Flateyri, Hnífsdalur, Ísafjörður, Suðureyri og 
Þingeyri.

Ísafjarðarbær er skemmtilegur og litríkur bær 
með fjölbreytt menningarlíf. Bærinn hefur upp 
á margt að bjóða; öfluga og framsækna skóla, 
fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, blómlegt 
tónlistarlíf, góða þjónustu og verslanir, eitt 
besta skíðasvæði landsins og endalausa 
möguleika til að njóta einstakrar náttúru 
svæðisins.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna 
á heimasíðu þess www.isafjordur.is

Nánari upplýsingar veita Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar (gudmundur@isafjordur.is) í síma 450-8000 og Ari 
Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 21. okt. 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is 
og henni þarf að fylgja starfsferilskrá, kynningarbréf, leyfisbréf og afrit af prófskírteini. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Stýrir	slökkvistarfi	og	mengunarútköllum
•	Gegnir	varðstöðu	á	slökkvistöð	þegar	þörf	er	á	vegna	
útkalla	eða	mönnunar	í	neyðarútköllum	og	styður	
vakt	í	daglegum	störfum	og	útköllum

•	Er	vettvangsstjóri	í	stærri	aðgerðum	á	neyðarstundu	
og	í	náttúruhamförum

•	Annast	eftirlit	með	skýrslugerð	eftir	útköll	og	tryggir	
skráningu	allra	nauðsynlegra	upplýsinga	þeirra	
verkþátta	sem	eru	á	hans	ábyrgð

•	Umsjón	og	skipulag	á	boðunarkerfi	slökkviliðs	sem	
tryggja	skal	öryggi	í	útköllum	og	að	viðbragðstími	sé	
eins	stuttur	og	kostur	er

•	Starfsmannamál	og	starfsmannaráðningar
•	Sinnir	bakvöktum	SÍ	skv.	samkomulagi	við	bæjarstjóra
•	Sér	um	fjárhagsáætlun	og	alla	skipulagsvinnu	
slökkviliðsins	ásamt	starfsáætlunum	á	sínu	starfssviði

•	Skipuleggur	vaktir	vegna	sjúkrabíls	og	neyðarvöktun	
hnappa	og	kerfa

•	Heldur	skrá	um	og	skipuleggur	menntun	og	þjálfun	
allra	starfsmanna	SÍ

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

Ísafjarðarbær	auglýsir	laust	til	umsóknar	100%	starf	slökkviliðsstjóra	slökkviliðs	Ísafjarðarbæjar.	
Slökkviliðsstjóri	er	yfirmaður	slökkviliðsins	og	er	faglegur	stjórnandi	þess.	Hann	hefur	yfirumsjón	
með	og	ber	ábyrgð	á	daglegum	rekstri	Brunavarna	Ísafjarðarbæjar	og	er	framkvæmdastjóri	
almannavarnarnefndar.

Leitað	er	að	öflugum	og	metnaðarfullum	einstaklingi	í	starfið.	Slökkviliðsstjóri	ber	ábyrgð	gagnvart	
bæjarstjóra	í	öllum	störfum	sínum	og	ákvörðunum.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	1.	
desember	næstkomandi	eða	eftir	nánara	samkomulagi.	Áhugasamir	einstaklingar,	af	öllum	kynjum,	
eru	hvattir	til	að	sækja	um.

•	Slökkviliðsstjóri	skal	hafa	hlotið	löggildingu	sem	
slökkviliðsmaður,	sbr.	17.	gr.	laga	um	brunavarnir	
nr.	75/2000,	og	starfað	að	lágmarki	í	eitt	ár	í	
slökkviliði	sem	löggiltur	slökkviliðsmaður	eða	hafa	
háskólamenntun	með	sérmenntun	í	brunamálum	

•	Þarf	að	hafa	lokið	stjórnunarnámi	í	slökkvifræðum	
hérlendis	/	erlendis

•	Stjórnunarreynsla	og	skipulagsfærni
•	Góð	þekking	á	rekstri
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	þjónustulund
•	Góð	almenn	tölvufærni	er	nauðsynleg	
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	nauðsynleg
•	Þekking	á	yfirferð	og	eftirliti	tækja	og	búnaðar
•	Sjálfstæð	vinnubrögð	og	frumkvæði	í	starfi
•	Vilji	til	að	tileinka	sér	nýjungar	á	starfssviði	sínu

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
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



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.

VACANT POSITION AT THE OFFICIAL RESIDENCE:

HOUSEKEEPER AND HOSPITALITY 
SERVER (FULL TIME)

U.S. Ambassador’s Residence is seeking an individual 
for the full time position of Residence Housekeeper and 
Hospitality Server.   

Please submit your CVs to  
ReykjavikOREVacancy@state.gov  
latest by October 18, 2019.

Undirfyrirsögn

Meginmál

Fyrirsögn, to ex everibus 
áhersla ullabor ibuscimaxiForsætisráðherra skipar varaseðlabankastjóra fjármálastöðugleika 

Seðlabanka Íslands til fimm ára í senn, sbr. 1. mgr. 4. gr. og ákvæði 
til bráðabirgða I, í lögum nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands, sbr. 
7. gr. laga nr. 117/2019. Aðeins er hægt að skipa sama einstakling 
varaseðlabankastjóra tvisvar sinnum. 

Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi sem nýtist í starfi og búa 
yfir víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi auk þess að 
uppfylla önnur skilyrði samkvæmt 4. mgr. 4. gr. laga nr. 92/2019 og 6. gr. 
laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Að auki verða eftirfarandi hæfnisviðmið lögð til grundvallar: 
• Þekking á helstu viðfangsefnum á sviði fjármálastöðugleika
• Þekking á laga- og regluumhverfi á sviði fjármálastöðugleika
• Færni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti bæði á íslensku og ensku
• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi
• Reynsla af stjórnun og hæfileikar á því sviði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Í umsókn um embættið skal greina frá nafni, kennitölu og heimilisfangi 
umsækjanda auk þess sem veita skal ítarlegar upplýsingar um menntun 
viðkomandi, starfsferil og reynslu. 

Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvæðum laga um launa- og 
starfskjör varaseðlabankastjóra, sbr. 5. gr. laga nr. 92/2019. 

Fjármála- og efnahagsráðherra mun skipa þriggja manna nefnd er hefur 
það hlutverk að leggja mat á hæfni umsækjenda um embættið. Verður 
einn nefndarmaður skipaður samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar 
háskólastigsins, einn samkvæmt tilnefningu bankaráðs Seðlabanka 
Íslands og einn án tilnefningar og skal hann vera formaður 
nefndarinnar. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2019.  
Vinsamlega sendið umsóknir og starfsferilskrár til 
forsætisráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, eða á netfang 
ráðuneytisins postur@for.is.  

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins.

Í forsætisráðuneytinu, 3. október 2019.

Embætti varaseðlabankastjóra  
fjármálastöðugleika  
laust til umsóknar.

Rannsóknamaður 
í sýnatöku 

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til rannsókna
starfa við starfstöð stofnunarinnar á Akureyri. Starfið felst í 
fjölbreyttri vinnu við sýnatöku, öflun og úrvinnslu gagna í landi 
og í rannsóknaleiðöngrum á sjó. Starfið er fjölbreytt og  
krefjandi framtíðarstarf.

Helstu verkefni:
• Sýnataka í landi
• Aldurslestur fiska
• Þátttaka í rannsóknaleiðöngrum.
• Innsláttur gagna í gagnagrunn
• Úrvinnsla sýna
• Önnur tilfallandi verkefni á starfsstöðinni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt að umsækjendur hafi B.S.próf í líffræði eða 

sambærilega menntun og reynslu
• Dugnaður, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur 

góða samskipta og skipulagshæfileika og áhuga á málefnum 
sjávarútvegsins.

Um er að ræða fullt starf með starfstöð á Akureyri. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi 
stéttarfélags. Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð ferilskrá yfir menntun 
og fyrri störf, staðfesting á námi og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og útskýrir 
atriði í ferilskrá betur, eftir því sem viðkomandi telur þörf á. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. október n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða 
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 
merktar Sýnataka.

Nánari upplýsingar veitir Sólmundur Már Jónsson,  
mannauðsstjóri (solmundur.mar.jonsson@hafogvatn.is) og 
Guðmundur Þórðarson, sviðsstjóri  
(gudmundur.thordarson@hafogvatn.is) sími 5752000.

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf og vatnarannsókna og 
gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi sjálfbæra nýtingu og vernd
un auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu 
samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur auk aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, 
tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfs
menn í þjónustu sinni. 
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Forstöðumaður eigna- og framkvæmdasviðs
Rangárþing ytra óskar eftir að ráða forstöðumann eigna- og framkvæmdasviðs. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er 
tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf. 
Reiknað er með að ráða í starfið frá og með 1. janúar 2020.

Hjá Rangárþingi ytra starfa um 150 manns í allt hjá hinum ýmsu stofununum en skrifstofa sveitarfélagsins er staðsett á Hellu. Hjá 
þjónustumiðstöð starfa að jafnaði 6-8 manns auk sumarstarfsfólks og vinnuskóla.

Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. Umsókn skal senda með rafrænum hætti á agust@ry.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. Nánari upplýsingar veitir Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri (agust@ry.is - 488 7000).

Starfssvið er í samræmi við skipurit sveitarfélagsins en undir 
forstöðumann eigna- og framkvæmdasviðs heyra m.a. þessi 
verkefni:
• Rekstur þjónustumiðstöðvar
• Umsjón með verklegum framkvæmdum á vegum sveitar-

félagsins
• Almenn umsjón með fasteignum sveitarfélagsins
• Umsjón með fráveitukerfum og ýmsum hreinlætis- og  

umhverfismálum
• Umsjón með rekstri sameiginlegra verkefna sbr.  

þjónustusamninga um vatnsveitu og fasteignir.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, háskólamenntun ákjósanleg
• Þekking og reynsla af rekstri, verkstjórn og áætlanagerð 

skilyrði
• Þekking og reynsla af framkvæmda- og þjónustuverkefnum á 

vegum sveitarfélaga kostur
• Þekking og reynsla í verkefna- og mannauðsstjórnun kostur 
• Góð þekking á upplýsingatækni og fjárhagsbókhaldi 
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð

Rangárþing ytra

Grunnskólar
• Baðvörður í íþróttahús (kvk) - Lækjarskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
• Skólaliði  - Skarðshlíðarskóli
• Skólaliði - Áslandsskóli
Leikskólar
• Aðstoð í eldhúsi - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Hvammur
• Leikskólakennari - Stekkjarás
• Leikskólakennari - Vesturkot
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Matreiðslumaður - Norðurberg
• Þroskaþjálfi - Stekkjarás
• Þroskaþjálfi - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
• Deildarstjóri (tímabundið) - heimili
• Deildarstjóri í þjónustukjarna
• Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól

Mennta- og lýðheilsusvið
• Almennur kennsluráðgjafi leik- og grunnskóla

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir 
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500

       Helstu verkefni og ábyrgð:  

• Annast meðferð mála einstaklinga og 
fjölskyldna innan félagsþjónustu, þ.m.t. 
félagslega ráðgjöf og fjárhagsaðstoð.  

• Annast greiningu og meðferð 
barnaverndarmála.  

• Þjónusta og ráðgjöf fyrir fólk með fötlun 
og þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu 
s.s. með skólum, leikskólum og öðrum 
þjónustustofnunum vegna málefna 
einstaklinga eða fjölskyldna.  

       Menntunar og hæfniskröfur: 

• Starfsréttindi í félagsráðgjöf. 
• Þekking og reynsla á sviði barnaverndar 

og meðferð fjölskyldumála æskileg. 
• Þekking og reynsla af vinnu með fólki 

með fötlun æskileg. 
• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi. 
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð 

vinnubrögð. 
• Áhugi á þverfaglegri samvinnu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá 
félagsþjónustu Borgarbyggðar 

 
 

 

Félagsþjónusta Borgarbyggðar óskar eftir félagsráðgjafa til 
starfa í eitt ár vegna afleysinga. Um er að ræða 100% starf. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum berist á netfangið 
borgarbyggd@borgarbyggd.is fyrir 20. október 2019.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í janúar 2020. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við Félagsráðgjafafélag Íslands.  

Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og 
uppruna.  

Frekari upplýsingar um starfið veitir Inga Vildís 
Bjarnadóttir, félagsmálastjóri í síma 433-7100, 
vildis@borgarbyggd.is  

.  

 
     BORGARBYGGÐ

 

[Cite your source here.] 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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

capacent.is

Við gætum verið 
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Umhyggja – félag langveikra barna 
óskar eftir sálfræðingi í 50-100% 

starfshlutfall.
Umhyggja er félag sem vinnur að bættum hag langveikra 
barna og fjölskyldna þeirra, en undir hatti Umhyggju 
starfa 18 foreldrafélög langveikra barna á Íslandi. 
Markmið Umhyggju er að standa vörð um réttindi lang-
veikra barna og styðja við fjölskyldur þeirra á margvísleg-
an hátt. Sálfræðiþjónusta fyrir foreldra langveikra barna 
er meðal þeirrar þjónustu sem Umhyggja býður upp á. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stuðnings- og ráðgjafarviðtöl við foreldra  

 langveikra barna
• Þátttaka í fræðslustarfi, fyrirlestrum eða námskeiðum  

 um sálfræðileg málefni fyrir fjölskyldur langveikra 
barna

• Önnur verkefni sem framkvæmdastjóri/stjórn 
 felur starfsmanni

Menntun og hæfniskröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi
• Þekking og reynsla af málefnum langveikra barna
• Þekking og reynsla af vinnu með áföll æskileg
• Sérlega góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði, jákvæðni og sveigjanleiki 

Umhyggja býður sanngjörn kjör og sveigjanleika í starfi. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað 
til Umhyggju -félags langveikra barna, Háaleitisbraut 13, 
108 Reykjavík, eða í tölvupósti á netfangið  
arny@umhyggja.is eigi síðar en 1. nóvember.  
Miðað er við að starf hefjist sem fyrst eftir áramótin, eða 
í samráði við starfsmann.

Nánari upplýsingar veitir Árný Ingvarsdóttir, sálfræðingur 
og verkefnastjóri í síma 6617166 eða arny@umhyggja.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201910/1716
Rannsóknamaður í sýnatöku Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201910/1715
Doktorsnemi í vatnalíffræði Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201910/1714
Embætti varaseðlabankastjóra Forsætisráðuneytið Reykjavík 201910/1713
Aðstoðarvarðstjórar Fangelsismálastofnun ríkisins Hólmsheiði 201910/1712
Sérfræðilæknir Landspítali, brjóstaskurðlækningar Reykjavík 201910/1711
Sérfræðilæknir Landspítali, svefndeild Reykjavík 201910/1710
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201910/1709
Hópstjóri á Lækjarbakka Barnaverndarstofa Hella 201910/1708
Starfsmaður á lokaða deild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201910/1707
Starfsmaður á meðferðardeild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201910/1706
Hlutastarfsmenn á meðferðardeild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201910/1705
Næturverðir Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201910/1704
Starfsmaður í mötuneyti Ríkisendurskoðun Reykjavík 201910/1703
Bókhalds- og launafulltrúi Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201910/1702
Forritari Háskóli Íslands, Upplýsingatæknisvið Reykjavík 201910/1701
Verkefnastj./uppl.tækni í kennslu Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201910/1700
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201910/1699
Sálfræðingur barna Heilsugæslan Hvammur Kópavogur 201910/1698
Starfsnemi Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201910/1697
Sérgreinadýralæknir svínasjúkd. Matvælastofnun Selfoss 201910/1696
Héraðsdýralæknir Austurumd. Matvælastofnun Egilsstaðir 201910/1695
Eftirlitsdýralæknar Suðurumd. Matvælastofnun Selfoss 201910/1694
Vettvangsliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Ólafsfjörður 201910/1693
Sviðsstj. eftirlit/gæði heilbr.þjón. Embætti landlæknis Reykjavík 201910/1692
Starfsmaður í býtibúr Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201910/1691
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201910/1690
Sjúkraliði/tímabundið Landspítali, bráðamóttaka barna Reykjavík 201910/1689
Sjúkraliði Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201910/1688
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201910/1687
Sjúkraliði Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201910/1686
Starfsmaður við aðhlynningu Landspítali, Vífilsstaðir  Garðabær 201910/1685
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201910/1684
Sálfræðingur Háskóli Íslands, Náms- og starfsráðgj. Reykjavík 201910/1683
Verkefnastjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201910/1682
Umsjónarmaður fasteigna Alþingi Reykjavík 201910/1681
Sérfræðingur/verkefnisstjóri Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201910/1680
Lögfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201910/1679
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201909/1678
Skjalastjóri Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201909/1677
Frumkvöðull í upplýsingatækni Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201909/1676

Bílamálun Egilsstöðum  
óskar eftir starfsmanni á skrif-
stofu verkstæðisins í móttöku 
viðskiptavina og bókhalds- og 

fjármálaumsjón í 80-100% starf. 

Góð bókhaldskunnátta,skipulagshæfileikar og skilningur á 
rekstri skilyrði auk lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veita Árni Jón eða Eygló í síma 
471-2005 en umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 
bilamalun700@simnet.is . 

Umsóknarfrestur er til 15. október nk.



Skapandi atvinnutækifæri

Ráðhús Reykjavíkur

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

Rekur þú fjölbreyttan vinnustað eða gengur með skapandi verkefni í maganum? Reykjavíkurborg leitar að nýjum samstarfs
aðilum sem bjóða upp á atvinnutækifæri fyrir fatlað fólk.

Óskað er eftir samstarfsaðilum sem eru tilbúnir til þess að skapa fólki með skerta starfsgetu tækifæri til að taka virkan þátt í 
atvinnulífinu. 

Sérstaklega er horft til skapandi greina á sviði hönnunar, listsköpunar og snjalllausna. Öll verkefni skoðuð. 

Stuðningur Reykjavíkurborgar getur verið í formi sérþekkingar, starfsmanns og/eða mögulega húsnæðis til allt að þriggja ára.  

Ef þú eða þinn vinnustaður hefur áhuga á samstarfi, hafðu þá samband við: 
Arne Friðrik Karlsson, arne.fridrik.karlsson@reykjavik.is eða Tómas Ingi Adolfsson, tomas.ingi.adolfsson@reykjavik.is

Sendu upplýsingar um tengilið, lýsingu á vinnustað/verkefni og hvers konar stuðningi er óskað eftir frá borginni. 

Í maí 2018 voru samþykktar tillögur stýrihóps um atvinnu- og virkniúrræði á vegum Reykjavíkurborgar. Í tillögum stýrihópsins er m.a. tekið fram 
að Reykjavíkurborg eigi að sýna frumkvæði, vera leiðandi og leita fjölbreyttra leiða til að auka möguleika fólks til atvinnu og virkni. 

 

Umsóknarfrestur
20. október 2019

EFLA hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfið

Ert þú hagfræðingur
Í LEIT AÐ NÝJUM TÆKIFÆRUM?

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum verkfræði 
og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild um 400 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • SKOTLAND • FRAKKLAND • ÞÝSKALAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 

ráðningarvef EFLU, www.efla.is/laus-storf, fyrir 20. október næstkomandi. Öllum 

umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.   

Nánari upplýsingar
Jón Vilhjálmsson, 
sviðsstjóri Orkusviðs, 
jon.vilhjalmsson@efla.is

EFLA verkfræðistofa leitar að hagfræðingi með reynslu á sviði innviðauppbyggingar. 

Innan EFLU er unnið að hagrænum athugunum sem tengjast m.a. innviðum, ferða-

þjónustu, skipulagsmálum og orkumarkaði.

Hæfniskröfur:

• Menntun í hagfræði, meistarapróf æskilegt.

• Reynsla á sviði innviðauppbyggingar.

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.

• Góð færni í textagerð

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Doctoral (PhD) 
candidate in Freshwater Ecology 

The Marine and Freshwater Research Institute (MFRI), 
in collaboration with University of Iceland and Imperial 
College London has available a PhD position in Freshwater 
Ecology from January 2020. The research project will focus 
on the ecology of the Atlantic salmon (Salmo salar) and its 
stream ecosystem in Northeast Iceland. 

More information at MFRI webpage, www.hafogvatn.is

Deadline for application is October 31st. Application shall 
be sent to umsokn@hafogvatn.is or to Hafrannsoknastof-
nun, Skulagata 4, 101 Reykjavik. The starting date for this 
PhD position is early January 2020. Salary is according to 
agreement between Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN; 
the union for natural scientists) and the Ministry of Finance 
(http://www.fin.is/english).
Both men and women are encouraged to send in applica-
tions. All applicants will be informed whether they will be 
hired or not.

Marine and Freshwater Research Institute is the largest research insti-
tute in marine and freshwater science in Iceland, providing advice to the 
government on sustainable use and protection of the environment. The 
institute has its headquarters in Reykjavik, branches around Iceland and 
operates an aquaculture experimental station and two research vessels. 
The institute employs around 190 staff.

Doktorsnemi  
í vatnalíffræði 

Laus er til umsóknar staða doktorsnema í vatnalíffræði, með 
áherslu á fiskifræði, við Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og 
ráðgjafastofnun hafs og vatna og Verkfræði- og náttúruvísinda-
svið, Háskóla Íslands. Staðan er á sviði vistfræði Atlantshafs-
laxins (Salmo salar) og umhverfi þeirra í ám á Norðausturlandi.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Hafrannsóknastofnunar,  
www.hafogvatn.is

Umsóknarfrestur er til og með 31.október n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða 
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.

Gert er ráð fyrir að nemandinn hefji störf fyrri hluta janúar 2020. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og FÍN.
Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um stöðuna. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 
er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna 
og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu 
og verndun auðlinda hafs og vatna. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í 
Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfsmenn í þjónustu sinni. 

Löglærður fulltrúi óskast til starfa
MAGNA Lögmenn óska eftir að ráða löglærðan fulltrúa. 
Umsækjandi þarf að hafa lokið meistaranámi í lögfræði. 
Hdl.-réttindi æskileg. Verkefni eru á sviði almennrar lög-
fræðiráðgjafar, stjórnsýslu, eignaréttar, fjármunaréttar, 
samningsgerðar, o.fl. Umsækjandi þarf að búa yfir góðum 
samskiptahæfileikum, þjónustulund og geta unnið sjálf-
stætt. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skulu berast til MAGNA Lög-
menn ehf., Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, á tölvupóstfangið 
logmenn@magna.is, eigi síðar en þriðjudaginn 15. október 
2019. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 

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.



IceTugs ehf óskar eftir hafnsögumanni til starfa á Faxaflóasvæð-
inu. Kostur ef viðkomandi er með hafnsöguréttindi.
Óskað er eftir skipstjórnarmenntuðum manni sem hefur áhuga á 
fjölbreyttri vinnu og  er opinn fyrir nýjungum.

Starfið felur í sér skipstjórn á bátum félagsins og hafnsögu á 
svæðinu. 
Icetugs hefur yfir að ráða 4 öflugum dráttarbátum, ásamt  
olíuflutningapramma sem þjónustar skip á svæðinu. 

Áhugasamir sendi upplýsingar á bragi@icetugs.is
Fullum trúnaði er heitið.

Hafnsögumaður 
óskast

Starfsmaður í bókhald

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir að ráða starfsmann 
í bókhald í hálft starf. Helstu verkefni eru merking reikninga, ferðabókhald 
og ýmis uppgjörsvinna s.s. ferða- og kortauppgjör. Ráðuneytið leggur áherslu 
á fjölskylduvænt vinnuumhverfi og býður upp á sveigjanlegan vinnutíma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af vinnu við bókhald.
• Gott talnalæsi.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Ábyrgð, vandvirkni og þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 21. október nk.  
Um 50% starf er að ræða

Nánari upplýsingar um starfið má finna á starfatorg.is eða hjá 
mannauðstjóra ráðuneytisins í 545 8200.

Umsóknum skal skila rafrænt á www.starfatorg.is

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Leitum að öflugum liðsmanni á Húsavík
Verkís óskar eftir að ráða starfsmann á starfsstöð 
fyrirtækisins á Húsavík.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræðingur, tæknifræðingur eða 

byggingafræðingur
• Reynsla af hönnun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Öflugur liðsmaður í verkefnaöflun 

Nánari upplýsingar veita 
Ragnar Bjarnason, útibússtjóri, rab@verkis.is
Elín Greta Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, egs@verkis.is

Verkís er öflugt og framsækið ráðgja far-
fyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á 
öllum sviðum verkfræði. 

Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjöl breyttum 
og krefjandi verkefnum á Íslandi og erlendis. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að sækja um að ráðningarvef Verkís (umsokn.
verkis.is). Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum um sóknum verður 
svarað. Við hvetjum jafnt konur sem karla til 
að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2019. 

Vilt þú taka þátt í að móta og 
þróa sálfræðiþjónustu fyrir 

börn og unglinga?

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til 
umsóknar nýtt starf verkefnastjóra sálfræðiþjónustu 
barna og unglinga. 

Þetta er spennandi starf sem reynir á frumkvæði, 
skipulags- og samskiptahæfni. Ráðið verður í starfið 
sem fyrst eða eftir frekara samkomulagi. 
Umsóknarfrestur er til 7. október n.k. 

Frekari upplýsingar veita: 
Agnes Agnarsdóttir - fagstjóri sálfræðinga  
agnes.agnarsdóttir@heilsugaeslan.is - s. 513-5000
Sigríður D. Magnúsdóttir - framkvæmdastjóri lækninga  
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - s. 513-5000

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is undir laus störf og www.starfatorg.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

Nýr framkvæmdastjóri FKA

Ósk yfir markaðsmálum 
Póstsins

Jón Þorsteinn til 
Ölgerðarinnar

Andrea Róbertsdóttir hefur verið 
ráðin framkvæmdastjóri Félags 
kvenna í atvinnulífinu. Hún 

mun taka við starfinu um miðjan 
þennan mánuð af Hrafnhildi 
Hafsteinsdóttur sem hefur verið 
ráðin markaðs- og gæðastjóri 
Hjallastefnunnar. Andrea er með 
MS-gráðu frá viðskipta- og hag-
fræðideild Háskóla Íslands í mann-
auðsstjórnun, BA-gráðu í félags- og kynja-
fræði og MA-diplómu í jákvæðri sálfræði. Síðustu ár hefur 
hún starfað sem framkvæmdastjóri og forstöðumaður 
hjá Tali og Kaffitári en einnig sem mannauðsstjóri RÚV. 
Þá starfaði Andrea einnig sem verkefnastjóri hjá Hjalla-
stefnunni um tíma og sem ráðgjafi á sviði stjórnunar með 
fókus á breytingastjórnun, heilsueflingu og græn mál 
fyrirtækja og stofnana. Þá hefur hún annast fjölmiðla-
tengsl, almanna- og kynningarmál.

Ósk Heiða Sveinsdóttir hefur 
verið ráðin forstöðumaður 
markaðsdeildar Íslands-

pósts og hefur hún þegar hafið 
störf. Ósk hefur mikla reynslu á 
sviði markaðsmála og bakgrunn 
úr upplýsingatækni, smásölu 
og ferðaþjónustu. Hún starfaði 
síðast sem markaðsstjóri Trackwell, 
þar á undan var hún markaðsstjóri 
Krónunnar og Íslandshótela. Hún er með 
meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði frá 
Háskóla Íslands. Ósk Heiða er gift Magnúsi Frey Smára-
syni, rafmagnsverkfræðingi hjá Eflu, og eiga þau tvö börn.

Ölgerðin Egill Skalla-
grímsson hefur ráðið Jón 
Þorstein Oddleifsson sem 

framkvæmdastjóra fjármála- og 
mannauðssviðs fyrirtækisins. Jón 
Þorsteinn er stúdent frá Menntaskól-
anum á Laugarvatni og hagfræðingur með 
framhaldspróf í fjármálum fyrirtækja frá 
Háskóla Íslands. Hann hefur reynslu af fjármálamarkaði 
en síðustu ár hefur hann sinnt viðskiptaþróun hjá Lands-
bréfum sem er sjóðastýringarfyrirtæki Landsbankans. 
Á árunum 2008-2010 var Jón Þorsteinn fjármálastjóri 
nýja Landsbankans og þar áður var hann forstöðumaður 
fjárstýringar Landsbankans. Hann hefur einnig sinnt fjár-
málaráðgjöf til fyrirtækja og stofnana sem sjálfstæður ráð-
gjafi. Jón Þorsteinn er kvæntur Helgu Margréti Pálsdóttur 
matvælafræðingi og eiga þau fjóra syni.

Finnur Pálmi Magnússon hefur verið 
ráðinn til starfa sem vörustjóri 
svefnrannsóknafyrirtækisins 

Nox Medical. Helstu verkefni 
hans munu snúa að nýsköpun og 
þróun á nýrri þjónustu. Finnur 
hefur undanfarin sex ár starfað 
hjá Meniga, nú síðast sem fram-
kvæmdastjóri vöruþróunar. Undir 
hans handleiðslu byggði Meniga upp 
teymi sem vinnur þvert á fyrirtækið með 
áherslu á hönnunarhugsun, notendaupplifun og nýsköp-
un. Hjá Meniga vann teymi Finns til fjölmargra verðlauna 
og náði góðum árangri með vörur sínar. Þessa dagana er 
Finnur að rannsaka áhrif svefnskorts á nýbakaðra for-
eldra. Þá sérstaklega sinn eigin þar sem hann býr í Kópa-
vogi með Heiðu Harðardóttur, Sögu og nýfæddum dreng.

Finnur til Nox Medical
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Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Bílamálun Egilsstöðum  
óskar eftir starfsmanni á skrif-
stofu verkstæðisins í móttöku 
viðskiptavina og bókhalds- og 

fjármálaumsjón í 80-100% starf. 

Góð bókhaldskunnátta,skipulagshæfileikar og skilningur á 
rekstri skilyrði auk lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veita Árni Jón eða Eygló í síma 
471-2005 en umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 
bilamalun700@simnet.is . 

Umsóknarfrestur er til 15. október nk.

