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Stóll +  skemill  /  Áklæði
afsláttarverð frá kr.  227.600

Fullt verð kr .  284 .500

T I L B O Ð
20% afsláttur af  T iMEOUT
pöntunum til  27.  október

Stóll +  skemill  /  Leður
afsláttarverð frá kr.  268.560

Fullt verð kr.  335.700

Finnur orkuna 
í óvissunni

Sem stjórnandi hjá Google og fleiri tæknifyrir-
tækjum hefur Guðmundur Hafsteinsson komið 
að þróun spennandi verkefna. Hann segir ótrú-
lega gefandi að vinna með bjartsýnu fólki sem 

er klárara en hann sjálfur.  ➛2

MYND/EYÞÓR



Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, 
s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is, s. 512 5368 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðar-
dóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja 
Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,  
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Undanfarin fimmtán hefur 
Guðmundur Hafsteinsson 
búið og starfað í Banda-

ríkjunum þar sem hann stundaði 
fyrst MBA-nám við einn virtasta 
háskóla heims, MIT, og starf-
aði síðar hjá Google, Apple og 
nokkrum öðrum tæknifyrir-
tækjum. Nýlega flutti hann heim 
til Íslands ásamt eiginkonu sinni 
og þremur dætrum þeirra en hann 
tók við formennsku í stýrihópi 
stjórnvalda um mótun nýsköp-
unarstefnu fyrir Ísland í síðasta 
mánuði, ásamt því að sinna áfram 
spennandi verkefnum hjá Google. 
„Það var kominn tími á að koma 
heim til Íslands aftur og eyða meiri 
tíma með mínum nánustu, og þá 
sérstaklega konunni minni, Eddu 
Hafsteinsdóttur. Hún hefur stutt 
óendanlega við mig í gegnum allt 
þetta ævintýri og verið sérstaklega 
þolinmóð. Nú er kominn tími á 
að ég elti hana í eitthvert ævintýri, 
ásamt dætrum okkar þremur, sem 
er mjög spennandi tilhugsun.“

Skipti um gír
Starfsferill Guðmundar er nokkuð 
ævintýralegur. Eftir útskrift frá 
MIT árið 2005 hóf hann störf hjá 
einu þekktasta fyrirtæki heims, 
Google, þar sem hann var yfir 
vöruþróun á Google Maps fyrir 
farsíma. Hann átti þátt í að koma 
þeirri vöru á markað og starfaði 
við verkefnið þar til Google samdi 
við Apple um að setja Google 
Maps á fyrsta iPhone-símann. „Þá 
skipti ég aðeins um gír og vann 
með mjög góðum hópi innan 
fyrirtækisins við að búa til nýja 
vöru sem gerði fólki kleift að tala 
við leitarvélina. Þetta var algjör 
bylting á þeim tíma og þar hófst í 
raun kafli sem leiddi að lokum til 
þeirrar vinnu sem ég er að sinna 
í dag, að búa til sýndaraðstoðar-
mann sem getur hjálpað fólki með 
hvað sem það þarf.“

Stofnaði eigið fyrirtæki
Stuttu síðar sagði góður vinur Guð-
mundar, Dag Kittlaus, honum frá 
litlu fyrirtæki sem hét Siri en hann 
hafði stofnað það ásamt tveimur 
af fremstu sérfræðingum heims í 
gervigreind, Adam Cheyer og Tom 
Gruber. „Hann bað mig um að slást 
í lið með þeim og leiða vöruþróun-
ina, sem ég féllst á. Við bjuggum svo 
til það sem allir þekkja í dag sem 
Siri á iPhone-símum, enda var fyrir-
tækið keypt af Apple og ég starfaði 
þar í sama hlutverki í nokkur ár.“

Nokkru síðar fannst honum 
tími kominn til að reyna eitthvað 
sjálfur þannig að hann sagði upp 
hjá Apple og stofnaði eigið fyrir-
tæki sem fékk heitið Emu. „Ég réð 

smá hóp með mér og við bjuggum 
til spjallforrit sem var með sýndar-
aðstoðarmann í hverju samtali. Ef 
fólk var t.d. að spjalla sín á milli 
um að fara í bíó þá gæti aðstoðar-
maðurinn stungið upp á hvaða 
myndir væri hægt að sjá og jafnvel 
boðið upp miðakaup inni í miðju 
samtalinu.“

