Vill láta hjörtun
slá hraðar

Blandað módel
komið til að vera

Ian Schrager stofnandi Studio
54 og hótelkeðjunnar Edition
í einkaviðtali ➤ 26

Alda og Sigríður kenna fólki
að lifa af á breyttum vinnumarkaði ➤ 30

204. TÖLUBLAÐ 21. ÁRGANGUR

Ég var andlega
og líkamlega
gjaldþrota
Skúli Mogensen rýfur
þögnina frá því WOW
féll og segir sögu sína
umbúðalaust, allt frá
stærstu sigrum
háloftanna til þess
tíma þegar hann
stóð einn í Hvammsvíkinni, þunglyndur
og bugaður og bauð
nýrri konu sinni að
fara frá sér. ➤ 22
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10% af söluverði af völdum
bleikum vörum rennur til
Krabbameinsfélagsins.
Gildir á tímabilinu 11. - 17. október í verslunum ELKO.
Það sem skiptir þig máli, skiptir okkur máli.

AFREKSSJÓÐUR NOCCO
OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR Á NOCCO.IS

LAUGARDAGUR

16. OKTÓBER 2021

2 Fréttir

FRÉTTABLAÐIÐ

Tilefni til að létta
takmörkunum

16. október 2021 LAUGARDAGUR

Fyrirmenni trufluðu ekki hádegisverðinn

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Undanfarna viku hafa 282
einstaklingar greinst með Covid-19
hér á landi.

Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir

Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir telur að í ljósi góðrar stöðu á
Landspítalanum sé tilefni til að létta
á sóttvarnaaðgerðum. Núverandi
takmarkanir gilda fram á miðvikudag.■

Þrjú ár fyrir
kynferðisbrot
mhj@frettabladid.is

DÓM S M ÁL Lands
r éttur þyngdi
fangelsisdóm yfir karlmanni fyrir
nauðgun og kynferðisbrot gegn
stjúpb arnab arni sínu á árunum
2018 og 2019.
Maðurinn hlaut tveggja ára og sex
mánaða dóm í Héraðsdómi Reykjaness, Landsréttur þyngdi dóminn í
þrjú ár. ■

Það var margt um manninn við vígslu viðbyggingar Gamla garðs, elsta stúdentagarðs Félagsstofnunar stúdenta. Rektor Háskóla Íslands og borgarstjóri létu
sig ekki vanta, þá mætti einnig ráðherrann fyrrverandi Björn Bjarnason, sem var forseti SHÍ þegar Félagsstofnun stúdenta var stofnuð. Gestirnir gengu um
bygginguna til að skoða hana vandlega að innan, en stúdentinn sem var að snæða hádegisverðinn sinn, lét það ekki hafa áhrif á sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Reykjavíkurborg greitt um milljón á
dag í aksturspeninga undanfarin tíu ár
benediktboas@frettabladid.is

REYKJAVÍK Skrifstofa velferðarsviðs
Reykjavíkurborgar tók leigubíla
fyrir rúmar sex milljónir króna á
tveimur árum. Kostnaður borgarinnar vegna leigubíla nam 431
milljón króna á síðustu átta árum.
Kostnaðurinn hefur aukist ár frá
ári síðan 2011 og var 69 milljónir á
árinu 2018. Þetta kom fram í svari
fjármála- og áhættustýringarsviðs,
við fyrirspurn Kolbrúnar Baldursdóttur, oddvita Flokks fólksins.
Alls á Reykjavíkurborg 105 bíla,
þar af 56 fólksbíla. Í bókun Kolbrúnar segir að hún hafi séð starfsmenn borgarinnar koma á viðburð
í leigubíl, í eitt skipti hafi verið einn
starfsmaður í bílnum.
Í bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins er vakin athygli á að

Kolbrún
Baldursdóttir,
oddviti Flokks
fólksins í
borgarstjórn

Reykjavíkurborg hafi greitt starfsmönnum tvo milljarða króna fyrir
akstur á eigin bifreiðum frá árinu
2011. „Samtals um milljón á dag.
Loks hefur borgin keypt flugmiða
fyrir tæpar þrjú hundruð milljónir
á síðustu átta árum.“ Þá hafi ekki
verið farið í útboð í þessum málum
þó að fjárhæðirnar séu langt yfir
viðmiðunarfjárhæðum. ■

Inflúensubólusetning
á Heilsugæslunni Lágmúla





Bólusett verður milli kl. 15.00 og 17.00 alla virka daga nema föstudaga
Forgangshópar ganga fyrir fyrstu 2 vikurnar
Hægt er að bóka tíma á www.heilsuvera.is og í síma 595 1300
Vinsamlega komið tilbúin í stuttermabol

Nánari upplýsingar á www.hglagmuli.is

Skólameistari mun liggja
flatur fyrir framan gröfuna
Uppbygging hjúkrunarrýma
við Borgarholtsskóla er harðlega gagnrýnd. Skólameistari
hyggst leggjast fyrir framan
gröfurnar. Borgarstjóri segir
stefnumörkun á forræði
menntamálaráðherra.
helenaros@frettabladid.is
arib@frettabladid.is

SKÓLAMÁL Skólameistari Borgarholtsskóla, íbúasamtök Grafarvogs
og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýna harðlega fyrirhugaða uppbyggingu hjúkrunarrýma við lóð Borgarholtsskóla.
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra og Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri undirrituðu samning
um byggingu hjúkrunarheimilis
fyrir 144 íbúa í maí síðastliðnum.
„Bygging hjúkrunarheimilis á
þessum stað er vægast sagt glapræði,“ segir Ársæll Guðmundsson,
skólameistari Borgarholtsskóla.
Hann hafi reynt að fá svör um lóðina í áraraðir en það hafi ekki verið
fyrr en eftir undirritun samningsins sem hann hafi fengið svör frá
borgarstjóra.
Dagur segir að fullt samráð hafi
verið við fulltrúa ríkisins í viðræðunum. „Lóðin sem um ræðir var
áður hugsuð sem lóð fyrir íþróttahús Borgarholtsskóla en fyrir
nokkrum árum náðust samningar
um að íþróttir í skólanum yrðu í
Egilshöll í Grafarvogi. Þar með var
ekki þörf fyrir íþróttahús á þessum
stað,“ segir hann.
Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðisf lokksins í borgarstjórn,
segir að á fundi borgarstjórnar á
þriðjudag verði lögð fram tillaga
um að falla frá uppbyggingunni við
skólann og hjúkrunarheimilinu
fundinn nýr staður. „Nú er mikið
talað um fjórðu iðnbyltinguna og
mikilvægi tæknináms, þess vegna

Ársæll Guðmundsson skólameistari á lóðinni sem hann segir að hafi verið
lofuð skólanum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Dagur B.
Eggertsson,
borgarstjóri

þarf skólinn þróunarsvæði, með
þessu er verið að slátra því,“ segir
Eyþór. „Það er nógu slæmt að missa
Tækniskólann án þess að þrengja að
Borgarholtsskóla. Þetta er klassískt
samráðsleysi, það er ekki talað við
skólameistara eða íbúa.“
Ársæll segir að gert hafi verið
samkomulag árið 1995 um að lóðin
skyldi vera til umráða fyrir Borgarholtsskóla til frambúðar. Til stóð
að hefja framkvæmdir fyrr á þessu
ári en þær eru ekki hafnar. „Ég mun
leggjast flatur fyrir framan gröfurnar,“ segir Ársæll.
Dagur segir að í samskiptum við
Borgarholtsskóla hafi komið fram
óánægja með áherslur og forgangsröðun í húsnæðismálum. Í samræmi

við stefnu mennta- og menningarmálaráðherra sé uppbygging í forgangi við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, þá hafi einnig verið viðraðar
hugmyndir um nýja byggingu fyrir
Tækniskólann. „Reykjavíkurborg
vill ekki dragast inn í þessar deilur
og lítur svo á að stefnumörkun á
sviði framhaldsskóla sé á höndum
menntamálaráðuneytisins og hefur
vísað skólameistara á ráðuneytið
hvað varðar umræðu um þá hluti,“
segir Dagur.
Borgin hafi tekið sérstaklega
fram við ráðuneytið og Borgarholtsskóla að það mætti vinna að hugmyndum um list- og verknám, til
dæmis í tengslum við uppbyggingu
kvikmyndafyrirtækja í Gufunesi.
„Reykjavíkurborg vill hins vegar
ekki blandast inn í hugsanlegar
deilur um forgangsröðun í uppbyggingu húsnæðismála framhaldsskóla
heldur leggur áherslu á gott samstarf við menntamálaráðuneytið og
þá framhaldsskóla sem ráðuneytið
leggur áherslu á varðandi uppbyggingu.“ ■

TOYOTA HILUX

ÞJARKUR BÚINN
ÞÆGINDUM
NÝ VÉL MEÐ MEIRA AFL
OG DRÁTTARGETU

Verð frá: 7.470.000 kr.
Kaupauki við aukahlutina þína að verðmæti

570.000 kr.
TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM

3+4 ÁBYRGÐ

ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Þú kaupir aukahluti* að eigin vali
fyrir að lágmarki 300.000 kr. og
færð aukalega 33" breytingu,
heilsársdekk og felgur.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

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. 7 ára ábyrgð gildir
eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. *Á ekki við um aðgerðir/aðkeypta hluti frá þriðja aðila. Gildir ekki með öðrum tilboðum eða LX útfærslu Hilux og á eingöngu við
um nýja bíla. Birt með fyrirvara um villur.
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n Tölur vikunnar

20.000

rjúpur má veiða í haust
samkvæmt ráðleggingum
Náttúrufræðistofnunar.

n Þrjú í fréttum
Friðrik
krónprins Danmerkur

kom til landsins
í vikunni. Með
honum er tíu
manna sendinefnd. Tilgangur
heimsóknarinnar
er að ræða sam
starfsmöguleika
Danmerku r og
Íslands á sviði sjálfbærra lausna í
orkumálum.

Sóley Kristjánsdóttir
íbúi í Neðra-Breiðholti

„Þetta var svo
illa kynnt og
Gunnhildur var
í raun að búa til
kynningarefni
fyrir borgina,“
segir Sóley, sem
býr í Stekkjahverfi. Hún nýtur
sólarinnar í garði sínum nánast frá
morgni til kvölds.
Íbúar í Neðra-Breiðholti eru uggandi yfir því að borgaryfirvöld ætli
sér að byggja fjögurra til sjö hæða
byggingar í Mjóddinni. Um 96 prósent íbúa skrifuðu undir mótmæli
gegn fyrirætlunum borgarinnar.

Gústi Jr.
refur

fékk sér lögmann
í vikunni og er
mögulega fyrsti
refur í heiminum
til að gera slíkt.
Matvælastofnun
ásamt fleirum
hefur hvatt
umráðamann
Gústa til að afhenda hann, en
óheimilt er að halda villt dýr hér á
landi. Til skoðunar er sameiginlegt
forræði með Húsdýragarðinum. ■

40

milljónir króna lagði ASÍ í
auglýsingaherferð í aðdraganda
kosninganna.

12

kærur hafa borist Alþingi
vegna kosninganna.

43

prósent unglinga í 8. til 10. bekk
sofa aðeins 7 klukkustundir
eða minna á nóttu.

5

voru myrt í árás í Kongsberg
í Noregi á miðvikudag.

Íslensk erfðagreining rannsakar
DNA-sýni úr hálfri milljón Dana
Íslensk erfðagreining hefur
raðgreint DNA-sýni úr 500
þúsund dönskum sjúklingum
og blóðgjöfum. Um er að ræða
einstakt samstarf og munu
niðurstöður rannsóknarinnar
nýtast allri heimsbyggðinni.

Kári Stefánsson
og Sisse Rye
Ostrowski segja
samstarfið
ganga vel, þau
rannsaka hina
ýmsu sjúkdóma
með raðgreiningu DNA-sýna
500 þúsund
Dana.

birnadrofn@frettabladid.is

VÍSINDI „Við vonumst til þess að
niðurstöðurnar sýni okkur hvers
vegna einstaklingar veikjast af
ákveðnum sjúkdómum, hvers vegna
sumir bregðast við meðferð en aðrir
ekki og hvers vegna ákveðnar aukaverkanir komi til vegna til dæmis
lyfjagjafar, þetta verður svo til þess
að við getum veitt sjúklingum betri
þjónustu,“ segir Sisse Rye Ostrowski,
prófessor og yfirmaður klínískrar
ónæmisfræðideildar Ríkisspítalans
í Kaupmannahöfn.
Íslensk erfðagreining hefur raðgreint DNA-sýni úr 500 þúsund
Dönum í samstarfi við Sisse og
fleiri danska fræðimenn, með það
að markmiði að öðlast frekari þekkingu á hinum ýmsu sjúkdómum og
hvernig megi meðhöndla þá. Um er
að ræða víðtækasta vísindasamstarf
þjóðanna á milli og segir Sisse samstarfið einstakt.
„Um er að ræða sýni úr um 330
þúsund dönskum sjúklingum og
120 þúsund heilbrigðum blóðgjöfum,“ útskýrir Sisse, en hún starfar
einnig fyrir danska blóðbankann.
„Þar sem við erum að skoða sýni
bæði heilbrigðra einstaklinga og
sjúklinga fáum við mjög skýra
mynd,“ bætir hún við.
Niðurstöður rannsóknarinnar
segir Sisse koma til með að bæta
þjónustu við sjúklinga og veita þeim
einstaklingsmiðaða heilbrigðisþjónustu.

FRÉTTABLAÐIÐ/BDJ

Samstarfið hófst fyrir nokkrum
árum og segja bæði Sisse og Kári
Stefánsson, forstjóri Íslenskrar
erfðagreiningar, það ganga einkar
vel. „Þetta samstarf við Danina er
mikið gleðiefni og það er tryllingslega gaman að vinna með þessu
fólki,“ segir Kári.
„Samvinnan á rætur sínar að
rekja í því að við höfum ákveðna
tæknigetu, þekkingu og reynslu
í mannerfðafræði sem er ekki til
staðar í Danmörku svo þau leita til
okkar. En þau eiga hins vegar þessa
góðu heilbrigðisskrá og koma með
klínískt efni inn og saman gerum
við vísindarannsókn,“ segir Kári og
vísar til dönsku DNA-sýnanna.
Í þeim heilbrigðisskrám sem Kári
vísar til eru hin ýmsu sýni danskra
sjúklinga geymd. Sisse segir að allir

sjúklingar sem eigi sýni sem notuð
séu í rannsókninni hafi verið látnir
vita að sýni þeirra yrðu notuð í
rannsóknarskyni. Sjúklingarnir
hafi fengið sent bréf þar sem þeim
var boðið að draga sýni sitt úr rannsókninni. Einungis hálft prósent
valdi þann kost.
Rannsóknirnar á dönsku sýnunum snúa að hjartasjúkdómum, geðsjúkdómum, hrörnunarsjúkdómum
og ófrjósemi, svo fátt eitt sé nefnt.
Aðspurð segja bæði Sisse og Kári að
niðurstöðurnar muni geta nýst allri
heimsbyggðinni. „Þær niðurstöður
verða hráefni sem þeir geta notað
sem vilja búa til nýjar aðferðir til
þess að greina og lækna,“ segir Kári.
„Á næstu árum gætum við farið að
sjá niðurstöðurnar notaðar í heilbrigðiskerfinu,“ segir Sisse.
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Þá segir Kári að með raðgreiningu
slíks fjölda DNA-sýna megi koma í
veg fyrir ákveðna sjúkdóma hjá
ákveðnum einstaklingum. Í ljós
geti komið stökkbreytingar sem
valdi mikilli hættu á ákveðnum
sjúkdómum.
Hann segir fjölda DNA-sýna
úr Íslendingum hafa verið raðgreindan, í ljós hafi komið slíkar
stökkbreytingar hjá 4-5 prósentum
þeirra. Hér á landi sé þó ekki leyfilegt að greina einstaklingum frá því
ef stökkbreyting finnst.
Í Danmörku sé skylda að greina
einstaklingum frá verðir stökkbrey tingar var t . „Við gætum
minnkað þjáningu, komið í veg fyrir
ótímabæran dauða og minnkað
kostnað heilbrigðiskerfisins svo
þetta er dapurlegt,“ segir Kári. n

TRYGGÐU ÞÉR JEEP
Á LÆGRA VERÐI
ALVÖRU JEPPI. ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF.

Nú er tilvalið að tryggja sér alvöru jeppa
með alvöru fjórhjóladrifi í forsölu.
Áætlað er að bílarnir verði tilbúnir til
afhendingar í desember.

JEEP WRANGLER RUBICON
VERÐ FRÁ 9.899.000 KR.**

JEEP COMPASS
VERÐ FRÁ 6.699.000 KR.*
UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÍSLENSKBANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • JEEP.IS • ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 1018 • LAUGARDAGA 1216

*Verð á Compass og Renegade hækkar um áramótin vegna VSK hækkana.
**Bjóðum upp á 35”40” breytingapakka fyrir Wrangler.

Ein besta hljómsveit
heims í Hörpu
Ekki missa af Concertgebouworkest 10. nóvember
Concertgebouw hljómsveitin frá Hollandi er ein besta sinfóníuhljómsveit heims, ef ekki sú
allra besta. Íslandsheimsókn hennar er einn stærsti menningarviðburður síðari ára – nokkuð
sem enginn tónlistarunnandi vill missa af.
Stjórnandinn er Klaus Mäkelä, kornung og rísandi stjarna í heimi klassískrar tónlistar.
Á efnisskránni eru tvö glæsileg hljómsveitarverk, hin dramatíska sinfónía nr. 6 eftir Dimitrí
Sjostakóvitsj og hin sívinsæla og hárómantíska „Pathétique“ sinfónía Tsjækovskíjs.

Tryggðu þér miða á harpa.is

harpa.is
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Margir spá hrókeringum á stjórnarheimilinu
Margir leika sér að því að
leggja ráðherrakapla. Flestir
gera ráð fyrir því að halla
muni á landsbyggðarkjördæmin í næstu ríkisstjórn og
konur verði fleiri en karlar í
nýrri stjórn.

Líklegustu ráðherraefnin langflest af höfuðborgarsvæðinu

adalheidur@frettabladid.is
bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Þótt formenn stjórnarf lokkanna séu enn að ræða málefnalega samleið eru almennir
f lokksmenn og annað áhugafólk
um stjórnmál löngu farið að leggja
sína ráðherrakapla. Líkleg skipting
ráðuneyta er talin verða þannig
að Sjálfstæðisflokkurinn fái fimm
ráðuneyti, Framsóknarflokkurinn
fjögur og Vinstri græn haldi sínum
þremur. Skiptingin er þó óráðin
enda liggur ekki fyrir hve mörg
ráðuneytin verða, nái f lokkarnir
saman.
Flestum ber saman um að formenn stjórnarf lokkanna verði
áfram í sínum stólum, verði af
áframhaldandi stjórnarsamstarfi.
Katrín verði áfram forsætisráðherra, Bjarni Benediktsson í fjármálaráðuneytinu og Sigurður Ingi
með samgöngu- og sveitarstjórnarmál en bæti við sig veigamiklum
málaflokkum úr öðrum ráðuneytum í nýju innviðaráðuneyti.
Ásmundur Einar Daðason og
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þykja
einnig líkleg til að halda kyrru fyrir í
barnamálum og dómsmálum.
Formaður Framsóknarflokksins
er hins vegar sagður leggja áherslu
á að fá utanríkismálin fyrir Lilju
Alfreðsdóttur en Guðlaugur Þór
Þórðarson sem þar er fyrir á fleti
mun hafa hug á stól Svandísar Svavarsdóttur í heilbrigðisráðuneytinu.
Fréttablaðið ræddi við þungavigtarfólk úr f lokkunum þremur
um mögulegar breytingar á ríkisstjórn, sem virðist ætla að ganga í
endurnýjun lífdaga á næstunni.
Edward Huijbens, prófessor í
menningarlandafræði og fyrrverandi varaformaður Vinstri grænna,
telur ljóst að flokkurinn muni þurfa
að gefa einhver embætti eftir.
„Katrín verður áfram forsætisráðherra en spurningin er hvort
Svandís verði áfram á sínum stað
í heilbrigðisráðuneytinu eða færist til. Ég vona að Svandís stjórni
áfram heilbrigðismálunum, því það
þarf að verja kerfið,“ segir Edward.
Hann lýsir hins vegar áhyggjum af
umhverfismálunum.
„Ég er ansi hræddur um að Framsókn poti sér inn í umhverfisráðuneytið, það verði til einhver Sif
Friðleifs endurfædd, mér dettur í

Ráðherraspá Fréttablaðsins gerir ráð
fyrir töluverðum
landsbyggðarhalla.

Forsetaefnið

Guðmundur
Baldvin Guðmundsson,
oddviti Framsóknarmanna
í bæjastjórn á
Akureyri
Unnur Brá
Konráðsdóttir
fyrrverandi
þingmaður
Sjálfstæðisflokksins og
forseti Alþingis

Edward Huijbens, prófessor
í menningarlandafræði og
fyrrverandi
varaformaður
Vinstri grænna
hug að Ingibjörg Isaksen, sem vann
stórsigur í Norðausturkjördæmi, fái
það embætti.“ Forseti þingsins muni
renna til Framsóknarf lokks eða
Sjálfstæðisflokks. „Kannski verður
dreginn upp einhver Steingrímur úr
íhaldinu,“ segir Edward.
„Mér finnst eðlilegt að gera kröfu
um fjóra ráðherra,“ segir Guðmundur Baldvin Guðmundsson, oddviti
Framsóknarmanna á Akureyri og
formaður bæjarráðs, og vísar til
sigurs Framsóknarflokksins í kosningunum.
„Sigurður Ingi hefur staðið sig
frábærlega og er góður í hvaða ráðherraembætti sem er,“ segir Guðmundur. Hann telur augljóst að
f lokkurinn þurfi að halda sínum
manni, Ásmundi Einari Daðasyni, í
embætti barnamálaráðherra.
„Við hér fyrir norðan gerum
okkur svo væntingar um að eignast ráðherra, ég sé fyrir mér Ingibjörgu Isaksen sem ráðherra,“ segir
Guðmundur. Hann telur að bakgrunnur hennar gæti nýst í annað

Ég treysti mér í hvað
sem er og til þeirra
verka sem formaður
flokksins mun fela
mér.
Guðrún Hafsteinsdóttir,
Sjálfstæðisflokki, 1. þingmaður Suðurkjördæmis

hvort mennta- og menningarmálaráðuneytið eða heilbrigðismálin, en
varaformaðurinn Lilja Alfreðsdóttir
gæti orðið utanríkisráðherra.
„Þá er Willum Þór Þórsson
afskaplega vel liðinn innan þings
sem utan og mögulegt ráðherraefni
eða þingforseti,“ segir Guðmundur
Baldvin að lokum.
„Það skiptir máli að hafa valinn mann í hverju embætti,“ segir
Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi forseti Alþingis og þingmaður
í Suðurkjördæmi. Hún segir ekkert
gefið þegar kemur að ráðherraefnum. „Formaðurinn hefur auðvitað í gegnum tíðina komið okkur
á óvart og ekki endilega farið eftir
fyrirfram gefnum línum,“ segir
Unnur Brá og tekur dæmi um Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur og
Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur,
sem hvorug var oddviti í sínu kjördæmi þegar þær urðu ráðherrar.
Hún sjálf hafi gegnt embætti forseta Alþingis þrátt fyrir að vera
neðar á lista en aðrir þingmenn
flokksins.
Unnur Brá er úr Suðurkjördæmi
en flokkurinn hefur ekki átt ráð-

Kynjahlutföll hafa meira vægi en jafnræði milli byggða
Eiríkur Bergmann, prófessor í
stjórnmálafræði, segir almennt
litið til þess að hafa jafnvægi
milli höfuðborgarkjördæma og
landsbyggðarkjördæma í ríkisstjórn. „Í dag er þó miklu meiri
áhersla lögð á kynjajafnvægi en
byggðajafnvægi sem er ákveðin
breyting frá því sem áður var.“
Eiríkur bendir þó á að flokkarnir
hafi sjálfdæmi um sína ráðherra
og þessi sjónarmið geti því verið
erfiðleikum bundin.
Margir þættir spili inn í val á
Eiríkur Bergmann Einarsson, próráðherrum, bæði velgengni í
prófkjörum og kosningum, þing- fessor við Háskólann á Bifröst.
reynsla og sérþekking hvers og
eins. „Þetta verður ríkisstjórn með þremur flokkum. Bara með því
að taka frá formenn og varaformenn erum við komin með helming
ráðherrastólanna,“ bendir Eiríkur á. Þetta geri val á öðrum ráðherraefnum þrengra. Svo ráði ráðuneytaskiptingin milli flokka auðvitað
miklu máli. „Það er ekki bara hægt að líta til stöðu þingmanna innan
flokks eða árangurs í kosningum, heldur líka hverjir eigi erindi út frá
styrkleikum í málaflokkunum sem hver flokkur fær.“
Aðspurður segir Eiríkur ekki óþekkt að ráðherrar detti úr ríkisstjórn eftir kosningar. Ekkert bendi þó til að þess þurfi núna. „Það
losnar stóll hjá Sjálfstæðisflokknum og margt bendir til að það
verði bætt við ráðuneyti sem skapar pláss fyrir nýliðun. En það á
auðvitað enginn ráðherrastól og ef aðrir eru taldir heppilegri er
ekkert óvanalegt að sitjandi ráðherra sé skipt út af.“

Ég tel eðlilegt að horft
sé til árangurs kjörinna
fulltrúa í kosningunum. Ákvörðunin er
svo í höndum formannsins og þingflokksins.

Ingibjörg
Isaksen, Framsóknarflokki,
1. þingmaður
Norðausturkjördæmis

herra í kjördæminu síðan Ragnheiður Elín Árnadóttir lét af embætti iðnaðarráðherra árið 2016.
„Það er alltaf krafan í mínu kjördæmi að eiga ráðherra í ríkisstjórn
en það hefur ekki verið þannig
að þar sé réttur maður á réttum
stað,“ segir Unnur Brá kímin, en
bætir við að núverandi oddviti
f lokksins í kjördæminu, Guðrún

Hafsteinsdóttir, hafi mikla reynslu
úr atvinnulífinu og geti vel staðið
undir ábyrgð ráðherraembættis.
Unnur Brá furðar sig hins vegar á
þeirri áherslu sem lögð er á að komast í ráðherraembætti. „Fólk býður
sig fram til að verða þingmenn. Það
þarf að bera virðingu fyrir því starfi
og sinna því af vandvirkni,“ segir
Unnur.
Birgir Ármannsson er ítrekað
nefndur sem líklegur forseti Alþingis. Unnur Brá sem gegndi því embætti segist fullviss um að Birgir yrði
góður forseti. Hún bendir þó á að í
þinginu séu fleiri reynsluboltar og
tekur sem dæmi Líneik Önnu Sævarsdóttur úr Framsókn, Bryndísi
Haraldsdóttur, Sjálfstæðisf lokki,
og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur úr
Vinstri grænum.
Aðspurð um mikilvægustu eiginleika forseta segir Unnur gott póli
tískt nef grundvallaratriði.
„Það er gríðarlega mikilvægt að
hafa skilning á öllum flokkum sem
skipa þingið, á bakgrunni þeirra og
hvaðan þeir eru að koma, vera læs á
pólitík,“ segir hún, auk þess að kunna
góð skil á þingsköpum. „Aðalmálið
er þó að vera góður í mannlegum
samskiptum og geta miðlað málum
með sanngirni að vopni. Forseti, sem
ekki virðir rétt minnihlutans, þarf
aðeins að lesa sér til um embættið.“ ■

Bókaðu
dekkjaskiptin
á klettur.is
KLETTAGÖRÐUM 8—10 / HÁTÚNI 2A / SUÐURHRAUNI 2B / LYNGHÁLSI 2
TÍMAPANTANIR Á KLETTUR.IS OG Í SÍMA 590 5100

Hyundai
TUCSON PHEV
5.790.000 kr.

Verð frá:

5.290.000 kr.

*Drægi miðast við uppgefnar tölur framleiðanda samkvæmt nýjum WLTP staðli um drægi í raunvegulegum aðstæðum.