VIRTUS 
bætir í hópinn

VIRTUS óskar eftir að ráða til sín sérfræðinga á launa- og greiðslusvið 
í fullt starf og hlutastarf.

BETRI LAUN • BETRA BÓKHALD • BETRI FJÁRMÁL 

SÉRFRÆÐINGAR Á LAUNA- OG GREIÐSLUSVIÐI

HELSTU VERKEFNI
• Útreikningar og greiðslur á launum 

og tengdum gjöldum

• Færsla og afstemming launa- og verktakabókhalds

• Samskipti við lífeyrissjóði, stéttarfélög 
og opinbera aðila

• Ráðgjöf og stuðningur við viðskiptavini

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Menntun/reynsla sem nýtist í starfi

• Þekking á bókhalds- og launakerfi

• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi

• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð

• Rík þjónustulund

Nánari upplýsingar um störfin veitir Elísabet Ósk Guðjónsdóttir, mannauðsstjóri, á netfanginu elisabet@virtus.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2019
Eingöngu er hægt að sækja um störfin á vef VIRTUS, virtus.is/atvinna

VIRTUS er hluti að Nordic Accounting VIRTUS er umboðsaðili fyrir CloudPay og IIPay alþjóðleg fyrirtæki í launavinnslu

VIRTUS er framsækið þjónustufyrirtæki í fjármálaþjónustu. 
Aðalsmerki félagsins eru heildstæð þjónusta sem grundvölluð 
er á sterkri liðsheild metnaðarfullra starfsmanna. Við leitum 
að öflugu fólki sem vill slást í för með okkur.  

Við bjóðum starfsfólki okkar fjölbreytt og krefjandi verkefni, 
leggjum áherslu á heilbrigt vinnuumhverfi og kappkostum að 
haga daglegum störfum okkar þannig að þau séu aðlaðandi 
bæði fyrir starfsfólk og viðskiptavini. 

Við leggjum áherslu á áreiðanleika og fagmennsku hjá 
starfsfólki okkar, gerum kröfu um gott vald á enskri og 
íslenskri tungu, óskum eftir nákvæmni og skipulagi í vinnu-
brögðum og lítum á gott viðmót, glaðværa þjónustulund 
og samskiptahæfni sem lykilatriði í samstarfi okkar innbyrðis 
og með viðskiptavinum okkar.

Helstu verkefni okkar eru launavinnsla, færsla bókhalds, 
skil á skýrslum vegna opinberra gjalda, gerð milliuppgjöra, 
samstæðuuppgjöra, ársuppgjöra, skattframtala, útgáfa 
reikninga, greiðsla reikninga, kaup & sala félaga, stofnun 
félaga, úrvinnsla skattafyrirspurna auk almennrar 
rekstrarráðgjafar. 

VIRTUS rekur eina stærtu launadeild landsins með 
á þriðja þúsund launamanna.

Á meðal viðskiptavina eru fyrirtæki, stofnanir, húsfélög, 
stéttarfélög, starfsmannafélög, ýmis samtök o.fl. auk fjölda 
erlendra aðila í tímabundnum verkefnum eða í viðvarandi 
rekstri hér á landi.

Bókhald  |   Launasýsla  |   Reikningar  |   Ráðgjöf  |   Skipholt 50d  |   Reykjavík  |   414 3200  |   virtus.is



Ertu með         á réttum (vinnu)stað?
Langar þig að vinna í gefandi starfsumhverfi þar sem þú tekur ríkan þátt í daglegu lífi aldraðra?
Við leitum að jákvæðu starfsfólki sem hefur áhuga á umönnun aldraðra í eftirfarandi störf:

Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, sjúkraliðar með sérmenntun, félagsliðar 
og fólk í almenn störf í aðhlynningu
Fyrir nánari upplýsingar og umsókn um starf, vinsamlegast sendið tölvupóst á atvinna@solvangur.is. 
Um er að ræða störf við tímabundin verkefni með möguleika á áframhaldandi starfi innan 
Sóltúns fjölskyldunnar.
 
 

Sólvangur hjúkrunarheimili - Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarfirði - www.solvangur.is - 590 6500

Grunnskólar
• Baðvörður í íþróttahús (kvk) - Lækjarskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
• Skólaliði  - Skarðshlíðarskóli
• Skólaliði - Áslandsskóli
Leikskólar
• Aðstoð í eldhúsi - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Hvammur
• Leikskólakennari - Stekkjarás
• Leikskólakennari - Vesturkot
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Matreiðslumaður - Norðurberg
• Þroskaþjálfi - Stekkjarás
• Þroskaþjálfi - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
• Deildarstjóri (tímabundið) - heimili
• Deildarstjóri í þjónustukjarna
• Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól

Mennta- og lýðheilsusvið
• Almennur kennsluráðgjafi leik- og grunnskóla

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir 
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500

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.

hagvangur.is

Fullt af öflugu sölufólki!



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

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá

Rannsóknamaður 
í sýnatöku 

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til rannsókna
starfa við starfstöð stofnunarinnar á Akureyri. Starfið felst í 
fjölbreyttri vinnu við sýnatöku, öflun og úrvinnslu gagna í landi 
og í rannsóknaleiðöngrum á sjó. Starfið er fjölbreytt og  
krefjandi framtíðarstarf.

Helstu verkefni:
• Sýnataka í landi
• Aldurslestur fiska
• Þátttaka í rannsóknaleiðöngrum.
• Innsláttur gagna í gagnagrunn
• Úrvinnsla sýna
• Önnur tilfallandi verkefni á starfsstöðinni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt að umsækjendur hafi B.S.próf í líffræði eða 

sambærilega menntun og reynslu
• Dugnaður, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur 

góða samskipta og skipulagshæfileika og áhuga á málefnum 
sjávarútvegsins.

Um er að ræða fullt starf með starfstöð á Akureyri. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi 
stéttarfélags. Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð ferilskrá yfir menntun 
og fyrri störf, staðfesting á námi og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og útskýrir 
atriði í ferilskrá betur, eftir því sem viðkomandi telur þörf á. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. október n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða 
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 
merktar Sýnataka.

Nánari upplýsingar veitir Sólmundur Már Jónsson,  
mannauðsstjóri (solmundur.mar.jonsson@hafogvatn.is) og 
Guðmundur Þórðarson, sviðsstjóri  
(gudmundur.thordarson@hafogvatn.is) sími 5752000.

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf og vatnarannsókna og 
gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi sjálfbæra nýtingu og vernd
un auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu 
samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur auk aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, 
tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfs
menn í þjónustu sinni. 

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann með innviðum, búnaði 
og starfrækslu flugvalla á mannvirkja- og leiðsögusviði stofnunarinnar. 

Starfið felst í vottun og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til reksturs flugvalla 
auk annarra verkefna tengdum flugöryggi og ýmissar sérfræðivinnu í málaflokknum. 
Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi þarf að standast bakgrunnskoðun Ríkislögreglustjóra 
til að starfa á haftasvæði flugverndar á flugvöllum.

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

Eftirlitsmaður 
flugvalla

Umsóknarfrestur 
er til 14. okt. 2019

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

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d. 
verkfræði eða tæknifræði eða veruleg staðfest reynsla 
af tæknimálum tengdum starfrækslu flugvalla eða  
flugmenntun og reynsla af flugi.

Þekking á stjórnunarkerfum, s.s. gæða- og 
öryggisstjórnunarkerfum og reynsla á því sviði, er kostur.

Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til 
starfrækslu flugvalla er kostur.

Mjög góð tök á íslensku og ensku eru skilyrði sem 
og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.

Góð Word og Excel kunnátta.

Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð 
og sjálfstæði í starfi.

Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.

Menntunar- og hæfniskröfur
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FRAMKVÆMDASJÓÐUR 
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR 
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI 
FYRIR ÁRIÐ 2020

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni á ferðamannastöðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga 
jafnt sem einkaaðila sem uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

a) Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru. 

b) Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og náttúruvernd.

c) Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu vegna verkefna sem eru styrkhæf  skv. liðum a) eða b).

Gæði umsókna.

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel þær reglur sem um sjóðinn gilda og vanda umsóknir  

sínar í hvívetna. Umsækjendum er bent á að kynna sér nýtt gæðamatsblað sjóðsins og reglugerð  

um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða ásamt frekari upplýsingum á vef sjóðsins.  

www.ferdamalastofa.is/umsoknir

Nýsköpunarmiðstöð Íslands mun veita umsækjendum leiðbeiningar við undirbúning og gerð umsókna, 

þar til að auglýstum umsóknarfresti lýkur.

Hvar ber að sækja um: 

Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum Þjónustugátt Ferðamálastofu sem aðgengileg er á  

www.ferdamalastofa.is/umsoknir og þar er einnig að finna nánari upplýsingar um umsóknarferlið.

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er frá og með 1. október til hádegis 29. október 2019.

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.P
O

R
T 

h
ön

n
u
n

VEGNA INNANHÚSSHÖNNUNAR Á 
ENDURBÓTUM OG BREYTINGUM Í 

SKÚLAGÖTU 4, 101 REYKJAVIK
ÚTBOÐ NR. 21067

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR), f.h. fjármála- og efna-
hagsráðuneytis,  hér eftir nefndur verkkaupi, auglýsir 
eftir hönnuðum til að taka þátt í hönnunarútboði á innan-
hússhönnun endurbóta og breytinga skrifstofuhúsnæðis 
í Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Hér er um að ræða 
hönnunarútboð þar sem þátttakendur verða valdir fyrst 
og fremst með tilliti til hæfni og reynslu við sambærilega 
hönnun.  Leitað er að hönnunarteymi, sem getur tekið að 
sér fullnaðarhönnun, samkvæmt skilmálum og kröfum í  
útboðsgögnum.

Útboðsgögnum þessum er ætlað að kynna umfang 
hönnunarútboðsins, tímaáætlun og kröfur til bjóðenda. Í 
hönnunarútboðinu verður viðhaft tveggja umslaga kerfi, 
þar sem annars vegar verða gefin stig fyrir hæfni og 
reynslu og hins vegar fyrir verðtilboð. Gert er ráð fyrir 
að vægi þessara tveggja þátta verði 70% hæfni og 30% 
verð. Að loknu útboði verður samið við eitt hönnunar-
teymi.

Allur kostnaður við þátttöku í þessu hönnunarútboði 
er á kostnað og ábyrgð þátttakenda. Verkkaupi áskilur 
sér rétt til að víkja í einhverjum atriðum frá ákvæðum 
hönnunarútboðsgagna. Hér er átt við að upp getur 
komið nauðsyn á minni háttar aðlögun eða þróun, en 
grunnforsendum og hugmyndafræði verður ekki breytt. 
Tímaáætlun  gerir ráð fyrir 4 mánuðum í fullnaðarhönnun 
til útboðs. 

Útboðsgögn verða aðgengileg í TendSign fimmtudaginn 
10. október 2019.
Spurningar og svör verða meðhöndluð í hinu rafræna 
útboðskerfi. 

Tilboðum skal skilað rafrænt í útboðskerfinu. 
Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

HÖNNUNARÚTBOÐ

 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. 



á sviði lista og menningararfs og 
stofnstyrki til íþrótta- og æskulýðs-
mála
   
Veittir eru styrkir til annarra en 
ríkisaðila þ. e. félaga, samtaka eða 
einstaklinga vegna verkefna á árinu 
2020 sem ekki njóta lögbundins 
stuðnings eða falla undir sjóði eða 
sérstaka samninga. 
Rafræn umsóknareyðublöð er að 
finna á umsóknarvef Stjórnarráðsins  
(http://minarsidur.stjr.is).
Nánari upplýsingar um skilyrði um-
sókna og mat á þeim er að finna í 
auglýsingu á vefsíðu ráðuneytisins.

Umsóknarfrestur er til kl. 24:00, 
mánudaginn 4. nóvember 2019. 
 
4. október 2019

Auglýsir eftir umsóknum 
um styrki af safnliðum

Félagsmálaráðuneytið auglýsir styrki 
til félagasamtaka vegna verkefna á 
sviði félagsmála

Auglýst er eftir umsóknum um styrki frá íslenskum félagasamtökum 
til verkefna sem heyra undir málefnasvið félagsmálaráðuneytisins. 
Félagasamtök sem hljóta styrki á fjárlögum eða eru með samninga við 
ráðuneytið eða stofnanir þess, vegna skilgreindra verkefna, geta ekki 
sótt um styrki af safnliðum fjárlaga fyrir sömu verkefni. 

Veittir eru styrkir til afmarkaðra verkefna sem miða að því að veita 
einstaklingum eða hópum stuðning, fræðslu og ráðgjöf samkvæmt 
áherslum félags- og barnamálaráðherra hverju sinni. Styrkir eru ekki 
veittir til lengri tíma en eins árs í senn. Þá má meðal annars veita til 
verkefna sem felast í því að:

a. Útbúa fræðsluefni og standa fyrir fræðslustarfsemi.
b. Vera málsvari og standa vörð um hagsmuni félagsmanna.
c. Bjóða upp á stuðning og ráðgjöf.

Að þessu sinni verður lögð megináhersla á verkefni sem lúta að 
málefnum barna og fjölskyldna.

Hafi umsækjandi áður fengið styrk frá félagsmálaráðuneytinu til 
verkefnis skal fylgja greinargerð með upplýsingum um framkvæmd þess 
og ráðstöfun styrkfjárins, til þess að ný umsókn verði tekin til greina.
Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn 4. nóvember 2019. 
Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti er lokið verður ekki tekin til 
umfjöllunar. 

Úthlutun fer fram eigi síðar en 1. febrúar 2020.
Sækja skal um á rafrænu formi. Nánari upplýsingar og leiðbeiningar 
um umsóknir á rafrænum eyðublöðum er að finna á vef 
félagsmálaráðuneytisins (www.frn.is).

Kynningarfundur um úthlutun styrkja af safnliðum fjárlaga
Kynningarfundur um úthlutun styrkja af safnliðum fjárlaga þar sem farið 
verður yfir reglur sjóðsins og áherslur í ár, verður haldinn á Nauthól 
þriðjudaginn 8. október kl. 14.00.

Félagsmálaráðuneytinu, 5. október 2019.

Auglýsing um sveinspróf

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin í janúar, febrúar og mars ef næg 

þátttaka næst:
Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í 6.-10. janúar 
2020
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2019

Í byggingagreinum í janúar 2020. 
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2019

Í vélvirkjun í febrúar – mars 2020. 
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2019

Í snyrtifræði í febrúar – mars 2020. 
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2019 

Í bifvélavirkjun í janúar – febrúar 2020. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2019

Í hársnyrtiiðn í febrúar – mars 2020. 
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2019.

Nánari dagsetningar verða birtar á heimasíðu IÐUNNAR 
fræðsluseturs um leið og þær liggja fyrir 

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða stað-
festingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2019.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Mjódd – Jarðvinna, yfirborðs-frágangur, búnaður 
og lýsing, útboð nr. 14660.

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Af sérstökum ástæðum er til sölu fasteignasala í góðum 
rekstri. Starfsaðstaða er fyrir 5 manns og ásamt fundar-
herbergi. Fasteignasalan er með mikið af eignum á Spáni 
til sölu.

Upplýsingar eingöngu veitta á skrifstofu.

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson  
löggildur fasteignasali og viðskiptafræðingur  
í síma 777 56 56, gunnlaugur@fastko.is

Vegna mikilla sölu vantar allar gerðir eigna á skrá.- Frítt söluverðmat.

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Fasteignasala til sölu

     

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 5.OKTÓBER KL.15.00-15.30 

Opnar og bjartar efri og neðri hæðir í fallegum tvíbýlishúsum. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki.
Uppþvottavél og ískápur fylgja með hverri eign. Þrjú svefnherbergi, hiti í gólfum og gönguleið í bílaplani. 
Tvö bílastæði. Sólpallur á neðri hæð og tvennar svalir á efri hæð. 
Verð og staðsetning bílastæðanna ræðst eftir því hvor eignin tekur bílskúrinn.

V. 49,5 – 56,5 millj.   

Allar nánari upplýsingar veitir Nadia Katrín í síma 6925002 eða nadia@landmark.is

LEIRDALUR 15-21 
260 REYKJANESBÆ

Nadia Katrín
Löggiltur fast.
síma 6925002
nadia@landmark.is

OPIÐ
HÚS

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 4900Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

Þrjú nýbyggð  
parhús til sölu
Furudalur 2 fullbúið, verð 56,7 milljónir.

Furudalur 4 Tilbúið til innréttingar,  
verð 50,7milljónir. 

Furudalur 20 Fullbúið að utan,  
fulleinangrað með hitalögn og múraðir  
útveggir, verð 41,7 milljónir.

Glæsileg  
4 herbergja  
staðsteypt  
parhús með  
bílskúr.  
Nálægt skóla.

Halldór Freyr Sveinbjörnsson
löggiltur fasteignasali
Sími: 693-2916
halldor@fastgardur.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. okt. kl. 17.30 til 18.00 PARHÚS Í REYKJANESBÆ

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?
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GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

VILT ÞÚ SELJA

HÚSIÐ ÞITT?

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON  
820 2399

ÖRYGGI

 OG ÞEKKING

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON  
663 2508

FJÖLSKYLDAN

AÐ STÆKKA?

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR
690 4966

ÓSKUM EFTIR

EIGNUM

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON
663 4392

ER HÚSIÐ VAXIÐ
YKKUR YFIR HÖFUÐ?

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
692 0149

VILT ÞÚ

STÆRRI ÍBÚÐ?

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
895 2049



Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Granaskjól 18 
opið hús í dag frá 17-18

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 75,6 fm íbúð í kjallara  
lítið niðurgrafin, í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Vestur- 
bænum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Eldhús með nýlegri inn- 
réttingu. Baðherbergi með baðkari, flísar á gólfi. Stofan er björt  
og rúmgóð. Í sameign á hæðinni er þvottahús. Búið er að endur- 
nýja m.a. Járn á þaki,gólfefni,skolplagnir myndaðar 2005,  
Rafmagn dregið í íbúð, tenglum og rofum skipt út.  
Hús múrviðgert og málað 2013. Gluggar og gler yfirfarin. 
Ásett verð 29,9 millj.

hákon svavarsson tekur á móti ykkur í dag milli kl 17 og 18. 

opið hús

Stillholt 21-  Akranesi, - 16 íbúðir af 37 seldar

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi  |  Sími: 570 4824  |  hakon@valfell.is |  valfell.is

Allar nánari uppl. Veitir Hákon í síma 898-9396 eða á netfanginu hakon@valfell.is

Þingvangur ehf byggir 10. hæða lyftuhúsnæði á góðum stað 
miðsvæðis á Akranesi , staðsett við verslunarkjarnann 
Dalbraut 1. Akranesi. Afhending í s.l. lok apríl 2020.

Íbúðirnar eru seldar fullbúnar án gólfefna, forstofa, baðherbergi 
og þvottahús flísalagt ( sjá skilalýsingu ). 
Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél í eldhúsinnrétt-
ingu.

Um er ræða bjartar og vel skipulagðar íbúðir.  
2ja-3ja herbergja íbúðirnar eru frá 93 fm til 96 fm, möguleiki að 
bæta við öðru svefnherbergi. Sérmerkt bílastæði. Sérgeymsla í 
kjallara. Verð frá 39,5 millj. til 41,5 millj. 

3ja herbergja íbúðirnar eru frá 105 til 107 fm, íbúðunum fylgir 
stæði í bílakjallara, og sérgeymsla í kjallara. 
Verð frá 46,6 millj. Til 51,9 millj.
4ra herbergja íbúðirnar eru frá 126 fm til 128 fm, íbúðunum fylgir 
stæði í bílakjallara og sérgeymsla í kjallra. 
Verð frá 56,4 millj til 59,4 millj. 

Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandanum HTH. 
Innihurðir og flísar frá Parka. 
Heimilistæki frá Ormsson.

170,6 fm þakíbúð með stórkostlegu útsýni af tvennum svölum til 
austurs og suðurs, svalirnar eru 23 fm og 24 fm. Íbúðin er á 10 
hæð í lyftuhúsnæði, íbúðinni fylgir stæði  í bílskýli í bílakjallara. 
Verð 77,9 millj. 

190,4 fm þakíbúð með stórkostlegu útsýni af tvennum svölum til 
suðurs og vesturs,  svalirnar eru 33,4 fm og 24,2 fm. Íbúðin er á 
10 hæð í lyftuhúsnæði, stæði  í bílskýli í bílakjallara.  
Verð 85,8 millj. 

 

 

 

 

 

 

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.Íbúð nr.

Íbúð nr. íbúð nr.

Búseturéttur:                            8.798.213 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       213.791 kr.

Búseturéttur:                            7.880.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       201.386 kr.

Búseturéttur:                        11.495.146 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       277.292 kr.

Búseturéttur:                        13.599.704 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       309.846 kr.

Búseturéttur:                           7.230.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       195.207 kr. 

Búseturéttur:                           9.974.074 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      240.670 kr.

Mögulegt lán: 3.000.000 kr.  
Ósk um afhendingu: Seinni hluta janúar.

Mögulegt lán: 2.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun des.

Mögulegt lán: 3.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun jan. 

Mögulegt lán: 4.100.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Miðjan des.

Mögulegt lán: 2.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 3.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun des

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík: Miðbær, Grafarvogur, Laugarnes og Fossvogur

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI UPPLÝSINGAR

LAUGARNESVEGUR 56 · 105 RVK.

EINHOLT 8   ·  105 RVK.

BYGGT  2
016

NÝUPPGERÐ

BYGGT 2
017

ÞAKÍBÚÐ

114,2

107.6 

3ja

4ra

301

ferm.

ferm.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           4.092.225 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       177.190 kr.

Búseturéttur:                           7.800.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       170.998 kr.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 3.900.000 
Afhending: 12. desember

FROSTAFOLD 20 ·  112 RVK.

SKÓGARVEGUR 16  ·  103 RVK. 

78,2 

66,4 

3ja

2ja

405

205
Áður auglýst því hægt að úthluta strax

UPPGERÐ 2016

NÝBYGGIN
G

 
Áður auglýstar íbúðir: 
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU  
Umsóknarfrestur: Til 15. okt. kl. 16. 
Úthlutun: 16. okt. kl. 12.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 20  ·  101 RVK.

ÞVERHOLT 19  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 19  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.

   B
YGGT 2017

103.3

83,3

76,9

94.9

3ja

2ja

2ja

3ja

401

301

102

403 501

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000

   B
YGGT 2016



– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

.       

49,6 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 5. okt. kl. 15:00 - 16:00

Hverfisgata 94-96 og Barónsstígur 6

Glæsilegar íbúðir með svartbæsuðum 

innréttingum hönnuðum af Berglindi 

Berndsen og Helgu Sigurbjarnardóttur.

Hverfisgata 94-96
101 Reykjavík

Vel skipulagt og mikið endurnýjað raðhús 
á einni hæð við Boðahlein 28 60 fm 
Góður garður 
Sjávarútsýni 
Þjónusta frá Hrafnistu 
Húsið endurnýjað að innan

41 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðahlein 28

s. 899 5856

210 Garðabær

.       

59,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. kl. 15:30-16:00

Glæsilegt mikið endurnýjað 108 fm 

endaraðhús 

Nýtt eldhús, gólfhiti, 

nýtt baðherbergi,  

nýtt parket ofl

Krókabyggð 34 
270 Mosfellsbær

.       

49,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. kl. 14:30-15:00

Sérlega falleg 97 fm íbúð á efri hæð 

Nokkuð endurnýjuð, baðherbergi, gólfefni 

og hurðir 

Tvö svefnherbergi (voru þrjú) 

Þvottahús innan ibúðar 

Klapparhlíð 22
270 Mosfellsbær

.       

70,9millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7. október kl. 17:00-17:30

Falleg 135 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 

2 svefnherbergi. Stór stofa, 2 snyrtingar 

Þvottahús innan íbúðar.  Sér inngangur  

44 fm sérafnotaréttur með harðviðargólfi 

og glerlerlokun. Sjávarútsýni 

Glæsileg eign

Kópavogsgerði 3
201 Kópavogur  

.       

66,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.1okt. kl. 18:00-18:30

Glæsileg og björt 4-5 herb 137,2 m2 íbúð á 

3 hæð. Innbyggður 27,1 m2 bílskúr 

Stórar suður/vestur svalir og frábært útsýni 

Mikil lofthæð 

Góð staðsetning 

Sólarsalir 4
201 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir:  

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232

Nánari upplýsingar veitir:  

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232

Nánari upplýsingar veita: 

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veita: 

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

77,3 fm, 2ja herbergja íbúð Eldhús og 

stofa saman í opnu rými Gott skipulag 

Stæði í bílageymslu Rúmgóðar svalir til vesturs 

Stutt er í þjónustu; Læknavaktina, heilsugæslu, apótek, 

Bónus og fleiri Eignin getur verið laus fljótlega

52,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðatorg 2a

s. 775 1515

210 Garðabær

LAUS FLJÓTLEGA

.       

33,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. kl. 17:30 - 18:00

Bjöt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 

jarðhæð - sunnanmegin á Seltjarnarnesi. 

Sér inngangur er í íbúðina.

Unnarbraut 28
170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

• Nýjar og vandaðar íbúðir  
í 3ja hæða lyftuhúsi 

• Stæði í bílageymslu 

• Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 

• Margar íbúðir með  
sér inngangi

Afhent apríl/maí 2020

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð við 

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.

43,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 41

s. 899 5856

107 Reykjavík

Sogavegur 77
108 Reykjavík

 Verð frá:  38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

.       

37,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. kl. 15:00 - 16:00

Frábærlega vel staðsettar og glæsilegar  
2-3ja herbergja íbúðir í miðborg 
Reykjavíkur í nýju lyftuhúsi allar með 
bílastæði í bílakjallara.
Allar íbúðir með svölum eða sér verönd, 
Stærðir frá 45 fm. Íbúðirnar eru afhentar 
fullbúnar án gólfefna
Afhending á næstu dögum

Hverfisgata 85
101 Reykjavík

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is

Þórhallur Biering 
lögg. fasteignasali
sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veita:

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Opið á laugardögum frá kl. 10 -14

Nú opið á 

laugardögum



Nönnugata 1, 101 Rvk., 2.hæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 8/10 KL. 16:30-17:00.

Nönnugata 1, 101 Rvk., 2.hæð. Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á 2.hæð í fallegu 
húsi í hjarta Reykjavíkur. Íbúð og hús hafa verið mikið endurnýjuð á síðustu árum og 
íbúðin er einstaklega björt og falleg. Verð 42,5 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 8. október kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 

Atvinnuhúsnæði / 
AUSTURSTRÖND 4 - SELTJARNARNESI.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd 4 á Seltjarnarnesi.  
Um er að ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm með 
innkeyrsludyrum og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er um 
að ræða 62,4 fm húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og góð 
aðstaða til að taka inn vörur. Verð 57,9 millj.  
Velkomið að bóka skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Engjasel 35, 109 Rvk.,
3JA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA.

Engjasel 35, 3ja herbergja íbúð á 1.hæð auk stæðis í bílageymslu. Ca. 93 fm góð íbúð 
í ágætu húsi. Íbúðin er vel skipulögð og með miklu skápaplássi. Parket á gólfum, 
endurnýjað baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Frábært útsýni frá stofu. 
 Verð 34,9 millj.  
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is.

Grandavegur 47, 107 Rvk., 
ÍBÚÐ 308 FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI.

Grandavegur 47, 115 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð auk stæðis í bílageymslu, samtals ca. 138 
fm. Glæsileg íbúð á 3. hæð í vönduðu fjölbýli við Grandaveg í Reykjavík fyrir 60 ára og 
eldri. Yfirbyggðar suðursvalir með miklu útsýni. Íbúðin er smekklega endurnýjuð og 
frábærlega staðsett í húsinu með tilliti til útsýnis. Verð 59,8 millj.  
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is.

Drekavogur 4b, 104 Rvk., 3ja á jarðhæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 8/10 KL. 16:30-17:00.

Drekavogur 4b, 82 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérverönd. 
Björt, falleg og vel skipulögð íbúð í nýlegu húsi á rólegum stað í Vogunum. Rúmgóð 
stofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús inn af því. Parket og flísar á gólfum. 
Ágæt geymsla fylgir. Verð 42,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 8. október kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

lögg. fast. 
bjarklind@fold.is / 690-5123

- Íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu 
fyrir opinberan aðila. 

- Traustar greiðslur

- Langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. fasteignasali

892 9966
  stefan@fastlind.is

Þorsteinn
Yngvason 
Lögg. fasteignasali

696 0226
  thorsteinn@fastlind.is

Helga 
Pálsdóttir 
Lögg. fasteignasali

822 2123
  helga@fastlind.is

Kristín Skjaldardóttir 
Sölufulltrúi

  824 4031  
  kristin@fastlind.is

Lyngás 1E, íb 207
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg fjögurra herbergja íbúð með 
stæði í bílageymslu. Húsið er vel staðsett í 
hjarta Garðabæjar í nálægð við alla þjónustu 
og sjávarsíðuna. Íbúðin er tilbúin til afhendingar.

STÆRÐ: 99,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

51.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Lyngás 1H, íb 201
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg fimm herbergja íbúð með stæði í 

bílageymslu. Húsið er vel staðsett í hjarta Garðabæjar í 

nálægð við alla þjónustu og sjávarsíðuna. Íbúðin er tilbúin 

til afhendingar í nóvember nk.

STÆRÐ: 125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

63.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Lyngás 1G, íb 108
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg þriggja herbergja íbúð með stæði í 

bílageymslu. Húsið er vel staðsett í hjarta Garðabæjar í 

nálægð við alla þjónustu og sjávarsíðuna. Íbúðin er tilbúin 

til afhendingar í nóvember nk.

STÆRÐ: 83 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

48.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Lyngás 1E, íb 307
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg fjögurra herbergja íbúð með 
stæði í bílageymslu. Húsið er vel staðsett í 
hjarta Garðabæjar í nálægð við alla þjónustu 
og sjávarsíðuna. Íbúðin er tilbúin til afhendingar.