Emu var að lokum keypt af 
Google og þessi þróun varð 
svo grunnurinn að því sem nú 
heitir Google Assistant segir Guð-
mundur. „Í dag er ég starfandi hjá 
Google og hef verið yfir vöruþróun 
á Google Assistant frá upphafi. Ég 
hef einnig tekið að mér nokkur 
hlutverk á Íslandi, t.d. stjórnarsetu 
í Icelandair, sit í fjárfestingarráði 
Crowberry Capital og tók svo nú 
nýlega við formennsku í stýri-
hópnum.“

Einstakur vinnustaður
Hann segir Google vera einstakan 
vinnustað. „Það er áhugavert að 
margir einblína svo oft á hlunn-
indin sem fylgja því að vinna þar, 
t.d. matinn eða nuddaðstöðuna. 
En það er bara lítil ástæða þess að 
starfsfólk er almennt mjög ánægt 
þar. Það sem helst stendur upp 
úr í mínum huga er hvað stofn-
endur og stjórnendur Google hafa 
mikinn skilning á því að langtíma 
hugsun með áherslu á tækniþróun 

Guðmundur Hafsteinsson hóf starfsferil sinn hjá Google árið 2005. Um tíma starfaði hann einnig hjá Siri, Apple og hjá Emu en síðastnefnda fyrirtækið stofnaði 
hann sjálfur. Hér kynnir hann Google Assistant í Macau í Kína en hann var um tíma yfir vöruþróun þess. Á sviðinu aðstoðaði hjálpartólið honum að elda.

getur tekist á við ótrúlega stór og 
mikilvæg verkefni. Það leiðir af 
sér að þangað sækja einstaklingar 
til starfa með sömu markmið, 
að reyna að finna krefjandi erfið 
verkefni sem leysa stór vandamál 
í heiminum. Fyrir vikið eru allir 
samstarfsmenn á sömu bylgju-
lengd og það er ótrúlega gefandi að 
vinna með bjartsýnu fólki sem er 
klárara en maður sjálfur.“

Ólíkar skoðanir virtar
Dvölin í Bandaríkjunum undanfar-
in fimmtán ár var góð að sögn Guð-
mundar sem segir íbúa landsins 
almennt vel upplýsta og viðkunn-
anlega. „Það sem kemur flestum á 
óvart er að þetta er land sem er búið 
til af innflytjendum og hefur sögu-
lega leyft hvers konar viðhorfum og 
hugsjónum að þrífast. Það leiðir til 
þess að þar eru oft háværar raddir 
sem virðast ekki kannski alveg 
samsvara því sem við erum vön en á 
sama tíma er umræðan samt að eiga 
sér stað og það er almennt frekar 
mikil virðing borin fyrir því að við 
erum ekki öll sammála. Þetta hefur 
reyndar breyst til hins verra upp á 
síðkastið, vonandi er það bara tíma-
bundið bakslag.“

Einstök vinnusemi
Annað sem er gott við banda-
rísku þjóðina að sögn Guðmundar 

er vinnusemin á öllum stigum 
samfélagsins. „Menntakerfið er 
almennt mjög sterkt, a.m.k. þar 
sem við bjuggum, og það eru 
óendanleg tækifæri fyrir fólk með 
metnað. Hins vegar er Ísland alltaf 
heimili manns og hér höfum við 
mjög náið samfélag þar sem allir 
hjálpast að við að hugsa hver um 
annan og það er gífurlegur styrkur. 
Ísland er að mínu mati einn besti 
staður sem ég þekki til að ala upp 
fjölskyldu, börn læra mjög fljótt að 
vera sjálfstæð sem ég tel mikinn 
styrk. Þetta sjálfstæði og þessi nánd 
gerir okkur svo óhrædd og hlut-
irnir einmitt reddast vegna þess. 
Við eigum að nýta þessa styrkleika 
markvisst til að gera þjóðfélagið 
okkar enn þá betra.“