ENNEMM / SÍA /
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Verð frá:

Hyundai
KONA EV

Hyundai gerir gott
enn betra.
Nýr Tucson PHEV og 100% rafdrifinn
Kona. Betri og betri.
Þetta er ekki bara þróun, heldur hrein umbylting: Nýr Tucson með skarpari hönnun
og öflugri aksturseiginleikum án þess að fórna nokkru af jepplingseiginleikunum.
Nýr 100% rafdrifinn Kona með óviðjafnanlega 484km* drægni kemur þér glæsilega
á alla daglega áfangastaði og í langferðirnar líka. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu
þessum frábæru bílum.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

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

Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is
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Norðurslóðir eru kanarífuglinn í kolanámunni
Annar dagur Arctic Circleráðstefnunnar um málefni
norðurslóða var í Hörpu í gær.
Ábyrgð Bandaríkjamanna í
loftslagsmálum, formennska
Íslands í Norðurskautsráðinu
og aukinn áhugi Frakka á
norðurslóðum, var meðal
þess sem var í brennidepli á
ráðstefnunni.

Sheldon Whitehouse, Mark
Green, Lisa Murkowski, Mike
Sfraga, Heiðar
Guðjónsson og
Geir H. Haarde.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

tsh@frettabladid.is

NORÐURSLÓÐIR Arctic Circle, þing
Hringborðs norðurslóða, hélt áfram
í Hörpu í gær. Á allsherjarþingi ráðstefnunnar leiddi Geir H. Haarde,
f y r r vera nd i for sæt isráðher ra
Íslands, pallborðsumræður, í samstarfi við fulltrúa Woodrow Wilson
alþjóðamiðstöðvar fræðimanna.
Geir ræddi við öldungadeildarþingmennina Lisu Murkowski og
Sheldon Whitehouse, Mark Green,
forstjóra Woodrow Wilson miðstöðvarinnar, Mike Sfraga, formann Rannsóknarnefndar Bandaríkjanna um norðurslóðir og Heiðar
Guðjónsson, fyrrverandi formann
Norðurslóða viðskiptaráðsins.
Green sagði meginhlut verk
Woodrow Wilson miðstöðvarinnar
vera að styrkja sambandið á milli
fræðasviðsins og opinberra stefnumála. Hann sagði málefni norðurslóða skipta miðstöðina miklu máli
því þau sýndu áskoranir vegna loftslagsbreytinga í smækkaðri mynd.
„Staðreyndin er sú að norðurslóðir eru að hlýna þrisvar sinnum
hraðar en heimshiti að meðaltali,

maður gæti sagt að þær séu kanarífuglinn í kolanámunni. Enn mikilvægara er þó að þær segja okkur
strax hverju við þurfum að hafa
áhyggjur af.“
Whitehouse, öldungadeildarþingmaður Rhode Island, tók undir orð
Green og ræddi jafnvægislistina við
að vernda viðkvæm svæði á sama
tíma og unnið er að efnahagsþróun.
„Atvinnulíf í heimi sem er í jafnvægi og umhverfisvænn og styður
við sjálfbært mannlíf er einn hlutur.
Atvinnulíf í heimi þar sem kerfi eru
að breytast og riðlast og ný átök
brjótast út og auðlindir sem voru
eitt sinn fáanlegar eru að hrynja,
er allt, allt annar heimur og mjög
napurlegur heimur.“

Staðreyndin er sú að
norðurslóðir eru að
hlýna þrisvar sinnum
hraðar en heimshiti að
meðaltali, maður gæti
sagt að þær séu kanarífuglinn í kolanámunni.
Mark Green, forstjóri Woodrow
Wilson miðstöðvarinnar

Í kjölfar pallborðsins flutti Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra erindi þar sem hann fór yfir
árangur Íslands í Norðurskautsráðinu á þeim tveimur árum sem
landið fór með formennsku.
Guðlaugur sagði Ísland hafa tekið
við formennsku í Norðurskautsráðinu á erfiðasta tíma í sögu ráðsins
vegna ágreinings aðildarríkjanna
um málefni loftslagsbreytinga.
Hann kvaðst vera ánægður með
árangur Íslands í formannsstólnum þrátt fyrir þær þrengingar sem
Covid olli starfseminni.
„Stærsta afrekið var að mínu
mati innleiðing fyrstu framtíðarstefnunnar í sögu ráðsins. Framtíðarstefnan veitir ráðinu langtíma

leiðarvísi í vinnu þess til næstu tíu
ára. Hún gefur ráðinu sterkari tilgang, gerir það ekki jafn viðkvæmt
fyrir stefnubreytingum og leyfir
því að útvíkka sjónarhorn sitt og
umfang út fyrir hið hefðbundna
tveggja ára tímabil.“
Olivier Poivre d'Arvor, sendiherra
Frakklands í málefnum norður- og
suðurskautsins, hélt einnig erindi
þar sem hann ræddi markmið
Frakka í þessum heimshluta, sem
er töluvert fjarri þeirra áhrifasvæði.
D‘Arvor sagði áhuga Frakklands á
norðurslóðum fyrst og fremst vera
vísindalegs eðlis. Frakkar líti hvorki
á sjálfa sig sem norðurskautsþjóð né
hafi þeir í hyggju að gera tilkall til
þess.
„Við virðum fullkomlega fullveldi norðurskautsþjóðanna og
þeirra forgangsrétt í málefnum
norðurslóða. Á sama tíma getum
við ekki hunsað að það er sameiginleg ábyrgð að takast á við
þennan heimshluta þegar kemur að
athöfnum á svæðum sem hafa áhrif
á norðurslóðir,“ sagði hann.
D‘Arvor vinnur nú að fyrstu
frönsku stefnumótuninni í málefnum norður- og suðurskautsins
sem hann mun kynna fyrir Emmanuel Macron Frakklandsforseta á
næstunni. Hann ítrekaði mikilvægi
vísinda- og loftslagsrannsókna fyrir
stefnumótunina.
„Ég sé loftslagsbreytingar ekki
sem tækifæri, ég sé þær ekki sem
hættu, ég sé þær sem raunveruleika
sem við verðum að takast á við,“
sagði d‘Arvor. ■

Málþing með notendum

Faxaflóahafna
Fimmtudaginn 21. október 2021, kl. 14:00,
Björtuloft, Hörpu
Til þess að kynna það sem efst er á baugi hjá Faxaflóahöfnum sf. og fræðast um starfsemina á hafnarsvæðum fyrirtækisins boða Faxaflóahafnir sf. til málþings fimmtudaginn
21. október kl. 14:00, Björtuloft (6. og 7. hæð) Hörpu.
Dagskrá málþingsins á að snerta málefni sem flestra á hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf.
og verður sem hér segir:
• 14:00 Ávarp formanns
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, varaformaður Faxaflóahafna
• 14.10 Horft til framtíðar
Magnús Þór Ásmundsson, hafnarstjóri Faxaflóahafna
• 14:35 Fjórða iðnbyltingin – Möguleg áhrif á hafnir og sjávarútveg
Yngvi Björnsson, prófessor og sérfræðingur í gervigreind við Háskólann í Reykjavík
• 15:00 Íslenski sjávarklasinn – Starfsemin, samstarf á alþjóðlegum vettvangi,
sjávarakademían
Nanna Ósk Jónsdóttir, rekstrarstjóri Íslenska sjávarklasans
• 15:25 Stafrænt vistkerfi – Tækninýjung fyrir sjávarútveginn
Þorsteinn Svanur Jónsson, framkvæmdarstjóri vöruþróunnar hjá Klöppum
• 15:50 Umræður og fyrirspurnir
• 16:00 Fundarslit
Fundarstjóri: Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri Faxaflóahafna
Fundurinn er opinn öllum, en þeir sem eru með starfsemi á hafnarsvæðum Faxaflóahafna
sf. eru sérstaklega hvattir til að mæta. Á fundinum gefst tækifæri til þess að koma með
fyrirspurnir og ábendingar um það sem varðar hafnarrekstur, þjónustu og aðstöðu fyrir
viðskiptavini.
Magnús Þór Ásmundsson,
hafnarstjóri

Frá sólríkum sumardegi í miðbæ Akureyrar fyrr í sumar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Loftslagsbreytingar gætu hróflað við
öryggi Akureyringa í framtíðinni
bth@frettabladid.is

NÁTTÚRUVÁ „Ég hef fylgst rækilega
með og spurt hvaða hættur séu í
bæjarlandi Akureyrar, ég er vön
slíkum hættum að vestan,“ segir
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri
á Akureyri, vegna minnisblaðs frá
Veðurstofu. Akureyri er meðal ellefu þéttbýlisstaða sem kanna þyrfti
með tilliti til aurskriðuhættu, samkvæmt minnisblaðinu.
Fréttablaðið hefur fjallað um
málið í vikunni en Ásthildur segir
að sér hafi ekki komið þetta á óvart,
því hún hafi verið búin að fara yfir
þær skýrslur sem liggja fyrir. „Það
er lágmarkshætta í bæjarlandinu á
Akureyri eins og staðan er í dag.“
Hættan tengist hugsanlegum
aurskriðum í hlíðum ofan við
Innbæinn, einn elsta og syðsta hluta
bæjarins. Kerfisbundið hefur verið
unnið að því að minnka hættuna
til dæmis með gróðursetningu svo
jarðvegur bindist betur. Skriðuföll
urðu á þessum stað á tíunda áratug
síðustu aldar og var þá farið í kerfisbundnar aðgerðir.
Nokkrar umræður urðu síðastliðið sumar um hvort brekkan gæti
hreinlega brotnað niður vegna hug-

Öryggi bæjarbúa
verður alltaf númer eitt
tvö og tíu.

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrar

mynda um háhýsi við Tónatröð,
íbúagötu ofan við Innbæinn. Ásthildur segir að ítarlegar jarðvegsrannsóknir þurfi alltaf að fara fram
þegar byggð sé skipulögð.
„Loftslagsbreytingar geta hrundið
af stað áhrifum á umhverfi okkar
sem við þurfum að fylgjast vel með.
En ég ítreka að þarna er talað um
lágmarkshættu. Öryggi bæjarbúa
verður alltaf númer eitt, tvö og tíu.“ ■

Kveikjan að
fullkomnu ferðalagi.
*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd. **m.v. 50% innborgun og lán til 84 mán. Vextir 4.60%. Heildargreiðsla láns er 2.802.293 kr. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 5.37%.

Nýr Kia Ceed SW Plug-in Hybrid.

Ferðalag um framandi slóðir víkkar sjóndeildarhringinn og laðar fram ferskar
hugmyndir. Nýr Kia Ceed SW Plug-in Hybrid er búinn nýjum og spennandi
tæknilausnum á borð við Kia UVO Connect ásamt öðrum nýjum akstursbúnaði.
Stærra farangursrými, 57 km rafmagnsdrægi og hin einstaka 7 ára ábyrgð gera
Kia Ceed SW Plug-in Hybrid að einstökum bíl.

Ceed SW Plug-in Hybrid verð frá:

4.640.777kr.
Afborgun á mánuði 32.944 kr.**

Komdu og reynsluaktu nýjum Kia Ceed SW Plug-in Hybrid.
Eigum bíla til afhendingar strax.
Opið í dag laugardag 12-16. Við tökum vel á móti þér.

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir
allar stærðir fyrirtækja og heimila.
Nánar á askja.is/hledslulausnir
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Úttekt á Endurmenntun háskólans ekki afhent
Hugur er nú sagður í starfs
fólki Endurmenntunar
Háskóla Íslands að búa til
góðan og öruggan vinnustað,
í kjölfar úttektar sem gerð
var á starfsumhverfinu eftir
að forstöðumaður stofnunar
innar hvarf óvænt á braut.

Á námskeiði hjá
Endurmenntun
HÍ sem hefur
mikla starfsemi
með höndum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/

SIGTRYGGUR ARI

gar@frettabladid.is

SKÓLAMÁL Mannauðssvið Háskóla
Íslands hefur lokið úttekt á starfs
umhverfi Endurmenntunar HÍ.
Úttektin var gerð í tilefni óánægju
hjá starfsliðinu. Niðurstöður henn
ar fást ekki afhentar.
„Þarna er f jallað um starfs
umhverfi á einni einingu hjá okkur
og okkur finnst ekki við hæfi að
afhenda hana og getum í raun ekki
fjallað sérstaklega um þau mál,“
segir Ragnhildur Ísaksdóttir, sviðs
stjóri mannauðssviðs HÍ.
Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins er niðurstöðunum lýst sem
„svartri skýrslu“ meðal þeirra sem
fengið hafa aðgang að úttektinni.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
6. ágúst síðastliðinn sagði Kristín
Jónsdóttir Njarðvík, forstöðu
maður Endurmenntunar Háskóla
Íslands til 23 ára, starfi sínu óvænt
lausu í lok júní, vegna ágreinings
við mannauðsskrifstofu háskólans
um leiðir til að rannsaka meinta

Þetta er unnið með
starfsfólki Endurmenntunar og það
hefur fengið kynningu
á niðurstöðunum.

Ragnhildur
Ísaksdóttir,
sviðsstjóri
mannauðssviðs
HÍ

óánægju starfsfólks stofnunarinnar.
Ragnhildur segist ekki geta
fjallað um inntak skýrslunnar í
kjölfar brotthvarfs Kristínar heldur
aðeins þá aðferðarfræði sem hafi
veri beitt.
Segir Ragnhildur úttektina hafa
náð til ýmissa þátta í starfsemi
Endurmenntunar. Hún hafi ekki
snúist um einstaka starfsmenn eða
stjórnendur, heldur vinnustaðinn
í heild. „Markmiðið er að tryggja

heilsu og öryggi á vinnustaðnum,“
lýsir hún tilgangi úttektarinnar.
Að sögn Ragnhildar skiptist
úttektin í fjóra meginþætti og fór
hún fram með viðtölum við starfs
menn. Í fyrsta lagi sé fjallað um
almennt öryggi. Þar undir sé meðal
annars skoðað álag, streitustjórnun,
einelti og áreitni. Annar flokkur taki
til starfsanda og starfsánægju.
Þá sé flokkur um stjórnun sem
taki til verklags og verkferla. Að

Tvö embætti héraðsdómara
laus til umsóknar
Dómsmálaráðuneytið auglýsir laus til umsóknar tvö embætti héraðsdómara. Annars vegar embætti dómara með fyrsta starfsvettvang
hjá Héraðsdómi Reykjavíkur sem skipað verður í frá 3. janúar 2022.
Hins vegar embætti dómara með fyrsta starfsvettvang hjá Héraðsdómi Suðurlands sem skipað verður í frá 28. febrúar 2022.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 29. gr. laga nr.
50/2016. Í samræmi við 4. gr. reglna nr. 970/2020 er áskilið að í
umsókn komi fram upplýsingar um: 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum,
4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s.
kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar
ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af
stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s.
vinnu í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) almenna og
sérstaka starfshæfni, 9) andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum,
10) tvo fyrrverandi/núverandi samstarfsmenn/yfirmenn, sem og símanúmer þeirra eða netföng, sem geta veitt dómnefnd bæði munnlega
og skriflega upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda,
sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 970/2020 og 11) aðrar upplýsingar sem
varpað geti ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli
skiptir fyrir störf héraðsdómara.
Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) ferilskrá, 2) afrit af prófskírteinum, 3) afrit dóma í munnlega fluttum málum sem umsækjandi
hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 4) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og flutt munnlega síðustu
12 mánuði, 5) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur
samið síðustu 12 mánuði og 6) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum umsækjanda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa
verið ritrýndar verði auðkenndar. 7) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til starfa sem héraðsdómari.
Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en
1. nóvember nk. Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu
á minnislykli eða með rafrænum hætti á netfangið starf@dmr.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur
fyrir.
Dómsmálaráðuneytinu,
15. október 2021.

lokum sé litið til hreyfi- og stoð
kerfismála starfsmanna. Gerðar séu
tillögur til úrbóta í hverjum flokki
fyrir sig. Þær snúi bæði að Endur
menntun og að háskólanum í heild.
„Við erum auðvitað að gera þetta
til að rýna til gagns og til þess að
bæta starfsumhverfið okkar. Þetta er
unnið með starfsfólki Endurmennt
unar og það hefur fengið kynningu á
niðurstöðunum,“ segir Ragnhildur,
sem vill lítið tjá sig um viðbrögð

starfsfólksins. „Ég finn að minnsta
kosti mikinn hug hjá starfsmönn
um Endurmenntunar um að taka
höndum saman og búa til góðan og
öruggan vinnustað.“
Er Kristín Jónsdóttir Njarðvík
hvarf úr stóli forstöðumanns Endur
menntunar til annarra starfa tók
Guðbjörg við keflinu tímabundið.
Starfið hefur síðan verið auglýst og
Ragnhildur segir að borist hafi tutt
ugu umsóknir sem nú sé verið að
vinna úr. Það mál sé á borði stjórnar
Endurmenntunar. ■

Döðlufræ frá biblíutímabilinu bera
ávöxt að nýju á samyrkjubúi í Ísrael
gar@frettabladid.is

ÍSRAEL Tekist hefur að endurlífga
tvö þúsund ára gamlan döðlutrjá
stofn í Ísrael. Að því er CBS-frétta
stofan bandaríska greinir frá hefur
níu ára gamalt tré á samyrkjubúinu
Ketura nú borið ávöxt.
„Við erum að tala um endurlífgun
á meira en tvö þúsund ára döðlu
fræjum, sem eru úr Júdea-eyði
mörkinni og frá Masada, og eru
hluti af vísindatilraun,“ hefur CBS
eftir Söruh Sallon, stjórnanda og
stofnanda rannsóknaseturs á sviði
náttúrulyfja í Jerúsalem.
Trénu, sem gefið hefur verið nafn
ið Judith og óx upp í níu ár í gróður
húsi, var nýlega umplantað. Judith
fetar þar með í fótspor trjánna
Metúsalems, Adams, Jónasar og
Hönnu. Síðastnefnda trénu var
plantað 2019. Hanna gaf af sér um
hundrað döðlur í fyrra og um sex
hundruð döðlur á þessu ári.
„Mig langaði að sjá hvernig lækn
ingajurtir í Ísrael voru og til hvers
þær voru notaðar,“ segir Sallon við
CBS. Hún hafi komist að því að
margar tegundanna voru horfnar.
„Við vissum hverjar þær voru því
minnst er á þær í Biblíunni. Biblí
an er handbók okkar um fornar
tegundir.“
Daðlan frá Júdeu var ein þessara
horfnu tegunda. Hennar er getið

Margar tegundir eru af döðlutrjám.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Döðlutréið í Ketura
hefur gefið af sér sjö
hundruð döðlur á
tveggja ára tímabili.
í Biblíunni sem einnar af sjö teg
undum í hinu forna Ísrael. Sallon
segir döðlutré nútímans í Ísrael vera
tegundir sem fluttar hafi verið inn
eftir stofnun ríkisins á sjötta ára
tug síðustu aldar. „En þau eru ekki
upprunalega tegundin sem hér óx,“
ítrekar Sallon. ■

Þingmaður stunginn til bana
arib@frettabladid.is

BRETL AND David Amess, þing
maður Íhaldsf lokksins, lést eftir
að hafa verið stunginn margsinnis
á fundi í kirkju í bænum Leigh-onSea í gær. Amess var fluttur á sjúkra
hús með þyrlu þar sem hann lést.
Árásarmaðurinn var handtekinn
á staðnum og lögðu vopnaðir lög
reglumenn hald á hnífinn. Ekkert
hefur verið gefið upp um ástæður
árásarinnar.
Amess hafði verið þingmaður
frá árinu 1983, hann lætur eftir sig
eiginkonu og fimm börn.

Amess hefði orðið sjötugur í vor.

Þetta er í annað skiptið á fimm
árum sem breskur þingmaður er
myrtur. Jo Cox, þingmaður Verka
mannaf lokksins, var myrt árið
2016. n

Úúú ... Það styttist í Hrekkjavöku!

Grikk eða

Gott?
Hrekkjavöku grasker

999

kr.
stk.

Skraut grasker í körfu

1298
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr.
pk.
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Mannskæðar árásir halda áfram
Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra
Noregs minntist hinna látnu í gær.

Andleg veikindi
að baki árásar
kristinnpall@frettabladid.is

NOREGUR Á blaðamannafundi
lögreglunnar í Kongsberg í gær
var fullyrt að líklegast hefðu andleg veikindi orðið til þess að Espen
Andersen Brathen réðst á og banaði
fimm einstaklingum í Kongsberg
síðastliðið miðvikudagsk völd.
Hann hefði útskýrt fyrir lögreglu í
smáatriðum hvað hann hefði gert,
en lögreglan telur sig vita fyrir víst
að hann glími við andleg veikindi.
Hann var í gær úrskurðaður í
gæsluvarðhald og um leið f luttur
inn á heilbrigðisstofnun, eftir að
hafa gengist undir geðheilsumat.
Lögreglan var ekki tilbúin að til að
úrskurða hvort árásin f lokkaðist
sem hryðjuverk. ■

Tæplega fimmtíu manns
létust í sprengjuárás á mosku
í borginni Kandahar í Afganistan í gær. Þetta er önnur
vikan í röð sem slík árás á sér
stað á bænastund sjíamúslima í landinu, en talið er að
fjórir einstaklingar hafi unnið
saman að voðaverkinu.

Einstaklingur
sprengdi sig
við öryggishlið
moskunnar sem
gerði næstu
árásarmönnum
auðvelt að
komast inn
í moskuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/

kristinnpall@frettabladid.is

AFGANISTAN Aðra vikuna í röð átti
sér stað sprengjuárás í Afganistan
þar sem tugir manna létust við
föstudagsbænastund í mosku þar í
landi. Árásin átti sér stað sama dag
og hópur ISIS á Khorasan svæðinu, ISIS-K, lýsti yfir að hann bæri
ábyrgð á sambærilegri árás í borginni Kunduz, þar sem að minnsta
kosti fimmtíu manns létu lífið í
síðustu viku.
Hafiz Sayeed, leiðtogi menningarog upplýsingaráðuneytis talíbana í
Kandahar, sagði í samtali við fjölmiðla í gær að að minnsta kosti 47
hefðu látist í árásinni og sjötíu væru
særðir, en það gæti fjölgað í þeim
hópi á næstu dögum.
Sjónvarvottar lýstu í samtali við
fréttastofu AFP að líklegast hefðu
þrír eða fjórir menn verið að verki
í gær. Sjálfsmorðssprenging við

Samfélagsstyrkir
Landsbankans

GETTY

Enginn hefur lýst yfir
ábyrgð á voðaverkinu.

öryggishlið moskunnar gerði vígamönnum kleift að komast inn í
moskuna, þar sem þeir sprengdu
sjálfa sig einnig. Annar sjónarvottur taldi sig hafa heyrt sprengingu
þar trúariðkendur þvoðu sér fyrir
bænastund.
Árásin átti sér stað í moskunni
Bibi Fatima, sem er fjölmennasta moska sjíamúslima í Kunduz
sem er næstfjölmennasta borgin í
Afganistan á eftir Kabúl. Yfirleitt eru

um fimm hundruð samankomnir á
bænastundum sem þessum.
Stjórnvöld í Afganistan lýstu því
yfir eftir árásina í Kunduz í síðustu
viku að einstaklingarnir sem væru
ábyrgir fyrir árásinni yrðu látnir
svara til saka, en innanríkisráðherra Afganistan, Sayed Khosti,
lýsti yfir vonbrigðum sínum með
árásina og boðaði komu sérsveitar
á svæðið til að rannsaka málið
betur. ■

Styrkjunum er ætlað að styðja við
fjölbreytt verkefni, meðal annars
á sviði mannúðarmála, menningar
og lista, menntamála og vísinda,
forvarna- og æskulýðsstarfs og
umhverfismála.
Veittir eru styrkir
í þremur þrepum:

Árið 2021 veitir Landsbankinn
15 milljónir kr. í samfélagsstyrki. Umsóknarfrestur er
til og með 28. október 2021.

• 1.000.000 kr.
• 500.000 kr.
• 250.000 kr.
Kynntu þér málið á landsbankinn.is

Spænskir skóladrengir heilsast að Covid-sið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Spánn á betri stað en óttast var og
hjarðónæmi talið handan við hornið
gar@frettabladid.is

L ANDSBANKINN.IS

COVI D -19 Læk kandi smittíðni
meðal skólabarna á Spáni er að
mati sérfræðinga vísbending um
að hjarðónæmi gegn Covid-19 sé þar
innan seilingar. Þetta kemur fram í
spænska stórblaðinu El País.
Þótt mánuður sé liðinn af skóla
árinu segir El País að smittíðnin
haldi áfram að vera lág, jafnvel
meðal óbólusettra barna.
Óttast var að smitum kynni að
fjölga þegar 5,2 milljónir barna
undir tólf ára aldri myndu flykkjast í skólann. Þetta hafi ekki gerst
á meðal þessa eina þjóðfélagshóps
sem ekki sé bólusettur. Því séu sérfræðingar nú bjartsýnir á að þjóðin
hafi náð þetta mikilli vernd með
því að nærri 80 prósent þjóðarinnar
séu fullbólsett að því megi líkja við
hjarðónæmi.
Þrátt fyrir að ekki sé búist við því
að sögn El País að veiran hverfi að
fullu, telji sérfræðingar senn komið
að því að nemendur eldri en sex ára
þurfi ekki lengur að bera grímur.
„Við erum í bestu sviðsmynd sem
við gátum búist við fyrir mánuði,“
hefur El País eftir Quique Bassat,
sem er faraldursfræðingur við
ISGlobal-stofnunina í Barcelona.
„Mjög hefur dregið úr samfélags-

Um áttatíu prósent
fullorðinna á Spáni eru
fullbólusett.

smitum og það ásamt sóttvarna
aðgerðum í skólum hefur reynst
duga, jafnvel gegn af brigði sem er
eins smitandi og delta,“ útskýrir
Bassat stöðuna fyrir El País.
Jesús Rodríguez Baño, yfirmaður
smitsjúkdómadeilar Virgen de la
Macarena spítalans í Sevilla, tekur
í sama streng að sögn El País.
„Ef við ætlum að finna skýringu
á því hvers vegna staðan á faraldrinum hefur batnað, einnig meðal
þeirra sem eru óbólsettir, með deltaafbrigðið í umferð og okkur smám
saman að snúa aftur til eðlilegs lífs,
þá er eina trúlega skýringin sú að
eitthvað á borð við hjarðónæmi
sé þegar farið að virka,“ segir Jesús
Rodríguez Baño. n

grænn iðnaður

Tökum
vel á móti
framtíðinni

Markmið Landsvirkjunar er að styðja við og stuðla
að nýjum og grænum orkutengdum tækifærum.
Þannig leiðum við græna þróun til framtíðar.
Nánar á landsvirkjun.is/framtidin
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Allir sófar og sófaborð
á taxfree tilboði*

VE

TAX FREE

www.husgagnahollin.is

VERSL

CLEVELAND
Hornsófi. Dökk- eða ljósgrátt áklæði.
308 × 203/104 × 81 cm.
Hnakkapúði seldur sér. 16.990 kr.

161.292 kr. 199.990 kr.

VISION

PINTO
U-sófi. Kentucky koníakslitað bonded leður.
349 x 206 x 85 cm

FRIDAY

Tungusófi. Dökkgrátt áklæði. 256 x 175 x 91 cm

322.573 kr. 399.990 kr.

177.422 kr. 219.990 kr.

Hornsófi með opnum enda til hægri eða vinstri.
Koníakslitað eða grátt bonded leður.
288 x 232 x 84 cm.

ANDROS

DC 3600

2,5 og 3ja sæta
í svörtu eða
koníaksbrúnu leðri.

2ja og 3ja sæta sófi
í koníakslituðu eða
svörtu savoy/split leðri.
3ja sæta. 224 x 86 x 80 cm

241.942 kr. 299.990 kr.
Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

266.137 kr. 329.990 kr.

11 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

145.162 kr. 179.990 kr.

2ja sæta. Sléttflauel. 162 x 85 x 77 cm

DC 8900

2,5 sæta. 196 x 86 x 80 cm

322.593 kr. 399.990 kr.

2ja sæta. 143 x 80 x 80 cm

3ja sæta. 202 x 80 x 80 cm

193.552 kr. 239.990 kr.
www.husgagnahollin.is
558 1100

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

241.942 kr. 299.990 kr.
Þú finnur bæklinginn
husgagnahollin.is

MAX
Stílhreinn og þægilegur u-sófi sem rúmar alla
fjölskylduna. Endingargott, grátt áklæði úr
sterkri pólýesterblöndu, fæst í fleiri gráum
tónum. Undir sófanum eru þykkir, svartir
viðarfætur. Dýpt tungu (styttri tungu) er
um 135 cm (heild með baki).
U-sófi. 286 x 200 x 87 cm

145.162 kr. 179.990 kr.