STÆRÐ: 98,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

52.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. okt 14:00 – 15:00 OPIÐ HÚS    6. okt 14:00 – 15:00

OPIÐ HÚS    6. okt 14:00 – 15:00 OPIÐ HÚS    6. okt 14:00 – 15:00



Hafnarbraut 13-15
200 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar íbúðir í  mjög 
vönduðu fjölbýlishúsi á besta stað á 
Kársnesi. 

Gólfhiti á baðherbergjum. Húsið er 
klætt að utan og ál-tré gluggar og 
því viðhaldslítið og allir innveggir 
hlaðnir. Rafmagnstengill fylgir  
hverju stæði í bílakjallara.

Allar frekari upplýsingar um  
íbúðirnar að Hafnarbraut eru á  
eftirfarandi heimasíðu: 

www.nyjaribudir.is

Verð frá 33.900.000

STÆRÐ: 45-175 fm FJÖLBÝLI      HERB: 1-5

Sóleyjarimi 47
112 REYKJAVÍK

Sérlega fallegt tvílyft raðhús með ca.30 fm 
bílskúr í góðum botnlanga. Verandir fyrir 
framan og aftan húsið. Fjögur rúmgóð svefn-
herbergi á efri hæð. Vönduð og björt eign.

STÆRÐ: 210 fm RAÐHÚS      HERB: 6

83.900.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 28
201 KÓPAVOGUR

Stórglæsileg fullbúin íbúð á 6.(efstu)hæð. Mikil lofthæð 

og stórbrotið útsýni. Vandaðar innréttingar og tæki, 

Stæði í bílageymslu. B-Grunnkerfi fyrir rafbílahleðslu er 

uppsett í bílakjallara og GSM tengdum mynddyrasíma.

STÆRÐ: 128,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

79.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. okt 17:30 – 18:15

Álalind 4-8
201 KÓPAVOGUR

Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi. Íbúðirnar af-

hendast fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum kæliskáp 

og uppþvottavél, innfelld lýsing og önnur ljós fylgja. 

Upphitað bílastæðahús.

STÆRÐ: 102-251 fm       FJÖLBÝLI     HERB:3-5

55.9 - 109.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 5
201 KÓPAVOGUR

Húsið er 12 hæðir auk bílageymsla. Íbúðum verður skilað 

fullbúnum án gólfefna en gólf verða þunnflotuð að 

undanskildum votrýmum (baðherbergi og þvottahús) 

sem verða flísalögð. 

STÆRÐ: 64-240 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 40.4 M
Heyrumst
Jón   777 2288
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. okt 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    6. okt 13:00 – 13:30

Heyrumst

Magnús Már Lúðvíksson 
Löggiltur fasteignasali

  699 2010  
  magnus@fastlind.is

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Hdl, löggiltur fasteignasali

  696 0226 
  thorsteinn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    6. október 12:00 – 13:00

Bókið skoðun í síma 892-9966



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.

Anna Teitsdóttir
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

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

ÖGURHVARF 4C OG D – 203 KÓP.

- Glæsilegar nýjar fimm 4ra herbergja neðri og efri sérhæðir 
- Stærð frá 144,2 fm – 151,1 fm   
- Tvö baðherbergi, HTH innréttingar og vönduð tæki 
- 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
V. 72,9 millj.  Andri s. 690 3111

KLAPPARHLÍÐ 7 – 270 MOS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.OKT KL.14.30-15.00
- Góð 98.6 fm 4ra herb. endaíbúð
- Gluggar á 3 vegu í íbúð, fallegt útsýni
- Inngangur af svalagangi í íbúð
- Íbúð er með nýju harðparketi og nýmáluð
- Stutt í skóla, leikskóla og sundlaug
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
V. 49,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

ÁLFTALAND 7 –108 RVK     

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT. kl 17:30-18:00
- 136,9 fm hæð og ris með fallegu útsýni.
- Björt og falleg stofa með aukinni lofthæð, suður svalir.
- Þrjú svefnherbergi, möguleiki að útbúa fjórða herb. eins og var 
upprunalega.
- Göngufæri við skóla og leikskóla. 
- Frábær staðsetning neðarlega í Fossvogsdalnum.
V. 59,9 millj.  

INGA s. 897-6717

NORÐURBAKKI 7.A – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.OKT KL.15.30-16.00
- Vel skipulögð 69.1 fm 2ja herb.ibúð
- Rúmgott svefnherb. og baðherbergi
- Aukin lofthæð og vandaðar innréttingar
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúð
- Nánast viðhaldfrítt hús að utan
GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
V. 40,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

LISTABRAUT 7 – 103 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. 0KT KL.13.30 – 14.00
- Björt og falleg 102,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð og svalalokun.
- Húsið hefur hlotið mikið viðhald undanfarið.
- Stutt í alla þjónustu.
V.48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

SKIPHOLT 9 – 105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 4ra herb. á 2.hæð
- Íbúð er 113.9 fm, aukin lofthæð í íbúð
- Tvö góð svefnherb., rúmgóðar stofur
- Eldhús opið inní stofu
- Geymsla/þvottaherb. Innan íbúðar
- Tvennar svalir með íbúð
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 49,9 millj. Sveinn s. 6900.820

NÝTT

BREIÐAVÍK 23 – 112 RVK

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 5. OKT KL.13.00 – 13.30
- Björt og falleg 153,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð rúmgott eldhús.
- Bílskúr fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
V.56,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HOLTSVEGUR 3 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. OKT KL. 17.00 -17:30
- Vel skipulögð, 118,9 fm 3ja herb. íbúð
- Fallegar innréttingar og gólfefni
- Góð geymsla, bílskýli og afgirtur sólpallur
- Framarlega í hverfi, stutt í stofnbraut
V. 58 millj.  

Anna Teits sími 787-7800

BAKKATJÖRN 5 – 800 SEL

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT KL.17.30 – 18.00
- Snyrtilegt 180,2 fm einbýlishús á einni hæð.
- Nýverið hefur eldhús verið endurnýjað.
- Leigutekjur af bílskúr.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HOLTABYGGÐ 105 – 845 FLÚÐIR

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vandað sumarhús á tveimur hæðum, heitt og kalt vatn
- Húsið stendur á tveimur samliggjandi lóðum 
- Neðri hæðin er steypt og efri hæðin úr timbri
- Húsið er 114,5 fm og lóðirnar eru 2,7 ha 
- Húsið hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár 
- Bústaðurinn er nýmálaður bæði að utan sem innan 
V. 40,5 millj. 

Andri s. 690 3111 

DÝJAGATA 2 – 210 GBÆ 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7.OKT KL. 17.30 TIL 18.00
- Nýtt og glæsilegt 341 fm sérbýli á einstökum útsýnisstað í 
Urriðaholti.
- Gert ráð fyrir aukaíbúð – aðalíbúð með amk 4 svefnherberg-
jum.
- Afhent rúmlega fokhelt að innan en fullbúið að utan.
- Húsið er einangrað að utan. 
- Forsteyptar einingar.
V. 109 millj.  Sigurður s. 896-2312

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5 – 105 RVK. 

BÓKIÐ SKOÐUN 
- Rúmgóð og björt 145,3 fm hæð með tvennum svölum 
- Bílskúr, þrjú svefnherbergi og tvær stofur 
- Möguleiki að bæta við fjórða svefnherberginu   
- Húsið var steinað að utan árið 2008 
- Skólp og dren endurnýjað árið 2013 
- Eign sem býður upp á mikla möguleika
V. 65,9 millj. 

Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

     

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

Upplýsingar 
um íbúðirnar veita:

     

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.

- Íbúðirnar eru 2ja – 5.herbergja og eru stærðir frá 84 – 201.8 fm. 

- Íbúðir verða afhentar í JANÚAR 2020 fullbúnar án gólfefna, íbúð á 7.hæð afhent tilb.til innréttinga.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum.

- Rúmgóðar svalir með íbúðum og eru 170 fm svalir með PENTHOUSE íbúð á 7.hæð.

- Vandaðar innréttingar frá AXIS og tæki í eldhúsi frá AEG. Aukin lofthæð í íbúðum.

- Byggingaraðili hússins er FAGTAK ehf byggingarfélag, sem er traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 59,9 – 155 millj. 

BORGARTÚN 28A 
105 RVÍK

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

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

BÓKIÐ 

SKOÐUN

NÝJAR ÍBÚÐIR & OPIÐ HÚS MILLI KL 13:30 OG 14:00 SUNNUDAGINN 6. OKT 
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir til sölu 22 
nýjar útsýnisíbúðir 3ja, 4ra og 5 herbergja með 
sérinngangi eða sérinngangi af stigapalli í fallegu 
lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.  
 

Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar án 
gólfefna en helmingi íbúðanna fylgir bílskúr. 
 

Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar. 

 

MOSAGATA 5-7 í Urriðaholti í Garðabæ 



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.

Anna Teitsdóttir
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

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

ÖGURHVARF 4C OG D – 203 KÓP.

- Glæsilegar nýjar fimm 4ra herbergja neðri og efri sérhæðir 
- Stærð frá 144,2 fm – 151,1 fm   
- Tvö baðherbergi, HTH innréttingar og vönduð tæki 
- 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
V. 72,9 millj.  Andri s. 690 3111

KLAPPARHLÍÐ 7 – 270 MOS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.OKT KL.14.30-15.00
- Góð 98.6 fm 4ra herb. endaíbúð
- Gluggar á 3 vegu í íbúð, fallegt útsýni
- Inngangur af svalagangi í íbúð
- Íbúð er með nýju harðparketi og nýmáluð
- Stutt í skóla, leikskóla og sundlaug
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
V. 49,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

ÁLFTALAND 7 –108 RVK     

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT. kl 17:30-18:00
- 136,9 fm hæð og ris með fallegu útsýni.
- Björt og falleg stofa með aukinni lofthæð, suður svalir.
- Þrjú svefnherbergi, möguleiki að útbúa fjórða herb. eins og var 
upprunalega.
- Göngufæri við skóla og leikskóla. 
- Frábær staðsetning neðarlega í Fossvogsdalnum.
V. 59,9 millj.  

INGA s. 897-6717

NORÐURBAKKI 7.A – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.OKT KL.15.30-16.00
- Vel skipulögð 69.1 fm 2ja herb.ibúð
- Rúmgott svefnherb. og baðherbergi
- Aukin lofthæð og vandaðar innréttingar
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúð
- Nánast viðhaldfrítt hús að utan
GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
V. 40,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

LISTABRAUT 7 – 103 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. 0KT KL.13.30 – 14.00
- Björt og falleg 102,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð og svalalokun.
- Húsið hefur hlotið mikið viðhald undanfarið.
- Stutt í alla þjónustu.
V.48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

SKIPHOLT 9 – 105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 4ra herb. á 2.hæð
- Íbúð er 113.9 fm, aukin lofthæð í íbúð
- Tvö góð svefnherb., rúmgóðar stofur
- Eldhús opið inní stofu
- Geymsla/þvottaherb. Innan íbúðar
- Tvennar svalir með íbúð
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 49,9 millj. Sveinn s. 6900.820

NÝTT

BREIÐAVÍK 23 – 112 RVK

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 5. OKT KL.13.00 – 13.30
- Björt og falleg 153,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð rúmgott eldhús.
- Bílskúr fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
V.56,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HOLTSVEGUR 3 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. OKT KL. 17.00 -17:30
- Vel skipulögð, 118,9 fm 3ja herb. íbúð
- Fallegar innréttingar og gólfefni
- Góð geymsla, bílskýli og afgirtur sólpallur
- Framarlega í hverfi, stutt í stofnbraut
V. 58 millj.  

Anna Teits sími 787-7800

BAKKATJÖRN 5 – 800 SEL

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT KL.17.30 – 18.00
- Snyrtilegt 180,2 fm einbýlishús á einni hæð.
- Nýverið hefur eldhús verið endurnýjað.
- Leigutekjur af bílskúr.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HOLTABYGGÐ 105 – 845 FLÚÐIR

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vandað sumarhús á tveimur hæðum, heitt og kalt vatn
- Húsið stendur á tveimur samliggjandi lóðum 
- Neðri hæðin er steypt og efri hæðin úr timbri
- Húsið er 114,5 fm og lóðirnar eru 2,7 ha 
- Húsið hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár 
- Bústaðurinn er nýmálaður bæði að utan sem innan 
V. 40,5 millj. 

Andri s. 690 3111 

DÝJAGATA 2 – 210 GBÆ 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7.OKT KL. 17.30 TIL 18.00
- Nýtt og glæsilegt 341 fm sérbýli á einstökum útsýnisstað í 
Urriðaholti.
- Gert ráð fyrir aukaíbúð – aðalíbúð með amk 4 svefnherberg-
jum.
- Afhent rúmlega fokhelt að innan en fullbúið að utan.
- Húsið er einangrað að utan. 
- Forsteyptar einingar.
V. 109 millj.  Sigurður s. 896-2312

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5 – 105 RVK. 

BÓKIÐ SKOÐUN 
- Rúmgóð og björt 145,3 fm hæð með tvennum svölum 
- Bílskúr, þrjú svefnherbergi og tvær stofur 
- Möguleiki að bæta við fjórða svefnherberginu   
- Húsið var steinað að utan árið 2008 
- Skólp og dren endurnýjað árið 2013 
- Eign sem býður upp á mikla möguleika
V. 65,9 millj. 

Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

     

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

Upplýsingar 
um íbúðirnar veita:

     

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.

- Íbúðirnar eru 2ja – 5.herbergja og eru stærðir frá 84 – 201.8 fm. 

- Íbúðir verða afhentar í JANÚAR 2020 fullbúnar án gólfefna, íbúð á 7.hæð afhent tilb.til innréttinga.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum.

- Rúmgóðar svalir með íbúðum og eru 170 fm svalir með PENTHOUSE íbúð á 7.hæð.

- Vandaðar innréttingar frá AXIS og tæki í eldhúsi frá AEG. Aukin lofthæð í íbúðum.

- Byggingaraðili hússins er FAGTAK ehf byggingarfélag, sem er traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 59,9 – 155 millj. 

BORGARTÚN 28A 
105 RVÍK

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

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

BÓKIÐ 

SKOÐUN

NÝJAR ÍBÚÐIR & OPIÐ HÚS MILLI KL 13:30 OG 14:00 SUNNUDAGINN 6. OKT 
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir til sölu 22 
nýjar útsýnisíbúðir 3ja, 4ra og 5 herbergja með 
sérinngangi eða sérinngangi af stigapalli í fallegu 
lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.  
 

Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar án 
gólfefna en helmingi íbúðanna fylgir bílskúr. 
 

Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar. 

 

MOSAGATA 5-7 í Urriðaholti í Garðabæ 



 7 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 Verð frá 49.900.000 kr.

HOLTSVEGUR 2-6

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 6.OKT KL 13:00-13:30

HOLTSVEGUR.IS

GENGIÐ INN UM HVERFISGÖTU 94

 15 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 2-3 herbergja íbúðir stærðir frá 76-122 m2

 Verð frá 52.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 6.OKT KL 16:00-16:30

BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6.OKT KL 14:00-15:00

1-3 HERBERGJA ÍBÚÐIR
VERÐ FRÁ 29.9 mkr.

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali | Sími 899 6753 | arg@remax.is

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali | Sími 862 2001 | gunnar@remax.is

HVERFIS.IS

 30 íbúðir frá 29,9 til  34,9 mkr.

 6  endaíbúðir með stórum svölum og 
   gól fs íðum gluggum í  stofu.

 9 þakíbúðir með stórum suðursvölum
     og stæði í bílageymslu frá 44,9 mkr.

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

BRYNJUREITUR.IS



 7 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 Verð frá 49.900.000 kr.

HOLTSVEGUR 2-6

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 6.OKT KL 13:00-13:30

HOLTSVEGUR.IS

GENGIÐ INN UM HVERFISGÖTU 94

 15 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 2-3 herbergja íbúðir stærðir frá 76-122 m2

 Verð frá 52.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 6.OKT KL 16:00-16:30

BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6.OKT KL 14:00-15:00

1-3 HERBERGJA ÍBÚÐIR
VERÐ FRÁ 29.9 mkr.

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali | Sími 899 6753 | arg@remax.is

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali | Sími 862 2001 | gunnar@remax.is

HVERFIS.IS

 30 íbúðir frá 29,9 til  34,9 mkr.

 6  endaíbúðir með stórum svölum o g  
   gól fs íðum  glug gum  í  stof u.

 9 þakíbúðir með stórum suðursvölum
     og stæði í bílageymslu frá 44,9 mkr.

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

BRYNJUREITUR.IS



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

Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við Selfoss.

Möguleiki er á fjölgun gistirýma og eins að festa kaup á  
stærra landi og ósnortnum ferksvatnsréttindum.

Fáið frekari upplýsingar um eignina og verð 
hjá Kristjáni Baldurssyni hdl.
og löggiltum fasteignasala í síma 867-3040.

BITRA FLÓAHREPPI - FERÐAÞJÓNUSTA

SPENNANDI TÆKIFÆRI - GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA  
- GÓÐ STAÐSETNING

Garðar Hólm KristjánGuðbjörg G.

HLÍÐARENDI

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.  Falleg sameiginleg lóð í inngarði hússins.  Gert er ráð fyrir 
minni þjónustuaðilum á fyrstu hæð í suðurhluta hússins þar sem t.d. gæti verið bakarí og kaffihús. 
Nálægð við háskóla, miðbæinn og náttúru Öskjuhlíðar.

Sjáðu teikningar, myndir og nánari upplýsingar á hlidin.is/trausti
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. OKT KL.  13:00-15:00

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölustjóri.  
Löggiltur fasteigna- og
skipasali.
S.  898-0255

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 Ste-
fánsdóttir 
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
Fr.kv.stj.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

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 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 

trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ 
ERUM

TRAUSTI

Kórsalir 3
203 Kópavogur

Kaldasel 2
109 Reykjavík

Jötunsalir 2
201 Kópavogur

Hlíðarvegur 56
200 Kópavogur 

Sólvallagata 27
101 Reykjavík 

Hjarðarhagi 24
107 Reykjavík 

Hraunbraut 39
200 Kópavogur

Freyjugata 6
101 Reykjavík

Ólafsgeisli 55
113 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. 5. OKTÓBER KL. 14:00 - 14:30 
Mjög björt og rúmgóð 4ra - 5 herbergja íbúð á þessum 
vinsæla stað með góðu útsýni. Bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni. Sameign í góðu ástandi. Íbúðin er laus fl-
jótlega. Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson s: 853-9779 
gardar@trausti.is Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.
is og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,4 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 
Björt 4ra herbergja 74,5 fm íbúð á fyrstu hæð í 
suðurhlíðum Kópavogs. Eignin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Áhugaverð eign á 
eftirsóttum stað og öll þjónusta á næsta leiti. Nánari uppl. 
veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján  
s: 867-3040 kristjan@trausti.is 
Verð: 29,7 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Björt og vel skipulögð 5 herberja hæð með sérinngangi og 
bílskúr á fyrstu hæð í tvíbýli. Eignin er skráð alls 163,7 fm 
þar af er 34,2 fm bílskúr. Verönd í suðvestur. Svefnherbergi 
eru 3 í dag en samkvæmt upphaflegri teikningu eru þau 4. 
Nánari uppl. veita Kristín María s: 837-1177  
kristin@trausti.is og Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 66,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Þriggja hæða einbýlishús með innbyggðum bílskúr á 
góðum stað innst í götu með nægum bílastæðum. Skjól-
góður og stór garður í góðri rækt, garðhýsi með heitum 
potti. Eignin er skráð alls 233,2 fm, þar af er 29,6 fm bílskúr. 
Yfirbyggt garðskýli ca 40 fm er ekki inni í fermetratölu eig-
narinnar. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 78,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 
Vel staðsett, björt og falleg 3ja – 4ra herbergja 85,9 
fm. íbúð í 101 Reykjavík. Gólfflötur efri hæðar íbúðar er 
talsvert stærri en skráður fertmetrafjöldi þar sem hluti 
hæðarinnar er undir súð og nýtist mjög vel. Nánari uppl. 
veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján  
s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 45,4 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 73,7 fm íbúð í góðu húsi 
ásamt 13,6 fm frístandandi geymslu í bakgarði.  Sameigin-
legur afgirtur garður með rúmgóðum sólpalli. Húsið hefur 
fengið gott viðhald. Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 
kristjan@trausti.is og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja 124,5 fm íbúð í 
lyftuhúsi auk bílastæðis í bílakjallara. Öll rými íbúðar eru 
einstaklega rúmgóð. Gott aðgengi er að húsinu, rafmagns-
hurðir í sameign og gott hjólastólaaðgengi. Nánari uppl. 
veita Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is og 
Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Falleg, rúmgóð og afar vel skipulögð 5 herbergja 125,2 fm 
endaíbúð á 3. hæð. Húsið hefur fengið reglulegt viðhald. 
Sérmerkt bílastæði. Frábær staðsetning við Háskóla 
Íslands. Laus fljótlega. Nánari uppl. veita Guðbjörg Helga 
s: 897-7712 gudbjorghelga@trausti.is og Garðar Hólm  
899-8811 gh@trausti.is
Verð: 58,5 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt 214,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
fallegu útsýni. Hornsvalir í suður- og vesturátt. Inn byggður 
bílskúr og hiti í bílaplani. Eignin er sérstaklega vönduð að 
innan með góðum gólfefnum, tækjum og innréttingum. 
Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson  
s: 853-9779 gardar@trausti.is og Garðar Hólm s: 899-8811  
gh@trausti.is
Verð: 104,8 millj.
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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

Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við Selfoss.

Möguleiki er á fjölgun gistirýma og eins að festa kaup á  
stærra landi og ósnortnum ferksvatnsréttindum.

Fáið frekari upplýsingar um eignina og verð 
hjá Kristjáni Baldurssyni hdl.
og löggiltum fasteignasala í síma 867-3040.

BITRA FLÓAHREPPI - FERÐAÞJÓNUSTA

SPENNANDI TÆKIFÆRI - GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA  
- GÓÐ STAÐSETNING

Garðar Hólm KristjánGuðbjörg G.

HLÍÐARENDI

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.  Falleg sameiginleg lóð í inngarði hússins.  Gert er ráð fyrir 
minni þjónustuaðilum á fyrstu hæð í suðurhluta hússins þar sem t.d. gæti verið bakarí og kaffihús. 
Nálægð við háskóla, miðbæinn og náttúru Öskjuhlíðar.

Sjáðu teikningar, myndir og nánari upplýsingar á hlidin.is/trausti
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. OKT KL.  13:00-15:00

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölustjóri.  
Löggiltur fasteigna- og
skipasali.
S.  898-0255

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 Ste-
fánsdóttir 
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
Fr.kv.stj.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

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 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 

trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ 
ERUM

TRAUSTI

Kórsalir 3
203 Kópavogur

Kaldasel 2
109 Reykjavík

Jötunsalir 2
201 Kópavogur

Hlíðarvegur 56
200 Kópavogur 

Sólvallagata 27
101 Reykjavík 

Hjarðarhagi 24
107 Reykjavík 

Hraunbraut 39
200 Kópavogur

Freyjugata 6
101 Reykjavík

Ólafsgeisli 55
113 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. 5. OKTÓBER KL. 14:00 - 14:30 
Mjög björt og rúmgóð 4ra - 5 herbergja íbúð á þessum 
vinsæla stað með góðu útsýni. Bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni. Sameign í góðu ástandi. Íbúðin er laus fl-
jótlega. Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson s: 853-9779 
gardar@trausti.is Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.
is og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,4 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 
Björt 4ra herbergja 74,5 fm íbúð á fyrstu hæð í 
suðurhlíðum Kópavogs. Eignin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Áhugaverð eign á 
eftirsóttum stað og öll þjónusta á næsta leiti. Nánari uppl. 
veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján  
s: 867-3040 kristjan@trausti.is 
Verð: 29,7 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Björt og vel skipulögð 5 herberja hæð með sérinngangi og 
bílskúr á fyrstu hæð í tvíbýli. Eignin er skráð alls 163,7 fm 
þar af er 34,2 fm bílskúr. Verönd í suðvestur. Svefnherbergi 
eru 3 í dag en samkvæmt upphaflegri teikningu eru þau 4. 
Nánari uppl. veita Kristín María s: 837-1177  
kristin@trausti.is og Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 66,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Þriggja hæða einbýlishús með innbyggðum bílskúr á 
góðum stað innst í götu með nægum bílastæðum. Skjól-
góður og stór garður í góðri rækt, garðhýsi með heitum 
potti. Eignin er skráð alls 233,2 fm, þar af er 29,6 fm bílskúr. 
Yfirbyggt garðskýli ca 40 fm er ekki inni í fermetratölu eig-
narinnar. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 78,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 
Vel staðsett, björt og falleg 3ja – 4ra herbergja 85,9 
fm. íbúð í 101 Reykjavík. Gólfflötur efri hæðar íbúðar er 
talsvert stærri en skráður fertmetrafjöldi þar sem hluti 
hæðarinnar er undir súð og nýtist mjög vel. Nánari uppl. 
veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján  
s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 45,4 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 73,7 fm íbúð í góðu húsi 
ásamt 13,6 fm frístandandi geymslu í bakgarði.  Sameigin-
legur afgirtur garður með rúmgóðum sólpalli. Húsið hefur 
fengið gott viðhald. Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 
kristjan@trausti.is og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja 124,5 fm íbúð í 
lyftuhúsi auk bílastæðis í bílakjallara. Öll rými íbúðar eru 
einstaklega rúmgóð. Gott aðgengi er að húsinu, rafmagns-
hurðir í sameign og gott hjólastólaaðgengi. Nánari uppl. 
veita Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is og 
Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Falleg, rúmgóð og afar vel skipulögð 5 herbergja 125,2 fm 
endaíbúð á 3. hæð. Húsið hefur fengið reglulegt viðhald. 
Sérmerkt bílastæði. Frábær staðsetning við Háskóla 
Íslands. Laus fljótlega. Nánari uppl. veita Guðbjörg Helga 
s: 897-7712 gudbjorghelga@trausti.is og Garðar Hólm  
899-8811 gh@trausti.is
Verð: 58,5 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt 214,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
fallegu útsýni. Hornsvalir í suður- og vesturátt. Inn byggður 
bílskúr og hiti í bílaplani. Eignin er sérstaklega vönduð að 
innan með góðum gólfefnum, tækjum og innréttingum. 
Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson  
s: 853-9779 gardar@trausti.is og Garðar Hólm s: 899-8811  
gh@trausti.is
Verð: 104,8 millj.
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LAMBHAGAVEGUR 13, 113 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýtt 214 fm atvinnubil. (möguleiki að stækka milliloft). Um er að ræða 
nýbyggingu sem er staðsett rétt hjá Bauhaus.  Eignin er fullbúin og rýmið 
er afhent við kaupsamning. V. 59,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is, Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

BÓKIÐ SKOÐUN

Möguleiki á seljandaláni, 
allt að 75%, verðtryggt 

eða óverðtryggt.Þrjú nýbyggð  
parhús til sölu
Furudalur 2 fullbúið, verð 56,7 milljónir.

Furudalur 4 Tilbúið til innréttingar,  
verð 50,7milljónir. 

Furudalur 20 Fullbúið að utan,  
fulleinangrað með hitalögn og múraðir  
útveggir, verð 41,7 milljónir.

Glæsileg  
4 herbergja  
staðsteypt  
parhús með  
bílskúr.  
Nálægt skóla.

Halldór Freyr Sveinbjörnsson
löggiltur fasteignasali
Sími: 693-2916
halldor@fastgardur.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. okt. kl. 17.30 til 18.00 PARHÚS Í REYKJANESBÆ

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040
kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is/

KJÖREIGN FASTEIGNASALA - TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNASALA í 40 ÁR

Ásta María Benónýsdóttir
Löggiltur fasteignasali

 asta@kjoreign.is
 897-8061

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Löggiltur fasteignasali, 

skjalagerð.
 sigurbjorn@kjoreign.is

 533-4040

Dan Valgarð S. Wiium
Hdl, löggiltur fasteignasali.

 dan@kjoreign.is
 896-4013

Rakel Salóme Eydal
Löggiltur fasteignasali og 

löggiltur leigumiðlari
 rakel@kjoreign.is

 533-4040

Þórarinn Friðriksson
Löggiltur fasteignasali.
 thorarinn@kjoreign.is

 844-6353

Jón Bergsson
lögmaður og löggiltur  

fasteignasali
 jon@kjoreign.is

 777-1215

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að 
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Tækifæri í 
ferðaþjónustu 

www.acco.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

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

Björn Guðmundsson
löggiltur fasteignasali
bjorn@byggd.is
Sími 897 7832

Gistirekstur í miðbæ Akureyrar
Nú er til sölu gistirekstur í miðbæ Akureyrar. Um er 
að ræða bæði íbúðagistingu og gistiheimili, samtals 
11 íbúðaeiningar og 13 herbergja gistiheimili.  Auk 
þess tilheyra fasteignunum veitingastaður í útleigu og 
þvottahús. Mjög spennandi tækifæri fyrir aðila sem vilja 
takast á við krefjandi verkefni í spennandi atvinnugrein.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SKÓGARVEGUR 14
103  Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. 
frá kl. 13:30 – 14:00 

Verð:   83,9 millj.

Glæsileg 161 fm íbúð
 • Stæði í lokaðri bílgeymslu
 • Stór stofa með opnu eldhúsi
 • Hjónaherbergi með sér 

bað- og fataherbergi
 • Þrjú svefnherbergi alls
 • Vandaðar HTH innréttingar  

og tæki
 • Fallegt fjölbýli með lyftu 

og snyrtilegri sameign



Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis 

kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis 

laugardag og sunnudag 5. og 6. október kl. 13–14. 