Mikill heiður
Guðmundur segir formennsku sína 
í stýrihópnum hafa komið til fyrir 
hálfgerða tilviljun. Hann hefur um 
tíma talað fyrir hinum og þessum 
hópum á Íslandi um mikilvægi 
nýsköpunar og hvernig við getum 
lært af öðrum þjóðum á því sviði. 
„Ég hélt stutta kynningu á þessum 
nótum á vorfundi Tækniþróunar-
sjóðsins í upphafi sumars. Þar var 
m.a. stödd Þórdís Kolbrún R. Gylfa-
dóttir, ferðamála-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra, og ræddum 
við stuttlega saman. Í framhaldi 

af því kom boð frá þeim í ráðu-
neytinu um að taka þátt í þessu 
starfi, sem er auðvitað mjög mikill 
heiður. Það hefur margt mjög gott 
starf verið unnið á þessu sviði að 
undanförnu en þetta er umhverfi 
sem breytist hratt og við þurfum að 
halda í við það svo að það er fullt af 
áskorunum.“

Reynslubanki til staðar
Staða Íslands og Bandaríkjanna 
er nokkuð ólík þegar kemur að 
umhverfi nýsköpunarfyrirtækja 
og segir Guðmundur Íslendinga 
fyrst og fremst vera á allt öðrum 
stað í þroskaferlinu hvað varðar 
nýsköpun og tækniþróun. „Banda-
ríkin, með vinnu sem var að miklu 
leyti keyrð fyrst um sinn áfram af 
ríkisstjórninni og varnarmálaráðu-
neytinu, ákvað um miðja síðustu 
öld að tækninýsköpun væri lykill-
inn að góðri velsæld í framtíðinni. 
Þetta leiddi til gífurlegrar uppbygg-
ingar á sviði vísinda og menntunar 
og einnig mikið í samstarfi við 
einkageirann sem m.a. lagði svo 
grunninn að svæðum eins og Kísil-
dalnum. Góðu fréttirnar fyrir okkur 
er að við getum leitað í þennan 
reynslubanka og lært af þessu.“

Spenntur fyrir framtíðinni
Utan vinnunnar segist hann hafa 
gaman af því að kynna sér allar 
þær tækninýjungar sem eru að líta 
dagsins ljós. „Þar fyrir utan les ég 
mikið og spila oft á gítar í frítím-
anum mínum. En fyrst og fremst 
finnst mér gaman að vera með 
mínum nánustu, fjölskyldunni og 
vinum, hvort sem það er að ferðast 
með þeim innan- og utanlands 
eða bara hittast yfir góðum mat og 
ræða málin.“

Og framtíðin er björt að hans 
mati. „Ég er gífurlega spenntur 
fyrir framtíðinni. Það eru auð-
vitað hin ýmsu verkefni á döfinni 
hjá mér eins og fram hefur komið, 
og það er fullt af krefjandi verk-
efnum þar. Svo er ég líka spenntur 
að uppgötva ný ævintýri með 
fjölskyldunni minni og láta það 
svolítið bara ráðast á næstu vikum 
og mánuðum. Það má segja að 
ég hafi alltaf fundið mína orku í 
óvissunni.“

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Nýir starfsmenn hjá Google fá der-
húfu sem Guðmundur segir að lýsi 
vel nördaanda fyrirtækisins.

Starfa sinna vegna hjá Google hefur 
Guðmundur  þurft að ferðast mikið.
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Opið alla daga til kl. 22.00
facebook.com/malogmenning

Vandaðar bækur eru varanleg eign

tilboðsverð 4.543 kr.
fullt verð 6.490 kr

tilboðsverð 3.003 kr.
fullt verð 4.290 kr

tilboðsverð 2.793 kr.
fullt verð 3.990 kr

tilboðsverð 3.493 kr.
fullt verð 4.990 kr

tilboðsverð 4.893 kr.
fullt verð 6.990 kr

tilboðsverð 4.893 kr.
fullt verð 6.990 kr

tilboðsverð 3.149 kr.
fullt verð 4.499 kr

tilboðsverð 4.543 kr.
fullt verð 6.490 kr

tilboðsverð 2.449 kr.
fullt verð 3.490 kr

þér fáið þær í Bókabúð Máls og menningar.