TAX FREE
AF ÖLLUM
SÓFABORÐUM

TAX FREE
AF ÖLLUM
MOTTUM

RICHMOND

Sófaborð með fiskibeina- mynstri. Olíuborin eik.
140 x 70 x 45 cm
Ø90 x 45 cm

54.027 kr. 66.990 kr.

48.382 kr. 59.990 kr.

NIRMAL

Motta. Grá/svört
160x240 cm

24.114 kr.
29.990 kr.
200X300 cm

40.425 kr.
49.990 kr.

EDE
3ja sæta sófi í Kentucky koníakslituðu
bonded leðri. 205 x 95 x 82 cm

145.162 kr. 179.990 kr.

HÚSGAGNAHÖLLIN STYRKIR
BLEIKU SLAUFUNA MEÐ 10%
SÖLUVERÐMÆTI BLEIKRA VARA

EDE

GILDIR DAGANA 15-17 OKTÓBER

Hægindastóll. Kentucky koníakslitað
bonded leður. 93 x 95 x 82 cm

96.772 kr. 119.990 kr.

TAX FREE
AF ÖLLUM
PÚÐUM
BILOXI
3ja sæta sófi. Bleikur, blár eða kopar. 200 x 85 x 81 cm

96.773 kr. 119.990 kr.
* Taxfree tilboðið gildir af öllum sófum og sófaborðum nema sérpöntunum
og jafngildir 19,35% afslætti. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af
söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

SKOÐUN

Endurtekning

S
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Stóra
spurningin
er hvort
þessir
flokkar
muni
hjakka í
sama farinu í fjögur
ár enn.

ú pólitíska spurning sem nú vegur hvað
þyngst er hvort endurnýjað umboð
núverandi stjórnarflokka verði til þess að
síðasta kjörtímabil verði endurtekið.
Stjórnarflokkarnir eru hver öðrum
ólíkari nema að tvennu leyti; þeim stendur
beygur af frekari samvinnu við þjóðir Evrópu og
óttast lagabætur sem þaðan koma, svo og alþjóðlega samninga sem eru neytendum til góða á
kostnað framleiðslugreinanna hér á landi.
Svo vilja þeir, að því er virðist, lækka skatta
á stórútgerðina fremur en almenning og lítil
og meðalstór fyrirtæki, sjálft hryggjarstykkið í
íslensku atvinnulífi sem skapar störf og helstu
afleiðu þeirra, velferð.
Stóra spurningin er hvort þessir flokkar muni
hjakka í sama farinu í fjögur ár enn. Og svarið
við henni – byggt á fjögurra ára reynslu – er að á
því eru meiri líkur en minni, þótt ekki sé miðað
við annað en yfirlýsingar flokkanna þriggja í
aðdraganda nýafstaðinna alþingiskosninga.
Ríkisstjórn Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna var mynduð á sínum
tíma vegna pólitísks óstöðugleika áranna á
undan þegar hver stjórnin af annarri féll vegna
misjafnlega málefnalegra ástæðna, allt frá
alþjóðlegu hneyksli til innanlandsklúðurs.
Og stjórnin fékk frið fyrir þær sakir, enda
landsmenn orðnir þreyttir á síendurteknum
uppákomum í íslenskri pólitík sem hafði ekki
fyrr rétt úr kútnum eftir efnahagshrunið en að
hún byrjaði að molna innan frá í allra handa
skandal.
Svo kom farsóttin og vísindin áttu sviðið,
pólitíkin setti sjálfa sig í aftursætið, blessunarlega – og var rekin af þeim bekk alla helftina af
síðasta kjörtímabili.
Annað blasir nú við, svo sem stærsta áskorun
í ríkisfjármálum frá því í hruninu – og raunar
telja stöku fræðimenn að viðfangsefnið núna
sé snúnara en fyrir rífum áratug. Og til þess að
takast á við þennan vanda þarf að taka skjótar
og erfiðar ákvarðanir í efnahagsmálum og
atvinnumálum, svo og umhverfismálum – og
raunar líka heilbrigðismálum.
Og það er einmitt í þessum fjórum málaflokkum sem téðir flokkar eru á tvist og bast í stefnuverki sínu. Það er ekki einu sinni hægt að hugsa
sér þokkalega málamiðlun hvað þá varðar.
Gefur VG hálendisþjóðgarðinn eftir? Nei.
Gefur Sjálfstæðisflokkurinn orkuuppbygginguna eftir? Nei. Ætla vinstrimenn að skera niður
í opinberri þjónustu svo um munar? Nei. Munu
Sjálfstæðismenn hækka skatta svo um munar.
Nei.
Og munu Framsóknarmenn sitja þegjandi
þarna á milli? Það er líka stóra spurningin. ■

Miðstöð íslenskra
bókmennta
auglýsir eftir
umsóknum um
þýðingastyrki
Styrkirnir eru veittir til að
þýða á íslensku mikilvæg verk
úr samtímanum, erlendar
fagurbókmenntir og fræðirit.
Jafnframt eru veittir styrkir til
þýðinga vandaðra, myndríkra
bóka fyrir börn og ungmenni.

Umsóknarfrestur er til
15. nóvember 2021

Umsóknareyðublöð
og nánari upplýsingar
á islit.is
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Ein brothætt heild

Sif
Sigmarsdóttir

Senn gætu
stór svæði
jarðar
orðið
óbyggileg.
Aðeins
eitt getur
dregið úr
skaðanum.

Leikarinn William Shatner varð í vikunni
elstur manna til að fljúga út í geim, níræður
að aldri. Shatner, sem þekktastur er fyrir
hlutverk sitt sem geimkönnuðurinn kafteinn
Kirk í sjónvarpsþáttunum Star Trek, táraðist
við heimkomuna. Hann sagðist sleginn yfir
því hversu „viðkvæmt allt virtist“ þar sem
hann horfði til jarðar úr geimnum.
Tilfinningin sem Shatner lýsir er ekki einsdæmi. Fjöldi geimfara hefur upplifað mikið
tilfinningarót við það að yfirgefa gufuhvolfið.
Um er að ræða svo kölluð „yfirlitsáhrif“ (e.
overview effect) sem birtast sem óttablandin
lotning og yfirþyrmandi samkennd þegar
horft er til jarðar úr fjarlægð.
Hér á jörðu niðri voru hlutirnir samir við
sig. Stuðningsmenn breska úrvalsdeildarliðsins Newcastle fögnuðu á götum úti daginn
sem fjárfestingafélag undir stjórn krónprins Sádí-Arabíu tók liðið yfir. Ekki dró úr
gleðinni þótt mannréttindasamtök bentu á
að prinsinn er sakaður um að vera harðstjóri
sem virðir ekki mannréttindi, kúgar konur og
lætur myrða blaðamenn.
Sama dag komst lögmaðurinn og mannréttindafrömuðurinn Cherie Blair, eiginkona Tony Blair, í fréttirnar. Það spurðist út
að Cherie starfar sem ráðgjafi framleiðanda
njósnaforrits sem komið hefur verið fyrir
í símum blaðamanna, stjórnmálafólks og
fulltrúa mannréttindasamtaka og verið
notað af ríkisstjórnum um heim allan til þess
að fremja mannréttindabrot. Kom forritið
meðal annars við sögu á morðinu á sádí-arabíska blaðamanninum Jamal Khashoggi sem
fyrrnefndur krónprins hefur verið sakaður
um að fyrirskipa.
Enn sama dag bárust fréttir af síaukinni
umferð erlendra ferðamanna um Keflavíkurflugvöll. Fleiri farþegar gætu farið um Keflavíkurflugvöll árið 2024 en 2019 þrátt fyrir
heimsfaraldurinn, samkvæmt samantekt
Isavia. Var aukningin kennd við bjartsýni
þótt þá um morguninn hefði einnig mátt lesa

frétt um nýja rannsókn Bandarísku hjartasamtakanna um að loftmengun geti valdið
hjartabilun.
Heimsmyndin og sjálfsmyndin
Einn þeirra fyrstu til að kynnast „yfirlitsáhrifunum“ var Michael Collins, sem
flaug Apollo 11 til tunglsins árið 1969. „Það
sem kom mér á óvart var hvað jörðin lítur út
fyrir að vera brothætt,“ sagði Collins í viðtali
stuttu fyrir andlát sitt fyrr á þessu ári. Algengt
er að við geimförum blasi hversu viðkvæmur
fölblái depillinn er sem við búum á. Það er þó
ekki eina opinberunin sem fjarlægðin veldur.
Frank White er geimheimspekingur sem
bjó til hugtakið „yfirlitsáhrif“. Hann segir
sjónarhornið sem geimferðir veita breyti
því hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig,
jörðina og framtíðina. „Það eru engin landamæri eða skil á jörðinni önnur en þau sem við
búum til í huganum og með hegðun okkar.
Allt það sem skilur okkur að niðri á jörðinni
byrjar að hverfa þegar sjónarhornið er sporbaugur jarðar eða tunglið. Heimsmyndin og
sjálfsmyndin umturnast á augnabliki.“
Mannkynið stendur frammi fyrir fordæmalausri hættu. Loftslagshörmungar
dynja yfir heimsbyggðina. Senn gætu stór
svæði jarðar orðið óbyggileg. Aðeins eitt
getur dregið úr skaðanum.
Ekki þarf annað en að fylgjast með fréttum
í einn dag til að átta sig á að það er krónískur
skortur mannkynsins á „yfirlitsáhrifum“
sem er okkur helst fjötur um fót. Daglega er
meiri hagsmunum fórnað fyrir minni; mannréttindum fyrir fótbolta, prinsippum fyrir
launaseðil, loftgæðum fyrir rekstrarhagnað
Keflavíkurflugvallar.
Þegar William Shatner lenti aftur á jörðinni
eftir geimförina fullyrti hann að „allir í veröldinni þyrftu að prófa þetta.“ Það verður ekki
fyrr en við þróum öll með okkur yfirsýn geimfarans, hæfileikann til að sjá að jörðin er ein
brothætt heild, að mannkyninu er borgið. n
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AÐEINS
HITA

ONLY
HEAT
ÖRBYLGJA

~4 mín.
OFN
180°C

20-25 mín.

RÉTTUR ALLS
SKÓLAFÓLKS
Í LANDINU
TILBÚNIR
ELDAÐIR RÉTTIR
- AÐEINS HITA

- FISH BALLS IN CURRY SAUCE WITH BASMATI RICE -

- SMOKED LAMB WITH WHITE SAUCE AND MASHED POTATOES -

FISKI
BOLLUR
Í KARRÍSÓSU MEÐ
BASMATI HRÍSGRJÓNUM

Það er liðin tíð að vinnandi fólk og þau sem eru mikið á ferðinni láti bjóða
sér hvað sem er. Nýju fersku og fljótlegu réttirnir úr Þykkvabænum koma
í þægilegum skálum og bregðast ekki þegar þig vantar eitthvað hollt og
gott – hvar og hvenær sem er. Þetta er einfaldlega þinn sjálfsagði réttur!

MEÐ UPPSTÚF
OG KARTÖFLUMÚS

AÐEINS
HITA

ONLY
HEAT

OFN
180°C

430 g

MEÐ CHEDDAR OSTASÓSU
OG HRÍSGRJÓNUM

ONLY
HEAT

OFN
180°C

20-25 mín.

450 g

PEPERONATA
MEÐ KARTÖFLUMÚS

ONLY
HEAT

OFN
180°C

20-25 mín.

400 g

MEÐ BÉCHAMEL
SÓSU OG RIFNUM OSTI

ONLY
HEAT

AÐEINS
HITA

ONLY
HEAT

ÖRBYLGJA

~4 mín.

TILBÚINN
ELDAÐUR
RÉTTUR

ÍTALSKT
LASAGNE
AÐEINS
HITA

ÖRBYLGJA

~4 mín.

TILBÚINN
ELDAÐUR
RÉTTUR

- LASAGNE WITH BÉCHAMEL SAUCE -

NAUTA
POTTUR

AÐEINS
HITA

ÖRBYLGJA

~4 mín.

20-25 mín.

- BEEF CASSEROLE PEPERONATA WITH MASHED POTATOES -

CHILI CON
CARNE
AÐEINS
HITA

ÖRBYLGJA

TILBÚINN
ELDAÐUR
RÉTTUR

- CHILI CON CARNE WITH CHEDDAR SAUCE AND RICE -

HANGI

ÖRBYLGJA

~4 mín.
OFN

TILBÚINN
ELDAÐUR
RÉTTUR

180°C

20-25 mín.

450 g

~4 mín.
OFN

TILBÚINN
ELDAÐUR
RÉTTUR

180°C

20-25 mín.

415 g

ÍÞRÓTTIR

18 Íþróttir
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Svartasta spáin að verða að veruleika

Benedikt Bóas
Hinriksson

benediktboas
@frettabladid.is

Hörður Snævar
Jónsson
hordur
@frettabladid.is

Alls komu 13 þúsund manns á
landsleikina fimm hjá karlalandsliðinu í september og
október, flestir boðsgestir.
KSÍ fékk um 30 milljónir í
kassann þegar best gekk og
Laugardalsvöllur var fullur.
Tekjutapið er því mikið. Nýr
Laugardalsvöllur er á teikniborðinu, en hugmyndin safnar ryki og lítið er að gerast.

70

milljónir
króna voru
tekjur af
landsleikjum
samkvæmt
ársreikningi KSÍ
2016.

benediktboas@frettabladid.is

Tekjutap KSÍ vegna áhugaleysis
landsmanna á íslenska karlalandsliðinu er mikið. Á betri tímum þegar
íslenska landsliðið fór á EM og HM
var KSÍ með um 100 milljónir í
tekjur á ári af heimaleikjum landsliðsins. Á leikjum þar sem var uppselt komu um 30 milljónir í kassann
hjá KSÍ.
Í bjartsýnustu spám var gert ráð
fyrir að tekjur á ári gætu numið um
300 milljónum króna með nýjum
velli. Samkvæmt tímaáætlun átti að
vígja hann í lok þessa árs. Ljóst er að
það mun aldrei standast enda er nýr
völlur ennþá nánast á byrjunarreit,
þrátt fyrir margra ára vinnu.
Síðustu endurbætur á stúkum í
Laugardal voru gerðar árið 2007 og
ekki er gert ráð fyrir nýjum velli í
fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar
fyrir árin 2022-2026. Þegar áætlunin
var kynnt sagði Bjarni Benediktsson
fjármálaráðherra að völlurinn væri
kominn of stutt á veg til að hafa
hann með.
Innan við 200 miðar seldust á
landsleikinn gegn Armeníu. Seldir

Tólfan fékk það
hlutverk að
finna áhorfendur fyrir KSÍ

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

miðar á Liechtenstein voru einnig örfáir en KSÍ fór þá leið að gefa
miða í gríð og erg. Sögðu tólfunni
að koma miðabunkum út. Íslenska
landsliðið spilaði fimm heimaleiki
með skömmu millibili í september
og október.
Ítrekaðar breytingar á sóttvarnareglum hafa orsakað að áhorfendur
vilja frekar vera grímulausir heima
í stofu en taka þátt í leikþætti yfirvalda. Ásakanir um kynferðisbrot og

Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2022
Lýðheilsusjóður óskar eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til heilsueflingar og
forvarna á sviði geðræktar, næringar, hreyfingar og tannverndar auk áfengis-,
vímu- og tóbaksvarna.
Áhersla er lögð á eftirfarandi:
•
•
•
•
•

Aðgerðir sem miða að því að efla geðheilsu og félagsfærni.
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.

Við úthlutun verður tekið mið af eftirfarandi stefnum:
•

Lýðheilsustefna og aðgerðir sem stuðla að heilsueflandi samfélagi

•
•

Stefna í áfengis- og vímuvörnum til 2020
Stefna og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til 2020

•

Þingsályktun um lýðheilsustefnu til ársins 2030

Verkefni sem uppfylla eftirtalin skilyrði hafa forgang:
- Verkefni sem unnin eru í víðtæku samstarfi hagsmunaaðila í samfélaginu.
- Verkefni með eigin fjármögnun og/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.
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2021.
Sótt er um á nýju vefsvæði Lýðheilsusjóðs, http://lydheilsusjodur.is
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum í gegnum vefsvæði sjóðsins.
Nánari upplýsingar á www.landlæknir.is
Embætti landlæknis - Katrínartúni 2 - 105 Reykjavík - lydheilsusjodur@landlaeknir.is

slæmt umtal í kjölfarið fældu landsmenn einnig frá og orð landsliðsþjálfarans voru lítið að hvetja fólk
til að mæta. Alls komu 13 þúsund
manns á þessa fimm leiki. Flestir á
Liechtenstein, þar sem var nánast
frítt fyrir alla og svo trekkti stórlið
Þýskalands að rúmlega 3.500 manns.
Laugardalsvöllur tekur tæplega
9.800 manns í númeruð sæti, og
þegar hann fylltist voru tekjur af
seldum miðum um 30 milljónir
króna, samkvæmt skýrslu KPMG
um Laugardalsvöll. Í sömu skýrslu er
einmitt skoðuð svartasta spáin þar
sem árangur og áhugi hrynur. Eðlilega var ekki gert ráð fyrir Covid en
skýrslan var skrifuð árið 2018. Spáin
er nánast búin að rætast en Ísland
situr nú í 60. sæti heimslista FIFA og
tekjur af heimaleikjum litlar sem
engar. Um tíma var íslenska landsliðið það besta í Skandinavíu og sat
á topp 20 listanum með formann
sem sá nýjan völl í hillingum. Vanda
Sigurgeirsdóttir, nýr formaður KSÍ,
þarf að leysa önnur vandamál áður
en hún hugar að nýjum velli.
Síðan Geir Þorsteinsson, þáverandi formaður KSÍ, minntist á það
fyrir hartnær áratug að í framtíðinni yrði svokölluð Þjóðadeild þar
sem íslenska landsliðið myndi þurfa
að byrja og enda keppnina á útivöllum, fór af stað vinna sem hefur
gengið afar hægt. Það er vissulega
búið að skrifa fjölmargar skýrslur,
benda á hluti, skrifa fleiri skýrslur
og stofna undirbúningsfélagið Þjóðarleikvang ehf. Hlutverk félagsins er
að undirbúa lokaákvörðun um endurnýjun Laugardalsvallar og í kjölfarið byggingu þeirra mannvirkja
sem ákveðið verður að byggja.
Þjóðarleikvangur ehf. skilaði 17
milljóna króna tapi á síðasta rekstrarári en rekstrargjöld námu heilum
46 milljónum króna. Þjóðarleikvangur ehf. er í eigu ríkis, borgar og
KSÍ. Félagið réði breska ráðgjafar
fyrirtækið AFL til að sinna valkostagreiningu fyrir nýjan völl. AFL telur
að 15.000 manna leikvangur án
þaks sé hagkvæmasti kosturinn,
ef eingöngu er horft til beinna fjárhagslegra þátta. Slíkur leikvangur
með opnanlegu þaki myndi þó
skila bestu heildarniðurstöðunni. Í
júní hittist stjórn Þjóðarleikvangs á
sérstökum aukaaðalfundi þar sem
ákveðið var að næsta skref yrði að
framkvæma markaðskönnun. Sagði
KSÍ í fundargerð að sambandið vildi
að niðurstaða málsins fengist í haust.
Í greiningu AFL voru fjórir valkostir skoðaðir auk viðskiptaáætlunar og mats á efnahagslegum
þáttum: Að núverandi völlur verði
að mestu leyti óbreyttur, en ráðist

Frá viljayfirlýsingu um nýjan völl.
Bjarni, Guðrún Inga, Guðni og Dagur.

Það sem er kannski að
koma í ljós er að
Reykjavíkurborg virðist
ekki tilbúin að taka á
sig þann stofnkostnað
sem leiðir af hlutdeild
hennar í félaginu, þótt
hún hafi lagt mikið
kapp á það í upphafi að
hafa meirihluta.
Bjarni Benediktsson, fjármála- og
efnahagsráðherra, árið 2021

Það er löngu tímabært
að ráðast í byggingu
nýs þjóðarleikvangs og
ég er vongóð um að
hann muni rísa á
næstu fimm árum.
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra, árið
2020

verði í lágmarksendurbætur og
-lagfæringar. Að Laugardalsvöllur
verði endurbættur svo hann uppfylli kröfur og staðla UEFA og FIFA.
Að byggður verði nýr 15.000 manna
leikvangur, með opnanlegu þaki
eða án þaks. Að byggður verði fjölnotaleikvangur með 17.500 sætum,
með opnanlegu þaki eða án þaks.
Í skýrslu KPMG kemur fram að
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Plástur

ÍSÍ með þungar áhyggjur

Laugardalsvöllur er í næstefsta
flokki, eða þriðja af fjórum, í
flokkunarkerfi UEFA en leikir í
Þjóðadeild og undankeppnum
EM og HM eiga að fara fram á
leikvöllum í fjórða flokki.
Samkvæmt einni skýrslunni væri
hægt að gera ýmsa bragarbót
á aðstöðunni til að uppfylla
lágmarkskröfur í fjórða flokki.
Slíkt myndi kosta allt að milljarð
króna. Það var þó hvorki talið
leysa eitt né neitt.

Á 74. íþróttaþingi ÍSÍ var ályktun
um þjóðarleikvanga og aðstöðu
fyrir landsliðsfólk Íslands samþykkt. Þar var lýst yfir þungum
áhyggjum af aðstöðuleysi
landsliða í flestum íþróttagreinum. „Flest sérsambönd innan
ÍSÍ vantar varanlega aðstöðu
til æfinga og keppni fyrir öll sín
landslið og afreksíþróttafólk.
Fullyrða má að aðstöðuleysið
sé farið að hamla framþróun
innan íþróttahreyfingarinnar.“

Sagan í hverju horni
Laugardalsvöllur var vígður
þann 17. júní 1959 en fyrsti
landsleikurinn var þó leikinn
á vellinum þann 8. júlí 1957.
Völlurinn tekur 9.800 manns í
sæti og voru síðustu endurbætur á stúkum gerðar 2007.

10 milljónir á ári
Haustið 2019 byrjaði KSÍ að
vera með æfingar fyrir yngri
landslið á virkum dögum í
staðinn fyrir að hafa æfingar
um helgar og seint á föstudagskvöldum. Breytingin
felur í sér að tímaþörfin
fyrir landsliðsæfingar fyrir
yngri landslið verður um 250
klukkustundir í knatthúsi.
Áætlaður heildarkostnaður
fyrir veturinn 2019-2020 var
áætlaður rúmar níu milljónir
króna. Ekki er reiknað með
æfingalandsleikjum í knatthúsum í þessum tölum, en
nokkrir slíkir hafa farið fram
síðustu ár.

Fjórar færar leiðir
Leið A
Að núverandi völlur verði að
mestu leyti óbreyttur, en
ráðist verði í lágmarksendurbætur og -lagfæringar.
Leið B
Að Laugardalsvöllur verði
endurbættur svo hann uppfylli kröfur og staðla Knattspyrnusambands Evrópu
(EUFA) og Alþjóða knattspyrnusambandsins (FIFA).
Leið C
Að byggður verði nýr 15.000
manna leikvangur, með
opnanlegu þaki eða án þaks.
Leið D
Að byggður verði fjölnotaleikvangur með 17.500
sætum, með opnanlegu þaki
eða án þaks.

Íþróttir
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áætlað er að viðburðir aðrir en fótboltaleikir myndu skapa 23 prósent
af tekjum leikvangsins. Heildartekjur fjölnota leikvangs eru þar
áætlaðar 522 milljónir króna á ári.
Ljóst er að eitthvað þarf að gera
í Laugardal. Samkvæmt verkfræðistofunni Mannviti, sem er hluti af
teymi AFL, er völlurinn á undanþágu og þarf sérstakan viðbúnað
vegna keppnisleikja á alþjóðlegum
mótum.
Sú undanþága er að sjálfsögðu
ekki eilíf og því raunveruleg hætta
á að íslensku landsliðin muni þurfa
að spila heimaleiki annars staðar en
í Laugardal, fyrr en síðar. n
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Þingvallaurriðar
eru einstakir
vegna stærðar
sinnar og langlífis, enda verða
þeir allt að 13
kíló að þyngd
og allt upp í á
annan metra að
lengd.

MYND/AÐSEND

BJORK@FRETTABLADID.IS

Flugtak og lending

V

Það er
virðingarvert og
þannig
geta menn
haldið
áfram.

elgengni og frægðarsól Skúla
Mogensen fór með himinskautum
á meðan flugfélag hans WOW flaug
hátt. Hann þorði á meðan úrtölumenn hristu hausinn. Félagið skilaði
margra milljarða hagnaði og nafn Skúla var á
allra vörum og sympatískt bros hans í öllum
blöðum. En í draumi hvers manns er fall hans
falið og brotlending félagsins varð jafnframt
brotlending sjálfsmyndar upphafsmanns þess.
Í rúm þrjú ár eftir gjaldþrot félagsins, sem
hann jafnframt lýsir sem andlegu og líkamlegu,
hefur Skúli haft sig lítið í frammi. Hann hefur
þó sannarlega ekki setið auðum höndum heldur
eignast tvo syni með konu sinni Grímu og unnið
að uppbyggingu ferðaþjónustu í Hvammsvíkinni í Kjós.
Í fyrsta sinn tjáir hann sig nú um mistökin sem
hann gerði, ofmatið og loks fallið. Það gerir hann
á hispurslausan og einlægan hátt. Þann hátt sem
aðeins maður sem hefur horft stíft í eigin spegilmynd án þess að líta undan, getur gert.
Það er virðingarvert og þannig geta menn
haldið áfram. Eins og Skúli er að gera. Spennið
beltin. ■

Við mælum með
Jól í Costco
Jólapappírinn í Costco er þannig
gerður að á honum eru ólík munstur
eftir því hvernig maður snýr honum.
Þetta getur ekki annað en fallið í
kramið hjá unnendum jólaundirbúnings. Jólamerkimiðarnir eru
síðan svo skemmtilegir að maður
kemst í ljómandi jólaskap við það
eitt að horfa á þá.

Mat á Reðasafninu
Matseðillinn á Reðasafninu á
Hafnartorgi kemur skemmtilega á
óvart og bragðast unaðslega. Þar má
meðal annars finna typpavöff lur
bæði í formi aðalréttar og eftirréttar. Við mælum sérstaklega með
kjúklingavöff lunni sem borin er
fram með stökkum frönskum kartöflum sem kitla bragðlaukana. n

Tuttugasta urriðagangan
Í dag, laugardag, klukkan
14, fer Urriðagangan á Þingvöllum fram í tuttugasta sinn.
Gangan er ætluð öllum og
kostar ekkert og samkvæmt
veðurspá verður rólyndisveður.
bjork@frettabladid.is

Jóhannes Sturlaugsson stendur
fyrir göngunni í tuttugasta sinn í
samráði við Þjóðgarðinn. „Gangan
hefur mælst það vel fyrir að um
margra ára skeið hefur þátttakan
verið hreint út sagt mögnuð, gjarnan 300-600 manns. Allt upp í fjórföld miðað við þann mannfjölda
sem mætti á Alþingishátíðina
2018,“ segir Jóhannes í léttum tón.
Sjálfur hefur Jóhannes gert rannsóknir á einstökum Þingvallaurriðanum og miðlað þeim fróðleik til
gesta. „Urriðar Öxarár, líkt og aðrir
Þingvallaurriðar, eru einstakir
vegna stærðar sinnar og langlífis,
enda að segja má óþekkt að urriðar
finnist annars staðar sem eru upp
í 13 kíló eða meira og allt upp í á
annan metra að lengd. Áhugaverðir
lífshættir Þingvallaurriðanna í víðfeðmu og fjölbreyttu vistkerfi Þingvallavatns sem og fornt útlit þessara
ísaldarurriða er einnig einkennandi
fyrir þá,“ segir Jóhannes, sem hefur
notast við rafeindafiskamerki til að
sækja gögn yfir hegðun urriðanna.
„Urriðagangan gefur mér einstakt færi á að kynna fyrir almenn-

Dalrún, dóttir Jóhannesar, hefur lengst af hjálpað honum í árlegu urriðagöngunni. „Ég þykist vita að hún taki við mínu hlutverki þegar fram í sækir en
ég tel mig nú eiga ansi mörg ár eftir áður en þörf verður á því,“ segir hann.

ingi, þar með talið veiðimönnum,
í hverju líf þessara fiska felst. Það
gefur fólki sýn á tilvistargrundvöll
urriðans í Þingvallavatni – og um
leið hvernig við mannfólkið getum
stuðlað að verndun Þingvallaurriðans og í reynd alls lífríkis vatnsins.
Í heild tekur urriðagangan um
eina og hálfa klukkustund en
fólki er frjálst að koma og fara
eftir hentugleikum enda margt
sem gleður augað að hausti á Þingvöllum. „Einungis eru gengnir um

800 metrar á góðum göngustíg. Þeir
sem ekki eiga kost á því að ganga
geta sloppið alfarið við það, því
upphafsvettvangur göngunnar
er þar sem fyrstu urriðarnir eru
skoðaðir við brúna, við bílastæðin
þar sem fyrrum stóð Valhöll. Þegar
lengra er haldið, við flúðirnar niður
af Drekkingarhyl, bíða fleiri stóru r
riðar þess að heilsa gestum, meðal
annars í stóru búri uppi á bakkanum, sem hentar börnunum sérlega vel. n

n Í vikulokin

Þetta er undir okkur komið
Ólafur
Arnarson

Við Íslendingar erum um margt
lánsöm þjóð. Við búum í friðsælum
heimshluta og erum ein auðugasta
þjóð í heimi miðað við fólksfjölda.
Fáar þjóðir búa að jafn mikilvægum auðlindum og við. Við strendur
landsins eru fengsæl fiskimið og á
hverri sekúndu streymir ógnaraf l
frá jöklum til sjávar, hrein orka
brýst fram úr iðrum jarðar og ekki
skortir kröftugan vind sem hægt er
að beisla. Við eigum líka ómetanlega náttúru og gnægð af hreinu

vatni, sem er einhver eftirsóttasta
auðlind jarðar. Þjóðin í þessu gjöfula landi er vel menntuð.
Með þessa auðlegð stendur
ekkert í vegi þess að við lifum hér
góðu lífi. Ekkert nema mögulega
við sjálf. Fátt er svo gjöfult að ekki
megi sólunda því og klúðra. Fyrir
fáum áratugum var Venesúela eitt
auðugasta ríki veraldar vegna olíuauðlinda. Nú getur Venesúela ekki
brauðfætt fólkið í landinu vegna
rangrar stjórnarstefnu um árabil.