Þar getur þú skoðað teikningar og innréttingar, kynnst 

hverfinu og rætt við fasteignasala sem taka vel á móti þér.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar á efstaleitid.is

Komdu og skoðaðu
Efstaleitið
Kynning laugardag og sunnudag kl. 13–14 Sýningarsalur

Efstaleiti 27

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
899 1882
thorarinn@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hafdís Rafnsdóttir
Löggiltur fasteignasali
820 2222
hafdis@fstorg.is

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali
898 6106
sigurdur@fstorg.is

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúða- 

hverfi á einum besta stað í borginni. 

Efstaleitið er sannkallað miðborgar- 

hverfi, í göngufæri við helstu 

verslunar- og þjónustukjarna 

borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

Íbúðirnar eru glæsilega 

innréttaðar. 

Rut Káradóttir innanhússarkitekt sá 

um efnis- og litaval á innréttingum 

og flísum.



Job.isMest 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

www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf 
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns. 
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall

Við óskum eftir liðsauka í að e a ármálasvið fyrirtækisins auk þess sem 
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að 
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

 
      Góð reynsla af ármálum, bókhaldi og rekstri almennt
            Menntun sem nýtist í star nu
      Framúrskarandi tölvuþekking
      Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.

Lindex er ölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk 
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar 
í Danmörku í haust.

Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is 
mermerktar „Snillingur í bókhaldi“ 
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

 

Hæfniskröfur eru:

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% lesenda dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu.



50-80% Afsláttur

ÚTSÖLUMARKAÐUR
Suðurlandsbraut 6

Aðeins í 3 daga
opnunartími:

Föstudag kl.12.00-18.00
laugardag kl.12.00-17.00
sunnudag kl. 12.00-17.00

Mikill afsláttur af öllum vörum.

Dæmi um verð:
Peysur kr. 3.000-5.000

Skyrtur 1. stk kr. 2.900, 2. stk. kr. 5.000
Stakir jakkar kr. 5.000 -15.000



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Það er hægt að gera heilsu-
skot úr margvíslegu hollu 
hráefni. Um að gera að láta 

hugmyndaflugið ráða og prófa sig 
áfram. Þessir hér fyrir neðan eiga 
að vera virkilega skotheldir þegar 
kvef, hálsbólga eða aðrar pestir 
sækja að.

Rauðrófuskot

Rauðrófur eru mjög hollar. Þetta 
skot er sagt mjög gott gegn kvefi, 
það eykur orku og er bara ágætt á 
bragðið. Það tekur stutta stund að 
útbúa það.

1 dl rauðrófusafi
4 msk. ferskur appelsínusafi
1 msk. ferskur sítrónusafi
1 biti ferskt engifer, rifið mjög 
smátt

Blandið öllu saman í lítið glas og úr 
verður heilsuskot.

Engiferskot
Eitt staup af engiferskoti daglega 
getur styrkt ónæmiskerfið. Engifer 
inniheldur mikið af andoxunar-
efnum og er bólgueyðandi. Úr 
þessari blöndu fæst einn lítri sem 
geyma má inni í ísskáp.

1 lítri vatn
2-300 g fersk engiferrót
½ dl hunang
2 sítrónur

Gott við 
haustsleninu
Alls kyns pestir gera vart við sig þegar 
kólnar í veðri. Þá er mjög gott ráð að 
fá sér hollustuskot sem er stútfullt 
af vítamínum. Hér eru nokkrar uppá-
stungur að góðum skotum. 

Skotin eru ekki bara falleg heldur afskaplega holl og góð. Þau eru full af 
vítamínum og gefa aukna orku. Þau geta alveg verið í boði í veislum. 

Rauðrófur eru hollar og vítamínríkar. Þær eru líka fallegar á litinn. 

Setjið vatnið í pott. Hakkið engi-
ferrótina gróft og leggið í vatnið. 
Hitið upp í 60°C og reynið að halda 
þeim hita í um það bil 20 mínútur. 
Ekki láta vatnið sjóða. Sigtið og 
setjið hunangið út í meðan vatnið 
er heitt. Þegar það kólnar aðeins er 
sítrónusafa úr tveimur sítrónum 
bætt við. Sigtið aftur og hellið í 
f löskur. Getur geymst í ísskáp í 
heilan mánuð.

Ef þú vilt breyta til er hægt að 
bæta í drykkinn 75 grömmum af  
túrmerikrót. Hún er þá sett með 
engiferrótinni í vatnið. Einnig má 
setja einn til tvo tepoka eða einn 
til tvo chili-piparbelgi sem eru þá 
fræhreinsaðir. Sjóðið með rótinni. 
Fersk minta getur breytt bragðinu 
til hins betra. Þá má líka setja tvö 
epli sem hafa verið hreinsuð. Þau 
eru soðin með. Vökvinn er alltaf 
sigtaður áður en hann er settur á 
f lösku.

Túrmerikskot
Túrmerikskot í upphafi dags gefur 
mikla orku í kroppinn. Túrm-
erik er bæði krydd og gefur mat 
skemmtilegan lit. Rannsóknir sýna 

að túrmerik hefur bólgueyðandi 
eiginleika.

1 dl vatn
1 msk. túrmerik-krydd
⅓ tsk. svartur pipar
1 hnífsoddur negull
1 msk. eplacider edik
1 msk. sítrónusafi

Hrærið saman, drekkið og njótið.

Grænt skot
Uppskriftin miðast við átta lítil 
glös.

80 g grænkál
80 g spínat
1½ epli
1 límóna

Allt sett í blandara.

Þetta skot er mjög gott fyrir 
heilsuna. Mikið af andoxunar-
efnum og byggir upp ónæmis-
kerfið. Drykkurinn er meira að 
segja sagður getað komið í veg fyrir 
hrukkur, en við seljum það ekki 
dýrara en við keyptum.

Opið alla daga 
vikunnar frá  

kl. 11:00 - 22:00

Kínahofið veitingahús  l  Nýbýlavegi 20  l  200 Kópavogi   
www.kinahofid.is l Sími 554 5022

 TILBOÐ 
SÚPA OG FJÓRIR RÉTTIR 

Kjúklingur í karrýsósu 
Núðlur með grænmeti

Djúpsteiktar rækjur með súrsætri sósu 
Lambakjöt í piparsósu 

Tekið með heim 
1.890 kr. (á mann) 

Borðað á staðnum 
2.200 kr. (á mann)

Frábær hóptilboð  
Sjáðu öll tilboðin okkar á 

www.kinahofid.is
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VIÐ ERUM SÉRFRÆÐINGAR
Í HÓPFERÐUM 

Nánari upplýsingar á visitor.is

Skemmtilegar hópferðir með íslenskri fararstjórn

Visitor ferðaskrifstofa  |  Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur  |  Sími 578 9888 · visitor.is

Sendu fyrirspurn: hopar@visitor.is

Innifalið í okkar hópferðum: Flug með Icelandair og skattar. Gisting með morgunverði. 
Handfarangur og ein innrituð 23kg taska. Rúta til og frá flugvelli. Miði á leik/viðburð. Íslensk fararstjórn.

VINSÆLT!

13. - 16. desember 2019. Verð frá 139.900

17. - 20. janúar 2020. Verð frá 159.900

12. -15. des 2019. Verð frá 134.900

Páll Sævar Guðjónsson fararstjóri!

29. nóv - 2. des 2019. Verð frá 129.900

2. - 4. desember 2019. Verð frá 129.900

10. - 13. janúar 2020. Verð frá 129.900

HM í Pílukasti í London



Smaronia 
– Náttúrulegt gel við þurrki í leggöngum

Njóttu þess að vera kona! 

•   Byggir upp heilbrigðan vef og dregur úr þynningu slímhúðar

•   Minnkar kláða, sviða, þurrk og særindi í leggöngum

•   Náttúruleg innihaldsefni án viðbættra hormóna

15%
af sölu

fer til LÍF

15% af hverri seldri vöru á tímabilinu 15.09.19 – 15.10.19 renna til styrktar LÍF styrktarfélags

Arna Sigrún Haraldsdóttir, 
skipuleggjandi viðburðar-
ins, segist hætt að geta talið 

hversu oft markaðurinn hefur 
verið haldinn, þrátt fyrir að þetta 
hafi farið af stað fyrir aðeins rétt 
rúmu ári, eða sumarið 2018. „Ég 
er eiginlega búin að missa töluna 
á því hvað við höfum haldið þetta 
oft,“ segir hún og hlær. „Við höfum 
haldið þetta nokkrum sinnum á 
ári, einn dag, annaðhvort laugar-
dag eða sunnudag.

Fyrst vorum við bara sjö versl-
anir saman í húsi úti á Granda, svo 
hefur alltaf bæst aðeins í og við 
höfum verið víðs vegar, við höfum 
verið á Kex nokkrum sinnum, á 
Hótel Sögu og Firði í Hafnarfirði,“ 
útskýrir Arna. „Þetta er orðið 
svolítið þéttur hópur sem kemur 
saman á þessa markaði þó svo að 
ég skipuleggi það.“

Betri tenging við kaupendur
Kveikjan að markaðinum var 

löngun eigenda netverslana til að 
tengjast viðskiptavinum í raun-
heimum. „Við erum svo mörg sem 
rekum netverslanir og vantar 
meiri tengsl við viðskiptavinina.

Markmiðið er í rauninni bara að 

geta veitt viðskiptavinunum betri 
þjónustu, að við sem erum með 
netverslanir fáum tækifæri til  
þess að hitta viðskiptavinina eða  
viðskiptavinirnir okkur og  
fái tækifæri til þess að spjalla  

eða fræðast um vöru eða læra.“
Vörurnar séu þess eðlis að 

áhugasamir vilji oft sjá þær með 
eigin augum og ræða við seljendur. 
„Við erum mörg með vörur sem 
viðskiptavinir vilja þreifa á eða 
skoða eða fá ráðleggingar sem er 
aðeins erfiðara í netverslun, þann-
ig að þetta var dálítið til þess að 
bæta við þessum snertifleti sem 
vantaði.“

Þá er félagslega hliðin einnig 
mikilvæg. „Svo náttúrlega sækjum 
við styrk í það að vera saman, ég 
myndi ekkert vilja vera með svona 
markað ein en af því að við erum 
kannski 10-15 verslanir saman þá 
er það svona öðruvísi.

Svipað þenkjandi samfélag
Við eigum bara það allt sam-
eiginlegt að vera öll með eitthvað 
umhverfisvænt,“ segir Arna. „Það 
er kannski undirliggjandi í öllu 
sem við gerum, við sem erum að 
vinna með umhverfisvænar vörur 
erum að gera það af einhvers konar 
hugsjón.

Ég hafði samband við þær versl-
anir sem mér fannst eiga erindi, og 
svo stofnuðum við Facebook-hóp 
sem samanstendur af stjórnendum 
umhverfisvænna netverslana, þar 
sem við getum skipst á ráðum og 
spjallað um þessa markaði.“

Þátttakendur markaðarins 
koma úr ýmsum áttum. „Ég er 
menntaður fatahönnuður og með 
MBA-gráðu í viðskiptafræði,“ segir 
Arna en vörurnar sem hún selur 

eru svokallaðar túrnærbuxur. 
„Verandi menntaður fatahönn-
uður þá fylgist ég með þróuninni 
í tísku og textíl þannig að þegar 
túrbuxur komu á markaðinn var 
ég með puttann á púlsinum.“

Kærleiksríkt andrúmsloft
Arna segir kjarnann í hópnum 
orðinn náinn og að andrúmsloftið 
sé vingjarnlegt. „Þetta er alltaf 
sami hópurinn aftur og aftur, svo 
bætist í og dettur úr svona eftir 
atvikum en þetta er orðinn hópur 
sem þekkist vel.“ Hún er ekki frá 
því að fólk í þessum pælingum 
hafi sterka tilhneigingu til þess 
að vera almennilegt og vanda sig 
í samskiptum. „Þetta er allt mjög 
vinalegt og mér sýnist að fólk sem 
starfar í þessum geira, við eitthvað 
umhverfisvænt, sé alveg sérstak-
lega kurteist og öll samvinna 
gengur rosalega vel.“

Þegar Arna er spurð hvort þetta 
séu allt konur svarar hún játandi 
en tekur fram að hún hafi þó ekki 
velt því fyrir sér áður. „Allir eig-
endur þessara verslana eru konur, 
það er einn þátttakandi sem hefur 
verið með en ekki alltaf sem eru 
þá tvenn hjón, karlar og konur, en 
annars eru þetta allt konur sem 
eru að reka þessar verslanir,“ segir 
hún hugsi. „Svo koma karlarnir 
alltaf að hjálpa við að bera, stilla 
upp og ganga frá og svona, en 
svo fara þeir bara heim að passa 
börnin á meðan við erum að vinna 
á markaðinum.“

Vörur netverslana á einum stað

Arna Sigrún Haraldsdóttir, skipuleggjandi markaðarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í dag verður 
mikið um að vera 
á Eiðistorgi en þar 
verður haldinn 
Umhverfisvæni 
markaðurinn frá 
klukkan 11-17.
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Bílar 
Farartæki

VW GOLF GTE PREMIUM nýskr. 
05/2018, ekinn 20 Þ.km, bensín/
rafmagn, sjálfskiptur. leður, glerþak 
ofl. aukahlutir. Verð 4.850.000 kr. 
Rnr. 259860. Erum með fleiri eintök!

AUDI A3 E-TRON DESIGN nýskr. 
05/2018, ekinn 10 Þ.km, bensín/
rafmagn, sjálfskiptur. Glerþak ofl. 
aukahlutir. Verð 4.890.000 kr. Rnr. 
259845 - Erum með fleiri eintök!

VW PASSAT GTE PREMIUM nýskr. 
02/2018, ekinn 20 Þ.km, bensín/
rafmagn, sjálfskiptur. Leður, glerþak 
ofl. aukahlutir! Verð 5.350.000 kr. 
Rnr. 259884. Erum með fleiri eintök!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

KIA Soul ex. Árgerð 2017, ekinn 
135 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. TILBOð 1.790.000.Ásett verð 
2.290.000 Rnr.213790.

DACIA Duster 4wd . Árgerð 2018, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
TILBOÐ 2.190.000.Ásett verð 
2.490.000 Rnr.213815.

MMC Outlander. Árgerð 2017, ekinn 
142 Þ.KM, dísel, 6 gírar. TILBOÐ 
2.690.000.Ásett verð 2.990.000 
Rnr.360663.

KIA Picanto x. Árgerð 2018, ekinn 
76 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ 
1.290.000.Ásett verð 1.590.000 
Rnr.360662.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. 
Árgerð 2017, ekinn 151 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar.TILBOÐ 5.980.000.
Ásett verð 6.490.000 Rnr.117013.

KIA Ceed ex wagon. Árgerð 2018, 
ekinn 90 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. TILBOÐ 2.390.000.Ásett verð 
2.690.000 Rnr.213825.

RENAULT Clio express. Árgerð 
2018, ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. TILBOÐ 1.490.000. Ásett verð 
1.690.000 Rnr.213816.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Nýr Nissan Leaf SV 40Kw. 
Raundrægni um 270 km. Til 
afhendingar strax. 100% lán 
mögulegt. Verð: 4.190.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.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 Peugeot dísel árgerð 2007 
(skipta þarf um kerti og EGR ventil í 
pústi) Uppl. í síma: 856-1821.

Mercedes-Benz ML 350 Tilboð 
óskast Akstur 212þ. Litur grár. 
árgerð 2006 Verð 1.290 þús. Nánari 
upplýsingar í s. 898-5599

7 MANNA FJÖLSKYLDUBÍLL 
MEÐ DRÁTTARKRÓK  
OG 6 ÁRA ÁBYRGÐ.

Frábær 7 manna, rúmlega 
ársgamall fjölskyldubíll til sölu.

6 ár eftir af 7 ára ábyrgð Kia.
Kia Carens LUX,sjálfskiptur, árgerð 

2018, ekinn 25.000 km.
Pláss fyrir 3 barnabílstóla í miðju 

sætaröð, sem eru öll stök og á 
brautum. 2 auka sæti í skottinu.
Glerþak, glertopplúga, rafmagn 
í bílstjórasæti, leðursæti, hiti í 

sætum og STÝRI. Filmur í rúðum, 
þakbogar, farangursbox, motta í 

skottið og dráttarbeisli.
Tilboðsverð 3.990.000kr.

Upplýsingar í síma 664-2142

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólhýsi

HJÓLHÝSI.COM
Stórglæsilegt nýtt Hobby 

Landhaus til sölu

Einstakt hús með:

Aldi hitun

Tveimur rafgeymum

Sólarsellum

12V Rafgeymum

Sturta

Salerni

Ískápur

Útvarp

Sjónvarp

Húsið er til afgreiðslu strax.
fsp á kriben@simnet.is eða í

síma: 8634449

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga      gudruninga@frettabladid.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166 • HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

Spilar fyrir dansi

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00Save the Children á Íslandi

Save the Children á ÍslandiSave the 

Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

 Garðyrkja

SKRÚÐGARÐYRKJA OG 
RÁÐGJÖF.

Tek að mér haustklippingar, þrif á 
lóðum og alla almenna garðyrkju 

og tek einnig að mér ráðgjöf 
varðandi stærri breytingar.

Hjörleifur Björnsson 
skrúðgarðyrkjufræðingur 

 s:662-6625

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

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

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

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

 Skemmtanir

 Önnur þjónusta

REYKJAVÍK OG AKUREYRI
Aldrei meira bón. Bónleysum 
og lökkun með nýju slitsterku 
gólflakki. Gerum við Línólíum 
dúka og endurlitum þá. Www.
parketogmalun.is

REYKJAVÍK OG AKUREYRI
Ryklaus parketslípun í 25 ár. 
Bestu efnin. Bestu verðin. Www.
parketogmalun.is

Keypt
      Selt

 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

Óska eftir að kaupa útihurð í karmi 
með rúðu hæð 190 x 200 cm. Uppl. 
í síma 611-4614

 Til sölu

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 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

 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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.  

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.  
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.  
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Námskeiðin hefjast 14. og 15. október
Verð á mann er 32.000 kr.

Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: Spænskuskólinn Háblame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Þriðjudaga og fimmtudaga   13:30 - 15:00
Þriðjudaga og fimmtudaga   17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45
Þriðjudaga og fimmtudaga:  10:00 - 11:30

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Framhaldsnámskeið spænska IV:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00

Ert þú bifvélavirki eða handlaginn bílagrúskari ?
Vil selja Peugeot 406 árgerð 2000. Frábær bíll sem hefur fylgt sama 
eiganda frá upphafi.  Ekinn 127 þús. km. Hefur fengið gott viðhald , 
er óryðgaður.  Skipt var um vatnskassa fyrir ári síðan og nýtt púst-
kerfi  í sumar.  Ný dekk að framan.  Vandinn  er, að sjálfskiptingin er 
biluð. Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 892-5203 María

Þessi gullmoli er til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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HELGARTILBOÐ!
OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT OG GLERÁRTORGI

REYKJAVÍK · AKUREYRI · EGILSSTAÐIR · REYKJANESBÆR · SELFOSS · HÚSAVÍK · AKRANES

40.000
AFSLÁTTUR

109.995
ÁÐUR 149.995

25.000
AFSLÁTTUR

59.995
ÁÐUR 84.995

20.000
AFSLÁTTUR

49.995
ÁÐUR 69.995

10.000
AFSLÁTTUR

34.995
ÁÐUR 44.995

8.000
AFSLÁTTUR

16.995
ÁÐUR 24.995

30%
AFSLÁTTUR AFMINNISLYKLUM

30.000
AFSLÁTTUR

189.995
ÁÐUR 219.995

43" TÖLVUSKJÁR
4K upplausn og Quantum Dot tækni, skilar ótrúlegri litadýpt.
PHS-436M6VBPAB00

T2 ROAD WARRIOR
Ótrúlega þægilegur, hentar vel fyrir langa spiladaga.
COR-CF9010007WW

ÞRÁÐLAUS BEINIR
Kraftmikil lausn fyrir fólk sem vill betra þráðlaust net.
ASU-BLUECAVE

EB-980W SKJÁVARPI 
Einfaldur en öflugur alhliða skjávarpi.
EPS-EB980W

MASTERKEYS 
MK70 Mekanískt leikjalyklaborð með RGB ljósrönd og Cherry MX tökkum.
CM-MK750GKSR1ND

NITRO 7 FARTÖLVA
Intel Core i5-9300H örgjörvi, 15,6" FHD IPS skjár og 8GB vinnsluminni.
ACE-NHQ5FED026



ÞAÐ MERKILEGA ER AÐ
 VIÐ ÞEKKTUMST EKKERT 
ÁÐUR. ÉG VAR NÝBÚINN AÐ
 LEIGJA MÉR SKRIFSTOFU 
OG KENNARINN SKIPAÐI 
OKKUR Í HÓP. 
 
Halldór Snær 

Í gluggalausri skrifstofu í bygg
ingu sem stendur alveg við 
sjávargarðinn á Granda situr 
Halldór Snær Kristjánsson, 
framkvæmdastjóri Myrkur 
Games. Aðrir starfsmenn, um 

fimmtán talsins, vinna í opnu rými 
á tveimur hæðum skrifstofunnar 
og njóta fallegs útsýnisins. „Ég fékk 
gluggalausu skrifstofuna,“ segir 
hann og hlær og segir að stjórnend
ur ættu ávallt að taka versta rýmið 
fyrir sig sjálfa.

Meðalaldur starfsmanna er lík
lega rétt yfir tuttugu ár. En þrátt 
fyrir það er hver og einn þeirra sér
fræðingur í því verkefni sem þeir 
fást við. Innan teymisins starfar fólk 
að því að búa til búninga, umhverfi, 
aukahluti, skrifa handrit, taka upp 
hljóð og tónlist, hanna persónur og 
framvindu, tæknibrellur, forritun 
og svona mætti áfram telja. Skap
andi verkefni sem krefjast listrænna 
eiginleika.

Þau vinna öll sem eitt að þróun 
ævintýratölvuleiksins The Darken 
sem fjallar um söguhetjuna Ryn, 
sem er leikin af leikkonunni Aldísi 
Amah Hamilton.

Búa til tölvugerða tvífara
Blaðamaður fær strax á tilfinning
una að vinnubrögðin líkist því að 
framleiða kvikmynd.

„Já, það er ekki fjarri lagi,“ segir 
Halldór og sýnir blaðamanni stórt 
upptökuver sem búið er að koma 
upp í húsnæðinu þar sem allar 
senur í leiknum eru teknar upp. 
Aldís ásamt aukaleikurum klæðist 
sérstökum búningum, hreyfirekj
anlegum göllum sem nema líkams
hreyfingar og hjálmum sem taka 
upp andlitshreyfingar og hljóð. 

Halldór útskýrir að kvikarar 
(animators) starfi að því að taka 
upp og vinna úr öllum hreyfingum 
og fyrirtækið muni þurfi á f leiri 
slíkum að halda á næstunni. „Við 
ljósmyndaskönnum alla leikarana 
og gerum af þeim tölvugerðan tví
fara. Hér í upptökuverinu tökum 
við svo upp, líkama, andlit og rödd 
á sama tíma.

Við vonum að leikurinn verði 
klár eftir um það bil tvö ár en ég fer 
varlega í slíkar yfirlýsingar. En við 
stefnum hins vegar á að tvöfalda 
starfsmannafjöldann til þess að það 
náist. Við munum sérstaklega þurfa 
að bæta við forriturum, kvikurum 
og listamönnum.“

Í anddyrinu eru smekkfullar hill
ur af borðspilum og bókum. „Þetta 
er all things nerd!“ segir Halldór. 
„Það er rosalega mikið spilað hér 
eftir vinnu. Dungeons and dragons 
er voða vinsælt til dæmis.“

Þekktust ekki áður
Fyrirtækið var stofnað fyrir þremur 
árum af Halldóri, Daníel Arnari 
Sigurðssyni og Friðriki Aðalsteini 
Friðrikssyni. Þeir voru allir nýút
skrifaðir tölvunarfræðingar úr 
Háskóla Reykjavíkur og ákváðu að 
snúa sér að tölvuleikjum. „Ég hef 
ætlað mér að að búa til tölvuleik frá 
því að ég var tólf ára gamall. Þetta 
er ástríða mín. Við þrír kynntumst 
þegar við unnum saman verkefni í 
skólanum. Verkefnið okkar er enn 
þann daginn í dag notað sem dæmi 
um víti til varnaðar. Við vorum sem 
sagt mjög metnaðarfullir,“ segir 
hann og glottir og segir þá félaga 
ekki hafa ráðist á garðinn þar sem 
hann er lægstur. „Það merkilega er 
að við þekktumst ekkert áður. Ég 
var nýbúinn að leigja mér skrifstofu 
og kennarinn skipaði okkur í hóp. 
Ég sagði við þá: Eigum við ekki bara 
að nýta okkur skrifstofuna mína? 
Við lokuðum okkur af í þrjár vikur, 
unnum í sextán til tuttugu tíma á 
dag. Og gerðum leik. Við fundum að 
við gátum unnið þægilega saman að 
stóru verkefni og ákváðum að halda 
áfram að vinna saman,“ segir Hall
dór frá.

Vissu ekkert um rekstur
Þeir félagar fóru með hugmyndir 
sínar í gegnum Startup Reykjavík og 
Gulleggið. Í framhaldinu fóru þeir 
að leggja drögin að leiknum, The 
Darken. „Við nýttum okkur mjög 

vel alla þá þjónustu og fræðslu sem 
var í boði. Við vorum komnir með 
góða þekkingu á því að gera flottan 
tölvuleik en höfðum enga þekkingu 
á rekstri fyrirtækja. Því að ráða og 
reka starfsmenn, reka fyrirtæki 
með hagnaði. Við vissum til dæmis 
bara alls ekki hvað EBITDA þýðir,“ 
segir hann og hlær. „Við tókum 
þetta mjög alvarlega, við fengum 
þrjá fundi á dag með toppfólki í 
rekstri á Íslandi. Við mættum á alla 
fundina með þriggja síðna spurn
ingalista á alla fundi og náðum að 
draga mikinn lærdóm af þessu ferli. 
Þetta skipti miklu máli.“

Á fyrsta rekstrarárinu voru þeir 
félagar komnir með góða rekstrar
áætlun um smíði tölvuleiksins. 
Þeir réðu til sín nokkra starfsmenn 
og gáfu þeim hlut í fyrirtækinu. 
„Við náðum að opna okkar fyrstu 
fjárfestingarlotu með talsverðum 
áhuga frá innlendum fjárfestum. 
Við gátum leigt þessa skrifstofu, 
reist upptökuver og þróuðum 
sneið af tölvuleiknum. Það er erfitt 
að gera svona sneið því þú þarft 
í raun að gera allt sem þú þarft að 
gera fyrir tölvuleikinn. Þú þarft öll 
lögin í kökuna til að láta þetta virka. 
Þetta var rosalega stór áfangi og við 
fórum í nýja fjármögnunarlotu eftir 
þetta og fengum styrk frá Tækni
þróunarsjóði og Nýsköpunarmið
stöð til viðbótar. Núna erum við að 

fjármagna stækkun á félaginu og 
munum líklega stækka um helm
ing,“ segir Halldór frá.

Sögudrifinn leikur
En hvernig tölvuleikur er þetta? 
Og hvað er öðruvísi við hann? 
„The Darken er sögudrifinn tölvu
leikur, í ævintýraheimi. Aðalhlut
verkið er leikið af Aldísi Amah 
Hamilton sem leikur aðalpersón
una Ry. Spilarar munu stýra henni í 
gegnum ýmsar raunir. Þetta er fyrsti 
leikurinn af þríleik sem á sér stað í 
ævintýraheimi sem við sköpum frá 
grunni. Þetta er ekki þessi hefð
bundni söguheimur dverga og 
álfa,“ segir Halldór leyndardóms
fullur. Hann má auðvitað ekki gefa 
of mikið upp. „Ég er með sérstakt 
höfundateymi sem skrifar söguna. 
Við vissum að við vildum hafa 
eina aðalsöguhetju og svo föru
nauta sem þú spilar með og hittir 
í gegnum leikinn,“ segir Halldór 
og vísar blaðamanni á höfunda
teymið að störfum á skrifstofunni. 
Þá Magnús Friðrik Guðrúnarson, 
Daða Einarsson og Brimrúnu Birtu 
Friðþjófsdóttur.

Vinnan er áhugamál
Daði er lærður handritshöfundur 
og leikstjóri frá Kvikmyndaskóla 
Íslands og Brimrún hugmynda
teiknari frá Teesside University. 
En Magnús fékk hins vegar starfið 
vegna þess að hann hefur lengi 
verið svokallaður „dung eon mast
er“ í leiknum Dung eons and Dra

gons og hefur mikla reynslu af því 
að útfæra hugmyndir í sögu. „Ég 
á það til að segja að ég sé svarti 
sauðurinn í fyrirtækinu því ég er 
ekki sérmenntaður. Én hef reynslu 
af því að spila Dungeons og Drag
ons. Ég kem hingað til vinnu beint 
úr menntaskóla en fyrir mig var 
það reyndar níu ára prógramm í sex 
mismunandi skólum. Ég fann aldrei 
það sem hentaði mér í námi, þess í 
stað lærði ég sögur í gegnum Dun
geons and Dragons og hlutverka
leiki,“segir Magnús.

„Ég spila líka Dungeons og Drag
ons,“ segir Daði. „Það er nefni
lega ákveðinn grunnur að hafa 
þá þekkingu, þó að námið í Kvik
myndaskólanum hafi hjálpað mér 
mjög mikið. En strúkturinn í spila
mennskunni gefur manni sterkan 
bakgrunn.“

Brimrún starfar náið með Magn
úsi og Daða og er svokallaður hug
myndateiknari (concept artist). 
„Ég kom hingað sem Erasmus
nemandi frá Bretlandi. Ég lærði 
hugmyndateikningu í Teesside 
University í Middlesbrough. En 
lærði líka í Kanada í heilt ár. Ég hef 
teiknað karaktera og umhverfi 
þeirra síðan ég var lítil og ég ákvað 
að stunda nám í áhugamáli mínu. 
Og af hverju ekki að teikna fyrir 
tölvuleiki og kvikmyndir? Það 
smá segja að eitt hafi leitt af öðru. 
En þetta er draumastarfið og mér 
finnst ég stundum ekki vera að 
vinna, því ég væri að gera þetta 
heima hvort sem er.“

  Búa til 
nýjan heim
Hjá Myrkur Games starfa ungir listamenn 
og eldhugar að smíði sögudrifins ævintýra-
tölvuleiks. Framleiðslan er byltingarkennd 
og svipar mjög til kvikmyndagerðar en í 
húsnæði fyrirtækisins er stórt upptökuver 
og þar klæðast leikarar hreyfirekjanlegum 
göllum og búa til rafræna tvífara.