Í dag er málþing á dagskránni 
sem hefur yfirskriftina Undur 
í norðri,“ segir Ágústa en 

skráningu á málþingið lauk fyrir 
nokkru. „Við höfum yfirleitt verið 
með þema og þemað í ár er þetta, 
undur í norðri með tengingu í 
norrænar barnabókmenntir og hið 
undursamlega sem þær færa okkur. 
Á morgun og hinn, laugardag og 
sunnudag, verður hins vegar mikið 
um að vera og þá eru allir velkomn-
ir hingað til okkar í Mýrina.“

Hún segir leika hefjast strax 
klukkan tíu á laugardagsmorgun og 
standa yfir allan daginn. „Börnum 
er meðal annars boðið að taka þátt 
í ýmsum vinnustofum þar sem 
unnið er út frá myndskreytingum 
en myndheimurinn verður æ fyrir-
ferðarmeiri í söguheimi barna,“ 
segir Ágústa. „Þau fá til dæmis að 
skapa ævintýrafugla með mynd-
skreytingum Marit Törnquist sem 
meðal annars hefur myndskreytt 
margar af bókum Astrid Lindgren, 
á sýningunni Barnabókaflóðið fá 
börnin að taka þátt í að skreyta 
einn vegginn með myndlist og á 

sýningunni á dýrum úr bókinni 
„Dýr sem enginn hefur séð annar 
en við“ verður farið í fimleika í 
anda dýranna í bókinni og ljóða-
nudd í kjölfarið þar sem börn 
og foreldrar nudda hvert annað 
við hljóð og takt dýraljóðanna. 
Þá munu spéfuglarnir Hjörleifur 
Hjartarson og Rán Flygen ring draga 
þátttakendur út um víðan völl í 
Vatnsmýrinni í leit að hinum eina 
sanna furðufugli og félögum hans.“

Fullorðið áhugafólk um barna-
bækur getur sótt málstofur þar 
sem meðal annars verður farið yfir 
stöðu barnabóka á Íslandi, rætt við 
Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og 
Áslaugu Jónsdóttur rithöfunda sem 
báðar eru tilnefndar til Barna- og 
unglingabókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs og farið yfir hvers 

vegna lesendur fantasía munu 
bjarga heiminum með Siri Petter-
sen, sænskum fantasíuhöfundi.

„Á sunnudaginn klukkan hálf 
tvö verður svo dagskráin Bók í 
hönd – og þér halda engin bönd 
sem er haldin til heiðurs heiðurs-
gestum hátíðarinnar, mynd- og 
rithöfundunum Sigrúnu og Þórarni 
Eldjárn. Margrét Tryggvadóttir 
bókmenntafræðingur spjallar við 
Sigrúnu og Þórarin og fær með sér 
góða gesti, þau Aðalstein Ásberg 
Sigurðsson og Áslaugu Jónsdóttur, 
til að ræða höfundarverk þeirra og 
feril. Ragnheiður Gröndal og Guð-
mundur Pétursson flytja þar einnig 
lög sem samin hafa verið við ljóð 
Þórarins,“ segir Ágústa og bætir 
við að á sunnudaginn verði einnig 
hægt að búa til eigið stjörnumerki 
með Sævari Helga Bragasyni.

Þetta er fjórða Mýrarhátíðin sem 
Ágústa kemur nálægt. „Stemmingin 
í húsinu er ótrúlega skemmtileg 
og ef allt fer að óskum þá verða 
krakkar í hverju rými að skapa og 
skemmta sér yfir bókum.“ Aðgang-
ur er ókeypis og öllum heimill. 
Það er Mýrin félag um barnabók-
menntir sem stendur að hátíðinni. 

Nánari dagskrá má sjá á myrin.is.

Krakkar og bækur 
í hverju rými
Alþjóðlega barnabókmenntahátíðin Úti í Mýri fer nú 
fram í Norræna húsinu í níunda sinn en þar er að vanda 
margt áhugavert í boði fyrir bókelsk börn, ungmenni og 
alla áhugasama um barna- og ungmennabækur. Ágústa 
Lúðvíksdóttir er annar verkefnastjóri Mýrarinnar.

Ágústa Lúðvíksdóttir og Marloes Robijn eru verkefnastjórar barnabókahátíðarinnar Mýrarinnar í Norræna húsinu 
sem er nú haldin í níunda sinn og þar verður ýmislegt spennandi á döfinni um helgina. MYND/EYÞÓR

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Stemmingin í hús-
inu er ótrúlega 

skemmtileg og ef allt fer 
að óskum þá verða 
krakkar í hverju rými að 
skapa og skemmta sér. 
yfir bókum.

NÝ SENDING AF SKYRTUM
FRÁ MAX MARA WEEKEND OG ETERNA

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Markaðurinn færir þér nýjustu 
viðskiptafréttirnar og 
greinargóða umfjöllun 
um viðskiptalífið.