Vítin eru til að varast þau.
Við verðum að nýta auðlindir
okkar rétt og vel. Það hámarkar
lífskjör þjóðarinnar. Einnig hvílir
á okkur samfélagsleg skylda í samfélagi þjóða að nýta sjálf bærar
orkuauðlindir landsins í þágu alls
heimsins. Kolefnisspor orkufrekrar
stóriðju og gagnavera sem knúin
eru sjálf bærri orku, líkt og hér á
landi, er einungis brot af kolefnisspori slíkra iðjuvera í Kína og víðar,
sem knúin eru kolum.

Fáar þjóðir
búa að jafn
mikilvægum
auðlindum
og við.

Okkur Íslendingum er nauðsynlegt að finna jafnvægi milli nýtingar og varðveislu okkar náttúruauðlinda. Vörumst öfgar í báðar áttir
og höfum hugfast að við, þessar
370 þúsund hræður, erum grundvöllur kraftaverksins sem gerist hér
á landi á degi hverjum. Við búum
í góðu og gjöfulu landi en hagsæld
okkar er engu að síður undir okkur
sjálfum komin. Fólkið gengur fyrir
og maður og náttúra geta lifað í sátt
og samlyndi. ■

Við trúum á góðar
hugmyndir
Við viljum vera hreyfiafl til góðra verka í samfélaginu.
Í nóvember verða veittir styrkir úr Frumkvöðlasjóði
Íslandsbanka til verkefna sem styðja við þau fjögur
heimsmarkmið sem bankinn leggur sérstaka áherslu á:

Opnað hefur verið fyrir umsóknir. Alls verða um 10 styrkir
veittir og nema þeir frá 1-5 milljónum króna á hvert verkefni.
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2021.
Umsóknareyðublöð og allar nánari upplýsingar má
finna á islandsbanki.is/frumkvodlasjodur
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Skúli Mogensen leggur öll
spilin á borðið þegar hann
gerir upp sögu WOW, sem
hann stofnaði fyrir áratug.
Með aðstoð fjölskyldunnar
og vina, en ekki síst Grímu,
nýrrar konu sinnar, horfir
hann loksins björtum augum
fram á við.

Skúli segist vera
kominn niður á
jörðina. Sveitin
hafi bjargað
honum og
Grímu, konunni
hans, á þessum
síðustu og
verstu tímum:
„Hér höfum
við gengið í öll
störf, hvort sem
það hefur verið
að skrúbba klósettin, skipta á
rúmum, mála
húsin, taka á
móti gestum
eða skipuleggja
viðburði í Hvalfirði.“

I

nnan við Tíðaskarð liggur
marf latur Hvalf jörðurinn
og speglar sig makindalega í
heiðu himinhvolfinu. Það er
þægð í loftinu, enda vegurinn
fram undan svo til fáfarinn – og
fyrir vikið er náttúran allt um kring
miklu áleitnari en forðum daga.
Þegar ekið er yfir Laxá í Kjós og
litlu síðar Reynivallahálsinn, blasir
Hvammsvíkin við, sólarmegin í
firðinum – og það er við hæfi að
nokkrar álftir hefji sig til flugs þegar
blaðamann og ljósmyndara ber að
garði.
Erindið er að hitta Skúla Mogensen, staðarhaldara í plássinu og einn
umtalaðasta athafnamann Íslands á
síðari tímum. En hann er þó hvergi
sjáanlegur, finnst ekki í húsaþyrpingunni, hversu mikið sem kallað er,
uns hann rekur hausinn út úr einum
skálanum með kúst í hendi og kallar
til okkar glaður í bragði: „Velkomnir
í sveitina, drengir mínir.“
Við horfumst í augu, Skúli og skrifari þessa viðtals – og hann játar án
spurningar að svona sé nú komið lífi
hans; hann sé kominn niður á jörðina. Sveitin hafi samt bjargað honum
og Grímu, konunni hans, á þessum
síðustu og verstu tímum: „Hér höfum
við gengið í öll störf, hvort sem það
hefur verið að skrúbba klósettin,
skipta á rúmum, mála húsin, taka
á móti gestum eða skipuleggja viðburði í Hvalfirði,“ segir hann og
leggur frá sér kústinn.
Við röltum af stað eftir landareigninni sem hefur verið heimili hans og
skjól frá því flugfélagið féll: „Fyrsta
árið eftir gjaldþrotið er allt í móðu,“
rifjar hann upp, „og sem betur fer var
ég ekkert að tjá mig þá, enda hefði ég
sennilega virkað sem bitur og gamall
karl sem lifði á fornri frægð, en það er
nú það síðasta sem ég vil.“
Sár?
„Mjög, einkum og sér í lagi út í
sjálfan mig. Á endanum má rekja
fall WOW til minna mistaka, ekki
annarra. Og það máttu vita að enn
líður ekki sá dagur að ég hugsi ekki
um það sem betur mátti fara.“
Ég gaf mig allan í verkefnið
WOW fór með himinskautum frá
stofnun þess fyrir áratug, fram
til 2018 þegar ofvöxturinn var
farinn að sliga það. Þá voru starfsmenn þess 1.500 – og fyrirtækið
það fimmta stærsta á landinu – og
skilgreint sem þjóðhagslega mikilvægt, enda skilaði það milljónum
ferðamanna til landsins og tugum
milljarða króna. Ári seinna var því
lokað.
„Allan þennan tíma voru engin
skil hjá mér á milli vinnu og einkalífs. Ég gaf mig allan í verkefnið. Og
þess vegna fannst mér á endanum
eins og ég hefði tapað sjálfsmyndinni.“
Hvað sökkstu djúpt?
„Alla leið. Eftir á að hyggja hefði
ég átt að leita mér aðstoðar. Reiðin
og sorgin tókust heiftarlega á í
hausnum á mér. Eftir alla uppbygginguna fannst mér ég vera einskis
nýtur. Mér fannst ég líka hafa
brugðist svo mörgum, starfsfélögunum sem höfðu lagt nótt við dag
til að byggja upp félagið með mér,
öllum fjárfestunum, vinunum, fjölskyldunni og nýrri konu, henni
Grímu minni sem ég hafði kynnst
þegar allt lék í lyndi, en þegar þunglyndið sótti hvað harðast að mér
bauð ég henni að fara frá mér, þetta
væri ekki ferðalagið sem ég hafði
ætlað henni með mér. Ég var andlega og líkamlega gjaldþrota.“
En Gríma hristi upp í manni
sínum, kom honum í hversdagsverkin í Hvammsvík: „Hún hefur
verið ótrúlega sterk og staðið við
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Ég missti fókusinn

Sigmundur Ernir
Rúnarsson
ser
@frettabladid.is

hlið mér eins og klettur. Ég er
óendanlega þakklátur fyrir hennar
stuðning og ást, að ekki sé talað um
strákana okkar tvo sem við eigum
núna saman, Jaka sem er eins og
hálfs árs og mánaðargamlan bróður
hans.“
Og talandi um fjölskyldu; hann
segir alla stórfamilíuna hafa hjálpað
sér svo um munar, ásamt vinum
nær og fjær: „Mamma og pabbi,
Anna Skúladóttir og Brynjólfur
Mogensen, hafa stutt mig í einu og
öllu – og það er fyrir þeirra tilstilli
að Hvammsvíkin er enn þá í eigu
fjölskyldunnar, en svo má nefna
börnin mín þrjú með fyrrverandi
eiginkonu, þau Ásgeir, Önnu Sif og
Telmu, sem öll eru föðurbetrungar
og fullir þátttakendur í fjölskyldufyrirtækinu sem er mér ákaf lega
dýrmætt. Þá hefur Margrét, mín
fyrrverandi, reynst okkur mjög vel
í þessari erfiðu vegferð, sem ég er
ævinlega þakklátur fyrir, enda langt
í frá sjálfgefið.“
Hann þagnar um stund, en segir
svo hægum rómi: „Þessi stuðningur
allra minna nánustu kom örugglega
í veg fyrir að ég legðist í langvarandi
þunglyndi. Ég sé það núna að ég var
kominn miklu lengra niður en ég
áttaði mig á.“

Ég ætti síðastur manna að væla
Við skottumst upp í gamla Falcon
Crest á háhólnum í Hvammsvíkinni, þaðan sem bandamenn
fylgdust með hundruðum herskipa
í fjarðarbotninum. Í byrginu, sem
Skúli og Gríma hafa breytt í glæsilega íbúð, eru Churchill og Roosevelt sagðir hafa fundað á laun. Og
hér hefurðu svo sjálfur falið þig,
spyr blaðamaður í hálfkæringi: „Já,
það má segja það, en í öllu falli dró
ég mig bara í hlé.“
Hann er hversdagslega klæddur
og enn er stutt í góðlátlegt brosið,
það kunnuglega vörumerki hans
frá velgengnisárunum hjá WOW.
Augun eru öllu hlutlausari að sjá,
enda minningin ströng: „Ég á svo
mörgum það að þakka hvernig ég gat
rifið mig aftur í gang, svo sem Valda
í Hjólakrafti sem kunnur er fyrir að
koma krökkum sem eiga erfitt upp
á reiðskjóta og þaðan út í náttúruna.
Hann skipaði mér að taka rúntinn
með þeim. Og allt í einu sat ég með
þessum krökkum í rútu á hringveginum á meðan við skiptumst á að
hjóla og deildi með þeim svefnaðstöðu og matarborði, krökkum sem
höfðu lent í alls konar mótlæti í æsku
– og þarna áttaði ég mig á því að ég
ætti síðastur manna að væla.“

Á endanum má
rekja fall
WOW til
minna
mistaka,
ekki annarra.

Við horfum yfir Hvammsvíkina
sem hann hefur ásamt Grímu og foreldrum sínum byggt upp á undanliðnum árum: „Þetta verkefni kom
fyrr upp í hendurnar á mér en ég átti
von á,“ segir hann með glott á vör.
„Mér var kippt niður á jörðina, akkúrat þessa hér sem blasir við okkur.“
Og hugmyndafræðin er klár, segir
hann ákveðinn og meinar sjálfbæra
ferðaþjónustu upp á tíu fingur. Hér
komist menn í náttúrunnar skjól;
ferðamaðurinn sem gisti Hvammsvík vakni undir dúnsæng, úr æðarvarpinu í kring, gangi niður að vatni
og veiði sér silung í hádegismatinn
með heimasprottnum kartöf lum
og grænmeti, gangi svo saddur á
fjöllin í kring, fari á kajak um fjörðinn, eða renni fyrir lax, uns hann
njóti sjóbaðanna sem verða opnuð
næsta vor, en þar sé 90 gráðu heitu
vatni blandað saman við sjó svo úr
verður einstök veröld ferskleikans í
flæðarmálinu, en í kvöldmat sé svo
matur úr héraði, snæddur í gömlu
hlöðunni þar sem menningin flæðir
milli veggja fram á nótt.
„Hér sameinast það alþjóðlega
og staðbundna í einum punkti. Og
hér sjáum við stóru breytinguna.
Fyrir tíu árum var kallað eftir fleiri
álverum. Núna er kallað eftir 
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 meiri náttúruvernd. Og Ísland
skorar þar hæst allra þjóða á norðurslóðum með öllu sínu ósnortna
víðerni, hreinu vatni og lofti – og
öryggi,“ segir Skúli, minnugur þess
hvað ferðamaðurinn vill. „Hingað
mun New York-búinn koma sem
aldrei hefur komið við mold eða séð
lifandi fisk.“
Hvernig gengur uppbyggingin?
„Furðuvel, enda mikil vinna að
baki og jafnframt sú hugsun okkar
Grímu að ganga í öll störf. Hún segir
að ég sé bestur með skítaburstann í
höndum á meðan hún sinni innanhússhönnuninni.“
Til Kanada og aftur heim
Hann segir húmorinn fyrir sjálfum
sér hafa hjálpað á síðustu árum, en
einnig hitt, að nú loksins geti hann
horft á WOW og sína gömlu sjálfsmynd úr fjarlægð – og allt það heila
ævintýri sem byrjaði eftir að Skúli
flutti frá Kanada árið 2008, sterk
efnaður maðurinn að aflokinni sölu
á netfyrirtækinu OZ til Nokia fyrir
330 milljónir dala, en örfáum árum
áður hafði hann ásamt nokkrum
félögum bjargað OZ með naumindum frá þroti þegar netbólan
sprakk, á tímum þegar hlutabréf í
stórfyrirtækjum á borð við Ericson
hrundu um 97 prósent á svipstundu.
Viðbragð OZ-verja var að loka öllum
skrifstofum OZ utan einnar og
fækka starfsmönnum úr 220 í 19.
„Þarna kynntist ég því hversu
hratt veður geta skipast í lofti,
jafnt til hins verra og betra. Það
var magnað að sjá hversu hratt við
náðum að koma fyrirtækinu í gang
á ný, sem sést best á því að starfsmenn þess voru orðnir 200 þegar
við seldum það.“
Og hann hugsar sig um: „Þessi
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Það sem á að heita
ógerlegt er bara skoðun, ekki staðreynd.

Skúli Mogensen í Falcon Crest, gamla byrgi bandamanna í Hvammsvík sem
hann og Gríma hafa breytt í glæsilega íbúð.

minning og reynsla hefur hjálpað
mér mikið við að koma mér í gegnum núverandi lægð, enda sýnir hún
hvað hægt er að gera ef allir leggjast
á eitt og halda haus.“
Hvers vegna selduð þið OZ?
„Við vissum af hverfulleikanum í
netheimum, vorum rækilega minntir á hann þegar allt sprakk fáeinum
árum fyrr. Og svo var tilboð Nokia
einfaldlega of gott til að trúa því að
annað betra kæmi síðar.“
Skúli flutti heim ásamt þáverandi
konu sinni og börnum þeirra hjóna
þegar Ísland var í félagslegri upplausn, svo fordæmalausri, að ósk
þáverandi forsætisráðherra um
blessun guðs, þjóðinni til heilla,
virtist ekki ætla að rætast. Í tilviki
Skúla tóku við alls konar fjárfestingar í fyrirtækjum og fjármálasjóðum, svo sem MP-banka sem
síðar varð Kvika, „en mér fannst
galið á þessum tíma þegar ríkið sat
uppi með alla viðskiptabankana
þrjá að einkaframtakið hefði ekkert
fram að færa á þessu sviði.“

En svo fór þér að leiðast?
„Ójá, ég sat bara í stjórnum og taldi
peninga og lét mér leiðast. Ég var
ekki hamingjusamur, mig vantaði
áskorun. Ég fann að eðlislæg framtakssemi var farin að dofna og áttaði
mig öðru fremur á því að kyrrseta á
ekki við mig. Mig þyrsti í að komast
aftur í frumkvöðlastólinn og byggja
eitthvað upp, en vissi jafnframt að
það yrði að vera stórt og krefjandi
verkefni svo mér myndi ekki leiðast.
Ég fór því að hugsa út fyrir kassann
og áttaði mig smám saman á því
hver samlegðaráhrifin af hnattstöðu
landsins og náttúrugersemum þess
eru mikil.“
Þetta var þitt WOW?
„Já, akkúrat, augu mín opnuðust.“
Og einkunnarorðin komu til sögunnar?
„Já, heimsyfirráð eða dauði, ekkert
minna,“ svarar Skúli og hlær, en segir
svo ákveðið að hugsunin hafi strax
orðið þessi: „Það sem á að heita ógerlegt er bara skoðun, ekki staðreynd.“
Hreinasta rugl í honum Skúla
Fyrsta flugið – og Skúli lygnir aftur
augunum – var til Parísar í maí 2012.
„En það voru allir á því að þetta væri
hreinasta rugl í honum Skúla,“ segir
hann sposkur á svip: „Enda töpuðum við meiri peningum á fyrsta
sumrinu en við höfðum nokkurn
tíma óttast. Svo það var annað hvort
að loka eða leggjast á bæn.“
Og hvað gerðist?
„Á þessum tíma var ég kominn
með nasaþefinn af því sem flugið
gæti gert fyrir land og þjóð. Ég lét því
slag standa, jók fjárfestingu mína
í WOW og tók sjálfur við stjórnartaumunum. Þar með hófst ballið
fyrir alvöru,“ segir Skúli og kímir:
„Ég horfði til öflugustu lággjalda-
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Skúli dregur
ekkert undan
í uppgjöri sínu
við sögu WOW:
„Ég missti
fókusinn. Ég
fór að hugsa
meira um vöxt
Icelandair en
það sem WOW
gerði best.“

Ég fór að máta félagið
við sjálfan mig, frægðina, uppganginn og
arðinn frekar en að
vera trúr upphaflegu
lággjaldastefnunni eins
og Ryanair og Wizzair
hafa gert alla tíð.

flugfélaganna sem höfðu vaxið og
dafnað í kringum okkur og WOW
fylgdi þeim eftir með tilheyrandi
látum. Þetta kallaði á frumlegar
uppákomur í markaðssetningu sem
mörgum fannst ekki hæfa flugfélagi,
en við notuðum netið og samfélagsmiðla mjög grimmt. Fyrir vikið varð
sætanýtingin yfir 90 prósent á svo
til öllum okkar flugum þrátt fyrir
gríðarlega fjölgun áfangastaða á
sama tíma.“
Haustið 2012 tók WOW yfir
Iceland Express og fékk fullt flugrekstrarleyfi um líkt leyti „á mettíma“, eins og Skúli orðar það með
ljóma í augum. Og svo hófst Ameríkuf lugið vorið 2015 með nýjum
Airbus-vélum sem markaði stærstu
kaflaskilin, en við það snarbatnaði
reksturinn með vaxandi flugflota
og fleiri áfangastöðum: „Það spáðu
margir því að Ameríkuflugið færi
með f lugfélagið, en staðreyndin
er sú að árið 2015 skilaði það hálfs
annars milljarða hagnaði og ári
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seinna var gróðinn fjórir milljarðar. Þar með var búið að greiða fyrir
alla uppbygginguna og gott betur,
nokkuð sem engan óraði fyrir.“
Allir þekkja velgengni WOW,
Skúli, en hvað klikkaði?
„Við hættum að vera lággjaldaflugfélag. Það er misskilningur að
fyrirtæki á þessu sviði verði lággjaldaflugfélög við það eitt að bjóða
lág fargjöld. Það verður líka að hafa

lágan rekstrarkostnað og litla yfirbyggingu. Eina leiðin til þess er að
hafa einsleitan f lota, yfir 90 prósenta sætanýtingu, fljúga vélunum
400 tíma á mánuði, selja allt í gegnum netið og hafa einfaldleikann að
leiðarljósi. Því miður misstum við
sjónar á þessu.“
Hvernig þá?
„Með því að bæta breiðþotum
við f lotann, bjóða betri sæti og

fjölga áfangastöðum um of. Ég fór
að máta félagið við sjálfan mig,
frægðina, uppganginn og arðinn
frekar en að vera trúr upphaflegu
lággjaldastefnunni eins og Ryanair
og Wizzair hafa gert alla tíð. Raunar
með svo góðum árangri að hvorugt
þurfti ríkisaðstoð á tímum farsóttar. Ég missti fókusinn. Ég fór að
hugsa meira um vöxt Icelandair en
það sem WOW gerði best.“

Ráðlagt að fara í gjaldþrot
Á útmánuðum 2019 reyndi Skúli
og aðrir stjórnendur WOW að rifa
seglin með því að skila breiðþotunum og viðsnúningurinn varð
strax nokkur: „Reksturinn batnaði
hratt þrátt fyrir óvægna umfjöllun
og ég varð sannfærðari um það með
hækkandi sól að svona stórt félag
með 80 milljarða veltu kæmist fyrir
vind. En umfangið reyndist of 
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Fuglinn Fönix
flaug of hátt
eins og fleiri
á myndinni.
Spurður hvaða
ráð hann gæfi
sjálfum sér,
færi hann aftur
á loft, svarar
Skúli: „Á meðan
beðið er eftir
rafmagnsvélum
myndi ég fá nýju
Airbus a220 sem
eru langdrægar
150 sæta vélar
sem ég tel henta
fullkomnlega
fyrir íslenskar
aðstæður.“

mikið og tíminn of knappur á þeim
hluta ársins þegar eftirspurnin er
minnst.“
Skúli tapaði öllu sínu, sjálfsmynd
inni og sjóðunum. Honum var ráð
lagt að fara í persónulegt gjaldþrot
en þráaðist við. Með falli WOW,
einu og sér, tapaði hann fjórum
milljörðum, en þess utan skuldaði
Skúli og félög hans annað eins, sem
hann er að greiða niður með sölu
fasteigna, jarða, verðbréfa og lista
verka „og sú vinna er í fullum gangi,“
viðurkennir hann fúslega og metur
það svo að með aðstoð fjölskyldu
og vina klári hann sín mál. „Þetta
virtist að vísu vonlaust í farsótt
inni, enda var landinu lokað, en nú
er allt breytt, markaðir og fasteignir
í methæðum og það hefur hjálpað
mér mikið í þessu uppgjöri.“
Myndirðu gera þetta allt aftur?
„Tvímælalaust.“
Ertu viss?
„Algjörlega. WOW er ævintýri lífs
míns og ég hefði ekki viljað missa
af einum degi í allri þeirri rússi
banareið sem rekstur félagsins var.
Þarna var samankominn ótrúlegur
hópur fólks sem bjó til einstaka
stemningu og liðsheild sem vann
kraftaverk á hverjum degi. Ég sakna
þess gríðarlega að hafa ekki fengið
tækifæri til að klára það mikla starf

Við Gríma erum rétt að
byrja okkar ævintýri.
Hún hefur mátt þola
umtalið, allt frá því við
byrjuðum saman, sem
auðvitað vakti athygli
vegna 20 ára aldursmunar.

sem WOW-liðið var búið að byggja
upp og var einstakt á heimsvísu. Við
vorum ein stór fjölskylda.“

Félagsheimilið Húnaver ásamt öllu sem því tilheyrir

Einstakt tækifæri
- Gistiheimili við þjóðveg 1 til leigu
•

Gistiheimili, sex fullbúin herbergi

•

Veitingasalur ásamt fullbúnu eldhúsi

•

Stórt tjaldsvæði og mjög góð grill- og
eldunaraðstaða sem og hreinlætisaðstaða

•

Fallegur skógarreitur til útivistar

•

Stór hlaða innréttuð sem veisluaðstaða

•

Hesthús ásamt beitarhaga

•

88 m2 íbúð fyrir leigutaka á staðnum

Gríma er miklu meiri töffari en ég
Hann segir f lugið vera einstaka
atvinnugrein og að hennar bíði
stórkostlegar áskoranir: „Það
verða straumhvörf á næstu árum
þegar rafmagnsflugvélar verða að
veruleika. Þær verða ekki aðeins
umhverfisvænni, hljóðlátari og
langdrægari heldur mun rekstrar
kostnaður f lugfélaga lækka um
allt að 30 prósent á svipstundu.
Og staðan verður þá þessi: Ísland
verður orkustöð fyrir allt flug á milli
Evrópu, Ameríku og Asíu þar sem
hagkvæmi og hreini rafáfyllingar
staðurinn í Keflavík verður í lykil
hlutverki,“ segir Skúli, dreyminn á
svip.
Þú ert aftur kominn á flug?
„Auðvitað. Og við þetta mun
draumur minn rætast um að gera
öllum kleift að ferðast. Flugmiðinn

sjálfur verður allt að því ókeypis.
Flugfélögin munu þurfa að standa
sig miklu betur í þjónustu og bjóða
farþegum meiri og betri upplifun,
bæði fyrir og eftir f lug. Þar með
verða hliðartekjur f lugfélaganna
aðalatriði og flugfélög fara aftur að
bjóða upp á upplifun, í staðinn fyrir
að vera bara í gripaflutningum.“
Ég hélt þú værir lentur hérna í
Hvammsvíkinni?
„Veistu, ég vona að mig hætti aldr
ei að dreyma og hugsa stórt hérna í
sveitinni, en vel að merkja, í Hval
firðinum hef ég líka lært að leita
ekki langt yfir skammt og finna það
sem skiptir mig mestu máli í lífinu.
Við Gríma erum rétt að byrja okkar
ævintýri. Hún hefur mátt þola
umtalið, allt frá því við byrjuðum
saman, sem auðvitað vakti athygli
vegna 20 ára aldursmunar. Og vel
að merkja, hún var alltof ung í huga
mér í fyrstu, enda féll ég ekki fyrir
henni fyrr en mörgum árum eftir
fyrstu kynni, þegar hún hafði sem
flugfreyja hjá WOW elt drauma sína
út fyrir landsteinana og lagt stund á
nám í innanhússhönnun. Og henni
er ekki fisjað saman,“ segir Skúli og
nú nær brosið til augnanna. „Einu
sinni fældi hundur hér í Hvamms
víkinni fjárhóp úr Brynjudalnum
svo ég varð að hendast á fjórhjóli
upp um allar hlíðar til að bjarga
hjörðinni. Þegar ég kom til baka
fann ég Grímu hvergi, fyrr en ég sá
hana ganga á land niðri í vík, kvik
nakta, eftir að hafa synt eina 50
metra á haf út til að bjarga þar einni
kindinni á land. Gríma er miklu
meiri töffari en ég.“
Og talandi um Grímu. Hún hring
ir undir lok samtalsins. Jaki er kom
inn með smávægilega pest. Skúli
eigi að aka í bæinn eftir lyfjum.
Helst sem fyrst. En einmitt þannig
er lífið. n

Húsnæðið er laust frá og með 1. janúar 2022.
Senda skal umsókn fyrir 1. desember nk.
á netfangið einar@hunavatnshreppur.is.
Nánari upplýsingar:
Einar Krisján Jónsson sveitarstjóri í síma 455 0010
og 842 5800. Áskilinn er réttur til að taka hvaða
umsókn sem er eða hafna öllum.

Húnavatnshreppur
hunavatnshreppur.is

Skúli og Gríma, ásamt Jaka og litla bróður í móðurkviði sem nú er nýfæddur.
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Því barnabörnin hafa
frá svo mörgu að segja
Hágæða heyrnartækin frá Beltone Imagine™ geta valdið straumhvörfum í lífi þínu og
þinna. Njóttu þess að heyra betur með nýrri kynslóð heyrnartækja sem skilar einstökum
hljómgæðum og tengist beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú tengist
fólkinu þínu betur þegar þú leggur við hlustir með Beltone Imagine™. Komdu
í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is
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Ian Schrager hér ásamt viðskiptafélaga sínum og vini Steve Rubell, en saman
ráku þeir Studio 54 í 33 mánuði. Steve lést árið 1989. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Gestir Studio 54 áttu það sameiginlegt að vera með einbeittan skemmtanavilja. Ian segir galdurinn hafa verið frelsið sem fólk upplifði á staðnum.
Jerry Hall, Andy
Warhol, Debbie
Harry, Truman
Capote, og
Paloma Picasso
voru meðal
fastagesta á
Studio 54.