Stór hluti starfsmanna Myrkur Games. Á bak við þau bókahillan sem er smekkfull af borðspilum og bókum sem þau grípa í eftir vinnu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Daði, Magnús og Brimrún eru í höfundateyminu. 
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Lögmaður Jóhanns Helga
sonar hefur lagt fyrir 
dómstól í Los Angeles 
yfirlýsingar hóps ein
st a k l i ng a sem eig a 
meðal annars að sýna 

fram á aðgang norska lagahöf
undarins Rolfs Løvland að laginu 
Söknuði eftir Jóhann Helgason áður 
en Løvland gaf út lagið You Raise 
Me Up. Kveðst þetta fólk reiðubúið 
að gefa eiðsvarinn vitnisburð fyrir 
dómi.

Skjölin eru aðgengileg á vef dóm
stólsins í Los Angeles. Veigamesta 
yfirlýsingin er frá Jon Kjell Selje
seth, landa Rolfs Løvland. Jon f lutti 
til Íslands árið 1980. Norðmennirn
ir tveir hittust í tvígang í tengslum 
við Eurovison; í Zagreb 1990 og á 
Írlandi 1993. Jon Kjell var í bæði 
skiptin útsetjari og hljómsveitar
stjóri fyrir íslenska framlagið.

Snýst um aðgang að Söknuði
Jon Kjell segir að í Zagreb hafi 
Løvland rætt endurtekið við Pétur 
Kristjánsson heitinn sem haf i 
verið að dreifa kynningarkassettu 
með íslenskum lögum, þar á meðal 
Söknuði. Kveður hann erfitt að 
ímynda sér að Pétur hafi ekki látið 
Løvland hafa eintak því norski laga
höfundurinn hafi samið sigurlagið í 
Eurovision 1985, La det swinge, og 
því verið mikilvægur í þessu tilliti.

Í framhaldinu rekur Jon Kjell að 
þeir Løvland hafi starfað saman í 
Stúdíó Sýrlandi í Reykjavík á árinu 
1995. Þar var Løvland ásamt sam

starfskonu sinni úr hljómsveitinni 
Secret Garden, Fionnuala Sherry, 
að taka upp fyrstu plötu hljóm
sveitarinnar. Segist Jon Kjell hafa 
varað við því að eitt laganna sem 
Løvland kallaði Adagio væri í raun 
djasslagið Autumn Leaves. Hann 
hafi árangurslaust ráðlagt Løvland 
að nota það ekki.

Aðrir sem komið hafi í hljóðverið 
hafi tekið eftir því sama. Það geti 
bæði Gunnlaugur Briem úr Mezzo

forte og upptökustjórinn Óskar 
Páll Sveinsson staðfest.

„Seinna komst ég að því að stuttu 
eftir útgáfu plötunnar hefðu eig
endur réttarins að Autumn Leaves 
sakað Løvland um lagastuld,“ segir 
Jon Kjell í yfirlýsingunni. Lög
maður Jóhanns, Michael Machat, 
fullyrðir að Løvland hafi orðspor 
fyrir að taka verk annarra ófrjálsri 
hendi.

Í dómsmálinu ytra þarf ekki 

aðeins að skera úr um líkindi 
laganna heldur getur aðgengi 
Løvlands að lagi Jóhanns ráðið 
úrslitum. Í greinargerð lögmanna 
Universal og Warner er ekki gerður 
ágreiningur um að Løvland hafi 
hugsanlega haft aðgengi að Sökn
uði áður en hann sendi frá sér You 
Raise Me Up en þeir segja Norð
manninn einungis hafa verið á 
Íslandi í tvo daga.

Lög maðu r Jóha nns bend ir 

Vitni styðja Jóhann í dómsmálinu

Garðar Örn 
Úlfarsson
gar@frettabladid.is

Lögmaður Jóhanns 
Helgasonar í mál-
inu um hvort lagið 
You Raise Me Up 
sé stuldur á laginu 
Söknuði hefur lagt 
fyrir dómstólinn í 
Los Angeles skjöl 
með yfirlýsingum 
tiltekinna ein-
staklinga sem eiga 
að sýna fram á að 
Rolf Løvland hafi 
haft margvísleg 
tækifæri til að heyra 
lagið Söknuð áður 
en hann sendi frá sér 
You Raise Me Up.
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decadef 'Soknuour" can be considered the most played song ever on Icelandic 

Radio. 

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of 

America that the foregoing is true and correct. 

Executed on September ; ) , 2019, at Reykavik, Iceland. 

/�£_,'12c .... 

Andrea J6nsel6ttir 
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Championship, which was held in Iceland in 1995. One day, the c_omposer of the song, Gunnar I>6r5arson and TV producer Egill Eovarosson cam by the studio to check how the production was coming along. After shutting em in, as I was walking through the recreation area on our way. to the control r om, "Soknuour" was playing on the radio and Egill E5varosson said to me, "Toa 's a damed good song that Johann has composed." 

16. Considering the regular, const3:11t airplay of the song "S "knu5ur",something which has been verified by Icelandic.radio staff, I belie e it is very likely that L0Vland heard "Soknuour'' on the radio during his stay in Stu io Syrland." I declare under penalty of perjury under the laws of the Uni ed States that the foregoing is true and correct. 

Dated: 9/11/2019 

• 
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Yfirlýsingar varðandi ýmislegt í bakgrunni Söknuðarmálsins er nú hægt að nálgast á vef dómstólsins í Los Angeles.

Góður undirbúningur skiptir öllu máli
Félagsmenn VR og atvinnurekendur þurfa að komast að samkomulagi um 
útfærslu styttingarinnar fyrir 1. desember. Ef ekkert samkomulag er gert styttist 
vinnudagurinn sjálfkrafa um 9 mínútur.

Kynntu þér mögulegar útfærslur á vr.is/9min

Á DAG

Á VIKU

Á MÁNUÐI3 51
54
9

Er vinnustaðurinn 

þinn tilbúinn?

Vinnudagur félagsmanna VR 

styttist um 9 mínútur 1. janúar 2020

Er vinnustaðurinn þinn 

tilbúinn?
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hins vegar á að í bók sem Løvland 
skrifaði sjálfur og ber titilinn You 
Raise Me Up komi fram að hann 
hafi verið við störf á Íslandi í tvær 
ískaldar vikur í janúar 1995. Og það 
hafi ekki verið fyrsta heimsóknin 
til Íslands. „Árið áður hafði ég fram-
leitt tvær plötur á Íslandi,“ rifjar 
Løvland upp í bókinni sem kom út 
árið 2015.

Að sögn Jons Kjell voru útvarps-
stöðvar RÚV og Bylgjan iðulega 
hafðar á í Stúdíó Sýrlandi. „Að 
teknu tilliti til stöðugrar og reglu-
legrar spilunar á Söknuði, sem 
íslenskt útvarpsfólk getur staðfest, 
tel ég það mjög líklegt að Løvland 
hafi heyrt Söknuð á meðan hann 
var í Stúdíó Sýrlandi,“ segir í yfir-
lýsingu Jons Kjell.

Tókst loks að stefna Løvland
Með skjölunum sem lögð hafa verið 
fyrir dóminn í LA er einmitt yfir-
lýsing frá útvarpskonunni Andreu 
Jónsdóttur. Staðfestir hún að Sökn-
uður hafi fengið gríðarlega útvarps-
spilun allt frá því lagið kom fyrst út. 
„Í ljósi þessarar stöðugu spilunar í 
útvarpi í meira en fjóra áratugi 
getur Söknuður talist mest leikna 
lag allra tíma í íslensku útvarpi,“ 
fullyrðir Andrea.

Einnig er meðal skjalanna yfir-
lýsing frá Jónasi R. Jónssyni og 
upptökumanninum Tony Cook 
varðandi tímasetningu á upptöku 
plötunnar Hananú með Vilhjálmi 
Vilhjálmssyni þar sem lagið Söknuð 
er að finna. Segja þeir svokallaðar 
demóupptökur hafa verið gerðar 
í maí 1976 og að eiginlegar upp-
tökur hafi byrjað 7. desember það 
ár. Platan kom svo út 1977.

Steinar Berg Ísleifsson, sem gaf út 
fjölda hljómplatna í gegnum fyrir-
tækin Steina og Skífuna, vitnar í 

yfirlýsingu um hversu gríðarvel 
Söknuður hafi selst. Það hafi í raun 
gert plötuna Hananú að því sem 
hún varð. Lagið hafi komið út í 
fjölda útgáfa. Fyrir dóminum liggur  
skjal þar sem listaðar eru 47 útgáfur 
af laginu.

Þá vitnar Jófríður Björnsdóttir 
um það að lagið Söknuður í instrú-
mental útgáfu hafi verið á lagalista 
sem leikinn hafi verið um borð í 
f lugvélum Icelandair fyrir f lug-
tak og eftir lendingu á tíunda ára-
tugnum, eða á því tímabili sem Rolf 
Løvland heimsótti Ísland. Jófríður 
var þá f lugfreyja hjá Icelandair. 
Segir lögmaður Jóhanns líklegast að 

Løvland hafi f logið með Icelandair 
og þannig heyrt Söknuð.

Ellert Ingason, hjá Útfararstofu 
Kirkjugarðanna, staðfestir að allt 
frá því Söknuður kom út árið 1977 
til dagsins í dag sé það mest leikna 
lagið við útfarir að frátöldum 
lögum sem finna megi í íslensku 
sálmabókinni.

Vitnað er í Fréttablaðið frá 8. júlí 
2007 þar sem 25 álitsgjafar völdu 
Söknuð sem besta íslenska dægur-
lag 20. aldarinnar.

Greining Ríkarðs Pálssonar og 
Arnar Óskarssonar frá árinu 2004 
sem unnin var fyrir STEF þar sem 
líkindi milli Söknuðar og You Raise 
Me Up eru sögð vera 97 prósent er 
einnig lögð fram. Þetta hefur áður 
komið fram í Fréttablaðinu.

Í skjölunum er einnig að finna 
yfirlýsingu frá Hjalta Árnasyni 
sem kveðst ásamt félögum sínum 
hafa rekið útvarpsstöð í Ósló 
fyrir Íslendingafélagið árin 1995 
til 2002. Útsendingar hafi verið í 
sex klukkustundir á þriðjudags-
kvöldum á rás sem þeir deildu með 
öðrum útvarpsstöðvum og útsend-
ingin náð til Óslóar og Akershus.

„Þar sem ákveðið var strax í 
byrjun að spila aðeins íslenska 
tónlist  var Söknuður oft leikinn,“ 
segir í yfirlýsingu Hjalta sem kveðst 
glaður munu mæta ásamt sam-
starfsmanni sínum og vitna.

Stefna Jóhanns Helgasonar á 
hendur Rolf Løvland sjálfum var loks 
birt Norðmanninum með atbeina 
norskra yfirvalda og samkvæmt 
Haag-sáttmálunum um stefnu-
birtingar 16. ágúst síðastliðinn. 
Áður hafði Norðmaðurinn í tvígang 
endursent stefnuna til lögmanns 
Jóhanns. Løvland mun ekki enn hafa 
tilnefnt lögmann fyrir sína hönd 
fyrir dómstólnum í Los Angeles. 

SEINNA KOMST ÉG AÐ ÞVÍ
AÐ STUTTU EFTIR ÚT-
GÁFU PLÖTUNNAR HEFÐU
EIGENDUR RÉTTARINS AÐ
AUTUMN LEAVES SAKAÐ 
LØVLAND UM LAGASTULD.
Jon Kjell Seljeseth

Bók Rolfs Løvland frá árinu 2015 er nú notuð gegn honum fyrir dómi.

Rolf 
Løvland 
við störf 
í Stúdíó 
Sýrlandi 
á Íslandi.

Góður undirbúningur skiptir öllu máli
Félagsmenn VR og atvinnurekendur þurfa að komast að samkomulagi um 
útfærslu styttingarinnar fyrir 1. desember. Ef ekkert samkomulag er gert styttist 
vinnudagurinn sjálfkrafa um 9 mínútur.

Kynntu þér mögulegar útfærslur á vr.is/9min
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Er vinnustaðurinn 

þinn tilbúinn?

Vinnudagur félagsmanna VR 

styttist um 9 mínútur 1. janúar 2020

Er vinnustaðurinn þinn 

tilbúinn?
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Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Bryndís Kristjánsdóttir 
frá Nesi í Fnjóskadal,

lést á Landspítalanum í Fossvogi  
þann 12. september.  

Útförin fer fram frá Fossvogskapellu 
þriðjudaginn 8. október kl. 15.00.

Karl Jónsson Katrín V. Karlsdóttir
Indriði Jónsson Valgerður Anna Þórisdóttir
Þórólfur Jónsson Hulda Rósarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,  

Dóra Jakobsdóttir 
Guðjohnsen

grasafræðingur,
lést 28. september sl.  

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
föstudaginn 11. október klukkan 15.00.

Kolbrún Bergþórsdóttir
Brynhildur Bergþórsdóttir
Ásdís Bergþórsdóttir
Anna Bergþórsdóttir Christopher Nandrea
Auður Ákadóttir Sigursteinn J. Gunnarsson
Ólafur Ásdísarson

Brynja og Vaka Björg

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ingibjörg Stefanía Eiðsdóttir
Þorsteinsgötu 17, 

Borgarnesi,
lést á Landspítalanum 29. september.  
Útförin fer fram frá Borgarneskirkju 

miðvikudaginn 9. október, klukkan 14.00.

Guðmundur Ingimundarson
Margrét Helga Guðmundsdóttir Jóhannes Ellertsson
Pálmi Guðmundsson Elín Magnúsdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum  
sem sýnu okkur samúð og vináttu 
vegna andláts eiginkonu minnar, 

móður, tengdamóður, dóttur, 
tengdadóttur og ömmu, 

Helgu Þóreyjar Sverrisdóttur 
Lyngholti 5, Hauganesi.

Sverrir E. Torfason
Dagný Davíðsdóttir Karl Þorkelsson
Auðbjörg María Kristinsd. Fannar Hafsteinsson
Hildur Ýr Kristinsdóttir
Konráð Már Sverrisson Helga María Ólafsdóttir
Torfi Brynjar Sverrisson Ester Hafdís Ásbjörnsdóttir
María Aldís Sverrisdóttir Birkir Örn Stefánsson

foreldrar, tengdaforeldrar og ömmubörn.

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,
Viðar Á. Benediktsson

bílstjóri, 
Engihjalla 19 (áður Löngubrekku 7),

lést að heimili sínu  
27. september síðastliðinn.  

Útförin fer fram frá Digraneskirkju 
föstudaginn 11. október kl. 11.00.

Ástvinir.

Bróðir minn og frændi,
Hjörtur Hjartarson

lést í Svíþjóð.  
Útför hans hefur farið fram í kyrrþey.

Fyrir hönd fjölskyldu og vina,
Elfar Úlfarsson
Bolli Eyþórsson

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Sigurður Bjarni Jónsson 
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Ástkær eiginkona mín og móðir,
Hrönn Garðarsdóttir

heimilislæknir,
lést á Landspítalanum 24. september 

sl. Útför hennar fer fram frá 
Vídalínskirkju, mánudaginn 7. október  

 kl. 13.00. Minningarathöfn verður haldin í 
Egilsstaðakirkju fimmtudaginn 10. október kl. 14.00. 

Þeim sem vilja minnast Hrannar er bent á að hafa 
samband við Rebekkustúku nr. 15, Björk á Egilsstöðum.

Fyrir hönd aðstandenda,
Páll Rúnarsson

Garðar Páll Pálsson

Hveragerðiskirkja mun 
óma af söng hátt í fjöru-
tíu karlaradda upp úr 
klukkan fjögur í dag. 
Þá eru hausttónleikar 
Karlakórs Hveragerðis 

sem var stofnaður þennan mánaðar-
dag fyrir þremur árum. Þetta eru því 
afmælistónleikar og einnig upptaktur 
að söngferð sem kórinn heldur í til Ítalíu 
von bráðar. Meira um það síðar.

Ekkert verður til sparað í dag til að 
gera hausttónleikana sem glæsilegasta. 
Einsöng með kórnum syngur Arnar Gísli 
Sæmundsson og sérstakir heiðursgestir 
verða söngvararnir Ólafur M. Magnús-
son, Jón Magnús Jónsson og Ásdís Rún 
Ólafsdóttir. Undirleikari með þeim 
verður Arnhildur Valgarðsdóttir. Einn-
ig mun  hljómsveit koma fram á tón-

leikunum,   hana skipa Unnur Birna 
Björnsdóttir, Sigurgeir Skafti Flosason, 
Rögnvaldur Pálmason og Örlygur Atli 
Guðmundsson. Sá síðastnefndi er líka 
undirleikari kórsins og stjórnandi, svo 
hann verður í stóru hlutverki. 

En hvernig er lagavalið? Því svarar 
einn af kórfélögunum, sjónvarps-

maðurinn góðkunni Magnús Hlynur 
Hreiðarsson. „Ég get alveg lofað því að 
lagavalið er létt og skemmtilegt,“ segir 
hann sannfærandi.

Nú eru semsagt þrjú ár að baki í starf-
semi Karlakórs Hveragerðis og Magnús 
Hlynur segir þátttöku í honum hafa 
farið fram úr björtustu vonum. „Að 
jafnaði syngja á milli 35 og 40 karlar 
á öllum aldri með kórnum. Starfsemi 
þessa hausts er hafin á fullu enda mikið 
stuð fram undan því eftir tónleikana 
heldur kórinn í söngferðalag til Suður-
Týról á Ítalíu þar sem tónleikar verða 
haldnir. Kórfélagar og makar þeirra ætla 
að  skemmta sér saman í vikutíma og 
skoða allt það helsta á svæðinu.

Miðaverð á hausttónleikana er 2.500 
krónur en frítt fyrir 12 ára og yngri.
gun@frettabladid.is

Kórsöngur í Suður-Týról
Hausttónleikar Karlakórs Hveragerðis í dag eru í senn afmælisfagnaður og lokaæfing 
fyrir söngferðalag sem fram undan er til sjálfstjórnarhéraðsins Suður-Týról á Ítalíu.

Þessi mynd af Karlakór Hveragerðis var tekin á æfingadegi kórsins í Garðyrkjuskólanum í vor. 

Þennan dag árið 1989 hlaut Dalai Lama 
friðarverðlaun Nóbels. Dalai Lama 
voru valdamestu stjórnmálaleiðtogar 
Tíbet frá því á sautjándu öld fram 
til ársins 1951 er Kínverjar hertóku 
Tíbet. Dalai Lama er heitið sem einn 
aðalleiðtogi lamasiðar, helstu gerðar 
búddisma í Tíbet, ber. Núverandi 
Dalai Lama heitir í raun Tenzin Gyatso. 
Hann fæddist 6. júlí 1935 og er sagður 
fjórtánda endurholdgun Dalai Lama, 

andlegs leiðtoga Tíbeta. Hann hefur 
verið í útlegð frá heimalandi sínu frá 
árinu 1959 og hefur verið búsettur 
á Indlandi síðan hann flúði þangað 
sama ár. Friðarverðlaun Nóbels hlaut 
hann fyrir að stuðla að friðsamlegri 
baráttu Tíbeta gegn hernámi Kína á 
landi þeirra, en Dalai Lama hefur ávallt 
neitað að beita ofbeldi í baráttunni 
fyrir bættum hag landa sinna og 
frelsun Tíbet.

Þ E T TA  G E R Ð I S T:  5 .  O K T Ó B E R  19 8 9

Dalai Lama hlýtur Nóbelsverðlaun

Ég get alveg lofað því að laga-
valið er létt og skemmtilegt.
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Elsku eiginkona mín, móðir okkar, 
tendamóðir, amma og langamma,

Hafdís Líndal Jónsdóttir

lést á dvalar- og hjúkrunarheimili 
aldraðra, Kirkjuhvoli, Hvolsvelli, 

þriðjudaginn 3. september.  
 Úför hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu. Sérstakar þakkir fær starfsfólk dvalar- og 
hjúkrunarheimilis aldraðra, Kirkjuhvoli.

Marinó Sigurpálsson
Ingibjörg Marinósdóttir Lárus Geir Brandsson
Emma Marinósdóttir Georg Ottósson
Viðar Marinósson Bryndís Guðmundsdóttir
Berglind Marinósdóttir Hörður Filipsson
Sigurpáll Marinósson

barnabörn og barnabarnabörn. 

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Sonja Ásbjörnsdóttir
Gunnlaugsgötu 18, 

Borgarnesi,
lést þriðjudaginn 1. október. 

Útför hennar fer fram frá Borgarneskirkju 
laugardaginn 12. október kl. 14. Blóm og kransar 

vinsamlega afþökkuð, en þeir sem vilja minnast hennar 
láti Brákarhlíð njóta þess.

Örn R. Símonarson
Unnur Hafdís Arnardóttir Bjarni Knútsson
Ragnheiður Harpa Arnardóttir Guðjón Kristjánsson
Jónína Erna Arnardóttir Vífill Karlsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
vináttu við andlát og útför ástkærrar 

eiginkonu, móður, tengdamóður, 
ömmu, systur og okkar kæru

Dagnýju Magneu 
Harðardóttur

Mánatúni 17, Reykjavík,  
áður Furulundi 19, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi fyrir alúð og góða umönnun  

í veikindum hennar.

Bjarni Reykjalín
Þorleifur Kristinn Árnason
Ásta Árnadóttir Friðgeir Steinsson
Kristófer Máni Friðgeirsson
Jenný Kamilla Harðardóttir
Oddný Guðbjörg Harðardóttir Eiríkur Hermannsson
Ari Theodór Jósefsson
Guðbjörg Reykjalín Forup Katja Reykjalín Forup

Ástkær sonur minn,  
bróðir, faðir og frændi, 

Gústaf Benedikt Gústafsson 

lést þann 29. september.  
Útför fer fram frá Seljakirkju 

þriðjudaginn 15. október kl. 13.00.  
      Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.

Kristín Benediktsdóttir, Guðbjörg Kristín Grönvold
Aþena Máney Gústafsdóttir og Garpur Logi Guðlaugsson 

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og útför okkar ástkæru 
eiginkonu, móður, tengdamóður  

og ömmu,
Einöru Magnúsdóttur

Hörðukór 5, Kópavogi, 
áður búsett í Bandaríkjunum. 

Sérstakar þakkir fá þeir sem komu að hjúkrun hennar  
og umönnun.

Einar Ásgeirsson
Ásgeir Einarsson Ásgeirsson Patricia Ásgeirsson
Valur Magnús Valtýsson Inga Dóra Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Arnardóttir

lést á dvalarheimilinu Skjóli 
sunnudaginn 29. september. 

Útför fer fram frá Áskirkju miðvikudaginn  
   9. október kl. 13.00.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir og amma,
Sigurlaug Ingvarsdóttir 

frá Bakka, 
Melavegi 18, Hvammstanga,

lést á Heilbrigðisstofnuninni á 
Hvammstanga þann 27. september sl. 

Útförin fer fram frá Hvammstangakirkju föstudaginn  
11. október kl. 15.00.

Ragnar Gunnlaugsson
Gunnlaugur Auðunn Ragnarsson
Ingvar Friðrik Ragnarsson  Malin Persson
Dagný Sigurlaug Ragnarsdóttir   Örn Óli Andrésson
Anna Heiða Ragnarsdóttir

og barnabörn.

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

Þorsteinn Jónsson
fv. framkvæmdastjóri,

lést á hjúkrunarheimilinu 
Höfða 26. september.  

Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
fimmtudaginn 10. október klukkan 13.00.

Margrét Þórarinsdóttir
Anna Berglind Þorsteinsdóttir Guðmundur Valgeirsson
Jón Ágúst Þorsteinsson Sigríður Sigurðardóttir

afa- og langafabörn.

Samtökin Frú Ragnheiður starfa 
innan Rauða krossins. Þau 
hafa nú verið til í tíu ár á höfuð-
borgarsvæðinu og unnið að því 
að bæta heilsu vímuefnasjúkl-
inga sem sprauta sig í æð. Það 

gera þau meðal annars með því að keyra 
um daglega og sinna  nálaskiptum og 
heilsugæslu hjá þessum hópi.

Helga Sif Friðjónsdóttir er  faglegur 
bakhjarl samtakanna. Hún er með dokt-
orsgráðu í geðhjúkrun með áherslu á 
fólk  í vímuefna- og geðvanda. „Ég er 
búin að vera tengd Frú Ragnheiði frá 
upphafi, tók þátt í að móta hugmyndina 
og koma verkefninu af stað og er enn 
að hjálpa til eftir þörfum,“ segir hún. 
„Svala Jóhannesdóttur er verkefnastýra 
og nú erum við komin með hjúkrunar-
fræðing í 100% vinnu sem heitir Elísa-
bet. Ásamt Marín, verkefnastjóra hjá 
Rauða krossinum í Reykjavík, berum 
við ábyrgð á hinu faglega starfi. En það 
eru sjálfboðaliðar sem sinna vöktunum 
á bílnum. Þetta er eitt vinsælasta sjálf-
boðaliðaverkefni Rauða krossins. Yfir-
leitt eru 60-80 á skrá á hverjum tíma og 
þar er bara eðlileg velta. En nánast alltaf 
er biðlisti yfir þá sem vilja taka þátt.“

Helga Sif segir þrjá  á vakt í einu, 
hjúkrunarfræðing, bílstjóra og sér-
þjálfaðan starfsmann í skaðaminnkun 
fyrir sprautufíkla. „Svo er læknir á bak-

vakt hjá okkur, hjúkrunarfræðingurinn 
hefur samband við hann eftir þörfum og 
við leysum út sýklalyf ef læknirinn telur 
þörf á þannig meðferð. Svo hjálpumst 
við öll að við að hjálpa einstaklingunum 
að muna eftir að taka lyfin og aðstoðum 
þá þar sem þeir eru staddir, sem getur 
verið í Konukoti, Gistiskýlinu og víðar.“

Tæplega 40 manns hafa lokið sýkla-
lyfjameðferð hjá Frú Ragnheiði og það 
telur Helga Sif gott. „Fólk í þessari stöðu 
dregur svo oft að leita sér hjálpar þar til í 
óefni er komið. Hópurinn sem við þjón-
um er jaðarsettur og nærþjónusta á vett-
vangi skiptir sprautusjúklinga miklu 
máli. Allar rannsóknir sýna að  hún 
er árangursrík leið til að bæta heilsu 
sjúklingsins.“

Bíll Frú Ragnheiðar ekur um öll 
kvöld frá 18 til 21. „Við erum með fasta 
viðkomustaði sem eru skráðir á heima-
síðunni okkar. Þar er líka símanúmerið 
okkar svo fólk getur alltaf hringt og við 
stoppum þar sem hentar, af hendum 
þann búnað sem þarf og eigum stuðn-
ingssamtöl.“

Helga Sif viðurkennir að það 
sé merkilegur áfangi að þetta verkefni 
skuli vera orðið tíu ára. Hún segir það 
í raun alltaf vera að vaxa. „Fólkið sem 
sækir til okkar treystir sjálf boðaliðun-
um og verkefninu í heild.“ Hún kveðst 
ekki hafa á tilfinningunni að hópurinn 
sem þarfnast aðstoðar Frú Ragnheiðar 
hafi stækkað á þessum tíu árum. Hins 
vegar sé þjónustan að ná til stærri og 
stærri hluta hans.

En ætlar Frú Ragnheiður  að halda upp 
á daginn á morgun? „Já, það er planið. 
Það verður væntanlega kökuboð, bæði 
fyrir skjólstæðinga og sjálf boðaliða í 
höfuðstöðvum Rauða krossins uppi í 
Efstaleiti,“ svarar Helga Sif og heldur 
áfram: „Ég er alltaf jafn auðmjúk yfir 
því hvað við erum með góða sjálf boða-
liða. Þeir ganga í allt mögulegt, sækja 
vörur, sjá um viðhald á bílnum og halda 
utan um hjúkrunarlagerinn. Hlutverkin 
eru fjölbreytt og hver og einn leggur 
fram sína hæfni og krafta.“
gun@frettabladid.is

Sjálfboðaliðar á biðlista
Samtökin Frú Ragnheiður fagna tíu ára afmæli sínu á morgun. Þau sinna jaðarsettu 
fólki sem notar vímuefni í æð að staðaldri og veita því skaðaminnkandi þjónustu.

„Nærþjónusta á vettvangi skiptir sprautusjúklinga miklu máli, það sýna rannsóknir.“ segir Helga Sif. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ég er alltaf jafn auðmjúk yfir 
því hvað við erum með góða 
sjálfboðaliða. Þeir ganga í allt 
mögulegt.
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Heimsmeistaramótið í bridge fór fram 
í borginni Vuhan í Kína dagana 14. – 28. 
september. Pólverjar unnu að þessu sinni 
Bermúdaskálina, í keppni í opna flokkn-
um 174-153 eftir keppni við Hollendinga 
í úrslitaleiknum. Feneyjabikarinn kom í 
hlut sænsku kvennanna, danska lands-
liðið vann eldri flokkinn (d’Orsi Cup) og 
Rússar í blönduðum flokki. Pólsku sigur-
vegararnir í keppni um Bermúdaskálina 
voru Krzysztof Buras, Bartosz Chmurski, 
Jacek Kalita, Grzegorz Narkiewicz, Michał 
Nowosadzki, Piotr Tuczyński og Marek 
Pietraszek, óspilandi fyrirliði. Noregur 

vann tæpan sigur á Bandaríkjamönnum 
(Meckwell og félagar), ( 149-140) í keppni 
um þriðja sætið í Bermúdaskálinni. Tvö 
atriði í mótinu vöktu mesta athygli. 
Evrópubúar unnu gull í öllum flokkum og 
Kínverjar virðast vera vaxandi stórveldi 
í bridgeheiminum af því þeir komust 
áfram í úrslitakeppni 8 efstu í öllum 
flokkum. Pólverjar unnu ekki stóran 
sigur á Hollendingum og væntanlega var 
heppnin með þeim í liði. Til dæmis voru 
þeir í meðbyr í þessu spili í úrslitaleikn-
um við Hollendinga. Suður var gjafari og 
enginn á hættu (6 spil eftir).