Fylgstu með á 
frettabladid.is/markadurinn

Markaðurinn er á
frettabladid.is
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Bananaflugur, stundum kallaðar ávaxta-
flugur, gera oft vart við sig á haustin. 
Þær leita inn á heimili fólks flestum til 

armæðu. Flugan sækir í banana og allt sem 
er sætt. Dósir undan bjór eða opnar flöskur 
af léttvíni heilla þær mikið svo rétt er að þvo 
allt slíkt áður en tekið er frá til endurvinnslu. 
Flugurnar sækja mjög mikið í rauðvín og 
ef fólk vill veiða þær í flösku er ágætt ráð 
að skilja smávegis rauðvín eftir til að lokka 
þær. Þegar þær eru komnar í rauðvínið er 
flöskunni lokað.

Annað ráð er að setja skál með sætum 

drykk á borðið. Út í drykkinn er settur 
þvottalögur en frá honum komast þær ekki. 
Sömuleiðis má setja edik og þvottalög í vatn 
og láta standa á eldhúsborði. Það er alveg 
sama hvaða edik er notað. Flugan sækir í allt 
gult og þess vegna er sniðugt að nota gula 
skál.

Ekki hafa matvæli á borðum og setjið ban-
ana í plastpoka á meðan flugan er á kreiki. 
Setjið aðra ávexti í kæliskáp eða setjið undir 
lok. Setjið allt leirtau beint í uppþvottavélina 
eftir notkun eða þvoið upp. Hreinleiki skiptir 
miklu máli í baráttunni við bananafluguna.

Að losna við bananaflugur
Bananaflugur sækja í 
ávexti á haustin flestum 

til mikilla leiðinda.

Gúllassúpa er í uppáhaldi hjá mörgum. 

Æðisleg súpa þegar haustar 
og einfalt að gera. Upp-
skriftin ætti að duga sex 

manns.

700 g beinlaus nautakjöt
3 laukar
4 hvítlauksrif
3 sellerístilkar
1 chili-pipar
2 tsk. broddkúmen (cumin)
1 ½ msk. paprikuduft
6 msk. tómatpuré
8 dl nautasoð
5 rauðar paprikur
6 kartöflur
Olía til steikingar
Salt og nýmalaður pipar

Skerið kjötið í bita, grófskerið lauk, 
hvítlauk, sellerí og chili. Steikið allt í 
stórum potti. Þegar kjötið fær lit og 
laukurinn mýkist er kryddi og tómat-
puré bætt saman við ásamt soðinu. 
Látið sjóða undir loki í klukkustund.
Paprikur eru þá skornar niður ásamt 
kartöflum og settar út í súpuna. 
Bragbætið með salti og pipar. Sjóðið 
áfram í hálfa klukkustund. Þá má 
bæta gulrótum eða öðru grænmeti í 
súpuna eftir því sem til er í kæli-
skápnum.

Frábær 
gúllassúpa

Unglingar eru einstaklega skemmti-
legt og gefandi fólk sem vill samveru, 
nánd og gleði með sínum nánustu.

Unglingar þurfa knús og sam-
veru með fjölskyldunni, rétt 
eins og yngri börnin.

●  Farið saman í fjallgöngu eða úti-
vist með nesti og nýja skó. Líka 
keilu, lasertag eða hvaðeina sem 
losar um orku og æskufjör.

●   Ef veðrið er vont er kósí að taka 
bíómaraþon heima. Skiptist á að 
velja mynd og undirbúa snakkið. 
Losið ykkur við símana svo fjöl-
skyldan horfi á sömu mynd.

●  Haldið borðspilakvöld og leyfið 
vinum að spila með. Munið að 
hafa nóg að bíta og brenna fyrir 
vaxandi ungmennin.

●  Sláið upp framandi matarveislu. 
Leyfið unglingnum að ráða hvað 
verður í matinn og velja jafnvel 
mat frá framandi heimshornum. 
Farið saman í búð og eldið saman. 
Sniðugt er að láta hvern og einn 
sjá um sinn réttinn hver: forrétt, 
aðalrétt og eftirrétt, og meðlæti.

●  Farið út í óvissuna og skoðið for-
vitnilega staði. Leitið að myndefni 
í albúm fjölskylduminninganna; í 
landslagi, dýrum og hvert öðru.