Ian Schrager hér á heimili sínu á Manhattan þar sem hann býr ásamt fjölskyldu sinni. 

MYND/CHAD BATKA

Vildi ekki vera stærstur - bara bestur

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

Ian Schrager er risanafn í
fasteigna- og hótelgeiranum
vestanhafs, en löngu áður en
hann setti á laggirnar hótelkeðjuna Edition, sem opnar
formlega hótel hér á landi í
næsta mánuði, stofnaði hann
frægasta næturklúbb allra
tíma, Studio 54 í New York.

Það gerði hann í um eitt ár en einn
kúnnanna, Steve Rubell, átti eftir
að verða mikill áhrifavaldur í lífi
hans. Saman stofnuðu þeir frægasta
skemmtistað sögunnar, Studio 54 á
Manhattan, New York, þar sem stórstjörnur á við Mick Jagger, Andy Warhol, Elizabeth Taylor, David Bowie og
Jackie Onassis voru fastagestir.

an Schrager er ekki arkitekt
og ekki hönnuður en hann er
hugmyndasmiðurinn á bak við
fjölmörg hótel og glæsibyggingar, í hans huga snýst þetta
allt saman um að skapa upplifanir.
„Ánægjan felst í því að sjá fólk
njóta húsnæðisins eða hugmyndarinnar sem þú skapaðir fyrir það. Ég
vissi ekki að það væri eitthvað sem
veitti mér ánægju fyrr en ég fór að
starfa við það. En í dag er ég sannfærður um að einmitt þetta sé ástæðan fyrir því að ég er í þessum geira.“
Ian fæddist í Bronx, ólst upp í
Brooklyn og býr nú á Manhattan.
Þó hverfin séu öll í New York eru
þau ólík um ansi margt og segist
hann hafa tekið það besta úr hverju
þeirra. Hann lærði lögfræði og starfaði hjá lögmannsstofu í þrjú ár. „Svo
var sonur einhvers stórlaxins ráðinn
til stofunnar og þeir létu hann hafa
skrifstofuna mína. Það ergði mig svo
ég sagði upp og fór að starfa sjálfstætt.“

Sá raðirnar fyrir utan klúbbana
„Ég vann í að halda lánardrottnum
hans góðum. Hann var á kafi í veitinga- og fasteignageiranum en vantaði fjármagn. Hann var nokkrum
árum eldri en ég en ég þekkti hann
frá því á háskólaárunum og okkur
varð f ljótt vel til vina.“ Ian segir
þetta hafa verið á miðjum áttunda
áratugnum þegar „baby boomers“
kynslóðin, sem er fædd á árunum
1946 til 1964, var að flytjast til New
York borgar.
„Ég man eftir að hafa gengið um
borgina og séð fólk standa í löngum
röðum fyrir utan næturklúbba og
taka jafnvel við töluverðri niðurlægingu til þess að komast inn og
það gegn greiðslu. Ég hugsaði með
mér að þetta væri bissness sem við
ættum að taka þátt í,“ rifjar Ian upp
og bætir við: „Ef ég hefði nú vitað þá
hversu langar sumarnæturnar eru á
Íslandi hefði ég opnað minn fyrsta
klúbb þar.“
Ian rifjar upp hvernig hann og

I

Steve gerðu áætlun um opnun fjögurra næturklúbba. „Við opnuðum
fyrsta klúbbinn í Boston, sá klúbbur
var fyrir samkynhneigða. Þá lærði
ég hvernig töfrarnir verða til: Með
því að láta öll smáatriðin smella.
Þetta er svolítið eins og að setja upp
leiksýningu og ég man eftir að hafa
sagt við Steve að ég treysti mér til að
gera þetta – ég kynni það. Við opnuðum einnig klúbb í Queens, en á
sama tíma gekk fjöldamorðinginn
sem kallaður var Son of Sam laus og
skaut ungt fólk sem lét vel að hvort
öðru í bílum. Það var ekkert sérlega
gott fyrir viðskiptin,“ segir Ian.
Studio 54
„Við ákváðum því eftir sex mánaða
starfsemi að færa okkur og sáum
húsnæði Studio 54 til leigu og skrifuðum undir leigusamning. Við
vorum fullir eldmóðs og það var
ákveðið afrek að ná að opna klúbbinn sex vikum síðar.“
Húsnæðið hafði áður hýst leikhús
og stóð við 54. stræti, en þaðan kom
nafnið. „Næturklúbbastarfsemin
var enn svolítið í bílskúrunum ef
svo má að orði komast, eins og rokkið byrjaði og tölvugeirinn. Það voru
því ekki margir sem sérhæfðu sig í
hljóðkerfum og lýsingu. Auk þess
sem samkeppnisaðilarnir höfðu
séð til þess að þessir örfáu sem það
gerðu neituðu að vinna fyrir okkur

Steve. Við leituðum því til ljósahönnuðar sem hafði starfað heilmikið á Broadway, meðal annars
með Bob Fosse,“ lýsir Ian, en Bob
þessi leikstýrði meðal annars sögulegum söngleikjamyndum eins og
All that Jazz og Cabaret.
„Hann lagði til að við myndum
viðhalda heilmiklu úr leikhúsinu
sem húsið hafði áður hýst og það
varð grunnurinn að þessu öllu.
Fólkið sem mætti var stjörnurnar
og dansgólfið var sviðið og Studio
54 sló undir eins í gegn.“
Opnunarkvöldið
Við vorum hálf dofnir á opnunarkvöldinu,“ segir Ian og rifjar upp að
foss sem stóð á miðju gólfi virkaði til
að mynda ekki. „Við vorum enn að
græja það síðasta þegar gestir fóru
að streyma inn. Ég man að Steve
krafðist þess að ég klæddist jakkafötum svo það varð einhver að fara
með mér á síðustu stundu að kaupa
þau, enda hafði ég ekki leitt hugann
að neinu nema klúbbnum sjálfum.
Við Steve vorum ekki með skýra
verkefnaskiptingu en gerðum það
sem okkur leið best með. En þar sem
við vorum góðir vinir og traustið
okkar á milli gott, varð þetta í raun:
einn plús einn verður fjórir. Eða
fimm,“ lýsir Ian.
„Ég hafði misst báða foreldra
mína á skömmum tíma auk þess 

Fólkið sem
mætti var
stjörnurnar og
dansgólfið
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og Studio
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Fullt hús af lífi

Það er alltaf nóg um að vera í Borgarleikhúsinu. Finndu sýningu
við þitt hæfi og bókaðu sæti. Við hlökkum til að taka á móti þér!

Fjölbreytt úrval sýninga á næstunni
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 sem systir mín barðist við alvarleg veikindi. Ég áttaði mig í raun
ekki á því fyrr en síðar, en ég hafði
verið á erfiðum stað í þó nokkurn
tíma, en þráhyggja mín með Studio
54 náði mér upp úr þessari ládeyðu.
Þetta voru frábærir tímar.“

Við náðum vel saman
og langaði að gera
einstök hótel sem ekki
finnast í bæklingum og
myndu ekki líta út eins
og önnur hótel.

Skammaðist sín fyrir fortíðina
Ian viðurkennir þó fúslega að
lengi vel hafi hann átt erfitt með
að horfast í augu við fortíð sína í
næturklúbbsbransanum. Eigendurnir voru sakfelldir fyrir skattsvik
og Studio 54 lokað árið 1980, eftir
aðeins 33 mánuði í rekstri.
„Vanalega man maður það góða
og gleymir því slæma en það var
ekki raunin með mig í þessu tilfelli.
Þegar metnaður minn var farinn að
standa til annarra hluta skammaðist ég mín fyrir fortíðina. En ég
komst svo yfir það nýlega,“ segir
Ian, en heimildarmynd um Studio
54 kom út fyrir nokkru og tók hann
þátt í gerð hennar.
Algjört frelsi
„Ég er ekki viss um hvert svarið er,“
segir Ian aðspurður um hverjir töfrarnir á bak við vinsældir þessa sögulega klúbbs hafi verið.
„Steve skapaði orðið „boutique hotel,“ það var hans leið til
að útskýra fyrir fólki hver hugmyndin væri. Ef verslunarmiðstöð
er að reyna að vera allt fyrir alla er
„boutique“ með ákveðna hugmynd
og hvernig eigi að nálgast hana. Við
töpuðum reyndar eignarhaldi yfir
orðinu, sem nú er hluti tungumálsins
og allir með sína eigin túlkun á því,“
segir Ian, en saman fóru þeir félagar
í hótelgeirann eftir Studio 54-ævintýrið.
„Nú til dags er sjaldgæft að við
fáum að upplifa algjört frelsi. Gestir
Studio 54 höfðu engar áhyggjur af
því að ævintýri næturinnar drægju
dilk á eftir sér daginn eftir. Fólk
mætti til að skemmta sér og vera það
sjálft. Ef stórstjarna stóð við hlið þér
var þér skítsama. Þetta snerist um
skemmtun. Ég held að frelsið sem við
náðum að skapa með fólki frá ólíkum bakgrunni og stéttum hafi búið
til ákveðna ringulreið og tilfinningu
um að hvað sem er gæti gerst.
Hótelin eðlilegt framhald
Nú fjörutíu árum síðar er þetta

þess að slá hraðar. Við höfðum
okkar eigin trommutakt og iðnaðurinn þurfti það. Einhverra hluta
vegna er nýjum hugmyndum ekki
endilega gert hátt undir höfði í
hóteliðnaðinum, kannski vegna
hluthafanna,“ segir Ian.

Edition hótelið í Shanghai er gullmoli fyrir aðdáendur fallegrar og stílhreinnar hönnunar. 

Hér má sjá einstaka hönnun West Hollywood, Times Square og London Edition hótelana. 

enn markmið okkar á hótelunum.
Að veita fólki frelsi til að gera það
sem það langar til. Ég held að það sé
lykillinn að velgengninni. Fólk talar
enn þann dag í dag meira um Studio
54 heldur en til að mynda Woodstock-hátíðina, sem var á svipuðum
tíma, svo þetta hlýtur að vera djúpstætt.“
Við sölu Studio 54 fengu þeir Ian
og Steve greitt með hlutabréfum í
hóteli og þannig færðu þeir sig yfir
í þann geira. „En fyrir okkur var
hótel eðlilegt framhald af næturklúbbi. Við vildum sjá til þess að
fólki liði vel og skemmti sér. Þetta
er þó flóknari og siðmenntaðri bissness. Fólk sem starfar á næturklúbbi
lítur út eins og vampírur á daginn og
á erfitt með að halda eðlilegri rútínu,“ segir Ian, en bendir á að hvort
sem það sé rekstur veitingastaða,
næturklúbba eða hótela þá snúist
þetta allt um þjónustu.

Betri gluggar - betri heimili
Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

Víkurhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sím i 4 12 170 0 - idex @ i d ex .i s

www.idex.is

Einstök stemning á Edition
Ian er hugmyndasmiðurinn á bak
við Edition hótelkeðjuna sem opnar
hótel hér á landi í næsta mánuði.
Hugmyndin á bak við keðjuna er að
skapa einstaka stemningu þar sem
gestir blanda geði við heimamenn
innan um vandaða hönnunina.
„Þegar Edition opnaði upphaflega talaði fólk um að við værum
að reyna að skapa næturklúbb í
lobbíinu en ekkert gæti verið fjær
sannleikanum. Hugmyndin var
þó að skapa þessa sömu eldfimu
stemningu þegar fólk hittist. Við
vildum ekki búa til næturklúbb en
við vildum að ef þig langaði að fara
á aðalstaðinn í borginni sem þú ert
að heimsækja, þá þyrftir þú bara að

MYND/NIKOLAS KOENIG

MYNDIR/NIKOLAS KOENIG

fara niður í lobbíið, en þetta væri
lágstemmt.“
Þegar blaðamaður hefur orð á
því hversu augljóst það virðist að
taka frekar á móti gestum í lifandi
og skemmtilegri stemningu heldur
en að þeir gangi beint inn í kuldalega gestamóttöku svarar Ian: „Allar
frábærar hugmyndir eru augljósar.“
Vildi láta hjörtun slá hraðar
Eftir að hafa verið í hótelgeiranum í
nokkra áratugi fór Ian á fund stjórnenda Marriott-keðjunnar með hugmyndina að Edition.
„Ég hafði opnað og starfrækt hótel
um árabil og hafði aldrei áhuga á
að vera stærstur, ég vildi bara vera
bestur. Og ég hafði náð því. Ég vann
kannski að hóteli í tvö til þrjú ár,
opnaði og það sló í gegn. Þá fóru
aðrir hóteleigendur að velja úr það
sem þeim líkaði, eins og krakkar í
nammibúð og herma eftir. Ég er ekki
einn þeirra sem tek því sem hrósi
þegar hugmynd minni er stolið.
Þetta er mín hugmynd! Ég fór því að
hugsa að það gæti verið gaman að
fara í samstarf við stóra keðju og við
myndum opna svo hratt að það yrði
erfitt að herma eftir okkur.“
Ian fór á fund framkvæmdastjóra
Marriott og þeir náðu vel saman. „Ég
fann strax að hann væri mikill hönnunaraðdáandi. Allir bestu hótel
rekendurnir elska hönnun, þetta er
ekki viðskiptafólk eða markaðsfólk
heldur fólk sem vill opna flott hótel.“
„Við náðum vel saman og langaði að gera einstök hótel sem ekki
finnast í bæklingum og myndu
ekki líta út eins og önnur hótel. Það
væri tekin áhætta. Hugmyndin var
að þegar fólk gengi inn færu hjörtu

Ný afstaða og nálgun
Aðspurður hvernig viðbrögðin hafi
verið þegar „boutique“ hótel-maðurinn fór í samstarf við stóra keðju
segist Ian ákveðinn í að láta slíka
gagnrýni ekki snerta sig.
„Varan var ekki að fara að vera lakari, ekki minna sérstök eða minna
sérsniðin. Þetta var ný hugmynd að
keðju. Ný afstaða og nálgun. Hvert
og eitt hótel er sérstakt og ber augljós
merki þess staðar sem það stendur í.
Þegar þú heimsækir hótelið í Reykjavík muntu hugsa að þetta hótel gæti
hvergi annars staðar verið.“
Það skiptir Ian augljóslega máli
að einkenni hvers staðar séu höfð í
hávegum og það sé hluti upplifunarinnar. „Ég man að ég fór einu sinni
til Parísar með Steve og hann vildi
borða á McDonalds en ég tók það
ekki í mál að borða á McDonalds í
París.“
Mómentið fyrir Ísland
Glæsilegt Edition hótel hefur risið
við höfnina í Reykjavík, hótelið
er nú opið í forsýningu en formleg opnun verður 9. nóvember.
Aðspurður hvers vegna ákveðið
hafi verið að opna Edition á Íslandi,
en fyrir eru hótel í stórborgum á
við London, New York, Róm, Dubai,
Tókýó og Shanghai, segir Ian:
„Ég hugsa út fyrir boxið og sé það
sem aðrir sjá ekki. Núna er mómentið fyrir Ísland. Ég finn orkuna. Unga
fólkið er að tala um það, enda lifandi næturlíf og mikil tenging við
náttúruna. Ísland er ólíkt öllum
öðrum stöðum í heiminum,“ segir
Ian sem er spenntur fyrir opnuninni
hér á landi.
„Fyrsta tenging mín við Ísland
er einvígi Bobbys Fischer og Boris
Spasskys árið 1972 en ég var algjörlega heillaður af uppreisnarmanninum Fischer. Ég man eftir að hafa
skoðað ljósmyndir í LIFE-tímaritinu
af íslenskri náttúru og aldrei séð
annað eins.“
Þegar blaðamaður segir Ian að
hinsta hvíla Fischers sé á Íslandi er
eins og hringnum sé lokað og hann
verður uppnuminn.
Neitar að setjast í helgan stein
Ian varð 75 ára gamall í sumar og
aðspurður hvernig hann haldi
fullri starfsorku og svo frjóum huga
svarar hann: „Mitt leyndarmál er að
ég nýt þess sem ég geri. Það er ekki
vinna fyrir mér og aldur er bara
aldur. Þegar ég varð sjötugur gat ég
ekki einu sinni komið því í orð.
Ég held áfram á meðan ég geri
þetta vel. Ég er enn að gera þetta
vel og held enn að við gerum þetta
betur en allir aðrir,“ segir Ian og
vonast til að halda fullri starfsorku
í það minnsta næstu tíu árin.
„Að setjast í helgan stein er eins
nálægt dauðanum og hægt er að
komast. Ég held að þetta snúist
um forvitni, ég er forvitinn um alla
hluti. Ég sé hluti sem aðrir sjá ekki
og þeir hafa þýðingu fyrir mér, eins
og það að Bobby Fischer sé jarðaður
á Íslandi. Þetta er lykillinn að æskubrunninum,“ segir hann að lokum
og biður um upplýsingar um greftrunarstað Fischers. n
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Þær Sigríður
og Alda segja
stjórnendur
hafa þurft að
líta inn á við í
heimsfaraldri.

En það er
staðreynd
að þegar
horft er til
þróunar
starfa í
framtíðinni þá
eiga um
það bil 50
prósent
eftir að
hverfa, 30
prósent
eftir að
þróast, og
20 prósent
eftir að
vera eins.
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Alda

Ef starf þitt hverfur ekki mun það breytast
Þær Alda Sigurðardóttir og
Sigríður Sandholt vinna
saman að nýju fyrirtæki,
Fræðslu, sem þær segja
stofnað til að bregðast við
ákalli stjórnenda, í ljósi þeirra
miklu breytinga sem nú
ganga yfir á vinnumarkaði.

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

A

lda Sigurðardóttir hefur
undanfarinn áratug
starfað við stjórnendaþjálfun fyrir einstaklinga og fyrirtæki í gegnum fyrirtæki sitt Vendum. Byggir
hún nýtt fyrirtæki á þeirri reynslu
ásamt því að sækja í reynslubanka
Sigríðar Sandholt, framkvæmdastjóra. Sigríður býr að áralangri
reynslu af stjórnun úr f lugiðnaði
og þekkir vel áskorunina sem felst
í því að taka ábyrgð á eigin starfsþróun, sem þeim stöllum er tíðrætt
um þegar við setjumst niður og
ræðum þróun starfa í heimsfaraldri
og fjórðu iðnbyltingunni.
„Með tilliti til Covid held ég
að mörg fyrirtæki og sérstaklega
stjórnendur hafi þurft að líta inn á
við,“ segir Sigríður. „Allt þetta fýsíska samband sem þeir voru vanir
að eiga við starfsfólk sitt breyttist á
örskotsstundu. Stjórnendur þurftu
að hugsa hlutina upp á nýtt með tilkomu fjarvinnu og skilgreina hvað
það er sem þeir eru að leitast eftir frá
starfsfólki.“
Öllum hent heim á einu bretti
Sigríður bendir á að breytingarnar
hafi jafnvel kallað á aukin samskipti
og traust hafi skipt miklu máli.
„Þegar fólk er ekki á sama staðnum
skiptir miklu að treysta og vera í
góðum og miklum samskiptum við
fólkið sitt.“ Hún segir mörg fyrirtæki hafa gert þetta mjög vel, haldið
svokallaða „tékk-inn“-fundi og jafnvel talað meira saman en þörf hafi
verið á. „Því í rauninni var öllum
bara hent heim á einu bretti og ég
held að því hafi fylgt gríðarlega
mikill lærdómur fyrir stjórnendur
sem hreinlega þekktu ekki þetta
starfsumhverfi,“ segir Sigríður og
Alda bætir við:
„Þetta er samt ekkert nýtt, fjarvinna er búin að vera til staðar
lengi og sjálf hef ég unnið með

fjölda fólks rafrænt síðustu tíu ár
víða um heim. Bæði tækni- og hugbúnaðurinn er gamall og mörg
fyrirtæki hafa lengi haft fólk í fjarvinnu. Það hefur bara ekki verið
allur massinn – það er stóra breytingin. Ég vinn mest hér á landi og
hef oft boðið fólki að hitta mig rafrænt en nánast allir velja augliti til
auglitis. Ég skil það vel því það er
ekkert sem toppar þessa mannlegu
tengingu. Við erum félagsverur og
tengslin og traustið sem skapast
þegar þú hittir manneskju gerist
ekki eins hratt rafrænt. En engu að
síður er hægt að ná gífurlega miklum árangri með þeirri leið,“ segir
Alda og er sannfærð um að blandað
umhverfi sé framtíðin.
„Rétt fyrir Covid kom upp óveður
hér í bænum svo ég fékk viðskiptavini til að hitta mig rafrænt. Þannig
náði ég að ala upp nokkra stjórnendur í þessum rafræna heimi og
þeir sendu mér skilaboð þegar
Covid skall á og þökkuðu mér fyrir
að kynna sig fyrir Zoom – því þeir
voru þá stjörnurnar á sínum vinnustað þegar Covid-ið kom,“ segir hún
og hlær.
Breytum hraðast þegar við
höfum ekki val
„Tæknin er mjög einföld en þegar
við ætlum að hafa áhrif á hegðun
fólks til frambúðar eru tvær hvataleiðir, annars vegar viljum við sjá
ávinning í framtíðarsýninni eða þá
að það er einhver stór verkur eins og
Covid var og við bara verðum. Við
breytum hegðun hraðast þegar við
höfum ekkert val,“ segir Alda.
Þær eru sammála um að ýmsar
breytingar séu komnar til að vera og
stjórnendur muni svolítið flokka til
framtíðar hvað eigi heima rafrænt
og hvað ekki. „Skilvirkir upplýsingafundir sem ekki þarfnast mikillar umræðu verða þá áfram teknir
á netinu,“ segir Alda.
„Ég held að hybrid-módelið sé
komið til að vera. Við viljum flest
mannleg samskipti, hittast við
kaffivélina og fá hugmyndir,“ segir
Sigríður og í ljós kemur að hún lauk
námi í verkefnastjórnun í vor og
vann lokaverkefni um fjarvinnu.
„Viðmælendur mínir voru sammála um að framleiðni og skilvirkni

starfsmanna minnkaði ekki með
fjarvinnu. Annað hvort stóð hún í
stað eða jókst.“
Lífsgæði starfsmanna jukust
Sigríður bendir á að aukið frelsi hafi
að vissu leyti aukið lífsgæði starfsmanna. „Höfum við ekki f lest öll
verið föst í umferðinni á morgnana
með börnin í bílnum? Við erum
með pakkaða dagskrá en samt sem
áður ætlast vinnuveitandinn til þess
að þú sitjir á skrifstofunni í átta
tíma. Allt þetta púsluspil í daglegu
amstri fólks breyttist, en margir
áttu það til að sitja jafnvel of lengi
við tölvuna heima. Yfirmenn voru
farnir að hvetja fólk til að standa
upp og hreyfa sig og það eru ofsalega
góðir stjórnunarhættir, að huga að
vellíðan fólksins þíns. Þetta snýst
um sveigjanleika sem skiptir svo
miklu máli og þar er traustið stóra
málið.“
Alda bendir á að áberandi hafi
verið að þeim sem leið verst hafi
verið fólkið sem var sent heim án
þess að geta unnið heima, vegna
eðlis starfs þeirra. „Það segir töluvert um okkur sem manneskjur, að
fólkinu sem leið verst var það sem
var sent heim á launum en fékk ekki
að vinna. Við viljum gera gagn. Það
var það sem maður sá í Covid, að
fólk lagði rosalega mikið á sig því
það vildi sanna sig og standa sig,“
segir hún og viðurkennir að þar hafi
ótti um starfsöryggi líklega einnig
komið til.
Starfið mitt er að hverfa
Hún bendir á að þegar viðvarandi
ástandi er umbylt veki það mikið
óöryggi hjá starfsfólki.
„Ég skil það alveg, sérstaklega
hjá starfsfólki sem veit að starf þess
mun hverfa. Eðlilega kemur þessi
ótti hjá fólki sem er komið vel yfir
miðjan aldur og er ekkert endilega
að fara að skipta um starfsvettvang.
En góðu fréttirnar eru þær að ég
hef unnið með fólki sem er akkúrat
á þessum stað, fólk á besta aldri, en
hefur tekið ábyrgð á sinni starfsþróun. Þau hafa þá hugsað; „Starfið
mitt er að hverfa, hvað get ég gert?“
Mannshugurinn á það til að fara
í hamfarahugarfar og meirihluti
þjóðarinnar hugsar: „Hvað er það

versta sem getur gerst?“ í stað þess
að hugsa: „Hvað er það besta sem
getur gerst?“
„Þarna snýst þetta um ábyrgð
einstaklingsins á sinni þróun. Við
höfum auðvitað mismunandi tækifæri, mismunandi menntun og svo
framvegis. En það er staðreynd að
þegar horft er til þróunar starfa í
framtíðinni þá eiga um það bil 50
prósent eftir að hverfa, 30 prósent
eftir að þróast, og 20 prósent eftir að
vera eins.
Sannað að allir geti lært
Svo ef starfið þitt er ekki að fara að
hverfa þá er það allavega að fara að
breytast. Í stað þess að vera fórnarlamb breytinganna er því mikilvægt
að eiga þátt í að skapa þær og vaxa
í gegnum þær. Þarna eru við komin
að viðhorfinu og það er það sem
við höfum sjálf vald yfir,“ segir Alda
og bætir við: „Það er vísindalega
sannað að það geta allir lært, þó það
hægist aðeins á með aldrinum þá er
hæfnin ávallt til staðar. Eldri starfsmenn meta oft meira að fá tækifæri
til að læra sem hefur bein áhrif á
starfsánægju,“ segir hún.
Þær benda á að nú, þegar komið
sé að fjórðu iðnbyltingunni, sé
nauðsynlegt að viðhalda sér með
því að læra eitthvað nýtt.
„Ef þú ætlar ekki að læra og þróa
þig ertu svolítið að stimpla þig út.
Fólki líður vanalega ekkert vel í
breytingum og það er eðlileg tilfinning. En þá er mikilvægt að vera
meðvitaður um að það er eðlilegt að
líða illa tímabundið, ef maður veit
að það á eftir að skila manni árangri
seinna. Samkvæmt fullorðins
kennslufræði er örlærdómur eða
„micro learning,“ að skila miklu. Við
erum ekki að tala um að allir þurfi
að fara í háskólanám heldur snýst
þetta um að gera eitthvað smá á
hverjum degi til að slípa hæfni þína
og hugarfar,“ segir Alda.
„Stóra málið er að byrja að læra
og finna fókus. Spyrja hvað það er
sem gleður mig og nærir og hvar
liggja hæfileikar mínir? Ég er ekki
að segja að allir muni ná hámarks
árangri alltaf, en þannig ertu allavega að færast í þá átt sem þér líður
best með og líkur á árangri aukast,“
segir Alda að lokum. n
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Heilbrigð melting er
grunnur að góðri heilsu

Stefán Torfason, sterkasti maður Íslands, stundar erfiðar æfingar daglega með tilheyrandi álagi á líkamann. Hann finnur mikinn mun eftir að hann hóf að
taka inn bætiefnin frá Eylíf. „Þetta er í raun að halda mér gangandi,“ segir Stefán. Vörulínan Eylíf býður upp á fjórar vörutegundir.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sá sterkasti tekur Active JOINTS
Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is

Aflraunamaðurinn Stefán Torfason kynntist Happier GUTS og Active JOINTS frá Eylíf í
gegnum móður sína. Sportinu fylgir mikið álag á líkamann og meltinguna þar sem hann
borðar mikið. Hann finnur mikinn mun á sér eftir að hann hóf að taka inn bætiefnin. 2

2 k y nninga r bl a ð ALLT
Stefán er sterkasti maður Íslands
árið 2021. Hann stundar stífar
æfingar á hverjum degi og þegar
hann er ekki að æfa er hann að
hugsa um næstu æfingu, hvernig
hún geti verið sem best. „Ég set
rosalega mikið álag á hnén á
mér, olnboga og mjaðmir í öllum
þessum þungu lyftingum og bar
smíðum sem maður er að setja
líkamann á sér í gegnum. Ég finn
mikinn mun á fótleggjum og oln
bogum,“ segir Stefán.
„Ég þjáðist af bólgum, sérstak
lega í olnbogum og þær hafa
minnkað mikið. Þetta er í raun
að halda mér gangandi, ég get
æft af miklum ákafa eftir að ég
fór að taka Active JOINTS reglu
lega,“ segir Stefán. „Það var móðir
mín sem kynnti mig fyrir þessum
bætiefnum frá Eylíf. Ég prófaði
þau fyrst hjá henni, svo var ég í
Krónunni einhvern tímann, sá þau
og keypti. Ég hef ekki hætt að taka
þau inn síðan. Mér finnst þau virka
vel fyrir mig, finn mikinn mun
þegar ég er ekki að taka þau inn.
Þetta kemur sér vel í þessu sporti
sem ég er í.“
Stefán velur að nota vörurnar
frá Eylíf af því þær eru íslensk
fæðubótarefni. Auk Active JOINTS
tekur Stefán inn Happier GUTS
sem hann segir einstakt efni fyrir
mann eins og hann, sem þarf að
borða mikið. „Ég er að lyfta alls
konar grjóti, keppa í réttstöðulyftu
og draga vörubíla. Ég þarf að borða
nánast 7.000 kaloríur á dag. Það
er ekki hollt fyrir þig til lengdar.
Maður verður þrútinn og uppblás
inn og getur verið bumbult allan
daginn. Eftir að ég fór að taka inn
Happier GUTS, sem er fyrir melt
inguna, þá líður mér miklu betur í
líkamanum. Maður verður glaðari
yfir daginn,“ útskýrir Stefán.
„Aflraunir eru mjög óheilbrigt
sport fyrir líkamann en ég vil
auðvitað stunda það á sem heil
brigðastan hátt. Þá verður maður
að hugsa um allar hliðar næringar
lega séð. Ef maður finnur einhver
svona bætiefni sem hjálpa þá notar
maður þau hiklaust.“
Stefán segist hiklaust mæla með
Happier GUTS og Active JOINTS.
„Þetta er ekki bara fyrir fólk eins
og mig sem stundar lyftingar.
Móðir mín hefur líka tekið þetta
inn í dálítinn tíma og hún finnur
mikinn mun á sér. Þetta er í raun
fyrir alla.“
Úr hreinum íslenskum
hráefnum
Vörulínan Eylíf býður upp á fjórar
vörur, Active JOINTS, Stronger
BONES, Smoother SKIN & HAIR,
og Happier GUTS, allt vörur sem
hafa reynst fólki vel. Vörurnar
eru unnar úr hreinum, íslenskum
hráefnum, engum aukefnum
er bætt við og framleiðslan er
á Íslandi. „Vinsælasta varan er
Active JOINTS sem inniheldur
fjögur íslensk næringarefni og
margra ára rannsóknir sýna fram
á jákvæð áhrif þeirra,“ segir Ólöf
Rún Tryggvadóttir, stofnandi vöru
línunnar.
Active JOINTS er sérhönnuð
blanda sem inniheldur kalk
þörunga, smáþörunga, GeoSil
ica kísil og birkilauf. Margra ára
rannsóknir sýna fram á jákvæð
áhrif næringarefnanna á bein, liði,
meltingu og húð. Auk þess inni
heldur bætiefnið C- og D3-víta
mín. Happier GUTS inniheldur
einnig fjögur íslensk hráefni, þau
eru: Kítósan, unnið úr rækjuskel,
það eru náttúrulegar trefjar sem
reynast vel fyrir meltinguna og
draga í sig fituefni úr meltingar
veginum. Kalkþörungar, sem eru
mjög kalkríkir og innihalda 74
stein- og snefilefni úr náttúrunni.
GeoSilica kísillinn sem hefur
reynst vel og rannsóknir staðfesta
Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Vörulínan Eylíf býður upp á fjórar vörur úr hreinum íslenskum hráefnum. Active JOINTS, Stronger BONES, Smoother SKIN & HAIR og Happier GUTS.