Pólverjarnir Nowosadski og Kalita létu sér 
nægja að spila 4  á hendur NS á leiknum. 
Hollendingarnir Wijs og Muller sögðu sig 
hins vegar í 6 , sem var metnaðarfullur 
samningur. Vinningurinn byggðist mest 
á því að gefa bara 1 slag á tromplitinn. Til 
þess voru margar leiðir, bæði til að heppn-
ast og misheppnast. Wijs var sagnhafi og 
fékk út lauf. ÁK í tígli sáu um laufniðurkast 
og þegar drottningin féll, var hjarta spilað 
á tíuna. Síðan var hjartásinn lagður niður 
og slemman tapaðist þegar kóngurinn 
birtist ekki. Hollendingar töpuðu því 11 
impum á spilinu í stað þess að græða 11 
impa.

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
ÁG1098
Á10732
3
76

Suður
K6
D64
ÁKG107
Á52

Austur
D5432
G9
D2
10943

Vestur
7
K85
98654
KDG8

MEÐBYR

Hvítur á leik

Róbert Lagerman (Skákfélagi Sel-
foss) átti leik gegn Guðna Stefáni 
Péturssyni (TR) á Íslandsmóti skák-
félaga.

33. He6! 1-0.  Selfyssingar og 
Víkingaklúbburinn byrjuðu best á 
Íslandsmóti skákfélaga. Unnu stór-
sigra í fyrstu umferð 7½-½. Í dag 
fara fram tvær umferðir sem hefjast 
kl. 11 og 17. Lokaumferðin fer fram á 
sunnudaginn og hefst kl. 11. 
www.skak.is:  Íslandsmót skák-
félaga.      

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7

8 6 3 9 1 7 5 2 4

2 5 7 3 4 6 9 8 1

9 7 8 6 5 3 4 1 2

1 2 6 7 9 4 8 5 3

3 4 5 8 2 1 6 7 9

5 8 4 1 7 9 2 3 6

6 9 1 5 3 2 7 4 8

7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

LÁRÉTT 
 Barstóll geymir hettur 

hornþráða (9)
11 Læt bensín fyrir batterí 

(10)
12 Þessi bjalla stundaði 

meðal annars smíðar 
(11)

13 K læði a l la röðina í 
haustfötin frá tískuris-
anum (10) 

14 Stunda mitt daður í 
birtunni miðri og bíð 
eftir merkinu (11)

15 Móna segir hí á alla 
Kana nema frumbyggj-
ana (10)

16 Og enn heyri ég Karl 
h r ópa :  Ég v i l  r i f t a 
þessu! (10)

22 Fer á djammið með 

mínu m mönnu m og 
svara því engum vinnu-
beiðnum (8)

25 Lúpína er þá varga-
hampur? (8)

26 Hér segir af kvæði sem 
k ve ðið va r a f t u r á 
annan veg (5)

29 Þetta mál er skýrt merki 
um að umtal er málið 
(7)

30 Rek slóð úfinnar konu 
vegna gamallar skuldar 
(10)

31 Heila mót manna í heil-
brigðisstétt (9)

32 Veituból græðir sveðju-
sár (10) 

33 Skal leysa úr netaf lækj-
um gegn gistingu (11)

36 Snög g ur og hress en 

svakalega þver (11)
40 Lausn galdrakarla og 

snillinga blasir við (10) 
44 Ófreskja eða maður? 

Dólg ur er það í öllu 
falli (9)

45 Gustur var þinn en ég 
átti Synning og Nyrð-
ing (9)

46 Hremmi sterka stelpu 
með dráttartaug (9)

47 Alltaf að f lækja einfalda 
hlut i hér áðu r f y r r, 
þessi kall (4)

48 Vopnið sem þetta gengi 
notaði var svokallaður 
manndrápskaðall (9) 

LÓÐRÉTT 
1 Hrosshúð mun krauma 

sem kafönd (7)
2 Hvað kallar maður sendi-

bréf í pípu? (7)
3 Ógrynni æðarfugls másar 

um of (7) 
4 Hvað ef mílan leysist upp 

án sements og klísturs? 
(7) 

5 Þessi stjórn veit hvorki 
hvar hún er né hvert 
hún fer (8)

6 Sjáum f ram á sult og 
ráðaleysi (6)

7  Svona mubla sk apa r 
tómarúm í opinberum 
gjöldum (8)  

8 Fíf lum Jökul á frosnum 
hellum (8)

9 Fann hlíð með bernskum 

bógum (9)
10 Þoldir við án þess að fá 

einn á kjaftinn (9)
17 Set pening í viðhöldin í 

klúbbnum (6) 
18 Læt bola fyrir bíla og 

óvélknúin farartæki (9)
19 Maður tekur steggi fram 

yfir stelputátur (9)
20 Leitun er að ítarlegri 

eftirgrennslan sníkju-
dýrs (9)

21 Tel mikinn feng að mál-
inu og vinnufyrirkomu-
laginu líka (9)

23 Þarf aðstoð ef skemmdir 
verða á hné (7)

24 Gerir aðgerð og hefur af 
því nokkurn ávinning 
(7) 

26 Kýs kæpa vefnaðarvöru 

eða kryddjurtir? (8)
27 Þetta veit sá sem allt veit 

og meira til, einsog ÞÞ (8)
28 Nei, torgið er ekki falt, 

en f lest sem á því er (8)
34 Rolla Ránar saknar sóm-

ans (7)  
35 Allt um tafir og tog tom-

bóluhaldara (7)
37 Standast stallar storm-

stamp? (6) 
38 Hnika sigti frá framandi 

tré (6)
39 Völtum yfir þetta rugl 

með nútímagræjum (6)
41 Ræð frá því að tef la í 

uppnámi (5)
42 Einset mér að halda 

haus er ég rek þig (5)
43 Framliðið f ljóð á mann 

sem gryfjan geymir (5)

##
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33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44

45

46 47

48

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafinn í þetta skipti eintak af 
bókinni Húsið okkar brennur 
eftir Gretu Thunberg frá For-
laginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Svava Finnbogadóttir, 
Akranesi.

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 svæði sem er allt í senn matar-
kista, paradís á jörð og leiðin í dauðann fyrir þúsundir. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 11. október  á  
krossgata@fretta bladid.is merkt „5. október“.

## L A U S N

B I T A S T Æ Ð I Á S S M

E A K R N Ú T Í M A M Ö N N U M

R Ö K H U G S U N T Á I N

J T T L S Ó F A S E T T A N N A

A F M A R K A S T A K F L Þ

M Æ A A U L L A R K E N N D U R

A F L I M U N U M D Ý R Ý R

U I P G S A L T S J Ó R R

K O R T A M A P P A I U R O K A

F A Á Á K Y N N Æ M R R U

Á T A K A F Æ L N A A R Ó R Ý M A

A K S M S T R U K U M T

Á L F A L Æ T I K T J A K U R S

I N T N Ý R N A B Ö R K S Ú

Æ Ð A N E T I N Á R T O K K U R

S L I N H R E I F I N N Ó B

A Ð K O M U N N I I L A U Ð F Æ R

N I A L K A R F A N S L A

D Á N A R T A L A I G L O F U Ð U

I N A G R Á Ð B A N A M Ð

S K R I F T A S T Ó L L

Lausnarorð síðustu viku var
S K R I F T A S T Ó L L
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Net á 
methraða

Vertu á hámarkshraða
með ótakmarkað 
gagnamagn

Uppsetning á búnaði innifalin.

Kláraðu málið á vodafone.is, í síma 1414 
eða í næstu verslun.



Hrafnhildur Hanna er alveg að 
verða tíu ára og Snorri Karel alveg 
að verða tólf. Þau verða samt komin 
í ný heimkynni þegar afmælin 
bresta á en ætla að halda upp á þau 
með vinum sínum hér á landi á 
næstu dögum.

Hvert eru þið svo að fara og hvern-
ig leggst það í ykkur?

Snorri: Við erum að flytja til Sviss, 
því pabbi er að vinna þar sem flug-
virki. Hann er búinn að vera þar í 
tvo mánuði og nú er öll fjölskyldan 
að flytja, mamma og við Hanna og 
litla systir okkar Auður Eva Frið-
jónsdóttir. Það verður bara fínt.

Hanna: Þetta verður náttúrlega 
rosaleg breyting og ég sveif last 
dálítið í skoðunum þegar ég hugsa 
um hana, bæði hlakka til og kvíði 
fyrir. Við stefnum á að búa þarna í 
tvö ár og sjá svo til. Vonandi verður 
allt í lagi.

Hvaða tungumál er talað þar sem 
þið verðið?

Hanna: Við verðum í þýska hlut-
anum og þar er töluð svissnesk-
þýska en svo lærum við frönsku í 
skólanum. Það hjálpar örugglega að 
við kunnum svolítið mikið í ensku.

Hafið þið átt heima í útlöndum 
áður?

Snorri: Nei, en við höfum farið til 
útlanda, mest til Spánar og þar í 
kring og ég hef líka farið til Svíþjóð-
ar að taka þátt í hjólreiðakeppni.

Eru hjólreiðar áhugamál hjá þér?

Snorri: Já, mjög mikið og ég veit að 
í Sviss eru mjög góðar en krefjandi 
hjólreiðabrautir, því borgin okkar 
er á milli brattra hlíða. Það er bara 
frábært því ég stefni á að verða 
atvinnumaður í hjólreiðum.

Hanna: Ég hef verið að æfa klifur og 
það eru góð klifursvæði í Sviss.

En hvað langar þig að verða þegar 
þú verður fullorðin?

Söngkona og snyrtifræðingur. 
Mamma segir að ég verði stjórn-
málamaður eða forseti, en ég held 
mig við hitt.

Systkini á 
förum til Sviss
Þau Hrafnhildur Hanna og Snorri Karel 
eru í þann veginn að flytja með foreldrum 
sínum til Sviss. Þar tekur við framandi um-
hverfi, nýr skóli og ný tungumál.

Hrafnhildur Hanna og Snorri Karel eru viss um að geta stundað aðaláhuga-
málin sín, klifur og hjólreiðar, í nýjum heimkynnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

VIÐ VERÐUM Í ÞÝSKA 
HLUTANUM OG ÞAR ER 

TÖLUÐ SVISSNESK-ÞÝSKA EN 
SVO LÆRUM VIÐ FRÖNSKU Í 
SKÓLANUM.

„Þetta er nú meira vegg-
skriflið,“ sagði Kata, þar 
sem þau komu að hlaðinni 
steingirðingu. „Hér vantar 
nánast annan hvern stein,“ 
bætti hún við með fyrir-
litningu. „En hann er nú 
bara orðinn gamall,“ sagði 
Konráð. „Það gerir hann 
ekki endilega að vondum 
vegg, bara laslegum,“ bætti 

Konráð
á ferð og flugi

og félagar 372

Getur þú 

hjálpað þeim að 

telja hvað vantar 

marga steina í 

gatið?

?
?

?

hann við. „Það vantar til 
dæmis ansi marga steina í 
þetta gat hérna fyrir 
framan okkur,“ sagði Kata 
og hélt áfram að úthúða 
veggnum. Konráð varð að 
viðurkenna að það vantaði 
jú ansi marga steina í þetta 
gat. „En við verðum að 
troða okkur í gegnum það 
ef við ætlum að komast 
eitthvað áfram,“ sagði Kata. 
„Spurning hvort það vanti 
það marga steina að við 
komumst í gegnum gatið,“ 

bætti hún við glottandi. 
Enda augljóst að auðvelt 
væri að komast í gegnum 
svona stórt gat án þess að 
þurfa að troða sér.

Lausn á gátunni

Það vantar áttatíu steina?
Margir reyna við frægð og frama á samfélagsmiðlum. En fáir eru jafn 
krúttlegir og broddgölturinn Herbee sem á 1,5 milljón fylgjendur á Insta-
gram. Eigandi hans, Talitha Girnus frá Þýskalandi, ferðast með Herbee  
og tekur af honum myndir í hinum ýmsu ævintýrum um allan heim.  
MYNDIR:MR.POKEE/INSTAGRAM

Krúttlegur broddgöltur stjarna á samfélagsmiðlum
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JÓHANN HELGASON 70 

MIÐASALA Í MIÐASÖLU HÖRPU, Í SÍMA 528-5050 OG Á TIX.IS

YAKETTY YAK, SMACKETTY SMACK · MARY JANE · ÉG ER AÐ BÍÐA · ÁSTARSORG · ÉG LABBAÐI Í BÆINN · SEINNA MEIR · KAREN
PÓKER · Í BLÍÐU OG STRÍÐU · SÖKNUÐUR · KEFLAVÍKURNÆTUR · SAIL ON · SHE'S DONE IT AGAIN · TAKE YOUR TIME

Í REYKJAVÍKURBORG · ÉG GEF ÞÉR ALLT MITT LÍF · ÁSTIN OG LÍFIÐ

STEFÁN HILMARSSON · JÓHANNA GUÐRÚN · DANÍEL ÁGÚST · BJARNI ARASON
STEFÁN JAKOBSSON · ÞÚ OG ÉG ·  MAGNÚS OG JÓHANN · HLJÓMSVEIT UNDIR STJÓRN JÓNS ÓLAFSSONAR

v

ÁSTIN OG LÍFIÐ

19. OKTÓBER Í HÖRPU
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 07. október, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 
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TILBOÐSVERÐ: 5.699.-
Verð áður: 6.999.-

Kindasögur
-

Tími til að tengja
TILBOÐSVERÐ: 5.699.-
Verð áður: 6.999.-

Veikindadagar
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 4.999.-

Hungur
TILBOÐSVERÐ: 3.899.-
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Aisha
TILBOÐSVERÐ: 3.399.-
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Urðarköttur
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Aðferðir til að lifa af
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Um tímann og vatniðAndri Snær 
höfundur

Andri Snær fjallar um stærsta 
viðfangsefni mannkynsins: 
loftslagsmálin. 

“
Um tímann og vatnið” er í senn 
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VEÐUR   MYNDASÖGUR

Suðaustan 13-23 og víða rigning með morgninum, hvassast syðst, en þurrt 
fyrir norðan. Lægir síðdegis, fyrst á Reykjanesi. Styttir þá upp smám saman, 
en rigning áfram um landið suðaustanvert. Hiti 6 til 12 stig.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Finndu okkur  
á facebook

30% 
afsláttur 

á Heliosa hiturum

HELIOSA hitarar henta bæði 
innan- og utandyra. 
Helstu kostir HELIOSA hitara 
eru: 
 • Hitna strax
 • Með fjarstýringu
 • Vatnsheldir og menga ekki

Flísabúðin

30 
ÁRA
2018

Margar gerðir til á lager.
Hvítir og svartir.

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

Voff! Hvað?

Já! Auðvitað 
getur hún lesið 
hugsanir þínar! 

Þú hefur 
gert það 

áður!

Sjitt! Þá er ég 
í vanda! Ég 

get jú ekki hætt 
að hugsa!

Já … jafnvel 
erfiðara!

Ertu að grínast … gengurðu 
með þær alla leiðina?

RUSLRUSL

Auðvitað ekki, 
Hannes!

Uh, í stjórnarskránni kemur 
fram að 

allir eigi …

Það vita allir 
að Gísli var 
fyndnastur.

Myndi mamma 
virkilega slá 

okkur með staf 
í fæturna ef 
hún vissi að 
við værum  
að tala um 

Bakkabræður 
aftur?
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

5. OKTÓBER 2019
Myndlist
Hvað?  Hvíslið í djúpinu
Hvenær?  15.00
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg 10
Opnun myndlistarsýningar Helgu 
Sigríðar Valdemarsdóttur.

Hvað?  Andspænis
Hvenær?  17.00
Hvar?  Gallery Port, Laugavegi 23b
Hugleikur Dagsson og Þrándur 
Þórarinsson opna samsýningu.

Tónleikar
Hvað?  Andrými í litum og tónum
Hvenær?  12.10
Hvar?  Listasafn Íslands við Frí-
kirkjuveg
Tónleikar Íslenska flautukórsins í 
Listasafni Íslands.

Hvað?  Tímaflakk í tónheimum
Hvenær?  14.00
Hvar?  Harpa
Upptakturinn og Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands taka höndum saman. 

Á efnisskrá eru verk eftir Monte-
verdi, Lully, Bach, Jón Leifs, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Sveinbjörn 
Sveinbjörnsson, Mélanie Bonis, 
John Williams, Thea Musgrave og 
hina ellefu ára gömlu Láru Rún 
Eggertsdóttur.

Hvað?  Tónleikar til styrktar 
orgelsjóði Háteigskirkju
Hvenær?  17.00
Hvar?  Háteigskirkja, Reykjavík
Sara Gríms söngkona og Guðný 
Einarsdóttir f lytja ljúfa tóna. 
Sérstakur gestur verður Heiðdís 
Hanna Sigurðardóttir, sópran. 
Aðgangur er ókeypis en tekið er 
við frjálsum framlögum í orgel-
sjóð. Allir hjartanlega velkomnir!

Hvað?  Hausttónleikar
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hveragerðiskirkja
Karlakór Hveragerðis syngur.

Orðsins list
Hvað?  Sýnum karakter
Hvenær?  09.30-12.30
Hvar?  Háskólinn í Reykjavík
Ráðstefna Íþrótta- og Ólympíu-
sambands Íslands og Ungmenna-
félags Íslands sem snýst m.a. um 
hvernig hægt er að byggja upp kar-
akter hjá börnum og ungmennum.

Dans
Hvað?  Heilagir dansar Guridjeff
Hvenær? 10-17
Hvar?  Gerðarsafn, Kópavogi
Ókeypis námskeið sem hin tékk-
neska Sati Katerina Fitzova kom 
sérstaklega til landsins til að 
halda. Gestir geta valið hvort þeir 

mæta laugardag eða sunnudag frá 
kl. 10.00 eða báða dagana. Skrán-
ing á gerdarsafn@kopavogur.is

Hvað?  Harmóníkuball
Hvenær?  20.00-2400
Hvar?  Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14
Spilarar eru: Garðar Olgeirsson, 
Þorleifur og Páll og svo Erlingur 
Helgason. Með þeim verða gítar-
leikari, bassaleikari og trommu-
leikari. Dansinn dunar. Allir vel-
komnir.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

6. OKTÓBER 2019
Dans
Hvað?  Danssmiðja
Hvenær?  15.00-16.30
Hvar?  Borgarbókasafn, Gerðubergi
Söguhringur kvenna býður upp 
á spennandi danssmiðju undir 
stjórn Yuliana Palacios, dansara 
frá Mexíkó.

Hvað?  Heyr oss himnum á
Hvenær?  16.00
Hvar?  Seltjarnarneskirkja
Söngfjelagið og Björg Þórhalls-
dóttir sópran. Stjórnandi Hilmar 

Örn Agnarsson. Aðgangseyrir kr. 
2.500

Hvað?  Mozart-aríur og Brahms
Hvenær?  16.00-17.30
Hvar?  Norðurljós, Hörpu
Camerarctica leikur glæsiverk.

Hvað?  Dagskrá með Ann María 
Andreasen
Hvenær?  20.30
Hvar?  Bæjarbíó, Hafnarfirði
Ann María syngur lög sem hún 
hefur sungið ein, í útilegum, partí-
um, með kór og hljómsveitum í 50 
ár. Sjö manna band leikur með.

Hvað?  Fugl
Hvenær?  17.00-21.00
Hvar?  Vínstúkan/Tíu sopar
Fugl er nýr fljúgandi matar-
klúbbur stofnaður af félögunum 
Dóra DNA og Ben Boorman. Djúp-
steiktur kjúklingur verður par-
aður við sérvalin Orange-vín. Allir 
velkomnir.

Hvað?  Syngjum saman með 
Þórunni Harðardóttur

Hvenær?  14.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg 
10
Textar birtast á tjaldi og allir taka 
undir. Frítt fyrir börn í fylgd með 
fullorðnum sem greiða 1.000 kr.

Hvað?  Afmælishátíðartónleikar
Hvenær?  12.15
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg 
10
Nýi tónlistarskólinn fagnar 40 ára 
afmæli.

Hvað?  Skapandi listasmiðja
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hafnarborg, Hafnarfirði
Myndlistarmaðurinn Rúnar Örn 
Marinósson hefur umsjón með 
smiðju sem fjölskyldum býðst að 
taka þátt í.

Hvað?  Sellósvítur J.S. Bachs
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hamrar, Hofi
Tónlistarfélag Akureyrar stendur 
fyrir tónleikum þar sem Steinunn 
Arnbjörg Stefánsdóttir leikur 5. og 
6. svítuna á tvö selló.

Toyota Yaris
1,0 Bensín - Beinskiptur
Framhjóladrifinn
6/2016 - Ekinn. 105.000
Útsöluverð 860.000,-

Kia Picanto LX
1,0 Bensin - Beinskiptur
Framhjóladrifinn
5/2016 - Ekinn. 143.000
Útsöluverð 550.000,-

Hyundai I-20 Classic
1,2 Bensín - Beinskiptur
Framhjóladrifinn
5/2018 - Ekinn. 72.000
Útsöluverð 1.390.000,-

Toyota Land Cruiser 150 GX
2,8 Dísel - Sjálfskiptur
Fjórhjóladrifinn
1/2018 - Ekinn. 83.000
Útsöluverð 6.690.000,-

Peugeot 3008 Allure
1,6 Bensín - Sjálfskiptur
Framhjóladrifinn
5/2018 - Ekinn. 67.000
Útsöluverð 3.090.000,-

Mazda CX 5 Vision AWD
2,0 Bensín -Sjálfskiptur
Fjórhjóladrifinn
5/2018 - Ekinn. 92.000
Útsöluverð 3.690.000,-

Kia Niro Hybrid
1,6 Bensín/rafmagn - Sjálfskiptur
Framhjóladrifinn
5/2018 - Ekinn. 74.000
Útsöluverð 2.590.000,-

Mazda CX 3 Optimum AWD
2,0 Bensín - Sjálfskiptur
Fjórhjóladrifinn
1/2018 - Ekinn. 89.000
Útsöluverð  2.950.000,-

Dacia Duster Lux
1,5 Diesel - Beinskiptur
Fjórhjóladrifinn
2/2017 - Ekinn. 144.000
Verð 1.090.000,-

BÍLAÚTSALA
Allir okkar útsölubílar eru bílaleigubílar frá Procar bílaleigu.
Léttskoðun ásamt útleiguvottorði fylgir öllum bílum.
Þetta er aðeins brot af þeim útsölubílum sem eru í boði.
Kíktu í kaffi.

NIÐURSKRÚFAÐ VERÐ  
Á BÍLUM FRÁ PROCAR

AKRALIND 3
S: 4162120

Opið virka daga  
kl. 10:00 – 19:00 

Opið laugadaga  
og sunnudaga
kl. 12:00 – 16:00  

Kia Rio
1,4 Dísel - Beinskiptur
Framhjóladrifinn
5/2018 - Ekinn. 79.000
Útsöluverð 1.550.000,-
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FÓLK VERÐUR AÐ 
META ÞAÐ ÚT FRÁ 

SÍNU BARNI HVORT ÞAÐ MUNI 
HAFA ÞOL FYRIR HÚMSKOLLU 
OG ÖÐRUM SKRÝTNUM KAR-
AKTERUM

Birna  
Pétursdóttir

KOMIN Í BÍÓ

F R Á  Þ E I M  S Ö M U  O G  F Æ R Ð U  O K K U R

Þjóð s ag na hei mu r i n n 
okkar er auðvitað upp-
fullur af heldur ógn-
vekjandi verum, eins 
og sk ug gaböld r u m, 
nykrum og mórum. 

En hann er frábær efniviður fyrir 
okkur til að vinna með og skálda 
inn í,“ segir Birna Pétursdóttir, 
framleiðandi sýningarinnar, sem 
frumsýnd verður í dag í Samkomu-
húsi Akureyrar, og einn handrits-
höfunda. Um fjölskyldusöngleik er 
að ræða sem Agnes Wild leikstýrir. 
Hann nefnist Galdragáttin og þjóð-
sagan sem gleymdist og er eftir leik-
hópinn Umskiptinga sem var stofn-
aður í byrjun árs 2017.

Efni verksins gengur út á að í 
Hringvallaskóla opnast fyrir algera 
slysni gátt inn í heim íslenskra þjóð-
sagna. Saklausum sjöundabekking, 
Jóni Árnasyni er rænt af Húmskoll-
unni skelfilegu en bekkjarsystkini 
hans, Sóley og Bjartur, leggja upp í 
háskaför honum til bjargar og við 
tekur æsispennandi atburðarás.

Umskiptingarnir Jenný Lára 
Arnórsdóttir, Margrét Sverris-
dóttir, Sesselía Ólafsdóttir og Vil-
hjálmur Bragason fara með hlut-
verk í sýningunni og þar fyrir utan 
þeir Hjalti Rúnar Jónsson og Jóhann 
Axel Ingólfsson.  „Við settum upp 
sýningu á fyrsta ári leikhópsins, 
sem hét Framhjá rauða húsinu og 
niður stigann og fengum Grímu-
tilnefningu sem Sproti ársins fyrir 
hana 2018. „En þetta er fyrsta fjöl-
skyldusýningin okkar og hún er 
söngleikur í fullri lengd. Norðlenska 

Nykurinn er vatnahestur og þekkist á hófum sem snúa aftur. Hjalti Rúnar túlkar hann. MYND/DANÍEL STARRASON

Samkomuhúsið á Akureyri er tignarleg bygging. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Í Hringvallaskóla opnast gátt
Ýmsar kynjaverur lifna við á sviði Samkomuhússins á Akur-
eyri í söngleiknum Galdragáttin og þjóðsagan sem gleymdist.
Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

dúóið Vandræðaskáld gerir tónlist-
ina, í því eru Vilhjálmur B. Bragason 
og Sesselía Ólafsdóttir sem þekkt 
eru fyrir háðsádeilulög á netinu og 
eru vinsælir skemmtikraftar. Þau 
tilheyra líka Umskiptingum,“ lýsir 
Birna. „Kristján Edelstein útsetti 
tónlistina þeirra, Katrín Mist Har-
aldsdóttir sér um dans-og sviðs-
hreyfingar og búningahönnun er í 
höndum Auðar Aspar Guðmunds-
dóttur, hún hannaði búninga fyrir 
Kabarett í fyrra.“

Birna segir frábært að vinna í 
Samkomuhúsinu enda hæfi það 
sýningunni vel. Lýkur líka lofsorði 
á samstarfið við Menningarfélag 
Akureyrar. „Svo hafa allir í hópnum, 
hvort sem þeir eru titlaðir leikarar, 
leikstjóri, framleiðandi eða hvað, 
setið og límt, skrúfað og neglt fram 
á nætur undanfarnar vikur og við 
erum stolt af jákvæðninni og kraft-
inum í hópnum.“ Hún segir sýning-

una miðaða við grunnskólabörn 
og foreldra þeirra en leikskólabörn 
hafi einnig komið á æfingar. „Fólk 
verður að meta það út frá sínu barni 
hvort það muni hafa þol fyrir Húm-
skollu og öðrum skrýtnum karakt-
erum sem skapaðir eru á sviðinu.“

Þjófaveisla nefnist önnur 
haustsýning Mid-
punkt, menn-

i n g a r r ý m i s  í 
Hamraborginni 
í miðbæ Kópa-
vogs. Í þetta 
sinn er  það 
eink asý ning 
Ú l f s  K a rl s -
sonar, mynd-
l i s t a r m a n n s 
og málara.

Í Þjófaveislu 
leikur Úlfur sér 
með því að mála 
hurðir, stóla og borð 
auk málverksins.

Úlfur lærði við Valand 
listaakademíuna í Gauta-
borg. Hann hefur unnið með 

v e g g m y n d i r , 
bæði málverk 

og ljósmyndir, 
í gegnum tíðina. 

Verk eftir hann 
hafa verið sýnd í 

Vínarborg, á Miami og 
í Vancouver.
S ý n i n g i n  v e r ð u r 

opnuð klukkan fimm í dag, 
5. október og eru allir vel-
komnir.

Málar hurðir, stóla og borð

Eitt 
af litríkum 

verkum Snorra 
á sýningunni.

Í ÞJÓFAVEISLU LEIKUR ÚLFUR 
SÉR MEÐ ÞVÍ AÐ MÁLA 

HURÐIR, STÓLA OG 
BORÐ AUK MÁL-

VERKSINS.
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BÆKUR

Skjáskot

Bergur Ebbi

Útgefandi: Mál og menning
Fjöldi síðna: 200

Í annað sinn býður Bergur Ebbi 
lesendum sínum með sér í ferðalag 
um vangaveltur sínar um tækni 
og nútímann. Vangavelturnar 
geta verið bæði skynsamlegar og 
vel framsettar en einnig óreiðu-
kenndar og ef laust ekki hugsaðar 
alveg í gegn en það er líklega óhjá-
kvæmilegt þegar um vangaveltur 
er að ræða. Bergur heldur lítið aftur 
af sér við skrifin, líkt og í fyrri bók 
sinni Stofuhita, og má sjá fyrir sér að 
hann setjist niður og skrifi upp hug-
myndir sínar óhindrað í nokkrum 
lotum.