●  Farið út að tína rusl. Það hjálpar 
unglingum að skilja að heimurinn 
snýst ekki um þau ein um leið og 
það gefur að leggja sitt af mörkum.

●  Leyfið unglingunum að ákveða 
hvað skal gera. Þið gætuð lært eitt-
hvað nýtt um þá, og jafnvel ykkur 
sjálf.

Unglingahelgi 

ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR

Nettoline fær 5 stjörnur frá
dönskum gagnrýnendum

STYRKURR - - ENNNDINN G - GÆÐIÆÐI

OPIÐ: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

BAÐHERBERGISINNRÉTTINGAR

VIÐ GERUM ÞÉR 
HAGSTÆTT TILBOÐ 
Í INNRÉTTINGAR, 

RAFTÆKI, VASKA OG 
BLÖNDUNARTÆKIÍ ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

HÁGÆÐA DANSKAR INNRÉTTINGAR

FATASKÁPAR & RENNIHURÐIR

ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR FATASKÁPAR & RENNIHURÐIRELDHÚSINNRÉTTINGAR BAÐHERBERGISINNRÉTTINGAR

SPEGLAR MEÐ LED LÝSINGUVASKARBLÖNDUNARTÆKI
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Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Toyota Yaris árg 2008 beinsk 1,3 ek 
132 þús negld vetrardekk góður bíll 
verð 570 þús gsm 8927852

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Boltatilboð
SÍMI 554 2166

 200 KÓPAVOGUR

LEIKIR HELGARINNAR

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR
18:45 Holland - Þýskaland

FÖSTUDAGUR
18:45 Króatía - England

18:45 ÍSLAND - SVISS

WWW.CATALINA.IS

Spilar fyrir dansi
FÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

Skemmtanir

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F Ö S T U DAG U R    1 2 .  O K TÓ B E R  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.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

Góð 3ja. herb. íbúð í Stangarholti, er 
laus. Verð 239þús per. mán. Nánari 
uppl. í s: 663-5790

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNARHÚSNÆÐI-
ATVINNUHÚSNÆÐI

Til leigu 170,5 fm húsnæði á 
götuhæð, Bolholti 4. Næsta hús 

fyrir aftan Skeljung Laugavegi 180.
Stórir gluggar, ný málað, góð 
lýsing og yfir 40 ljóskastarar í 

loftum.

Laust strax. Uppl. Ragnar s:893-
8166 eða grensas@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta 
hafið störf með skömmum 

fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Kópavogsvöllur. Dalsmári 7. Breytt deiliskipulag. 
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 9. október 2018 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Kópavogsvallar, 
Dalsmára 7 í  samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir upphituðu 
gervigrasi á Kópavogsvelli og uppsetningu ljósamastra og ljósabúnaðar til flóðlýsingar við völlinn. Uppdrættir í mkv. 
1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 25. september 2018.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að 
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til 
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is 
eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 27. nóvember 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

kopavogur.is

Tilkynningar

Til leigu

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Falleg og vel skipulögð íbúð á 3ju 
og efstu hæð í góðu lyftuhúsi við 
Þorláksgeisla 33 í Grafarholtinu
113,5 fm  -  4ra herbergja
Lyfta  -  Stæði í bílageymslu
Tvennar svalir
Tengi fyrir rafbíl í bílageymslu

Verð :

51,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 13.okt. kl. 13:00 – 13:30

Þorláksgeisli 33
113 Reykjavík

GRANDAVEGUR – TIL LEIGU 

Nýstandsett 101 fm 3 herbergja íbúð á 1. hæð, 
að Grandavegi 47 til leigu.  

Húsið er ætlað 60 ára og eldri. Nánari uppl. í síma 892-4454

TIL LEIGU

Þorláksgeisli 3
Björt fjögurra herbergja 124,5 fm. endaíbúð á hæð, 
2,6 fm. sér geymsla í sameign, ásamt bílastæði í  
lokaðri bílageymslu, samtals 127,1 fm. Lyfta er í húsinu.
Verð: 51.9M.

Rúnar Þór Árnason
löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðlari

S: 77 55 805

Fasteignir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

intellecta.is

RRRÁÁÁÐÐÐNNNIINNNGGGAAARRR

Þarftu að ráða
starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.
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