Ég er að lyfta
grjóti, keppa í
réttstöðulyftu og draga
vörubíla. Ég þarf að
borða nánast 7.000
kaloríur á dag.

Rakel Jónas
dóttir hefur
glímt við bein
þynningu
og leitaði að
íslenskri, nátt
úrulegri vöru til
að takast á við
það. Hún valdi
Stronger Bones
og er mjög
ánægð með þá
vöru.

Stefán Torfason

virkni og að lokum fjallagrös sem
eru vel þekkt fyrir sín góðu áhrif á
meltinguna. Blandan er styrkt með
meltingarensímum, C-vítamíni,
krómi, joði og sinki.
Ólöf Rún stofnaði Eylíf vegna
þess að hana langaði að setja
saman þau frábæru hráefni sem
eru framleidd á Íslandi á sjálf
bæran hátt frá náttúrulegum auð
lindum landsins og auka þannig
aðgengi fólks að þeim hráefnum.
Framleiðslan fer fram á Grenivík
og þróun varanna er í samstarfi við
sérfræðinga frá Matís. ■
Eylíf vörurnar fást í öllum apó
tekum, Fjarðarkaupum, Hagkaupi,
Krónunni, Heilsuhúsinu, Mela
búðinni og Nettó. Ókeypis heim
sending af eylif.is. Fæðubótarefni
koma ekki í staðinn fyrir fjöl
breytta fæðu. Ekki ætlað börnum
eða barnshafandi konum. Ekki er
ráðlagt að taka meira en ráð
lagður dagskammtur segir til um.
Geymist þar sem börn ná ekki til

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Heilsan er dýrmætust
Rakel Jónasdóttir starfar sem snyrtifræðingur og vinnur oft mjög langa vinnudaga. Rakel hefur verið
greind með beinþynningu og þarf að fá nægilegt kalk og D-vítamín. Hún segir að Stronger Bones frá Eylíf
hafi reynst sér mjög vel til að styrkja sig.
Rakel segist hafa verið að prófa allar vörur frá Eylíf og líkað þær virkilega vel. „Þar sem ég hef verið með
beinþynningu hef ég þurft að passa mjög vel upp á að fá nægt kalk og D-vítamín,“ segir hún. „Þegar ég
heyrði um Stronger Bones frá Eylíf var ég mjög spennt að prófa þessa vöru, þar sem hún inniheldur nátt
úrulegt kalk og auk þess ríkulegt magn af stein- og snefilefnum sem öll eru fengin úr náttúrunni. Ég hef
fulla trú á að hrein, íslensk hráefni séu betri fyrir líkamann en þau efni sem eru venjulega í kalktöflum,“
segir hún. „Það er síðan bara bónus að þetta eru tuggutöflur sem eru mjög góðar á bragðið.“
Rakel segir að Stronger Bones hafi reynst sér mjög vel. „Ég vildi taka á vanda mínum og sporna við bein
þynningunni án þess að taka inn lyf. Ég finn mikinn mun á mér með Stronger Bones og það hefur komið
mér á óvart hversu góð áhrif það hefur á meltinguna,“ segir hún. „Ég hef líka prófað Smoother Skin & Hair
frá Eylíf sem virkar mjög vel á bæði húð og hár. Kollagenið er efni sem er frábært fyrir húðina og ég hef
fundið mun á henni og hárinu. Mér finnst nauðsynlegt að taka inn kollagen,“ segir Rakel og tekur fram að
hún sé sérstaklega ánægð með vörurnar frá Eylíf.
„Ég hef deilt ánægju minni með öllum sem ég þekki og hafa áhuga á að bæta heilsuna. Ég ætla að halda
áfram að nota þessar vörur enda finn ég mikinn mun á mér,“ segir hún.

Ólafía þurfti að taka inn verkjalyf daglega til að
draga úr sársauka í hnjám en hefur nú endurheimt
liðleika vegna Active Joints . FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR
Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Líður undurvel á líkama og sál
Ólafía Ingólfsdóttir var á leið í hnjáskiptaaðgerð þegar hún komst á snoðir um bætiefnið
Active Joints frá Eylíf. Á örskömmum tíma var hún farin að hreyfa sig sem aldrei fyrr. Ólafía
starfaði sem rekstrarstjóri á N1 á Hvolsvelli. „Ég vann langar vaktir, var mikið á ferðinni og
var orðin svo slæm í hnénu að ég tók stundum hátt í tíu verkjatöflur á dag og svaf mjög
slitrótt vegna verkja,“ útskýrir Ólafía.
Það var svo í fyrrasumar sem Ólafía var á leið í hnjáliðaskipti að hún sá auglýsingu um
Active Joints frá Eylíf. „Ég hugsaði með mér að ég hefði engu að tapa og ákvað að prófa að
taka það inn. Árangurinn lét ekki á sér standa, hann kom fram innan þriggja vikna og í sept
ember var ég farin að sofa betur og orðin það góð að ég þurfti ekki lengur að taka verkja
töflur dagana langa,“ upplýsir Ólafía, alsæl með góðan árangur Active Joints á heilsu sína.
„Ég finn líka mikinn mun á meltingunni og mér líður almennt mikið betur líkamlega og
andlega. Núna fer ég í jóga og get gert allar æfingar sem ég gat aldrei áður gert. Mér finnst
orðið svo auðvelt að hreyfa mig og núna get ég gengið um allt án vandræða, sem ég gat
ekki áður,“ segir Ólafía. „Svo er gaman að segja frá því að í kringum mig eru tíu manns sem
eru einnig að taka inn Active Joints og finna sömuleiðis mikinn mun á sér líkamlega til hins
betra.“

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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The House of Beauty er
líkamsmeðferðarstofa sem
á engan sinn líka hér á landi.
Hún býður heildstæðar
og sérhæfðar lausnir fyrir
heilsu og líkamlegt útlit.
„Markmið okkar er að hjálpa fólki
að bæta heilsu sína og auka sjálfstraustið, enda er slagorð stofunnar:
„Þinn árangur er okkar markmið“,“
segir Sigrún Lilja Guðjónsdóttir,
konan á bak við líkamsmeðferðarstofuna The House of Beauty.
Sigrún Lilja er oftast kennd við
íslenska hönnunarmerkið Gyðju
Collection. Hún er kunn fyrir
að hafa hannað fjöldann allan
af fylgihlutum og ilmvötnum
sem slógu í gegn hér á landi sem
erlendis en í dag rekur hún líkamsmeðferðarstofuna The House of
Beauty, sem orðin er vinsæll viðkomustaður Íslendinga sem vilja
bæta líkamlegt form og heilsu.
„Ætli það megi ekki segja að
The House of Beauty sé eins konar
mekka líkama og heilsu,“ segir
Sigrún, innt eftir því hvernig hún
myndi helst lýsa líkamsmeðferðarstofunni, en nýverið fagnaði stofan
þriggja og hálfs árs afmæli með
glæsilegri stækkun.
Án skurðaðgerða og inngripa
The House of Beauty er líkamsmeðferðarstofa sem segja má að sé
sú eina sinnar tegundar hér á landi
en hún býður upp á sérhæfð meðferðartæki og heildstæðar lausnir
fyrir heilsu og líkamlegt útlit, án
skurðaðgerða og inngripa.
„Við bjóðum upp á mismunandi
líkamsmeðferðir sem við teljum
með þeim fremstu í heiminum
í dag og sem allar hafa sinn sérstæða fókus. Við bjóðum til dæmis
upp á meðferðina Velashape sem
þéttir slappa húð og vinnur á staðbundinni lausri fitu, en hún hefur
til að mynda nýst vel á svokallaða
„svuntu“ sem stundum myndast
neðst á kviðinn eftir þyngdartap
eða barnsburð,“ upplýsir Sigrún.
Önnur meðferð er laser lipo sem
vinnur á staðbundinni, harðri fitu
og Led-húðmeðferð sem vinnur á
sliti og þéttingu húðar.
„Við bjóðum líka upp á Fitform
og nú nýjustu meðferðina okkar
Msculpta PRO sem má segja að sé
Rollsinn í uppbyggingu og mótun
vöðva. Að auki bjóðum við meðferðina Lipomassage Silklight sem
er án efa ein öflugasta sogæðameðferð sem völ er á. Fyrir utan að losa
um bólgur og stíflur, vökvasöfnun
og bjúg, þá gerir hún undur fyrir
húðina og framkallar svokallaða
sokkabuxnaáferð án appelsínu
húðar,“ greinir Sigrún frá.
„Þrátt fyrir að meðferðirnar
vinni gríðarlega vel hver um sig
gera þær enn meira þegar þær eru
nýttar saman. Þess vegna vinnum
við mikið með svokallaða make
over-pakka þar sem meðferðir eru
settar saman með ákveðin markmið í huga,“ segir Sigrún.
Hvetjandi árangurssögur
Sögur af einstökum árangri
ánægðra viðskiptavina The House
of Beauty skipta hundruðum.
„Við þrýstum aldrei á viðskiptavini okkar að birta myndirnar
sínar og margir fara í gegnum
meðferðir hjá okkur með glæstum
árangri sem aðeins þeir og við
vitum af. Það fylgir að sjálfsögðu
trúnaður við viðskiptavini og er
algjörlega eðlilegt miðað við það
sem við sérhæfum okkur í. Svo eru
alltaf einstaka dásemdir sem eru
til í að leyfa okkur að birta myndir
svo fólk geti séð hvað við erum að
gera alla daga, og okkur þykir mjög
vænt um það,“ segir Sigrún.
Ein af nýlegum árangurssögum
er frá Súsönnu Ósk.
„Súsanna var svo yndisleg að
leyfa okkur að deila árangri sínum.
Hún byrjaði í meðferðum hjá okkur
í fyrrahaust, með það að markmiði
að bæta heilsuna og lina daglega
verki, en hún var sárþjáð. Árangur

Eins og ný manneskja
Sigrún Lilja Guðjónsdóttir er eigandi líkamsmeðferðarstofunnar The House of Beauty. 

Húsakynni stofunnar eru glæsileg.

Aðstaðan er hlýleg og umvefjandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Gæði meðferða eru í fyrirrúmi.

Mekka líkama og heilsu

Súsönnu Óskar er glæsilegur og
núna mætir hún í tímana til okkar
upprétt og full af orku, með bros á
vör. Munurinn frá því að hún gekk
fyrst inn um dyrnar haltrandi og
gat varla gengið upprétt er í raun
ótrúlegur. Að auki hefur hún misst
91 sentimetra í ferlinu, sem er góður
bónus,“ segir Sigrún.
Sögur eins og Súsönnu eru
hvetjandi, að sögn Sigrúnar.
„Þær eru ástæða þess að við
erum alltaf tilbúin að leggja hart
að okkur við að aðstoða viðskiptavini af fremsta megni til að ná
hámarksárangri. Slagorð okkar er:
„Þinn árangur er okkar markmið“
og það má með sanni segja að við
viljum að þeir sem koma til okkar
nái árangri,“ segir Sigrún
Stækkuð stofuna í Covid-lokun
The House of Beauty er í Fákafeni
9 og er líkamsmeðferðarstofan
öll hin glæsilegasta. Kristalsljósakrónur, speglaflísar og glamúrlúkk
með klassísku ívafi skapa þægilegt
og afslappað andrúmsloft.
„Fljótlega eftir að The House
of Beauty var opnað kom í ljós að
húsnæðið var of lítið. Eftirspurn
eftir meðferðum varð strax mikil,
þrátt fyrir rúman opnunartíma.
Við erum með opið alla virka daga,
frá morgni og oftast til klukkan
22 eða 23 á kvöldin, og einnig um
helgar. Þrátt fyrir það var fjögurra
vikna bið í meðferðir hjá okkur.
Því var ákveðið að stækka stofuna
og nýttum við tímann í Covid-lokunum til þess,“ segir Sigrún.
Makeover-pakkar vinsælastir
Vinsælustu pakkarnir hjá The
House of Beauty eru svokallaðir
makeover-pakkar þar sem viðkomandi mætir í valdar meðferðir nokkrum sinnum í viku
og í nokkrar vikur með ákveðið
markmið í huga.

Í The House of
Beauty er tekið
á móti öllum
af alúð og umhyggju.
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„Við erum til dæmis með
pakkana Húð- og styrkingarmakeover, Total Body-makeover
og Tummy Tuck-makeover. Eftir
Covid-ástandið og allt sem því
fylgdi þráir fólk að koma heilsunni
og líkamsforminu í lag. Eitt af því
vinsælasta hjá okkur eru sérvaldir
makeover-pakkar sem samtvinna
meðferðir með ákveðin markmið
í huga. Þeir eru á betri kjörum en
ef allt er verslað sem stakar meðferðir,“ upplýsir Sigrún.
Til að aðstoða fólk við að finna
meðferð eða pakka sem hentar því
best er boðið upp á fría mælingu og
ráðgjöf án allra skuldbindinga.
„Árangur er alltaf persónubundinn og samstarfsverkefni
meðferðaraðila og viðskiptavinar.
Við erum með tækin, tólin og góðu
ráðin en svo er það á ábyrgð hvers
og eins að fara eftir leiðbeiningum
sem aðstoða við útkomu meðferðanna,“ segir Sigrún.
Þinn árangur er okkar markmið
Í The House of Beauty er ekki gerð
sérstök krafa um hreyfingu eða
mataræði.
„Þeir sem koma til okkar eru eins
misjafnir og þeir eru margir. Sumir
geta einfaldlega ekki hreyft sig og
þurfa þar af leiðandi aðstoð okkar
til að byggja líkamann upp, en við

gefum góð ráð hvað varðar vatnsdrykkju, gufu, góða næringu og
ýmis önnur heilræði sem bæta
heilsuna og hjálpa við að hámarka
árangur hvers og eins. Svo hvetjum
við viðskiptavini til dáða í ferlinu
og það hefur alltaf jákvæð áhrif
líka,“ segir Sigrún.
En eru meðferðir The House of
Beauty fyrir alla?
„Stutta svarið er nei,“ svarar
Sigrún. „Þumalputtareglan er
„þinn árangur er okkar markmið“.
Ef tilskilinn árangur næst ekki
fljótlega eftir að meðferð hefst er
mikilvægt að láta meðferðaraðila
vita svo hægt sé að gera breytingar
á prógramminu.“
Sigrún heldur áfram: „Við erum
eins misjöfn og við erum mörg og
líkami okkar bregst mismunandi
við. Fókusinn hjá okkur er ekki
að viðskiptavinir missi ákveðinn
fjölda kílóa heldur aðstoðum við
þá við að vinna á staðbundnum
breytingum á fitusöfnun, slappri
húð, bjúg, bólgum, sliti og ýmsu
öðru. Við einblínum frekar á að
árangur sjáist með berum augum
og á myndum heldur en að missa
ákveðinn fjölda kílóa. Árangur
byggist því á samstarfi meðferða,
meðferðaraðila og viðskiptavinar.“
Nú um helgina verða í boði

„Ég mætti í The House of
Beauty sárþjáð, gat varla
hreyft mig og gekk nánast um
með göngugrind. Það eina
sem læknar gátu gert var að
gefa mér sterasprautur og
sjúkraþjálfarar voru búnir að
gefast upp á mér,“ segir Súsanna Ósk, sem öðlast hefur
betri heilsu og líkamsform í
meðferðum hjá The House of
Beauty.
„Ég byrjaði í Lipomassage
Silklight-meðferð í september í fyrrahaust og meðferðin
hefur gert kraftaverk á mér.
Ég er farin að geta hreyft mig
á ný, ég geng upp tröppur og
get beygt mig, sem ég ekki
gat áður. Þá hafa fokið af
mér fleiri, fleiri sentimetra,“
segir Súsanna, ánægð með
árangurinn.
„Ég er búin að missa 91
sentimetra og geðheilsan
er orðin miklu betri. Það er
líka svo æðislegt að vera hjá
The House of Beauty, þar er
alltaf tekið á móti manni með
bros á vör. Ég er bara eins
og ný manneskja frá því ég
byrjaði að mæta í The House
of Beauty, en ég vissi hreinlega ekki að annað eins væri
til. Ég mæli því svo sannarlega
heilshugar með The House of
Beauty.“
Súsanna Ósk

spennandi „Happy Hour“-tilboð í
The House of Beauty.
„Við bjóðum allar meðferðir og
pakka á 25 prósenta afslætti til
miðnættis á mánudag og hvetjum
áhugasama að sjálfsögðu til að
nýta sér það tækifæri. Hægt er að
bóka sig í fría mælingu og ráðgjöf,
versla á staðnum eða á einfaldan og
þægilegan máta á vefnum okkar, og
nýta svo meðferðirnar þegar hentar
best, því kortin okkar renna ekki
út,“ segir Sigrún Lilja og býður alla
hjartanlega velkomna. n
Nánari upplýsingar um tilboðið og
makeover-pakkana, ásamt bókun
í fría mælingu og ráðgjöf, er að
finna á thehouseofbeauty.is.
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Sæbjúgnahylkin eru bylting
Magnús Friðbergsson mælir
með sæbjúgnahylkjum frá
Arctic Star, en hann finnur
mun á sér eftir að hann fór
að nota þau. Sæbjúgu innihalda yfir fimmtíu tegundir
af næringarefnum.
Magnús Friðbergsson mælir með
sæbjúgnahylkjum frá Arctic Star, en
hann finnur mun á sér eftir að hann
fór að nota þau. Sæbjúgu innihalda
yfir fimmtíu tegundir af næringar
efnum.
Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem
heilsubótarfæði og notuð til bóta
við hinum ýmsu meinum. Kín
verjar kalla sæbjúgu gjarnan „gin
seng hafsins“ og til eru sagnir um
notkun sæbjúgna þar fyrir meira en
þúsund árum.
Arctic Star sæbjúgnahylkin inni
halda yfir fimmtíu tegundir af nær
ingarefnum sem geta haft jákvæð
áhrif á lífeðlisfræðilega starfsemi
mannslíkamans, til dæmis er mikið
kollagen í þeim, en það er eitt helsta
uppbyggingarprótein líkamans.
Finnur mikinn mun á sér
Á síðustu árum hefur Arctic
Star sérhæft sig í þróun á fæðu
bótarefnum, svo sem framleiðslu,
markaðssetningu og sölu á hágæða
sæbjúgnahylkjum. Hylkin eru
framleidd úr íslenskum, hágæða,
villtum sæbjúgum sem eru veidd í
Atlantshafinu.
Magnús Friðbergsson hefur
tekið sæbjúgnahylkin frá Arctic
Star undanfarin ár. „Vinur minn
kynnti mig fyrir sæbjúgnahylkj

Magnús er betri í hnjám og finnur minna fyrir liðverkjum eftir að hann fór að taka
sæbjúgnahylkin. Hylkin eru nú komin í nýjar umbúðir eins og sjá má á myndinni.

Ég hef tekið
sæbjúgnahylkin í
tvö ár og fer allra minna
ferða án óþæginda. Það
er algjör bylting.

unum og þar sem ég hafði lengi
verið slæmur í hnjám, með liðverki
og lítið getað beitt mér, ákvað ég að
prófa. Tveimur til þremur vikum
seinna fann ég mikinn mun.
Nú hef ég tekið sæbjúgnahylkin
í tvö ár og fer allra minna ferða án
óþæginda. Það er algjör bylting
frá því sem áður var. Nú get ég
gert hluti eins og að fara í langar
gönguferðir, sem ég gat varla gert

áður. Að minnsta kosti gerði ég
það ekki með bros á vör og það tók
mig langan tíma að jafna mig eftir
álag,“ útskýrir hann. Magnús, sem
er 71 árs, hafði fengið að heyra frá
lækni að mikið slit væri í hnjám
hans og ekki væri von á að það
gengi til baka. „Hann sagði mér að
kíkja á fæðingardaginn minn og
að ég gæti ekki búist við að fara
aftur í tíma. Mér fannst vont að

heyra þetta og var því tilbúinn að
prófa ýmislegt sem gæti mögulega
lagað þetta. Sæbjúgnahylkin frá
Arctic Star virka mjög vel á mig og
ég mæli með að fólk prófi þau.“ n
Arctic Star sæbjúgnahylki+D3 fást
í flestum apótekum og heilsubúðum ásamt Hagkaupum, Fjarðarkaupum og á Heimkaup.is.

Hollir og góðir réttir fyrir kósíheitin
Þegar rökkva tekur og
veturinn fer að minna á sig
er ekkert dásamlegra en að
kalla saman saumaklúbbinn, matarklúbbinn eða bara
góða vini heim í kósíheit
og ljúffengar kræsingar við
kertaljós.

Rauðrófu
hummus,
grænbauna
hummus,
gulróta-bauna
hummus, indverskt tómatchutney og
flatbrauð með
smjöri – Katmer.

sjofn@frettabladid.is

Sigr íður Björk Bragadóttir, eða Sirrý
eins og hún er yfirleitt kölluð, hefur
byggt upp öflugt fræðslustarf fyrir
áhugamenn um matseld og kræs
ingar ásamt eiginmanni sínum,
Sigurði Grendal Magnússyni, í Salt
Eldhúsi og kann svo sannarlega að
gleðja sína þegar kemur að klúbba
kvöldum. Sirrý veit vel að með
ljúffengum kræsingum verður sam
veran eftirminnilegri og gleðilegri,
hægt er að snúa máltækinu „Maður
er manns gaman“ við í „Matur er
manns gaman“. Sirrý er matreiðslu
maður og fyrrverandi ritstjóri
Gestgjafans og annálaður sælkeri
í áranna rás. Hér deilir Sirrý með
lesendum nokkrum skotheldum
uppskriftum sem eiga vel við á fal
legum haust- og vetrarkvöldum.

Rauðrófuhummus
300 g rauðrófur, afhýddar og
skornar í bita
1 dós kjúklingabaunir
1 tsk. kumminduft
1 lítill hvítlauksgeiri
2 msk. tahini
1 msk. Pomegranate Molasses
(má sleppa)
½ sítróna, safinn
Ofan á: granateplakjarnar
Setjið rauðrófurnar í bakka með
álpappír, dreypið ólífuolíu yfir
og saltið. Hyljið rófurnar með
pappírnum og bakið þetta í 30-40
mínútur. Sigtið safann frá kjúkl

ingabaununum og geymið safann.
Látið mesta hitann rjúka úr þeim
og setjið síðan í matvinnsluvél
ásamt öllu í uppskriftinni. Maukið
vel saman og bætið 2-3 mat
skeiðum af kjúklingasafanum í svo
þið fáið mjúkt mauk. Setjið í skál
og stráið granateplakjörnum yfir
í lokin.

Grænbaunahummus
150 g frosnar grænar baunir, afþíddar
1 dós kjúklingabaunir
3 stilkar af ferskri myntu, bara
blöð notuð
1 lítill hvítlauksgeiri
2 msk. tahini
1 sítróna, safi af henni
Salt eftir smekk
Ofan á:
50 g fetaostur
1 msk. ólífuolía
Hellið safanum af kjúklingabaun

unum og geymið hann. Setjið allt
hráefni nema fetaost og olíu í mat
vinnsluvél og maukið vel. Bætið
2-3 matskeiðum af baunasafanum
út í ef þarf til að fá mjúkt mauk.
Smakkið til með salti. Setjið í skál
og kurlið fetaost ofan á. Dreypið
ólífuolíu ofan á í lokin.

Gulróta-baunahummus
500 g gulrætur, afhýddar ef þarf
og sneiddar
3 msk. ólífuolía
½ appelsína, safinn
½ tsk. kumminfræ
½ tsk. kóríanderfræ
1 dós smjörbaunir (má líka nota
skyr)
1 lítill hvítlauksgeiri
salt og sítrónusafi eftir smekk
Ofan á: 2 msk. dukkah
Hitið ofninn í 180°C (170 á
blástur). Leggið bökunarpappír
í botninn á ofnskúffu og setjið

gulrætur, ólífuolíu , appelsínu
safa og örlítið salt í hana. Bakið í
30 mínútur, látið kólna svolítið.
Þurrristið kummin- og kórían
derfræ á pönnu og malið síðan í
morteli eða kryddkvörn. Hellið
safanum af baununum og geymið.
Setjið nú allt (nema dukkah) í
matvinnsluvél og maukið fínt.
Bætið 2-3 matskeiðum af bauna
safanum út í ef þarf til að fá mjúkt
mauk. Setjið í skál og stráið duk
kah og ef til vill örlítið af ólífuolíu
ofan á.

Indverskt tómat-chutney
4 msk. olía
1 msk. kumminfræ
1 msk. svört sinnepsfræ
5 stk. indversk karrýlauf (fást
frosin í Asíu-búðum, má sleppa)
6 stórir tómatar, saxaðir
1 msk. ferskt engifer
2 hvítlauksgeirar, saxaðir
½ tsk. túrmerikduft

Sigríður BJörk
Bragadóttir
býður hér upp
á skemmtilegt
meðlæti fyrir
kósíkvöld.