Það getur reynst einhverjum erf-
itt að lesa slíkan texta en ef maður 
veit að hverju maður gengur ætti 
lesandi að geta notið ferðalagsins 
ágætlega. Aðalviðfangsefni Bergs, 
sem hann viðurkennir sjálfur að 
hann sé með á heilanum, er nútím-
inn og tæknin. Samhengi og merk-
ing eru meginstef bókarinnar og 
hann veltir fyrir sér hvernig snjall-
síminn og samfélagsmiðlar hafa 
gætt allt í kringum okkur merkingu 
en einnig falið nauðsynlegt sam-
hengi fyrir okkur.

Í bókinni reynir Bergur því að 
skapa samhengi fyrir lesendur sína 
og leiða þá í gegnum dimma ganga 
stafrænnar upplýsingasöfnunar. 
Hljómar kannski ekki spennandi en 
Bergur er einstaklega laginn við að 
koma vangaveltum sínum um áhrif 
snjallsímanotkunar í skemmtilegt 
form með frásögnum af sjálfum sér 
í bland við sögulegan fróðleik.

Skjáskotið er eitthvað sem 
Bergur veltir fyrir sér og táknar 
það fyrir honum eins konar leyni-
vopn mannsins gegn tækninni. 
Hugmyndin þróast svo í huga hans 
í gegnum bókina og verður að eins 
konar vopni fólks gegn hvert öðru. 
Við notum skjáskotið til að geyma 
eitthvað sem einhver sagði á inter-
netinu, liggjum á því og getum síðan 
beitt því á hárnákvæman hátt til að 
hafa betur gegn fólki í umræðum.

Að lokum er orðið komið með 
nýja merkingu fyrir höfundi og 
hann veltir upp þeirri hugmynd að 
skjárinn fari bókstaflega að skjóta 
einn og einn notanda af og til. Þann-
ig fengjum við beinni tengingu við 
þann skaða sem snjallsímarnir 
valda, svipaða tengingu og við 
höfum við áhættuna sem felst í því 
að keyra bíl. Ekki svo vitlaus hug-
mynd.

Bergur er skemmtilegur höf-
undur með frjótt ímyndunaraf l. 
Hann hefur sterkar skoðanir á því 
sem sem hann fjallar um í bókinni 
og er ljóst að umfjöllunarefnið er 
honum kært. Ef eitthvað ætti að 
setja út á bókina væri það helst frá-
gangur hennar sem hefði mátt vera 
örlítið betri. Innsláttarvillur hér 
og þar um bókina stinga lesanda 
stundum en ættu þó ekki að hindra 
neinn í að njóta þessa skemmtilega 
ferðalags um tækniheima nútímans 
með Bergi Ebba.
Óttar Kolbeinsson Proppé

NIÐURSTAÐA: Klárlega bók fyrir alla 
sem höfðu gaman af fyrri bók Bergs 
Stofuhita.

Rússnesk rúlletta 

Á mánudag, hefur göngu sína 
á ný málfundaröðin Samtal 
við leikhús þar sem koma 

saman fræðimenn og leikhúsfólk 
og ræða uppsetningar á leikverkum 
sem eru í sýningu hjá leikhúsunum. 
Málfundaröðin er samvinnuverk-
efni Stofnunar Vigdísar Finnboga-
dóttur í erlendum tungumálum og 
leikhúsanna.

Fyrsta samtalið þetta haustið 
verður í Veröld – húsi Vigdísar á 
mánudag, 7. október kl. 17.00. Þar 
verður rætt um nýja sýningu Þjóð-
leikhússins á Ör (eða Maðurinn er 

Samtal við leikhús

Auður Ava Ólafsdóttir, höfundur 
verksins Ör. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

eina dýrið sem grætur) eftir Auði 
Övu Ólafsdóttur. Skáldsaga Auðar 
Övu, Ör, sem hlaut bókmenntaverð-
laun Norðurlandaráðs árið 2018, 
spratt á sínum tíma af uppkasti höf-
undarins að leikriti sem hún hefur 
nú lokið við að semja. 

Leikritið er sjálfstætt verk sem 
lýtur eigin lögmálum, þótt það 
byggist á sama grunni og skáldsag-
an. Jónas Ebeneser, fráskilinn karl-
maður á miðjum aldri, fær að vita 
að uppkomin dóttir hans, Vatna-
lilja, er í raun barn annars manns. 
Vængbrotinn reynir Jónas að átta 

sig á hlutverki sínu í heiminum og 
skilja konur.

Auður Aðalsteinsdóttir bók-
menntafræðingur mun fjalla um 
verkið og verður svo í pallborði 
ásamt Ólafi Agli Egilssyni leik-
stjóra, höfundinum Auði Övu Ólafs-
dóttur og Baldri Trausta Hreinssyni 
leikara. Gréta Kristín Ómarsdóttir 
dramatúrg stýrir umræðunum.

Þessi nýja málfundaröð Samtal við 
leikhús er til heiðurs Vigdísi Finn-
bogadóttur og er ætlað að tvinna 
saman tvö af helstu áhugamálum 
hennar: leikhús og tungumál.

OPIÐ
11-16

LOKAÐ Á AKUREYRI 

VEGNA STARFS-

MANNAFERÐAR

MÖRKIN 3 

27” IPS QHD
2560x1440, Flicker-free

QHD
27” Benq skjár á 

hæðarstillanlegum fæti

49.990
VERÐ ÁÐUR 69.990

ONEPLUS 7
Magnaður sími á 

ótrúlegu verði

79.990
VERÐ ÁÐUR 99.990

AF ÖLLUM GIGABYTE MÓÐUR-BORÐUM

20%Afsláttur

AF AUDIO TECHNICA 
HEYRNARTÓLUM

20%
AFSLÁTTUR 

Allt að

AF ÖLLUM TURN-

KÖSSUM

50%
Afsláttur

AF PAPPÍR OG BLEKI 
FRÁ CANON OG 

BROTHER

20%
AFSLÁTTUR 

50%
Afsláttur af 256GB 

völdum SSD diskum

4.990
VERÐ ÁÐUR 9.990

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900
Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

SENDUM FRÍTT
Um land allt allar 
vörur allt að 10 kg.

FRÁBÆR TILBOÐ ÚT ALLAN OKTÓBER

5. október 2019 • B
irt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabrengl

TILBOÐ
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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

Laugardagur
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 Latibær
08.00 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn
08.15 Blíða og Blær
08.40 Tappi mús
08.45 Mía og ég
09.10 Stóri og Litli
09.20 Heiða
09.45 Mæja býfluga
09.55 Zigby
10.05 Lína langsokkur
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
11.20 Ellen’s Game of Games
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Making Child Prodigies
14.15 The Truth About Your Teeth
15.15 Gulli byggir
15.55 Föstudagskvöld með 
Gumma Ben
16.45 Framkoma
17.15 Leitin að upprunanum
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Össi
21.25 The Green Mile
00.30 Charlie Wilson’s War
02.10 Phantom Thread
04.20 Super Troopers 2

15.00 Friends
16.45 Friends
17.10 Silicon Valley
17.40 It’s Always Sunny in Phila-
delphia
18.05 Um land allt
18.45 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík
19.10 Besta svarið
19.55 Masterchef USA
20.40 Grand Designs
21.30 Here and Now
22.25 Boardwalk Empire
23.25 Gotham
00.10 Tónlist

07.20 Collateral Beauty
08.55 Moneyball
11.05 My Old Lady
12.50 Searching
14.35 Collateral Beauty
16.10 Moneyball
18.25 My Old Lady
20.15 Searching
22.00 Valerian and the City of a 
Thousand Planets
00.20 Annabelle: Creation
02.05 Swept Under
03.35 Valerian and the City of a 
Thousand Planets

08.00 Volunteers of America 
Classic  Útsending frá Volunteers 
of America Classic á LPGA-móta-
röðinni.
11.00 Shriners Hospitals for 
Children Open  Útsending frá 
Shrin ers Hospitals for Children 
Open á PGA-mótaröðinni.
15.00 Indy Women in Tech 
Champ ionship  Útsending frá Indy 
Women in Tech Championship á 
LPGA-mótaröðinni.
16.40 Golfing World   Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
17.30 Volunteers of America 
Classic   Bein útsending frá Volunt-
eers of America Classic á LPGA-
mótaröðinni.
21.00 Shriners Hospitals for 
Children Open  Bein útsending frá 
Shriners Hospitals for Children 
Open á PGA-mótaröðinni.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Molang 
07.19 Refurinn Pablo 
07.24 Húrra fyrir Kela 
07.48 Rán og Sævar 
07.59 Hæ Sámur 
08.06 Nellý og Nóra 
08.13 Hrúturinn Hreinn 
08.20 Djúpið 
08.41 Bangsímon og vinir 
09.03 Millý spyr 
09.10 Konráð og Baldur 
09.22 Flugskólinn 
09.45 Ævar vísindamaður   Í 
þessum fyrsta þætti ætlar Ævar að 
rannsaka farartæki. Við fræðumst 
um fyrstu flugvélina, skoðum ís-
lenskan kafbát og svo reynir Ævar 
að hjóla til Viðeyjar.
10.15 Reikningur Kalkyl
10.30 Kappsmál
11.20 Vikan með Gísla Marteini
12.05 Sætt og gott 
12.15 Kiljan
12.55 Heilabrot  Árátta og þrá-
hyggja  Er ekki bara fínt að vera 
með smá OCD? Í þessum þætti er 
fjallað um áráttu- og þráhyggju-
röskun, eða OCD. Þekkingarleysi 
einkennir umræðu um röskunina, 
en hún er mun fjölbreyttari og 
flóknari en menn virðast halda. 
Við heyrum ótrúlegar sögur af 
lífinu með áráttu- og þráhyggju-
röskun og leiðréttum algengar 
mýtur um sjúkdóminn.
13.25 HM í frjálsíþróttum  Bein 
útsending frá heimsmeistara-
mótinu í frjálsíþróttum í Katar. Allt 
fremsta frjálsíþróttafólk heims 
mætir til leiks og RÚV sýnir beint 
frá öllum keppnisdögunum.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.01 Guffagrín 
18.23 Sögur úr Andabæ 
18.45 Landakort Ófeigsfjörður
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Sporið  Íslensk þáttaröð í 
sex hlutum um dans. Þar er leitað 
svara við spurningum um hvers 
vegna fólk dansar, hvernig dans-
gleðin kviknar og hvers vegna 
sumir fæðast flinkir dansarar en 
aðrir taktlausir flækjufætur. Farið 
verður yfir sögu dansins á Íslandi, 
mismunandi danstegundir kann-
aðar og við kynnumst því hvernig 
dansinn brýst fram á ólíklegustu 
stöðum. Umsjón: Guðrún Sóley 
Gestsdóttir.
20.20 Dansást 
22.00  Arfleifð 
00.00 Poirot
00.50 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
10.30 The Voice US
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Speechless 
13.30 Liverpool - Leicester City
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 The Biggest Loser
19.30 The Voice US 
20.15 Song One
21.45 Minority Report
00.10 Playing It Cool
01.45 Abduction  Nathan Harper 
er ungur maður sem hefur lengi 
haf t á tilfinningunni að ekki væri 
allt með felldu í tilveru hans. Þegar 
hann uppgötvar mynd af sjálfum 
sér á vefsíðu sem auglýsir eftir 
týndum börnum fær hann grun 
sinn staðfestan um að fólkið sem 
hann hefur hingað til talið foreldra 
sína eru það ekki í raun. En um leið 
og hann fer að púsla saman sann-
leikanum um sjálfan sig og líf sitt er 
eins og hann hafi opnað einhvers 
konar pandórubox
03.30 Síminn + Spotify

11.15 Juventus - Bayer Leverkusen
12.55 Manchester City - GNK 
Dinamo
14.35 Meistaradeildarmörkin
15.05 Liverpool - Salzburg
16.45 Barcelona - Inter
18.25 Meistaradeildarmörkin
18.55 Osasuna - Villarreal  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.

06.25 Þór Þ. - Stjarnan  Útsending 
frá leik í Domino’s-deild karla.
08.05 KR - Grindavík  Útsending 
frá leik í Domino’s-deild karla.
09.45 Domino’s Körfuboltakvöld
11.25 Fulham - Charlton  Bein 
útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.
13.55 Real Madrid - Granada  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
16.00 La Liga Report 
16.25 Valencia - Deportivo  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
18.40 Genoa - AC Milan  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
20.45 Birmingham - Middles-
brough
22.25 Búrið
23.05 Osasuna - Villarreal
00.45 Hang Time Road Trip
01.35 UFC Greatest Fights

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð  
 dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Kære  
 nordiske venner …
08.00 Morgunfréttir
08.05 Fyrir sunnan sand
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Loftslagsþerapían
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Verðandi. Stuttverk 
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 Sextett  
 Cannonball Adderley, 
 Jane Ira Bloom og  
 Andy Sheppard
20.45 Fólk og fræði Rússneskur  
 sjávarútvegur. Hvar kemur  
 Ísland til sögunnar?
21.15 Bók vikunnar Krossfiskar
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

Taktu sporið á laugar- 
dagskvöldum með RÚV

Í kvöld kl. 19.45
Hvers vegna dansar fólk, hvernig kviknar dansgleðin 
og hvers vegna fæðast sumir flinkir dansarar en aðrir 
taktlausir flækjufætur? Ný íslensk þáttaröð í umsjón 
Guðrúnar Sóleyjar Gestsdóttur sem rekur sögu 
dans á Íslandi, kannar mismunandi danstegundir og 
hvernig dans brýst fram á ólíklegustu stöðum.

Flashdance
Í kvöld kl. 20.20
Strax á eftir Sporinu sýnir RÚV vel valdar dansmyndir 
sem hafa hlotið lof gagnrýnenda og almennings.
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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

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir
07.25 Blíða og Blær
07.45 Mæja býfluga
08.00 Dagur Diðrik
08.25 Latibær
08.50 Dóra og vinir
09.15 Skoppa og Skrítla á póst-
korti um Ísland
09.25 Stóri og Litli
09.40 Lukku-Láki
10.05 Ævintýri Tinna
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Það er leikur að elda
11.20 Ellen’s Game of Games
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Grand Designs: The Street
14.40 Seinfeld
15.00 Seinfeld
15.25 Masterchef USA
16.10 Ísskápastríð
16.50 60 Minutes
17.40 Víglínan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Framkoma
19.40 Leitin að upprunanum
20.20 War on Plastic with Hugh 
and Anita
21.15 Deep Water
22.05 Beforeigners
22.55 A Black Lady Sketch Show
23.30 The Righteous Gemstones
00.00 Big Little Lies
01.40 StartUp
02.25 Flórídafanginn
04.30 American Woman

15.40 Seinfeld
17.20 Seinfeld
17.45 Lóa Pind. Snapparar
18.20 Maður er manns gaman
18.45 The Mindy Project
19.10 The Secret Life of 4 Year 
Olds
20.00 Who Do You Think You Are?
21.00 Major Crimes
21.45 Homeland
22.35 The Mentalist
23.20 Empire
00.05 Room 104

07.05 Experimenter
08.45 A Quiet Passion
10.50 Robot and Frank
12.20 Fantastic Beasts and Where 
to Find Them
14.30 Experimenter
16.10 A Quiet Passion
18.15 Robot and Frank
19.45 Fantastic Beasts and Where 
to Find Them
22.00 Horrible Bosses
23.40 All Eyez on Me
01.55 Baby, Baby, Baby
03.20 Horrible Bosses

08.00 Volunteers of America 
Classic  Útsending frá Volunteers 
of America Classic á LPGA-móta-
röðinni.
11.30 Shriners Hospitals for 
Children Open  Útsending frá 
Shrin ers Hospitals for Children 
Open á PGA-mótaröðinni.
14.30 Alfred Dunhill Links 
Champ ionship  Útsending frá 
Alfred Dunhill Links Champion-
ship á Evrópumótaröðinni.
17.00 The Open Official Film 
18.00 Volunteers of America Clas-
sic  Bein útsending frá Volunt eers 
of America Classic á LPGA-móta-
röðinni.
21.00 Shriners Hospitals for 
Children Open  Bein útsending frá 
Shriners Hospitals for Children 
Open á PGA-mótaröðinni.

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 
09.18 Sígildar teiknimyndir 
09.25 Sögur úr Andabæ - Varist 
B.A.D.D.A.-kerfið! 
09.45 Krakkavikan
10.10 Sætt og gott 
10.30 Hvað er CP?
11.00 Silfrið
12.10 Lestarklefinn
13.05 Menningin - samantekt
13.30 20 ára afmælishátíð 
Kvennakórs Reykjavíkur
14.40 Sporið 
15.15 Svona fólk Þögnin - 1970-
1978
16.00 HM í frjálsíþróttum  Bein út-
sending frá heimsmeistaramótinu 
í frjálsíþróttum í Katar. 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Orlofshús arkitekta 
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Íþróttir á sunnudegi
20.00 Landinn
20.30 Svona fólk Úr felum - 1978-
1983  Í öðrum þætti er fjallað um 
fyrstu ár Samtakanna ‘78, en þau 
voru engum auðveld. Forystunnar 
beið það snúna verkefni að berjast 
í senn gegn fordómum og fjand-
skap samfélagsins og að styrkja 
innviði eigin samfélags, því mikil 
togstreita var innan samfélags 
samkynhneigðra - hvert skyldi 
halda og eftir hvaða leiðum.
21.20 Pabbahelgar   Karen, gifta 
þriggja barna móður, grunar að 
eiginmaðurinn sé henni ótrúr og 
fer í örvæntingu sinni ótroðnar 
slóðir í leit að sannleikanum.
22.05 Poldark 
23.05 Berlínarblús   Margverð-
launuð þýsk gamanmynd frá 2012. 
Myndin segir frá sólarhring í lífi 
Nikos, ungs manns sem hefur 
flosnað upp úr námi, þar sem 
hann reikar stefnulaust um götur 
Berlínar og allt virðist ganga á 
afturfótunum. Leikstjóri: Jan Ole 
Gerster. Aðalhlutverk: Tom Schill-
ing, Katharina Schüttler og Justus 
von Dohnányi. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.
00.25 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 The Voice US 
13.50 Superstore 
14.15 Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell and Back 
15.00 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 Happy Together 
17.55 George Clarke’s Old House, 
New Home 
18.40 Læknirinn í Ölpunum
19.10 Ást 
19.45 Speechless
20.10 Madam Secretary 
21.00 Billions 
22.00 The Handmaid’s Tale 
22.55 Black Monday 
23.25 SMILF 
23.55 Heathers 
00.40 The Walking Dead 
01.30 Seal Team
02.15 MacGyver
03.00 Det som göms i snö 
03.45 Síminn + Spotify

10.35 Arsenal - Standard Liege
12.15 AZ Alkmaar - Manch. United
13.55 Real Valladolid - Atletico 
Madrid  Bein útsending frá leik í 
spænsku úrvalsdeildinni.
16.55 Oakland Raiders - Chicago 
Bears  Bein útsending frá leik í NFL.
20.20 Dallas Cowboys - Green Bay 
Packers  Bein útsending frá leik í NFL.

08.45 Osasuna - Villarreal
10.25 Fiorentina - Udinese  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
12.30 NBA Roundtable  .
12.55 Roma - Cagliari  Bein útsend-
ing frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
15.00 Evrópudeildarmörkin 
15.55 Torino - Napoli  Bein útsend-
ing frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
18.00 PGA Special: Arnold Palmer 
Network
18.40 Inter - Juventus  Bein útsend-
ing frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
20.45 UFC 243: Whittaker vs. 
Adesnaya
23.35 Barcelona - Sevilla

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð  
 dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó Keltnesk tónlist
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Samtal
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Miðnætur- 
 börn
11.00 Guðsþjónusta í Breið- 
 holtskirkju
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 Úr tónlistarlífinu. Elektra  
 Ensemble
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Loftslagsþerapían
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð
21.30 Fólk og fræði Barnahjóna- 
 bönd og kynjajafnrétti
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
16.25 Real Sociedad - Getafe  Bein 
útsending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.
18.55 Barcelona - Sevilla  Bein út-
sending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.

stod2.is   1817
Tryggðu þér áskrift

SUNNUDAGA
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GrensásveGur 5 | reykjavík | sími 588 8585 
Opið alla daGa  

frá kl. 11:00 - 22:00 *sendum heim

b k k j u k l i n G u r . i s
skoðaðu matseðilinn okkar á 



HUGMYNDIN VAR SEM 
SAGT AÐ GERA SERÍU 

SEM VÆRI LAUSLEGA BYGGÐ Á 
LÍFI STELPNANNA, SERÍA UM 
EÐLILEGAR AÐSTÆÐUR OG FÓLK 
AÐ TÆKLA LÍFIÐ OG TILVER-
UNA. 

Fannar Sveinsson
Ásberg fasteignasala kynnir gott fyrirtæki til sölu við Brekkustíg í Reykjanesbæ.
Til sölu rekstur á bifreiðaverkstæði-partasölu og smurstöð í fullum rekstri.
Verkstæðið er cr 360 ferm og staðsettningin er mjög góð, leigusamningur til 5 ára.
Partasalan selur bæði nýja og notaða varahluti og möguleiki er á að gera sölu á 
nýjum varahlutum stærri og umfangsmeiri (samningarviðræður eru í gangi)
Verkstæðinu fylgir vinnubíll Caddy 2007 3 lyftur sem eru 2 ára, ýmis sérhæfð 
verkfæri, nokkrar verkfærakistur.
Smurstöðin er rekin í samvinnu við N1/mobil. Seljandi hefur starfsleyfi til ársins 
2029, og þetta er eina partasalan á Suðurnesjum.
Mikið magn af notuðum varahlutum fylgir sem dæmi véla-gírkassar-sjálfskiptingar 
ofl ofl og nýir varahlutir eru stuðarar-fram og aftur ljós-speglar-rúðu upphalarar 
og margt annað.
 
Nýlega var allt verkstæðið yfirfarið,allir varahlutir notað og nýtt merkt og skráð.
Lager verður talinn og miðast við afhendingu.
 
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Ásbergs á skrifstofu að Hafnargötu 27, 
eða í síma 421-1420.

FRÁBÆRT ATVINNUTÆKIFÆRI Á SUÐURNESJUM

Fyrir börn frá 3 ára og uppúr!

Sýningin sem hefur farið sigurför   um heiminn snýr aftur í Tjarnarbíó!

Miðasala á tix.is og í Tjarnarbíó

– S.J. Fréttablaðið

– DV
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SÉRTILBOÐ Í NÓVEMBER & DESEMBER

Gran Canaria
20. nóvember í 7 nætur

ROQUE NUBLO aa

Önnur sería af sjón-
v a r p s þ á t t u n u m 
Venjulegt fólk hefst 
á Sjónvarpi Símans 
þann 16. október. 
Vala Kristín Eiríks-

dóttir leikur eitt aðalhlutverkanna 
og Fannar Sveinsson leikstýrir 
þáttunum og skrifar þá ásamt þeim 
Völu, Júlíönu Söru og Dóra DNA.

Þættir um eðlilegar aðstæður
„Við erum fjögur sem skrifum þætt-
ina. Við vorum með samning við 
Símann um að gera seríu. Okkur 
langaði að gera leikna seríu,“ segir 
Vala.

Fannar segir að þær hafi verið 
komnar með uppkast og hugmynd. 
„Síðan nálgast „deadline“-ið og 
þær þurfa að fá einhvern með sér í 
þetta. Þá heyra þær í mér og í sam-
tali okkar kemur upp þessi hug-
mynd sem er núna Venjulegt fólk. 
Hugmyndin var sem sagt að gera 
seríu sem væri lauslega byggð á 
lífi stelpnanna, sería um eðlilegar 
aðstæður og fólk að tækla lífið og 
tilveruna,“ segir Fannar.

Fannar lærði handr itask r if 
og leikstjórn í Kvikmyndaskóla 
Íslands. Hann hafði þó ekki komið 
að gerð leikins efnis oft fyrir Venju-
legt fólk.

„Ég hef gert stuttmyndir. Hrað-
fréttir á RÚV voru náttúrulega 
þannig séð skrifaðar, en ekki 
kannski svona eins og við erum að 
gera núna. Svo getur Vala svarað 
af hverju hún hringdi í mig,“ segir 
Fannar hlæjandi.

„Já. Ég náttúrulega hringdi alls 
ekki í hann,“ svarar Vala til baka. 
„Við vorum öll saman í Versló en 
Júlíana þekkti Fannar talsvert betur 
en ég. Hún var alltaf að stinga upp á 
Fannari.“

„Vala hélt að ég hataði hana,“ 
skýtur Fannar inn í.

„Ókei, kannski ekki hataðir mig 
en hélt að honum líkaði ekki vel við 
mig.“

„Maður gefur greinilega frá sér 
svona leiðinlegt „vibe“.“ svarar 
Fannar.

„Ég var nýbyrjuð í skólanum og 
hann algjör spaði í 12:00, þá hugsaði 
ég náttúrulega: „Hva, ætli hann hafi 
einhvern áhuga á að tala við mig?“ 
en Júlíana lofaði að hann væri ótrú-
lega fínn og skemmtilegur. Þannig 
að ég sættist á að við myndum hitta 
hann. Ég ætlaði sko að sýna honum 
hvað ég væri næs.“

Aðstæðurnar kómískar
Fyrsti fundurinn var á sólríkum 
degi. Þau sátu og köstuðu milli sín 
hugmyndum út í garði.

„Við Júlíana stóðum og vorum 
að útskýra fyrir Fannari ömurlegar 
hugmyndir sem við vorum með. 
Hann sat þarna og horfði á okkur, 
tvær leikkonur að berjast fyrir lífi 
sínu, að búa til efni með tilheyrandi 
hlátrasköllum. Síðan sagði hann allt 
í einu að honum þætti þetta eigin-
lega áhugaverðara. Þessi dýnamík 
okkar á milli og þessar aðstæður, 
hvað það væri fyndið að horfa á 
tvær leikkonur berjast við að reyna 
að vera klárar. Þá kom upp sú hug-

Mátti ekki vera ber 
að ofan á klósettinu
Það gengur á ýmsu þegar tvær ungar leikkonur halda áfram að 
reyna að fóta sig í lífinu og bransanum í annarri þáttaröð af Venju-
legu fólki sem byrjar í Sjónvarpi Símans um miðjan mánuðinn.

mynd að þetta væri einfaldlega um 
tvær leikkonur að reyna að fóta sig 
í bransanum,“ segir Vala.

Hún segir að sagan hafi eignast 
sitt eigið líf þegar á leið.

„Ekkert okkar hafði skrifað efni 
sem teygir sig svona langt. Þá kom 
upp sú hugmynd að hafa samband 
við Dóra DNA og fá hann til að vera 
svolítið svona skrifpabbi, því hann 

vinnur mest við að skrifa. Og þar 
með urðum við fjögur,“ segir Vala, 
og leggur höfuðið á öxl Fannars með 
hugljúfan svip.

Fannar segir að seríurnar tvær 
hafi verið skrifaðar á mjög ólíkan 
máta.

„Í fyrri seríunni skrifuðum við 
meira söguna alveg frá byrjun 
til enda. Tókum svo söguna og 
brutum hana niður í handrit. Með 
reynslunni og nýrri aðferðafræði frá 
Dóra þá byrjuðum við að gera seríu 
tvö aðeins öðruvísi. Dóri var með í 
fyrri seríunni líka og hann endaði á 
að gera miklu meira en hann ætlaði 
sér að gera.“

„Örugglega bara af því að það 
þurfti,“ grípur Vala inn í hlæjandi.

„Það tók lengri tíma að fæða 
fyrstu seríuna, í henni þurftum við 
að kynna persónurnar. Hvernig þær 
eru, hvað þær eru að gera og hvar 
þær eiga heima. Sú vinna tók aðeins 
lengri tíma, eða um þrjá mánuði.“

„Það er nú samt alveg krafta-
verk og stuttur tími miðað við það 

Hópurinn er nú þegar byrjaður að skrifa þriðju seríuna. MYND/ANTON BRINK
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ÞARNA ÁTTI ÉG EKKI 
AÐ VERA NAKIN EN ÉG 

FÓR AÐ BERJAST FYRIR AÐ FÁ 
AÐ VERA ÞAÐ. SMÁ SKRÝTIÐ.
 Vala Kristín Eiríksdóttir

 
 

 
Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2020 

 
Lýðheilsusjóður óskar eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til 
heilsueflingar og forvarna. 
 
Áhersla er lögð á eftirfarandi:  
 Aðgerðir sem miða að því að efla geðheilsu.  
 Verkefni sem tengjast geðrækt barna. 
 Heilsuefling eldra fólks. 
 Nýsköpun í heilsueflingu. 
 Rafrettunotkun ungmenna. 
 Aðgerðir sem miða að heilbrigðu mataræði, svefni og hreyfingu.  
 Áfengis-, vímu- og tóbaksvarnir.  
 Verkefni sem tengjast kynheilbrigði. 
 Verkefni sem beinast að minnihlutahópum til að stuðla að jöfnuði til heilsu,             

eða verkefni sem eru til þess fallin að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna í 
tengslum við heilsu 

 
Við úthlutun verður tekið mið af eftirfarandi stefnum: 
 Lýðheilsustefnu og aðgerðum sem stuðla að heilsueflandi samfélagi. 
 Stefnu í áfengis- og vímuvörnum til 2020. 
 Stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til 2020. 

 
Verkefni sem uppfylla eftirtalin skilyrði hafa forgang: 
 Sem unnin eru í víðtæku samstarfi hagsmunaaðila. 
 Eru með eigin fjármögnun eða aðra fjármögnun. 

 

Verkefnin eiga að byggja á faglegum grunni og hafa raunhæf og skýr markmið. Gera 
þarf grein fyrir því hvernig árangur verkefnis verður metinn og skal skila 
framvinduskýrslu að verkefni loknu.  

 
Opnað verður fyrir umsóknir þann 7. október en frestur til að sækja um rennur út  
þann 4. nóvember 2019. Sótt er um á vefsvæði Lýðheilsusjóðs  
http://lydheilsusjodur.sidan.is/pages/  

Nánari upplýsingar í síma 510 1900 eða á vef embættis landlæknis.  
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum í gegnum vefsvæði sjóðsins. 

Embætti landlæknis – Rauðarárstígur 10 - 105 Reykjavík - Sími 510 1900 - lydheilsusjodur@landlaeknir.is - www.landlaeknir.is 
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Finndu okkur  
á facebook

30% 
afsláttur 

á Heliosa hiturum

HELIOSA hitarar henta bæði 
innan- og utandyra. 
Helstu kostir HELIOSA hitara 
eru: 
 • Hitna strax
 • Með fjarstýringu
 • Vatnsheldir og menga ekki

Flísabúðin

30 
ÁRA
2018

Margar gerðir til á lager.
Hvítir og svartir.

Sparaðu allt að 50-70%! 

info@fedaszdental.huHafðu samband:
+ 36 70 942 9573 www.tannlaeknathjonusta.is

Fyrir

Eftir

Tannlækningar í Ungverjalandi
sem gengur og gerist,“ segir Vala og 
Fannar samsinnir því.

Eru byrjuð á þriðju seríu
„Þegar við byrjuðum að gera seinni 
seríuna þá var sögusviðið náttúru-
lega tilbúið. Þannig að þetta snerist 
meira um að láta söguna halda 
áfram. Við vorum líka komin með 
aðeins meiri reynslu í því að skrifa 
þannig að við vorum meira hvert í 
sínu horninu en í fyrri seríunni, en 
hittumst auðvitað reglulega. Það 
gekk mjög vel,“ segir Fannar.

„Við spinnum ekki á settinu en 
við spinnum með kjaftinum þegar 
við erum að skrifa, ef það má kom-
ast þannig að orði,“ bætir Vala við.

Margir skemmtilegir aukaleik-
arar voru í fyrri seríunni, og sú 
seinni gefur henni ekkert eftir í 
þeim málum.

„Jóhannes Haukur leikur í nýj-
ustu, Aron Mola, Björn Stefánsson 
og Hildur Vala sem var að taka við 
hlutverki Ronju í Þjóðleikhúsinu,“ 
segir Fannar.

Vala heldur áfram að telja upp 
aukaleikarana. „Gunnar Hansson 
og Sigurður Þór, en hann var líka í 
fyrstu seríu.“

„Í fyrstu seríunni voru þetta alls 
sjötíu hlutverk, núna er þetta að 
slaga upp í það sama, um sextíu 
hlutverk,“ segir Fannar.

Vala hnippir í Fannar og muldrar 
eitthvað í hljóðum.

„Já, já,“ svarar Fannar.
„Við erum sem sagt byrjuð að 

skrifa þriðju seríu. Ég held það þurfi 
ekkert að vera leyndarmál,“ bætir 
hann við.

„Ég hugsaði, þegar við skiluðum 
af okkur þessari seríu, að núna vissi 
ég miklu betur hvað mig langaði að 
láta gerast í þeirri þriðju. Eftir fyrstu 
seríu var svo miklu meiri óvissa. Þá 
skilaði maður af sér og vonaði inni-
lega að fólki þætti þetta skemmti-
legt, en hugsaði ekki endilega mikið 
lengra en það. Maður var bara glað-
ur yfir að hafa fengið að gera þetta. 
Maður gerði ekki endilega ráð fyrir 
að það kæmi svo önnur sería,“ segir 
Vala.

Ber að ofan á klósettinu
Þau segja tökurnar hafa gengið 
frekar áfallalaust fyrir sig.

„Ég man bara eftir því þegar ég 
var brjáluð yfir því að fá ekki að 
vera allsber,“ segir Vala og heldur 
áfram: „Á ég að segja frá því? Við 
leggjum okkur fram við að reyna að 
hafa þetta venjulegt og raunsætt og 
reynum að sýna raunveruleikann 
eins og hann er. Persónan sem ég 
leik var í senu sem gerðist daginn 
eftir eitthvert djamm og hún var 
enn þá í samfestingi frá kvöldinu 
áður. Svo kemur sena þar sem hún 
situr á klósettinu. Ég hugsaði að 
allar konur þekkja það að sitja eins 
og lurkar á klósettinu, berar að 
ofan. Við vorum ekki búin að hugsa 
mikið út í þetta svo það var ekkert 
tekið fram um það í handritinu.“

Ekkert hafði því verið rætt um 
þetta við búningadeildina né aðrar 
ráðstafanir gerðar.

„Þannig að ég bendi Fannari á 
þetta, að hún sé í samfestingi og þar 
af leiðandi ætti hún að vera nakin, 
sitja þarna ber að ofan. Ég hugsaði 
alls ekkert á þá leið að ég yrði nú að 
reyna koma brjóstunum mínum í 
mynd. Mig langaði bara að konur 
myndu horfa á þetta og tengja, hvað 
maður er asnalegur á klósettinu 
þegar maður er í samfestingi. En allt 
gerist svo hratt í svona tökum þann-
ig að við höfðum bara mínútu til að 
ákveða af eða á. Á lokastundu var 
ákveðið að það væri minni áhætta 
að láta hana vera í peysunni sem 
hún var í yfir, við þyrftum ekkert að 
svara spurningunni um það hvernig 
hún hefði komist allt í einu í peys-
una. Við vonuðum bara að enginn 
tæki eftir því. Guð, ætli fólk horfi 
núna á seríuna og bíði sérstaklega 
eftir að sjá þennan samfesting?“ 
segir Vala hlæjandi.

Þannig hafi þau lent í þessari 
dýnamík og umræðunni um hvort 
hún ætti að vera ber eða ekki, en 
niðurstaðan var að sleppa því í 
þetta sinn.

„Við höfðum ekkert verið að 

vinna með nekt í seríunum hingað 
til og það væri kannski skrýtið að 
byrja á því allt í einu. Við höfðum 
alveg gert senur þar sem viðkom-
andi hefði kannski átt að vera nak-
inn. Við ákváðum að „play it safe“. 
En þetta sat í mér, ég hugsaði að 
hún hefði alltaf verið nakin. Þetta 
var fyrsta og held ég eina skiptið 
sem ég komst í eitthvert uppnám,“ 
segir Vala.

Venjulegt fólk án drama
Hún segir að í raun hafi það gerst 
seinna, en ekki á settinu, þegar þau 
ræddu annað atriði.

„Þá byrjaði ég aftur að tala um 
þetta og sagði alvarleg við Fannar 
að hann væri ekki alvöru femínisti 
af því að hann leyfði mér ekki að 
vera nakin á klósettinu,“ segir Vala 
og þau hlæja bæði.

„Þetta er smá þannig að maður 
þarf að taka ákvörðun á staðnum. 
Þetta var ekki í handritinu og 
tíminn var naumur, en ég hugsaði 
að við skrifum þetta kannski bara 
þannig næst, ef svipað dæmi kemur 
upp,“ segir Fannar.

Vala segir að þetta hafi verið smá 
öfugsnúin klemma í raun, miðað 
við sögur af því þegar leikkonur séu 
taldar á að sýna meiri nekt en þær 
kæri sig um.

„Þarna átti ég ekki að vera nakin 
en ég fór að berjast fyrir að fá að vera 
það. Smá skrýtið. Mér finnst fallegt 
og gaman að þetta hafi verið stærsta 
málið sem kom upp. Mér finnst smá 
heillamerki að þetta hafi verið eina 
vandamálið,“ segir Vala.

„Samstarfið gekk mjög vel. Ég 
man ekki eftir neinu öðru sem kom 
upp á eða einhverju sem varð að 
drama,“ segir Fannar að lokum.
steingerdur@frettabladid.is

Serían fjallar um tvær leikkonur sem eru að fóta sig í lífinu og bransanum.
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okkar allra

Sunnudagskvöld kl. 18.00
Stundin okkar er komin í nýjan búning og krakkarnir eru 
við stjórnvölinn. Elsti sjónvarpsþáttur landsins – með 
yngstu þáttarstjórnendurna. 
Umsjón Erlen Ísabella Einarsdóttir og Lúkas Johansen.

Sunnudagskvöld kl. 21.20
Nýtt íslenskt gamandrama um Karen, hjónabands-
ráðgjafa og þriggja barna móður sem þarf að taka 
erfiðar ákvarðanir þegar hún kemst að því að 
eiginmaður hennar hefur verið henni ótrúr. 
Þættirnir eru ekki við hæfi barna.

Die Kinder der 
Toten eftir Kelly 
Copper og Pavol 
Liska.
Þessi forvitni
lega kvikmynda
aðlögun á lykil
verki skelegga 
nóbelskáldsins 
Elfriede Jelinek 
er þögul hroll
vekja, unnin úr Super8 mm 
arkívefni frá Alpahéraðinu Styríu, 
æskuslóðum Jelinek. Ég hef heyrt 
að leikstjórarnir hafi ekki einu 
sinni lesið skáldsöguna – en hver 
hefur svo sem gert það?

Space Dogs eftir 
Levin Peter og 
Elsu Kremser.
Hver man ekki 
eftir Laiku, fyrsta 
jarðlingnum 
sem komst út í 
geiminn? Rússar 
sendu ýmsa sov
éska ferfætlinga 
upp til himna og þessi harmræna 
heimildarmynd rannsakar afdrif 
afkomenda geimtíkurinnar góð
kunnu, sem var sjálf götuhundur í 
Moskvuborg. Tilveran er sjaldnast 
dans á rósum í Rússlandi, en hér 
birtist hún frá sjónarhorni lægstu 
peða ríkisins – sem fá þó fyrsta 
flugmiðann til stjarnanna.

The Dead Don't 
Die eftir Jim 
 Jarmusch.
RIFFvinurinn 
Jarm usch hefur 
gert misgóðar 
myndir í seinni 
tíð en alltaf for
vitnilegar. Hér er 
komin stjörnum 
prýdd uppvakningagamanmynd, 
það er spurning hvort hann hafi 
einhverju að bæta við allar zombí
myndirnar sem hafa gengið aftur 
og aftur um kvikmyndahúsin. Iggy 
Pop sem uppvakningur ætti að 
réttlæta bíóferð, alla vega.

The Lighthouse 
eftir Robert 
Eggers. 
Fyrri mynd 
leikstjórans, 
The Witch, dró 
áhorfandann með 
heljargreipum 
inn í sögusviðið; 
einangraða sveit 
á NýjaEnglandi á tímum norna
ofsókna og púrítanisma. Marg
slungin mynd sem lét mann bíða 
með óttasleginni eftirvæntingu 
eftir næsta útspili sem er enn for
vitnilegra: svarthvít 35 mm filma, 
Willem Dafoe og Robert Pattinson 
ganga af göflunum sem vitaverðir 
á afskekktri eyju, aftur á NýjaEng
landi.

Hvað ætlar þú að sjá á RIFF?

Haukur Valdimar 
Pálsson

kvikmyndagerðarmaður

KVIKMYNDIR

End of Sentence

Leikstjórn: Elfar Aðalsteins
Aðalhlutverk: John Hawkes, 
Logan Lerman, Sarah Bolger

Átta ár eru liðin síðan leikstjór-
inn Elfar Aðalsteins sýndi stutt-
myndina Sailcloth á Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni í Reykjavík 
og stóð uppi sem sigurvegari þegar 
myndin var valin besta íslenska 
stuttmyndin á hátíðinni. Þá hlaut 
myndin Edduverðlaunin sem stutt-
mynd ársins 2012 auk þess sem hún 
komst nærri því að fá tilnefningu til 
BAFTA- og Óskarsverðlauna í sínum 
flokki það sama ár.

Þar fyrir utan skartaði Sailcloth 
sjálfum John heitnum Hurt sem er 
nú aldeilis ekki ónýtt fyrir óþekkt-
an leikstjóra frá Eskifirði sem þarna 
gaf afgerandi vísbendingu um að 
hann ætti eftir að láta enn frekar að 
sér kveða.

Elfar er aftur kominn heim og nú 
með End of Sentence, kvikmynd í 
fullri lengd, í farteskinu. Frumsýn-
ing hennar markaði upphaf RIFF í 
ár en hún verður sýnd áfram eftir 
að hátíðinni lýkur á sunnudags-
kvöld sem er hið besta mál og þeir 
sem misstu af myndinni í hama-
ganginum ættu endilega að nýta 
sér framlenginguna.

Engir kærleikar eru með Frank 
Fogle og syni hans Sean og þeir vilja 
í raun svo lítið hvor af öðrum vita að 
þegar fjölskyldumóðirin hún Anna 
verður undir í erfiðri og vonlítilli 
baráttu við krabbamein bendir ekk-
ert til annars en að leiðir feðganna 
skilji fyrir fullt og allt.

En Anna er ekki öll þar sem 
hún er séð og snýr á þá Frank og 
Sean með því að láta eiginmann-
inn lofa sér því að feðgarnir muni 
fara saman frá Bandaríkjunum til 
Írlands þangað sem hún á ættir að 
rekja og dreifa ösku hennar þar.

Þvingaðir leggja smákrimminn 
og tilfinningakreppta mannleysan 
sem Frank er í augum sonar síns af 
stað með því skilyrði að þeir þurfi 
aldrei að hittast framar eftir að ósk 
Önnu hef verið uppfyllt.

End of Sentence er vegamynd og 
í raun frekar dæmigerð sem slík en 

Hver vegur að heiman …

End of Sentence hvílir mest á leikurunum John Hawkes og Logan Lerman 
sem gera feðgunum áttavilltu stórgóð skil undir styrkri leikstjórn Elfars.

einhvern veginn samt ekki. Kannski 
vegna þess að hún er í senn alþjóð-
leg og svolítið íslensk og verður í 
þessari innbyggðu þversögn að 
notalegu og ljúfsáru ferðalagi.

Vegamyndir lúta ákveðnum lög-
málum þannig að Elfar og handrits-
höfundurinn eru svosem ekkert 
að reyna að finna upp hjólið enda 
þurfa þeir þess ekki þar sem Elfari 
tekst að halda myndinni á réttum 
vegarhelmingi frá upphafi til enda 
en gætir þess að taka óvæntar 
 U-beygjur á réttum stöðum og fara 
með feðgana í óvæntar áttir þannig 
að saga þeirra er alltaf áhugaverð.

Leikstjórnin er ákaf lega sterk, 
ekki síst þegar haft er í huga að 
myndin er ákveðin frumraun hjá 
Elfari. Þá fer hvergi milli mála að 
hann hefur vandað mjög til verksins 
þannig að fáa hnökra er að finna á 
heildarmyndinni og það er frekar 
kostur en hitt að hann daðrar á 
köflum við frásagnarmáta glæpa- 
og gamanmynda sem rúmast ágæt-
lega innan mannlega dramans sem 
End of Sentence vissulega er.

Helstu leikarar standa sig prýði-
lega með John Hawkes fremstan 
meðal jafningja í hlutverki föðurins 

ráðvillta sem er einnig að afplána 
þótt það sé á ólíkum forsendum en 
tukthússlimurinn sonur hans.

Logan Lerman tekst ágætlega að 
vekja samúð með þeim frekar þreyt-
andi unga manni sem hlýtur að vera 
af þeirri kynslóð sem hefur fengið allt 
fyrir ekki neitt og þakkar svo bara 
fyrir sig með því að heimta meira.

Írska leikkonan Sarah Bolger er 
síðan alveg sérlega sjarmerandi í 
hlutverki ungrar konu sem verður 
á vegi feðganna og er ekki öll þar 
sem hún er séð. Hún vefur þeim 
um fingur sér að hætti tálkvenda 
rökkurmynda en kemur þeim þó 
mögulega til nokkurs þroska sem 
er auðvitað alveg nauðsynlegt í 
vegamyndum þar sem reynslan á 
leiðinni verður að vega þyngra en 
áfangastaðurinn.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: End of Sentence 
er falleg og mannleg en um leið 
grá glettin vegamynd sem sneiðir 
hjá öllum hættulegustu holunum 
og hraðahindrunum á þroskabraut 
persónanna undir styrkri leik
stjórn Elfar Aðalsteins sem kemur 
öllum heilum á áfangastað.
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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

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

VERÖLD HVÍLDAR
BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

BETRA BAK HEFUR LAGT GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI Í

Í tilefni 25 ára afmælis Betra Baks mun 

Bergur Konráðsson, kírópraktor og einn 

eiganda Kírópraktorstöðvarinnar, leið beina 

viðskiptavinum okkar um svefn og val á 

hentugu rúmi og koddum. Hann verður til 

skrafs og ráðagerða í verslun okkar í Faxafeni 

í dag, laugardag, frá kl. 13 til 15.

Kíktu við, skoðaðu afmælistilboðin  
og nýttu þér góð ráð sérfræðings! 

BERGUR  
KONRÁÐSSON

Aukahlutur á 
mynd: Höfuðgafl.

213.540 kr. AFM Æ LIS TILBOÐ

Fullt verð: 284.720 kr.

V E R Ð DÆ M I 
2 5% A F S L ÁT T U R
Serta Royality heilsurúm, 

160 x 200 cm dýna, 

comforbotn og fætur

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
25%
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

S E R TA  ROYA LIT Y
HE IL SU RÚM

19.350 kr. A FM Æ LI S TILB O Ð

Fullt verð: 25.800 kr.

C ALVIN KLE IN RÚMFÖT
Þú finnur ekki mýkri eða þægilegri 

rúmföt. Koddaver + sængurver.

V E RÐ DÆ MI :

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
25%
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

ÖLL SÆNGURFÖT

Listmálarinn Þrándur Þór-
arinsson og myndasögu-
maðurinn Hugleikur Dags-
son eru systkinabörn, af 
Eldjárns- og Hafstaðskyni, 

og að sögn Þrándar svo nánir að tala 
megi um þá sem uppeldisbræður og 
að nú láti þeir loksins verða af því að 
standa hvor andspænis öðrum á sam-
sýningu umkringdir fornum fjendum 
sem skemmtu sér við að beita sínum 
ólíku brögðum.

„Frumpælingin var að taka bara 
Íslandssöguna fyrir og Hulli þá í 
teiknimyndasögum og ég í mál-
verkum en síðan breyttist það bara í 
einhverja sögu um Sæmund fróða og 
Kölska og að gera bara teiknimynda-
sögu um þá félaga að lenda í ævin-
týrum,“ heldur Þrándur áfram.

„En lendingin var síðan að lokum 
að sækja þessar forynjur, fordæður 
og furðuskepnur úr hugarfylgsnum 
okkar í þetta óguðlega samstarfs-
verkefni okkar frændanna.“ Hug-
leikur segir þá einfaldlega hafa sótt 
„okkar uppáhalds skúrka og skrímsli 
úr íslenskum þjóðsagnaarfi“ og att 
þeim saman þannig að málverk og 
myndasaga mynda 22 tvennur sem 
hver um sig telst eitt verk og selst sem 
slíkt. Þrándur hefur þróað sinn per-
sónulega stíl undir áhrifum gömlu 
meistaranna með Goya fremstan í 
flokki og hefur oft blandað gömlum 
þjóðsagnaminnum saman við olíu-

málninguna þannig að hann fór 
á kunnuglegar slóðir með frænda 
sínum. „Hulli hefur reyndar verið 
alveg jafn mikið í þessu þótt hann sé 
mikið með nútíma hroðbjóðinn og 
hefur verið með til dæmis jólaköttinn 
og margs konar kvikindi.

Við erum heldur ekki að segja ein-
hverjar gamlar þjóðsögur heldur bara 
vinna úr þessu og búa til eitthvað 
nýtt og laga þetta að nútímanum.“

Málað á slóðum Sæmundar
Þrándur segir að ekki hafi vafist fyrir 
þeim frændum hvaða óféti þeir ættu 
að taka fyrir. „Það small bara einhvern 
veginn saman hverjum ætti að etja 

saman en við erum reyndar búnir að 
gera þetta svolítið hvor í sínu landi,“ 
segir Þrándur sem er nýkominn frá 
tveggja mánaða dvöl í París þar sem 
hann sótti það sem hann kallar ómet-
anlegan innblástur í Louvre-safninu.

„Það er eiginlega bara það skemmti-
legasta sem ég geri að fara á þessi söfn 
og skoða málverk fyrri alda og ég 
gíraðist alveg gríðarlega í Louvre og 
dreif mig svo bara á vinnustofuna að 
mála. Það var alger himnasending að 
geta gert þetta svona í tvo mánuði og 
ég held að ég hafi sjaldan fundið fyrir 
svona mikilli vinnugleði þótt ég sé nú 
alltaf voðalega kátur í vinnustofu.“

Þrándur segir sýninguna þann-
ig innblásna af París og að þess 
sjáist merki á sýningunni þar sem 
hann kinki kolli í virðingarskyni til 
borgarinnar sem einmitt Sæmundur 
fróði sótti sér fróðleik til fyrir lifandis 
löngu.

Hann á afmæli hann Hulli
Hulli og Þrándur segja Andspænis 
vera afmælissýningu þar sem Hulli á 
afmæli í dag, fæddur 5. október 1977. 
„Opnunin er á afmælinu hans og svo 
á ég afmæli tveimur dögum seinna. 
Það hittir bara svo heppilega á að 
hann á afmæli á laugardag,“ segir 
Þrándur sem verður 41 árs á mánu-
daginn. Sléttu ári  eftir að hann hélt 
afmælissýningu á verkum sínum. 
toti@frettabladid.is

Frændur andspænis  
í óguðlegu samstarfi

Andspænis etja náfrændurnir Þrándur Þórarinsson  
og Hugleikur Dagsson saman skoffínum og skrímslum  

í málverkum og myndasögum.

Þrándur Þórarinsson og Þórarinn Hugleikur Dagsson opna Andspænis í Gallery Porti í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hugleikur fróði andspænis Kölska 
frænda í einu verka Þrándar.

JURTIN FORBOÐNA
Þórunn Þórs Jónsdóttir er einn af 
stofnendum Hampfélagsins sem 
stóð fyrir ráðstefnu á Grand Hót-
eli um kosti hampsins og CBD-olí-
unnar sem er unnin úr plöntunni 
og þykir virka vel sem verkjalyf og 
jafnvel búa yfir lækningamætti 
þótt hún sé víða bönnuð sem 
fíkniefni. Erlendir og íslenskir 
sérfræðingar 
mættu til leiks 
og miðluðu 
þekkingu sinni 
og reynslu af 
plöntunni og 
nýtingu hennar.

HEFURÐU SENT  
TYPPAMYND?
Kynfræðingurinn Sigga Dögg fór 
af stað með fróðleikskönnun 
um typpi og vonast til þess að fá 
svör frá sem flestum við ýmsum 
spurningum sem einhverjum 
körlum þykja fullágengar. Niður-
stöðuna ætlar hún að kynna á 
samkomu í næsta mánuði í von 
um að hægt sé 
að kveða niður 
ranghugmyndir 
sem valda 
mörgum karl-
inum miklum 
sársauka.

PABBAHELGAFJÖR
Góð stemning var í Bíói Paradís 
þegar tveir fyrstu þættir sjón-
varpsþáttanna Pabbahelgar voru 
forsýndir á RIFF. Nanna Kristín 
Magnúsdóttir skrifar handritið, 
leikur aðalhlutverkið og er einn 
framleiðenda þáttanna sem hefja 
göngu sína á RÚV annað kvöld.

FLJÓTT, FLJÓTT  
SAGÐI FUGLINN
„Á sunnudaginn tekur Fuglinn 
flugið,“ segir Dóri DNA um Fugl, 
viðburð sem hann og Ben Boor-
man félagi hans standa fyrir og 
lýsa sem 
einstakri 
matarupp-
lifun sem 
þeir ætla 
að bjóða 
upp á í vín-
stúkunni Tíu 
sopar við 
Laugaveg.
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30%
afsláttur

af öllum 
rúðuþurrkum

Tilboðsverð

Gasgrill
ROYAL 320 með þremur 
ryðfríum brennurum, og 
grillgrindum úr pottjárni sem 
hægt er að snúa við. 

49.995
50657512 

Almennt verð: 69.995    

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Það er lokað á 
Granda vegna 
vörutalningar 
um helgina 
-opið er í Breidd 

Viðskiptavinir athugið Nýtt  
blað
á byko.is

Októberblað BYKO

2.  - 23. október

Framkvæmdagleði
Klárum verkið saman!

Okkur er annt um umhverfið og 

við viljum alltaf gera betur! 

Skoðaðu umhverfis- og flokkunarhandbókina 

www.byko.is/umhverfismal

1. sæti 2018*

* 
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20%
afsláttur

af öllum 
járnhillum

20%
afsláttur

af öllum grænum 
BOSCH ryksugum 

& málningar-
sprautum

20%
afsláttur

af allri 

GJØCO
málningu20%

afsláttur
af öllum GROHE 

handlaugar- 
tækjum

Skoðaðu  
tilboðin  
á netinu

Litur mánaðarins 

Móa 20%
afsláttur

af allri 

GJØCO
málningu

Tilboðsverð
Interiør 10
Lyktarlítil vatnsþynnanleg 
akrýlinnimálning. Þekur vel 
og gefur slitsterkt yfirborð 
sem auðvelt er að þrífa. 
Notast á flest alla fleti 
innandyra t.d. spónaplötur, 
gips, múr og steinsteypu

8.396
80602709

Almennt verð: 10.495    

9l.

Tilboðsverð

Fashion lakk
Fashion, 0,68 l., gljástig 15/40/80,
allir litir. Vatnsþynnanleg og lyktarlítil 
olíumálning. Auðvelt að vinna með 
og gefur slitsterkt og fallegt yfirborð. 
Notast á flesta fleti innandyra t.d. 
panil, MDF, hurðir, glugga, karma, o.fl. 
Gljástig 15 og 40 eru svansmerkt

2.236
806035017/ 80603600/ 806037017

Almennt verð: 2.795    

0.68l.

Frá
bæ

rt
 v

er

ð! Gerðu verðsam
anburð!

Verð 
á lítra
933

WORKWEAR

20-50%
afsláttur

Dömur & herrar

20%
afsláttur

af öllum GROHE 
handlaugartækjum

Tilboðsverð

Snickers  
smíðavesti
Grátt, XS-2xL

8.497  
93457420-30

Almennt verð: 16.995

50%

20%
afsláttur

af öllum 
grænum BOSCH 
háþrýstidælum

Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Aquatak 130 bör

25.196   
74810238

Almennt verð: 31.495

Tilboðsverð  
Háþrýstidæla
Aquatak 150 bör

62.996     
74810250

Almennt verð: 78.745

25%
afsláttur

af öllum heimilis  
áltröppum

Brauðrist
Legacy, rauð/stál

7.595   
65103644

Örbylgjuofn
700W, 20l.

9.995   
65103638

Tilboðsverð

Lukt
Aamu, 13-23cm  
háar, svartar 
Verð frá:

2.246   
46293842A-D

Almennt verð: 2.995 

25%
afsláttur

af öllum 
luktum

Tilboðsverð

Lukt
Flori 38-63cm  
háar, hvítar 
Verð frá:

4.346   
46320506A/B/C

Almennt verð: 5.795 

Tilboðsverð

Hillur
180x100x30cm, 5 hillur

5.036
38910114

Almennt verð: 6.295

Tilboðsverð

Hillur
180x101x60cm, 5 hillur

6.716
38910120

Almennt verð: 8.395

20%
afsláttur

af öllum 
járnhillum

Vönduð  
heimilis- 

tæki á góðu 
verði.

Tilboðsverð

Pottur
2l. 18cm

2.546   
41114844

Almennt verð: 3.395 

Tilboðsverð

Pottur
24cm

4.946   
41114849

Almennt verð: 6.595 

Tilboðsverð

Grillpanna
28cm

4.946   
41114847

Almennt verð: 6.595 

30%

30%

20%
Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
PSB 18 LI-2 x 2,5Ah.

27.296   
74864134

Almennt verð: 38.995

Tilboðsverð

Ryksuga
Universal, 1000W, 15l. 

19.196     
74861221

Almennt verð: 23.995

Tilboðsverð

Rafstöð
TC-PG 3500W

51.446   
74809281

Almennt verð: 73.495
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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

990
KR/KG

1.990
Verð áður:

Flestir eru sammála um að 
það er ekki rétt að láta 
börn um að stjórna veröld-

inni. Án þess að fullyrða um of, 
þá skiptir reynsla og þekking 
máli þegar ákvarðanir eru 
teknar sem varða af komu, líf 
og heilsu heilu þjóðanna. Þar 
fyrir utan er sjálfsagt mál að 
leyfa börnum og unglingum að 
njóta frelsis æskunnar, nægur 
tími til að takast á við áhyggjur 
fullorðinsáranna.

En þó börn eigi ekki að 
stjórna þá er ekki þar með 
sagt að ekki eigi að hlusta á 
það sem þau segja. Dæmið um 
Gretu Thunberg er sláandi og 
um margt einstakt. Greta er 
ekki að berjast til valda, hún er 
að krefjast þess að við gerum 
allt sem mögulegt er til að 
mannkynið valdi ekki hlýnun 
jarðar sem leiði til margvíslegra 
hörmunga, efnahagslegra jafnt 
sem mannlegra.

Nú getur menn sjálfsagt 
greint á um hversu mikil áhrif 
mannkynið hefur á hlýnun 
loftslagsins. En meirihluti 
vísindamanna hefur fært fyrir 
því afar sannfærandi rök að við 
mennirnir höfum mikil áhrif 
á þessa þróun og það er krafa 
Gretu að við hlustum á þessa 
vísindamenn og breytum í sam-
ræmi við þá þekkingu.

Þessi krafa Gretu er fullkom-
lega skiljanleg. Við kennum jú 
börnunum okkar það að það 
eigi að hlusta á vísindamenn, 
að vísindin eigi að ráða för og í 
þessu máli er öll veröldin undir, 
hvorki meira né minna. Það er 
því ekki skrítið að þúsundir 
og aftur þúsundir ungmenna 
hafi tekið undir með Gretu og 
krafist þess að við rænum þau 
ekki framtíðinni, að það verði 
morgundagur sem þau geti 
sannarlega kallað sinn.

Greta

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega um�öllun um 
málefni líðandi stundar.