2 græn chili, saxað, nota fræ með
ef þið viljið hafa þetta sterkt
Setjið olíuna í pott og steikið
kumminfræ, sinnepsfræ og
karrýlauf þar til allt fer að ilma
vel. Bætið þá öllu út í og látið
sjóða góða stund saman. Setjið
lok á pottinn og látið þetta malla
í 15-20 mínútur, hrærið í annars
lagið. Takið lokið af og ef blandan
er vatnskennd sjóðið áfram í 5
mínútur í viðbót. Hellið í krukkur,
þetta er magn í tvær meðalstórar
krukkur, lokið strax.
Geymist í einn mánuð í ísskáp.

Flatbrauð með smjöri –
Katmer
300 g hveiti
2 dl mjólk
1 tsk. salt
100 g smjör, mjúkt
Setjið hveiti, mjólk og salt í hræri
vélaskál og hnoðið allt vel saman
í samfellt deig. Breiðið klút yfir
og látið bíða í 10 mínútur. Skiptið
deiginu í 12 parta. Fletjið út köku
í ca. 14-16 cm í þvermál. Penslið
smjöri á kökuna og rúllið upp í
þétta rúllu eins og pönnuköku.
Rúllið lengjunni upp í snúð og
rúllið aftur út í þunna köku, um
það bil 10 cm. Steikið kökurnar
á heitri pönnu þar til gullnar og
fallegar. Það þarf ekki að nota feiti
á pönnuna frekar en vill, ágætt að
þurrsteikja þær. n
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Kynningar: Golfsvítan, Golfklúbburinn, Golfsveiflan, Golffélagið

Frábær aðstaða
til golfiðkunar
Í Golfsvítunni er hægt að spila golf allt árið í
fullkomnu næði án truflunar. Fyrr í þessum
mánuði var Golfsvítan opnuð í Kópavogi. 2

Golfsvítan býður upp á frábæra aðstöðu í Hafnarfirði og í Kópavogi. Guðmundur Árni Ólafsson er framkvæmdastjóri Golfsvítunnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Hér má sjá hluta aðstöðunnar í Golfsvítunni í Hafnarfirði.

Frábær aðstaða til að ræða málin og horfa á sjónvarp í rólegheitunum.

Golfsvítan býður upp á frábæra
aðstöðu fyrir kylfinga sem vilja æfa
sig og spila golf í fullkomnu næði
án truflunar frá öðrum. Í dag býður
Golfsvítan upp á tvær svítur, í Bæjarhrauni 24 í Hafnarfirði og í Ögurhvarfi 2 í Kópavogi en seinni svítan
var opnuð fyrr í þessum mánuði,
segir Guðmundur Árni Ólafsson,
framkvæmdastjóri Golfsvítunnar.
„Upphaflega var Golfsvítan í Hafnarfirði stofnuð af föður mínum og
tveimur vinnufélögum hans sem
vildu einmitt æfa í ró og næði við
frábæra aðstöðu. Það kom aldrei
neitt annað til greina en að nota
golfherma frá Trackman enda eru
þeir rómaðir fyrir gæði og notaðir
af nánast öllum bestu kylfingum
heims. Í Kópavogi notum við fjóra
Trackman-herma og í Hafnarfirði
eru tveir Trackman-hermar til
staðar.“
Viðtökurnar hafa verið mjög
góðar og eru viðskiptavinir Golfsvítunnar mjög ánægðir með
aðstöðuna, segir Guðmundur. „Það
er óhætt að segja að kylfingar hafi
tekið Golfsvítunni mjög vel og því
sem hún stendur fyrir. Það má því
segja að fyrsta árið hafi gengið
vonum framar. Við þróuðum
líka strax í upphafi kerfi þar sem
flestar aðgerðir yrðu sjálfvirkar og
um leið engir starfsmenn á vettvangi. Það er forsenda fyrir lágu
verði án þess að verið sé að fórna
neinu í gæðum.“
Mikill vöxtur fram undan
Fyrr í þessum mánuði var Golfsvítan í Ögurhvarfi í Kópavogi
opnuð sem er rökrétt framhald af
því sem byrjað var á í Hafnarfirði,

„Það er óhætt að segja að kylfingar hafi tekið Golfsvítunni mjög vel,“ segir Guðmundur Árni.

Það kom aldrei
neitt annað til
greina en að nota golfherma frá Trackman.

segir Guðmundur. „Með viðbót í
eigendahópnum var ráðist í framkvæmd með fjórum Trackmanhermum þar sem tveir þeirra eru
í sér herbergjum og tveir hermar
samsíða með möguleika á tjaldi
á milli og meira næði. Hvert rými
er mjög rúmgott og með sjónvarpi
sem nær öllum sportrásunum. Við
leggjum mikla áherslu á snyrtilegt húsnæði þar sem kylfingum
líður vel en við leggjum líka mikla
áherslu á að fólk gangi vel um enda
er það algjör forsenda fyrir rekstri
eins og þessum þar sem starfsmaður er sjaldan til staðar.“
Guðmundur sér fram á mikinn
vöxt í golfíþróttinni næstu árin
þar sem golfhermar koma inn með
svipuðum hætti og knatthúsin
hafa gert fyrir fótboltann. „Þau
hafa svo sannarlega lyft fótboltanum upp á hærra plan. Golfhermar gera kylfingum kleift að
stunda golfið allt árið og að spila
í sýndarveruleika á mörgum af
flottustu golfvöllum heims um leið
og þeir fá nákvæmar upplýsingar
um höggin á „æfingasvæðinu“.“ n
Nánari upplýsingar á golfsvitan.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hægt er að spila
golf á mörgum
af þekktustu
golfvöllum
veraldar.

Golfhermarnir
líkja ótrúlega
vel eftir alvöru
golfvöllum.

Guðmundur
Árni tekur hér
létta sveiflu.

Eins og sjá má er aðstaðan frábær til golfiðkunar og til að slaka á.
Útgefandi: Torg ehf.

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Veffang: frettabladid.is
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Komdu inn að leika á draumavellinum
Golfklúbburinn hóf starfsemi haustið 2017 með
fimm hágæða golfherma.
„Við erum núna að fara inn
í fimmta tímabilið okkar og
í fyrra bættum við einum
hermi við safnið,“ segir
Viggó Haraldur Viggósson,
eigandi Golfklúbbsins.

Viggó Haraldur
Viggósson
byrjaði að bjóða
upp á golfherma
árið 2017 og
fylgist spenntur
með þróuninni
í rafíþróttum á
Íslandi.

Í golfhermunum er leikið með
raunverulegar golfkylfur og golfbolta. Kylfingurinn slær höggið
rétt eins og hann gerir þegar golf
er leikið úti. Boltinn flýgur í átt að
skjánum og þar tekur við tölvugrafík sem sýnir boltaflugið.

Sigtryggur Ari

Fréttablaðið/

Vönduðustu hermarnir
„Hermarnir okkar eru þeir
vönduðustu á markaðnum, ein
af ástæðunum er sú að þeir sýna
boltaflugið með eðlilegri hætti en
aðrir hermar. Margir hermar eru
þannig að það tekur 1-3 sekúndur
fyrir kerfið að sýna ferð boltans.
Tengingin á milli raunheims og
sýndarveruleika í okkar hermum
er viðstöðulaus, það er ekkert hik
og boltinn birtist á réttum stað á
tjaldinu og flýgur þar með líkum
hætti og gerist úti á velli. Hermirinn greinir hvernig höggið er
slegið, hraða boltans, stefnu hans
og klifurhorn og hvernig kylfan
kemur í boltann, sveifluferil og
hraða. Kerfið reiknar á svipstundu
út hvernig boltinn hefði flogið í
raunveruleikanum sem skilar sér
fullkomlega í tölvugrafíkinni. Í
mínum huga skiptir miklu máli
að boltinn skili sér úr raunheimi
í sýndarveruleikann hiklaust og
með eðlilegum hætti, það er stór
hluti af upplifuninni,“ segir Viggó.
Frægir vellir vinsælastir
Í hermunum er hægt að spila á
mörgum frægustu golfvöllum
heims, en einnig nokkrum fanta
síuvöllum. „Uppistaðan eru raunverulegir golfvellir, enda eru þeir
langvinsælastir hjá viðskiptavinum okkar. Við bjóðum upp á um
100 golfvelli sem eru nákvæmar
eftirlíkingar af frægum raunverulegum golfvöllum sem finna má
um allan heim. Hver völlur í herminum er nákvæmlega mótaður í
þrívíddarmódeli eftir mælingum
á raunverulega vellinum. Það eina
sem er í raun öðruvísi er að í herminum eru aðstæðurnar alltaf þær
sömu, boltinn liggur óaðfinnanlega og það er logn og 20 gráðu hiti
alla daga.
Vinsælustu vellirnir hjá okkur
hverju sinni eru oftast þeir vellir
sem verið er að keppa á, til dæmis á
PGA-mótaröðinni. Þarna eru frægir
vellir sem marga kylfinga dreymir
um að spila einhvern tíma á í raunveruleikanum. Hjá okkur kemst
fólk ansi nálægt draumnum.“
Ólíkir viðskiptavinir
Starfsemi Golfklúbbsins er þríþætt.
„Golfklúbburinn er vetrarmiðstöð
fyrir kylfinga, við erum staður
þar sem fólk kemur inn að leika
sér. Í fyrsta lagi erum við að bjóða
kylfingum upp á að leika golf sér til
afþreyingar, þá erum við frammistöðumiðstöð, en hvergi er betra að
æfa sig en í Golfklúbbnum. Í þriðja
lagi munum við opna sportbar á
komandi mánuðum og bjóða upp
á veitingar og drykki, eins og við
gerðum fyrir Covid-fárið.
Líklegast er engin þjóð í heiminum jafn æst í golfíþróttina og
við Íslendingar. Ríflega 20 þúsund
manns eru skráðir í golfklúbba og
er talið að um 60 þúsund manns
fari í golf árlega. Ástundun kylfinga
hér á landi er líka óvenju mikil.
Fram til ársins 2017, þegar Golfklúbburinn hóf að bjóða upp á golfhermana, hafði hópurinn engan
stað til þess að leika sér í golfi og
æfa sveifluna yfir vetrarmánuðina,

Golfhermarnir í Golfklúbbnum eru fyrsta flokks og er ferillinn frá sveiflu,
höggi og yfir í sýndarveruleika algerlega laus við hik.

Hátækni púttflötur frá PuttView er á staðnum.

kylfunum var kyrfilega parkerað í
geymslum og bílskúrum landsins.
En eftir að við hófum starfsemi
okkar hefur ásókn í hermana vaxið
hratt og fleiri og fleiri kylfingar
átta sig á því að golfhermaiðkun er
skemmtileg og gefandi. Hér mæta
bæði einstaklingar, sem og hópar
að leika golf, sumir hverjir eiga
fasta vikulega eða hálfsmánaðarlega tíma og aðrir koma óreglulega. Algengast er að kylfingar séu
fjórir saman í hverjum hermi og
taki átján holur á þremur klukkustundum. Þarna fær fólk útrás fyrir
sveifluna og ekki síst fyrir félagslega þáttinn sem golfástundun svo
sannarlega gefur.“
Kennarar og kylfingar
„Við leggjum áherslu á að hér í
Golfklúbbnum eru kjöraðstæður

fyrir kylfinga til að bæta frammistöðuna, þetta gildir fyrir alla, allt
frá byrjendum til afrekskylfinga.
Við erum með ýmsan hátæknibúnað á staðnum, golfherma frá
Full Swing, púttflöt frá PuttView
og sveiflugreiningarbúnað frá
Swing Catalyst, þar sem hægt
er að greina sveiflu kylfingsins
í smáatriðum. Við erum að tala
um sams konar búnað og bestu
kylfingar og þjálfarar í heimi eru
að nota í sinni vinnu, búnað til
að greina þætti í sveiflunni sem
sjást ekki með berum augum og
hjálpa þannig kylfingum að bæta
frammistöðu sína.
Aðstaðan hér er einstök og er í
raun leitun að jafn góðum búnaði
sem er aðgengilegur fyrir almenning. Í vetur verða golfkennarar að
störfum í Golfklúbbnum og verður

Golfklúbburinn býr að góðri aðstöðu fyrir kylfinga sem vilja bæta frammistöðuna. Með sveiflugreiningabúnaði má greina sveifluna í smáatriðum.

Aðstaðan hér er
einstök og er í raun
leitun að jafn góðum
búnaði sem er aðgengilegur fyrir almenning. Í
vetur verða golfkennarar
að störfum í Golfklúbbnum og verður stefnt er á
að bjóða uppá fjölbreytt
námskeið sem og einkaþjálfun.

bíður eftir að fá að gera næst.
Uppistaðan af kúnnahópnum
okkar eru þó fastagestir, það er
golfarar sem eiga fasta bókaða
tíma, ætli það sé ekki ríflega helmingur af gestunum. Þá eru margir
sem koma reglulega og bóka þá
með fyrirvara, það er mikilvægt
fyrir hópa að reyna að hafa góðan
fyrirfara, svo er talsverður fjöldi
sem dettur inn í eitt og eitt skipti.
Aðal atriðið er að allir hafa gaman
af því að koma inn að leika,“ segir
Viggó.

Viggó Haraldur

Framtíðin í golfhermakeppnum
Viggó fylgist spenntur með þróun
rafíþrótta á Íslandi, en Íþróttasamband Íslands færist nær því að
taka rafíþróttir undir sinn hatt.
„Rafíþróttir eru margs konar og
meðal þeirra eru til dæmis golf,
siglingar, kappakstur, skotfimi og
margt fleira. Af þessu er golf hvað
líkast móðuríþróttinni, en í golfhermi ertu í raun að framkvæma
nákvæmlega sömu hreyfingu
og á raunverulegum golfvelli. Ég
er spenntur að vita hvert næsta
skref verður hjá Golfsambandi
Íslands í málaflokknum, hvernig
okkur tekst til dæmis að samræma
keppnisumhverfið. Til að mynda
vantar að þróa aðferðafræði til að
útdeila réttri forgjöf á kylfinga sem
taka þátt í keppnum í golfhermum,“ segir Viggó að lokum n.

stefnt á að bjóða upp á fjölbreytt
námskeið sem og einkaþjálfun.“
Hópasprell
Á föstudögum og laugardögum
er svo opið fyrir hópa eins og
vinahópa, gæsa- og steggjahópa
eða fyrirtækjasprell að koma og
skemmta sér í hermunum. „Það
er skemmtilegt að taka á móti
hópi fólks þar sem stór hluti hefur
kannski varla snert golfkylfu áður
og að sjá hversu gaman er hjá fólki.
Hér ríkir iðulega skríkjandi gleði
jafnt hjá vönum golfurum sem
byrjendum. Það er líka skemmtilegt að fylgjast með fólki sem
hélt að golf væri einföld íþrótt
uppgötva að það getur varla hitt
boltann. Þetta er alveg dúndurskemmtun fyrir alla. Það geta allt
að átta spilað saman í hverjum
hermi og hjá hverjum þeirra er góð
aðstaða þar sem hægt er að setjast
niður og spjalla á meðan maður

Golfklúbburinn er staðsettur að
Fossaleyni 6, 112 Reykjavík. Nánari
upplýsingar má fá í síma 8209111 og á golfklubburinn.is og á
Facebook: Golfklúbburinn.
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Allur aldur sameinast í golfi
Kristín María Þorsteinsdóttir
er mótastjóri hjá Golfsambandi Íslands. Hún hefur æft
golf frá barnsaldri og þekkir
golfheiminn því mjög vel.
Árlega eru haldin í kringum
1.500 golfmót á landsvísu
sem eru afar fjölbreytt.

Kristín María
Þorsteinsdóttir
er mótastjóri hjá
Golfsambandi
Íslands, ein fárra
kvenna í því
starfi.

MYND/GOLFSAMBAND íSLANDS

elin@frettabladid.is

Kristín María segir að Golfsambandið haldi 18 Íslandsmót í golfi
fyrir kylfinga á öllum aldri víðs
vegar um landið. „Hluti af mínu
starfi er að vinna að undirbúningi
fyrir mótin svo þau fari fram við
sem bestar aðstæður. Þar að auki
erum ég og fleiri fulltrúar GSÍ á
staðnum og sjáum um framkvæmd
Íslandsmótanna með góðum
stuðningi frá golfklúbbum þar
sem mótin fara fram. Mótin eru
fjölbreytt en eru öll til þess gerð
að finna bestu kylfinga landsins
hverju sinni,“ segir hún.
Kristín er ein fárra kvenna,
ungra kvenna, á Íslandi sem eru
mótastjórar. Hún segir það mjög
ánægjulegt hversu víðtækur áhugi
á golfi sé á Íslandi. „Það er afar
ánægjulegt að í ár er metfjöldi
kylfinga, eða rúmlega 22.000.
Mesta hlutfallslega fjölgunin í ár
var hjá kylfingum á aldrinum 16-39
ára, en einnig hefur fjölgað í elsta
aldurshópnum, 70 ára og eldri.
Þetta sýnir fram á hvað íþróttin
er aðgengileg fólki á öllum aldri,
en hver og einn getur spilað golf á
sínum forsendum hvort sem það er
keppni, fyrir hreyfingu, félagsskap

eða til að njóta náttúrunnar. Golf er
ein af örfáum íþróttagreinum þar
sem ömmur og afar geta leikið með
barnabarni og allt þar á milli.
Konur eru 33 prósent af félögum
í golfhreyfingunni sem er með
hærra hlutfalli í Evrópu en það er
áhugavert að konur á Íslandi spila
oftar golf en karlar. Það eru vissulega fleiri karlar í golfhreyfingunni
en konum á öllum aldri sem stunda
íþróttina fer fjölgandi. Konur og
karlar geta auðvitað leikið golf

saman enda getur hver og einn
kylfingur valið sér teig við hæfi
til að leika af. Því geta allir keppt
við golfvöllinn út frá sinni getu og
högglengd, óháð kyni,“ segir Kristín
María.
Hún segir að sér finnist mjög
gaman að leika golf í golfhermum
og framboðið af þeim hafi aukist
til muna. „Margir golfklúbbar og
einkaaðilar hafa bætt við golfhermum sem bætir æfingaaðstöðu
kylfinga yfir vetrartímann vissu-

lega, bæði til æfinga og leiks. Það
er frábær viðbót þar sem tímabilið
hérlendis er stutt og margir enn
með mikinn áhuga á golfi þegar
líður á veturinn,“ segir hún og bætir
við að það besta við golfið sé að
allir geti verið með. „Sama hvort
viðkomandi er barn, ungmenni, á
miðjum aldri eða eldri borgari, þá
er eitthvað í boði fyrir alla. Margir
golfklúbbar bjóða upp á sérkjör
fyrir ungmenni og eldri borgara,
flestir klúbbar eru með námskeið

hjá golfkennurum og geta leitt
byrjendur í gegnum fyrstu skrefin
í golfinu.“
Það eru 62 golfklúbbar víðs vegar
um landið með 65 golfvelli, svo
flestir ættu að komast í golf hvar
sem viðkomandi er búsettur. Það
er mikill kostur að geta sameinað
hreyfingu, útivist, einbeitingu og
félagsskap á golfvellinum.
Hefur áhugi á golfi aukist með
góðum árangri afreksfólks á þessu
sviði?
„Við höfum horft upp á frábæran
árangur atvinnukylfinga síðustu
ár, sérstaklega kvennamegin.
Samhliða því hefur umfjöllun um
kylfingana aukist og ekki ólíklegt að sýnilegar fyrirmyndir geti
spilað þátt í því að kylfingum hefur
fjölgað hérlendis. Þó eru margir
þættir sem spila inn í fjölgunina en
ég tel að góður árangur atvinnukylfinganna eigi einhvern þátt í
því.“
Golf getur verið fyrir alla og
upplagt fyrir ungt fólk, það er
hægt að byrja með því að skrá sig á
námskeið en hér á landi eru góðir
þjálfarar og margir kröftugir að
útskrifast úr PGA kennaraskólanum. Fólk getur skráð sig á námskeið hvort sem um einstakling er
að ræða eða heilan vinahóp. Eins er
hægt að byrja að fara á æfingasvæði
að slá, vippa og pútta eða að skrá sig
einfaldlega í golfklúbb.
Á heimasíðunni golf.is er flokkur
sem heitir „Komdu í golf“ en þar má
finna efni um atriði sem gott er að
vita fyrir kylfinga sem eru að stíga
sín fyrstu skref. n

Golfbílar
Excar golfbílar
til sölu
Síðasti dagur til að panta
bíl fyrir næsta sumar er

15. nóvember.
Dæmi um það sem
er innifalið í verðinu:
Allir bílarnir koma með
105AH lithium rafhlöðum.
Álfelgur, kælibox, boltahreinsir,
premium sæti, fellanleg framrúða,
USB tengi, kemur með ljósum og
stefnuljósum, hlíf yfir golfsettið,
einnig fylgir létt regnhlíf.

Við erum á Facebook

Eigum ennþá nokkra bíla
óselda sem koma um
áramótin.
Excar bílarnir hafa verið
notaðir á Íslandi í mörg ár
og reynst vel. Þeir koma
mjög vel út búnir.

Verð
aðeins
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Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

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

ERT ÞÚ NÆSTI FRAMKVÆMDASTJÓRI
STAFRÆNNAR ÞRÓUNAR OG UPPLÝSINGATÆKNI?
Við hjá Isavia leitum að framsæknum einstaklingi til að
leiða vegferð stafrænnar þróunar og upplýsingatækni
félagsins. Snjallar lausnir eru ein af höfuðáherslunum í
stefnu félagsins, með hag viðskiptavina og viðskiptafélaga Isavia að leiðarljósi.

Góð og uppbyggileg fyrirtækjamenning er lykilatriði
þegar kemur að árangri til framtíðar. Framundan eru
mörg og spennandi tækifæri sem snúa að því að gera
Isavia að framúrskarandi vinnustað. Nú leitum við að
leiðtoga sem er reiðubúinn að leggja í þá miklu og
spennandi vegferð sem er framundan.
Við hlökkum til að taka vel á móti þér.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Styrkja og efla liðsheild innan teymis.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Tryggja áframhaldandi gott samstarf milli sviða

• Leiðtogahæfileikar.

og deilda félagsins og aðstoða þau við að hámarka
árangur með hagnýtingu stafrænna lausna
og upplýsingatækni.

• Móta og fylgja eftir stefnu stafrænnar þróunar og

upplýsingatækni þar sem þjónusta við farþega,
flugfélög og aðra viðskiptavini eru höfð að leiðarljósi.

• Sjá um daglegan rekstur og halda utan um

• Vilji og geta til að byggja upp öfluga og sterka liðsheild.
• Reynsla af stefnumótun og stjórnun stafrænna lausna

og upplýsingatækni.

• Þekking á rekstri og högun upplýsingatæknikerfa.

• Framsækni og framkvæmdagleði.

upplýsingatæknikerfi félagsins.

• Áætlanagerð og eftirfylgni með fjárfestingum.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk.

Isavia er þjónustufyrirtæki í rekstri flugvalla og flugleiðsögu og leggur
grunn að öflugum flugsamgöngum. Hjá félaginu og dótturfélögum þess
starfar samhentur hópur sem telur um þúsund manns.

Sótt er um starfið hjá Vinnvinn
vinnvinn.is

Umsjón með starfinu hafa Jensína K. Böðvarsdóttir,
jensina@vinnvinn.is og Hilmar G. Hjaltason,
hilmar@vinnvinn.is hjá Vinnvinn.

Lögfræðistofan Landslög
óskar eftir umsóknum
um starf löglærðs fulltrúa

Sterk liðsheild í 50 ár
Landslög veita alla almenna lögfræðiþjónustu fyrir fyrirtæki, stofnanir hins
opinbera og einstaklinga. Landslög
voru stofnuð þann 1. júní 1971 og
spannar saga stofunnar því meira
en fimmtíu ár. Á þeim tíma hafa
einstaklingar, opinberar stofnanir og
stór og smá fyrirtæki leitað liðsinnis
okkar.

Reynsla af sambærilegu starfi eða lögmannsstörfum
hjá fyrirtækjum eða hinu opinbera er æskileg.
Málflutningsréttindi eru kostur.
Starfið er krefjandi og fjölbreytt.
Á lögfræðiskrifstofunni starfa nú 20 lögmenn
og sex aðstoðarmenn.

Markmið Landslaga hefur ávallt verið
hið sama – að veita viðskiptavinum
okkar fyrsta flokks ráðgjöf og víðtæka
þjónustu.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir, ásamt upplýsingum um náms- og starfsferil
berist á netfangið grimur@landslog.is fyrir 24. október.
landslog.is

Hönnuður burðarvirkja
NNE Verkfræðistofa leitar eftir góðu fagfólki til framtíðarstarfa á burðarvirkjasvið. Í boði er gott og fjölskylduvænt
starfsumhverfi.
Starfið felst í allri almennri hönnun burðarvirkja.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Gott vald á Revit og Autocad
• Lágmark 3ja ára starfsreynsla
• Sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið sao@nne.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.
NNE Verkfræðistofa er lítið en öflugt fyrirtæki á sviði
mannvirkjahönnunar. Fyrirtækið þjónustar fjölbreyttan
hóp viðskiptavina og framundan eru spennandi verkefni.

SÁLFRÆÐINGAR ÓSKAST
Á FRÆÐSLU- OG MENNINGARSVIÐ

www.nne.is

Garðabær óskar eftir að ráða sálfræðinga til starfa á fræðslu- og menningarsviði í allt
að 100% starfshlutfall. Í Garðabæ eru reknir fimm grunnskólar, níu leikskólar, ein
leikskóladeild og einn samrekinn leik- og grunnskóli.
Sálfræðingar hafa umsjón með greiningum, sinna ráðgjöf og stýra þeim verkefnum sem
undir þá heyra. Sálfræðingar starfa að faglegri þróun og ráðgjöf í nemendaverndarmálum og
snemmbærum stuðningi. Sálfræðingar taka þátt í þverfaglegri samvinnu með metnaðarfullu
samstarfsfólki. Starf sálfræðinga býður upp á tækifæri til að hafa áhrif á uppbyggingu og
mótun sérfræðiþjónustu bæjarins.
Starfssvið:
• Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leik- og grunnskóla
• Forvarnastarf með áherslu á að efla skólana við að leysa mál sem upp koma
• Athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og eftirfylgd mála
• Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk skóla
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna
• Hæfni til að starfa í hópi fagaðila
• Góðir skipulagshæfileikar
• Færni í samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu á skólastarfi og reynslu af sálfræðilegri greiningu
og ráðgjöf vegna barna.
Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2021.

STARFSMAÐUR
TÖLVUÞJÓNUSTU
Landbúnaðarháskóli Íslands óskar eftir
einstaklingi í fullt starf við tölvuþjónustu
á Hvanneyri.
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
•

Uppsetning og uppfærsla á tölvum starfsmanna og nemenda

•

Viðhald og eftirlit með tölvum og hugbúnaði skólans

•

Aðstoð við starfsmenn og nemendur

•

Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR

Umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá um fyrri störf umsækjanda og menntun.
Einnig skal fylgja stutt greinargerð um faglega sýn viðkomandi á starf sálfræðings.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Björn Björgvinsson sviðsstjóri fræðslu- og
menningarsviðs í síma 8208540 eða netfang eirikurbjorn@gardabaer.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélags.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, er hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Garðabæjar
www.gardabaer.is

•

Menntun sem nýtist í starfi

•

Góð þekking og reynsla af tölvuvinnslu
og Microsoft hugbúnaði skilyrði

•

Þekking á kennslukerfum s.s. Uglu og Canvas æskileg

•

Þekking á Microsoft AD og rekstri netkerfa æskileg

•

Góð þjónustulund, frumkvæði og samskiptahæfni skilyrði

FREKARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sameyki hafa gert.
Starfshlutfall er 100%.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 4. NÓVEMBER 2021
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Helgi Þorvaldsson - gudjon@lbhi.is
Guðmunda Smáradóttir - gudmunda@lbhi.is - 433 5000
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánar á lbhi.is/storf

gardabaer.is

LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI ÍSLANDS

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

LBHI.IS | 433 5000
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Verkefnastjóri hugbúnaðarþróun
Markmið Þulu er að bjóða heilbrigðisgeiranum
fyrsta flokks hugbúnaðarlausnir.
Lausnir Þulu eru þróaðar í nánu samstarfi við
kröfuharða viðskiptavini. Í tæp 20 ár hefur Þula
unnið með heilbrigðisstofnunum víða í Evrópu
og þróað með þeim framsæknar lausnir sem
gera þeim kleift að ná árangri á sínu sviði.
Hjá Þulu starfa um 35 manns og flestir eru
búsettir á Akureyri. www.thula.is

Við leitum að verkefnastjóra sem hefur sömu sýn og starfsfólk Þulu að með hagnýtingu framsækinna
hugbúnaðarlausna muni viðskiptavinir fyrirtækisins ná fram hagræðingu í rekstri á sama tíma og þeir
veita betri þjónustu.
Starfið felur í sér verkefnastýringu, samræmingu, þróun og mótun á fyrsta flokks hugbúnaðarlausnum
sem byggja á yfirgripsmikilli sérþekkingu og margra ára farsælli reynslu af útfærslu krefjandi verkefna.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Þátttakandi í mótun og þróun hugbúnaðarlausna sem gegna lykilhlutverki við
meðhöndlun lyfja á heilbrigðisstofnunum.
• Skipulagning verkefna og áætlanagerð.
• Verkefnastýring og eftirfylgni með stöðu verkefna.
• Dagleg samhæfing vinnu u.þ.b. 20 forritara og hugbúnaðarprófara
sem staðsettir eru á Akureyri, Reykjavík og erlendis.
• Dagleg samskipti við lykilviðskiptavini í Noregi.
• Þátttaka í stöðugum umbótum á verklagi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verkfræði eða sambærileg menntun.
• Menntun á sviði verkefnastjórnunar er kostur.
• Marktæk þekking og reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðarþróun.
• Sjálfstæð vinnubrögð, lausnamiðuð nálgun og færni til að sjá heildarmyndina.
• Framúrskarandi leiðtogi með góða samskiptahæfileika og reynslu í að stýra teymum.
• Þekking á Agile aðferðafræði og reynsla af Jira nauðsynleg.
• Reynsla af vinnu í gæðakerfum t.d ISO 9001/27001 er mikill kostur.
• Góð færni í norsku, dönsku eða sænsku.
• Góð enskukunnátta.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Viðkomandi starfsmaður mun starfa á skrifstofunni á Akureyri.
Umsóknarfrestur er til og með 26. október nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Umsjón með starfinu hafa Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og
Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is).

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Framtíðin er núna!
Advania leitar að metnaðarfullum og öflugum einstaklingum helst með reynslu af Business Central (NAV)
eða öðrum viðskiptalausnum. Við leitum að liðsauka inn í spennandi framtíð viðskiptalausna þar sem við
blasir skýjavæðing íslenskra fyrirtækja.
Við ætlum okkur að hjálpa fyrirtækjum að nýta viðskiptaferla í skýinu hvort sem er með stöðluðum lausnum
eins og Microsoft Business Central, Microsoft Dynamics eða hjálpa þeim að móta sína eigin ferla með Power
Platforminu. Við getum því bætt öflugu og skemmtilegu fólki í hópinn.
Ef þú hefur áhuga eða reynslu af ráðgjöf, forritun eða þjónustu við viðskiptakerfi, þá viljum við endilega
heyra í þér, sama hvar sem þú býrð.

Hefur þú?
• Brennandi áhuga á nýjustu tækni og þróun viðskiptakerfa og skýjalausna
(ss. Business Central, Dynamics og/eða Microsoft Power Platform)
• Reynslu af Business Central (NAV) eða öðrum viðskiptalausnum
• Menntun sem nýtist í starfi
• Hæfni til að vinna með fólki
• Áhuga á að takast á við nýjar áskoranir

Umsóknarfrestur er til 31. október 2021.

Nánari upplýsingar veita Lárus Long, forstöðumaður Business Central ráðgjafar,
larus.long@advania.is, Haraldur Eyvinds Þrastarson, deildarstjóri Business
Central SaaS, heyvinds@advania.is

Hægt er að lesa meira um starfið og leggja inn umsókn á www.advania.is/atvinna
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Sölu- og markaðsstjóri
Park Inn by Radisson leitar að öflugum leiðtoga til að leiða sölu- og
markaðsmál hótelsins. Leitað er að víðsýnum einstaklingi í ábyrgðarmikið
og krefjandi starf. Sölu- og markaðsstjóri tekur þátt í stefnumótun
og áætlanagerð hótelsins. Hann vinnur enn fremur að stafrænni
markaðssetningu fyrirtækisins.
Helstu verkefni
• Ábyrgð á sölu- og markaðsmálum hótelsins
• Samningagerð við stærri viðskiptavini
• Tilboðsgerð fyrir ferðaskrifstofur
• Tekjustýring í samráði við hótelstjóra
• Nýsköpun og þróun viðskiptatækifæra
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Aðstoð og afleysing hótelstjóra
• Önnur tilfallandi verkefni

Park Inn by Radisson Reykjavik Keflavik Airport
er hluti af alþjóðlegu Radisson hótelkeðjunni sem
er með yfir 1400 hótel víðsvegar um heim. Innan
keðjunnar eru Radisson Collection, Radisson blu,
Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson,
Country Inn & Suites by Radisson og Prizeotel.
Hótelið er 116 herbergja flugvallar- og ráðstefnuhótel
ásamt veitingastaðnum Library-Bistro.

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af sölu- og markaðsmálum úr ferðaþjónustu nauðsynleg
Reynsla á sviði hótelstjórnunar-/veitingadeildar er kostur
Framúrskarandi þekking á stafrænni markaðssetningu
Þjónustulund og rík færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og drifkraftur
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með
25. október nk. Umsóknir óskast fylltar
út á hagvangur.is
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veita Þórdís Sif Arnarsdóttir,
ráðgjafi, thordis@hagvangur.is og Katrín
S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

hagvangur.is

Skrifstofustjóri
Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu leitar að öflugum skrifstofustjóra.
Hlutverk skrifstofustjóra er að tryggja framkvæmd þeirra ákvarðana sem
teknar eru í rekstri og mannauðsmálum félagsins í samstarfi við formann.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir ríkri leiðtogafærni og hefur góða
reynslu og skilning á rekstri starfseininga.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg stjórnun rekstrar og þjónustu skrifstofunnar
• Umsjón mannauðsmála innan skrifstofu félagsins
• Stjórnun þverfaglegra verkefna
• Þróun gæðahandbókar og gæðaviðmiða í starfi félagsins
• Umsjón með skjalavistun og málaskráningu
• Þátttaka í erlendu samstarfi
• Önnur verkefni sem snúa að vinnuumhverfi skrifstofunnar
Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnununarstörfum
Góð þekking á mannauðsmálum og verkefnastjórnun
Leiðtogafærni, drifkraftur og mikil lipurð í samskiptum
Greiningarhæfni og lausnamiðuð hugsun
Góð almenn þekking á rafrænu vinnuumhverfi og UT kerfum
Gott vald á íslensku og ensku skilyrði og vald á norrænu tungumáli væri kostur

hagvangur.is

Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu er stærsta
stéttarfélagið á opinberum vinnumarkaði. Félagið
þjónar rúmlega 12500 félagsmönnum um land allt.
Á skrifstofu félagsins starfa 17 starfsmenn.
Sjá nánar á sameyki.is

Með umsókninni skal fylgja ferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknarinnar og hæfni viðkomandi
til að gegna starfi skrifstofustjóra rökstudd.
Umsóknarfrestur er til og með
25. október nk. Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is.
Nánari upplýsingar veita Gyða Kristjánsdóttir,
gyda@hagvangur.is og Þórdís Sif Arnarsdóttir,
thordis@hagvangur.is
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ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Á HEILBRIGÐISSVIÐI
ICEPHARMA LEITAR AÐ METNAÐARFULLUM OG DRÍFANDI EINSTAKLINGI Í SPENNANDI STARF Á HEILBRIGÐISSVIÐI
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:

HÆFNISKRÖFUR:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Þjónusta við viðskiptavini
Samskipti við birgja og dagleg verkefni sem tengjast þeim
Tilboðsgerð vegna útboða og verðfyrirspurna
Umsjón með verkbeiðnum vegna tækniþjónustu
Umsjón með sendingum vegna erlendra viðgerða

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af vörustjórnun
Greiningarhæfni og tölvulæsi
Þekking á viðskiptakerfum eins og Ax
Rík þjónustulund, fagmennska, skipulagshæfni og frumkvæði
Jákvæðni og framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í Norðurlandamáli er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörtur Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs Icepharma, hjorturg@icepharma.is. Umsóknarfrestur er til og
með 25. október. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi sem lýsir hæfni umsækjanda til að gegna starfinu. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og
þjónustu. Við leggum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Sótt er um starfið á ráðningarvef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna

Starf

Viltu koma okkur
á grænni grein?
Við hjá Landsvirkjun leitumst við að vera fyrirmynd í ráðdeild og
vistvænum rekstri, sem og að bæta okkar starfsumhverfi. Því leitum við
að verkefnisstjóra í deild nærsamfélags og græns reksturs. Deildin er
á sviði Samfélags og umhverfis og styður við önnur svið fyrirtækisins í
sameiginlegri vegferð að kolefnishlutleysi, grænum rekstri, samfélagslega
ábyrgri starfsemi og virku samstarfi og samtali í nærsamfélögum.
Helstu verkefni verkefnisstjóra:
– Ber ábyrgð á þróun, innleiðingu og eftirfylgni græns reksturs
á starfsstöðvum Landsvirkjunar
– Hefur frumkvæði í miðlun árangurs af grænum rekstri fyrirtækisins
– Hefur frumkvæði að úrbótum og gerir tillögur um bætt verklag
sem tengist grænum rekstri
– Styður við samskipti fyrirtækisins í nærsamfélögum aflstöðva vegna
umhverfis- og samfélagsmála
Menntun, reynsla og eiginleikar:
– Framhaldsmenntun í umhverfisfræðum, umhverfisstjórnun,
umhverfisverkfræði eða öðru námi sem nýtist í starfi
– Reynsla eða þekking á innleiðingu græns rekstur, t.d. grænna skrefa
– Jákvætt viðhorf og framúrskarandi samskiptaeiginleikar
– Metnaður til að vera hluti af sterkri liðsheild
– Sjálfstæði í vinnubrögðum
Umsóknarfrestur er til og með 26. október
Sótt er um starfið hjá Hagvangi
hagvangur.is

Hvert
framlag
telur

Vélvirkjar
Rafvirkjar
Málmsuða
Við hvetjum hæfileikaríka einstaklinga til að skoða
nánar þær spennandi stöður sem eru í boði í
framleiðslu Marel.
Við leitum að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum sem vilja taka þátt í að umbreyta því hvernig
matvæli eru unnin í heiminum og tileinka sér nýjustu
tækni í fjölbreyttum verkefnum í frábærum teymum.
Við hvetjum alla áhugasama til að sækja um störfin,
óháð kyni. Iðnnemar eru líka hvattir til að sækja um.

Leitum meðal annars að kraftmiðlum liðsfélögum í
eftirfarandi:
• Samsetning á búnaði (tilvalið fyrir t.d. vélvirkja)
• Rafsuðu á fjölbreyttum tækjum
• Rafvirkjum í samsetningu á fjölbreyttum tækjum
Vilt þú leggja okkur lið?
Kynntu þér tækifærin sem bjóðast hjá Marel
marel.is/störf undir „Aðfangakeðja og innkaup“

Spennandi tækifæri
hjá Símanum
Leiðtogi CRM mála
Síminn leitar eftir lausnamiðuðum og skipulögðum einstaklingi í starf leiðtoga CRM mála hjá Þjónustusviði fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa lag á að greina og vinna úr tækifærum, umbreyta þeim í góðar tæknilegar lausnir auk þess að styðja
við innleiðingu, vinna með þróunarteymum og sjá um rekstur lausna.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á stefnumótun og rekstri tæknilegs umhverfis
•
•
•
•

sem styður við sölu, markaðssetningu og þjónustu
Innleiðing viðeigandi kerfa
Kerfisleg ábyrgð vegna umsýslu gagna
Ábyrgð á skráningarferlum og sjálfvirknivæðingu vinnuferla
Vinna að stafrænum umbreytingaverkefnum og
verkefnum tengdum Salesforce

Hæfni og reynsla
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Þekking og reynsla af innleiðingu Salesforce eða annarra
CRM lausna eða reynsla úr sambærilegu starfi skilyrði
• Forritunarreynsla og/eða reynsla af verkefnastýringu er kostur
• Hæfni til að vinna bæði sjálfstætt og í teymisvinnu
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagsfærni
• Mjög góð færni í ensku

Umsóknarfrestur er til og með 31. október næstkomandi. Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum
siminn.is/storf. Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is.
Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við alla til að sækja um; óháð kyni.

Öryggisstjóri Advania
Við leitum að öflugri og lausnamiðaðri manneskju með brennandi áhuga, þekkingu og reynslu á upplýsingaöryggi og persónuvernd. Öryggisstjóri fer fyrir upplýsingaöryggi og persónuverdarmálum innan Advania.
Í því felst innleiðing, þróun og viðhald á ferlum í starfseminni. Öryggisstjóri starfar í tíu manna teymi
sérfræðinga sem bera ábyrgð á ferlum og tækniinnviðum fyrirtækisins.
Starfsvið

• Sjá til þess að stjórnunarkerfi Advania uppfylli áfram kröfur ISO/IEC 27001
• Sjá til þess að stjórnunarkerfi Advania samræmist lögum um persónuvernd
• Daglegur rekstur stjórnunarkerfis upplýsingaöryggis, viðhald þess og þróun.
Í þessu felst meðal annars:
- Innleiðing og viðhald á stefnum, ferlum og verklagi sem fjalla um stjórnun
upplýsingaöryggis og persónuvernd
- Umsjón með áhættumati upplýsingaöryggis og eftirfylgni með aðgerðum
- Umsjón með áætlunum um samfelldan rekstur
- Greina þörf á umbótum og leiða umbótaverkefni
- Greina árangur og skilvirkni stjórnunarkerfisins
- Stuðla að vitundarvakningu starfsfólks um upplýsingaöryggi og persónuvernd
- Umsjón með ytri og innri úttektum og úrbótaverkefnum þeim tengdum

Umsóknarfrestur er til 24. október 2021.

Nánari upplýsingar veitir Kristján H. Hákonarson, forstöðumaður ferla og tækni,
kristjan.hakonarson@advania.is

Hægt er að lesa meira um starfið og leggja inn umsókn á www.advania.is/atvinna

Þekking og reynsla

• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð og geta til að vinna sjálfstætt
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• reynsla af ISO/IEC 27001
• Þekking og reynsla af persónuverndarlögum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg
• Reynsla af breytingastjórnun er æskileg
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Mannvit leitar að
öﬂugu tæknifólki

B

C

B

C

Mannvit óskar eftir að bæta við sig öﬂugu tæknifólki á skrifstofur sínar um allt land vegna aukinna verkefna. Mannvit stuðlar að sjálfbæru
samfélagi og er með fjölbreytt og áhugaverð verkefni, meðal annars við byggingastjórnun, eftirlit og hönnun. Við erum sífellt í leit að
hæﬁleikaríku fólki og hvetjum alla áhugasama til að senda okkur umsókn - hver veit nema við höfum rétta starﬁð fyrir þig.
D

D

Við leitum að fólki með tæknimenntun, skipulagshæﬁleika, frumkvæði og starfsreynslu í mannvirkjagerð og síðast en ekki síst jákvæðni og hæfni í
mannlegum samskiptum.

Tæknimaður á Austurlandi

E

Hönnuður vega, gatna og stíga

Viðkomandi mun sinna ráðgjafarverkefnum, hönnun og eftirliti við
mannvirkjagerð.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• B.Sc. eða M.Sc. í byggingarverkfræði eða tæknifræði er kostur
• Æskilegt er að viðkomandi haﬁ starfsreynslu við
mannvirkjagerð

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun í byggingarverkfræði eða tæknifræði
• Menntun með áherslu á samgöngur og/eða veitur er æskileg
• Reynsla í vega- og gatnahönnun er æskileg
• Þekking á almennum teikniforritum og
þrívíddarhönnunarforritum (AutoCad Civil 3D eða MicroStation
Inroads) er æskileg

F

Burðarþolshönnuður

Viðkomandi mun sinna hönnunar- og ráðgjafarverkefnum á sviði
burðarvirkja.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• B.Sc. eða M.Sc. í byggingarverkfræði eða tæknifræði með
áherslu á burðarþolshönnun
• Æskilegt er að viðkomandi haﬁ reynslu af hönnun burðarvirkja
• Reynsla af BIM hönnun er kostur
• Þekking á almennum reiknilíkönum og
þrívíddarhönnunarforritum æskileg
• Reynsla af vinnu með FEM-reiknilíkön og Tekla Structures er
kostur

G

E

Viðkomandi mun taka þátt í fjölbreyttum verkefnum sem felast í
hönnun vega, gatna og stíga, bæði í dreif- og þéttbýli, á forhönnunarog verkhönnunarstigi.

F

Lagna- og loftræstihönnuður

Viðkomandi mun sinna fjölbreyttum hönnunar- og
ráðgjafarverkefnum á sviði lagna og loftræstinga.

G

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Iðnmenntun og/eða menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði
• Framhaldsmenntun er kostur
• Æskilegt er að viðkomandi haﬁ starfsreynslu af hönnun á þessu
sviði
• Reynsla af hönnun í Revit og/eða MagiCad er kostur

H

H

Tækniteiknari

Viðkomandi mun sinna fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2021.
Sótt er um starf á www.mannvit.is/starfsumsokn

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Nám í tækniteiknun
• Góð þekking á Revit, AutoCad, Tekla, MicroStation og MagiCad er
kostur
• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg

I

J

Nánari upplýsingar:
Súsanna Helgadóttir, mannauðsráðgjaﬁ
susannah@mannvit.is

I

J

Mannvit veitir ráðgjöf og þjónustu á sviði verkfræði, tækni og nýsköpunar. Hjá okkur starfar öﬂugur hópur verkfræðinga og
tæknimenntaðs starfsfólks með fjölbreytta reynslu. Mannvit er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður þar sem starfsfólki
líður vel og hefur tækifæri til að móta framtíðina.

2019 - 2022

Stuðlum að sjálfbæru samfélagi
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Embætti forstjóra Landspítala
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra Landspítala.
Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Á spítalanum er veitt sérhæfð sjúkrahúsþjónusta, m.a. á göngu- og dagdeildum, fyrir alla landsmenn og almenn sjúkrahúsþjónusta fyrir íbúa
heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins. Nánar er kveðið á um hlutverk hans í lögum nr. 40/2007,
um heilbrigðisþjónustu. Á Landspítala starfa á sjötta þúsund starfsmenn og er spítalinn einn stærsti
vinnustaður landsins.
Forstjóri ber ábyrgð á að Landspítali starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf sem
heilbrigðisráðherra setur. Forstjóri ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem spítalinn veitir, að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi við lög um opinber fjármál nr. 123/2015 og að fjármunir séu
nýttir á árangursríkan hátt.
Lögum samkvæmt skal forstjóri hafa háskólamenntun og/eða reynslu af rekstri og stjórnun sem
nýtist honum í starfi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Reynsla af rekstri og stjórnun, þ.m.t. mannaforráð, sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði.
• Reynsla af stefnumótun og innleiðingu nýjunga er skilyrði.
• Skýr framtíðarsýn.
• Þekking á sviði heilbrigðisþjónustu.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti er skilyrði.
• Góð kunnátta í ensku og kunnátta í a.m.k. einu Norðurlandamáli.
Kostur er að umsækjandi hafi þekkingu á fjármálum hins opinbera.
Hæfni umsækjenda verður metin af hæfnisnefnd skv. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu sjá nánar á https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=71e0916e-aa9f-4a22-861b04ff64e3a866
Um laun forstöðumanns fer eftir 39. gr. a í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins,
nr. 70/1996. Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna til 5 ára frá 1.mars 2022.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Valdimarsdóttir, ráðuneytisstjóri,
asta.valdimarsdottir@hrn.is
Umsóknir með upplýsingum um núverandi starfsheiti umsækjenda ásamt ítarlegum upplýsingum
um menntun, fyrri störf og afrit af prófskírteinum skulu berast heilbrigðisráðuneytinu, í gegnum
ráðningarkerfi ríkisins eða á netfangið: hrn@hrn.is eigi síðar en 1. nóvember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið hefur verið tekin.
Heilbrigðisráðuneytinu, 15. október 2021

Stjórnarráð Íslands
Heilbrigðisráðuneytið

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is

Is this your dream job?
We are seeking talented people to join our team of energetic and passionate people.
Nox Medical is a global leader in sleep diagnostics with a vision centered on telemedicine
and delivering better sleep solutions to help people wake up to a brighter world each day.

Project Manager

Quality Specialist

In this position as Project Manager (PM) in our Clinical Trials Program you will be
responsible for managing implementations of Nox Medical customer solutions, enabling
successful clinical trials from start to finish together with our strategic business
partners.

In the position as Quality specialist you will be working in an ISO 13485:2016/MDSAP
certified Quality Management environment where great team spirit, cooperation and
solution-oriented mindset is what we strive for in our projects and daily operations.

Function & Responsibilities
•

Application of long-term project management skills to realize a timely solution
delivery while addressing the associated business objectives within the defined
project scope

Function & Responsibilities
•

Responsible for reviewing quality outputs for compliance to national and internal
quality system requirements

•

Responsible for reviewing and assessing change control, validation,
and qualification documents

•

Developing project scopes and objectives, involving all relevant internal and
external stakeholders ensuring technical and operational feasibility

•

•

Coordinate internal and external resources for the execution of client-facing
solution projects

Contributes to CAPA and NCR System, including reviewing the adequacy of root
cause, corrections, corrective actions, preventative actions and effectiveness

•

Participates in cross-functional development projects in a quality assurance role

•

Ensure transparent and regular reporting on project progress and escalation of
risks as needed

•

Participates and/or conducts internal/supplier audits

•

•

Create and maintain comprehensive project documentation according to internal
and customer requirements

Provides support during audits conducted by Nox Medical’s Notified Body (NB)/
Conformity Assessment Bodies (CAB) and Regulatory Authorities (RA) and
formulating the appropriate response and corrective actions

Qualifications

Qualifications

•

Bachelor or master’s degree in project management, engineering or equivalent
experience

•

B.Sc. / M.Sc. degree in related field or equivalent experience required

•

•

5+ years’ experience in technical, clinical or pharma project management of
customer solution implementations, managing multiple projects simultaneously

3+ years experience in quality assurance/quality control in medical device/
pharmaceutical industry

•

Qualification/Skill to conduct internal audits

•

Strong analytical skills to investigate problems and processes with a solutionoriented, continuous improvement mindset

•

Exercise judgment within defined procedures and practices to determine
appropriate action

•

Solid technical background, with understanding or hands-on experience in
hardware or software solution implementation

•

Strong documentation skills

•

Excellent English communication skills, both verbal and written

•

Excellent English skills, both verbal and written

Regulatory Affairs Associate

Associate Project Manager

The Regulatory Affairs Associate will participate in cross-functional team projects
relating to design and development of medical devices, market registrations and
implement/improvement projects to ensure regulatory compliance of the manufacturer
and the medical device throughout its life cycle.

In this position as Associate Project Manager in our Medical Systems Program you will
be supporting the management of Nox Medical R&D projects enabling successful medical
device delivery from start to finish together with our internal R&D, Regulatory and Product
Management teams among others.

Function & Responsibilities

Function & Responsibilities

•

Assist with preparing/compiling regulatory documents for international product
registration

•

Application of project management skills to realize a timely
solution delivery within the defined project scope

•

Participates in developing, implementing, and maintaining the necessary internal
procedures to ensure the company’s ongoing compliance with national and
international regulations/requirements

•

Develop a detailed project plan to track progress

•

Manage and track changes in project scope, schedule and costs

•

Research applicable national and international standards, and guidance to provide
input to the company’s ongoing compliance

•

Ensure transparent and regular reporting on project progress
and escalation of risks as needed

•

Provide support during audits conducted by Notified Body/Conformity
Assessment Bodies and Regulatory Authorities

•

Create and maintain comprehensive project documentation
according to internal requirements

Qualifications

Qualifications

•

B.Sc. degree in Biomedicine, Engineering, Biological Science, Chemistry,
Pharmacology, or equivalent experience required

•

Master’s degree in project management, engineering
or equivalent experience

•

Good planning/organizational and problem-solving skills

•

•

Exercise judgment within defined procedures and practices to determine
appropriate action

Good analytical skills and high interest in investigating
problems and processes

•

•

Experience with medical device regulatory affairs, submissions, compliance
programs and quality systems is an advantage

High interest in understanding the technical background
of medical hardware and software solutions, their implementation
and project documentation in a regulated environment (ISO13485)

•

Excellent oral and written communication skills

•

Interest to work in distributed teams across different countries,
cultures and time zones

•

Excellent English skills, both verbal and written

•

Very good English communication skills, both verbal and written

Please apply via our homepage www.noxmedical.com/jobs

We kindly ask you to submit the Job application, CV and cover letter in English. The application deadline is October 25th. We are always interested
in talented individuals who share our passion for improving people’s lives. Nox Medical embraces diversity. As an equal opportunities employer, we
believe the foundation of our dynamic and pioneering spirit starts with a fair and inclusive culture. Our company culture focuses on bringing unique
ideas and people together to spark innovation and teamwork. All applications will be replied to and are treated with utmost care and confidentiality.

Skólastjóri
Salaskóla í Kópavogi

Sala innréttinga og ráðgjöf
Vegna mikilla verkefna leitum við að kraftmiklum einstaklingi
til að starfa með okkur í söludeild innréttinga.

Salaskóli var stofnaður árið 2001. Skólaárið 2020 til 2021 eru tæplega 600 nemendur í skólanum.
Í skólanum er jafnframt rekin öflug og góð frístund fyrir nemendur í 1. – 4. bekk. Í skólanum fer fram
metnaðarfullt starf og þar ríkir góður starfsandi.
Salaskóli er framsækinn skóli sem byggir starf sitt og þróun á reynslu og rannsóknum. Nemendur og
hagsmunir þeirra eru ávallt í fyrsta sæti og lögð er áhersla á að nemendur byggi upp sjálfstraust og
sjálfsaga sem nýtist þeim í hvers kyns aðstæðum seinna meir. Skólinn er UNESCO-skóli og byggir því
stefnu sína á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Það felur í sér að nemendur, starfsfólk og allt
skólasamfélagið leggi sig fram við að stuðla að sjálfbærni jarðar á öllum sviðum.
Leitað er að stjórnanda sem hefur góða hæfni í mannlegum samskiptum, er skipulagður og umbótadrifinn og hefur metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf að vera leiðtogi í sínum skóla, veitir
faglega forystu og búa yfir hæfni til að skipuleggja skapandi skólastarf í samvinnu við nemendur,
kennara, foreldra og skólayfirvöld.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Kennaramenntun og leyfisbréf kennara
· Kennslureynsla á grunnskólastigi
· Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegra greina
· Reynsla af stjórnun og faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í grunnskóla
· Reynsla af rekstri skóla og gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana
· Leiðtogahæfni, afburða hæfni í samskiptum og skipulagshæfileikar

Helstu verkefni og ábyrgð
• Móttaka viðskiptavina og ráðgjöf
• Hönnunarvinna í teiknikerfi GKS
• Tilboðsgerð og eftirfylgni
Hæfniskröfur
• Þekking og/eða reynsla af notkun teiknikerfa s.s. 2020,
winner eða sambærilegra
• Áhugi og þekking á sviði hönnunar- og innréttingavinnu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Almenn tölvukunnátta og notkun viðskiptakerfa t.d. DK
GKS er leiðandi fyrirtæki í sölu á innréttingum og þjónar
bæði verktaka- og einstaklingsmarkaðnum.
Umsóknarfrestur er til 31.okt.
Umsóknir sendist á gks@gks.is eða www.alfred.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 2021.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2022 eða eftir nánara samkomulagi.
Nánari upplýsingar um starfið má finna á vef Kópavogsbæjar undir auglýst störf.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

kopavogur.is

GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Leiðbeinandi á frístundaheimili
Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennari á leikskólastig
• Sérkennari á grunnskólastig

Skóla- og frístundasvið

Leikskólastjóri - Heiðarborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Heiðarborg lausa til umsóknar.
Heiðarborg er fjögurra deilda leikskóli við Selásbraut í Árbæ í næsta nágrenni við falleg útivistarsvæði í Elliðaárdal, Víðidal og
við Rauðavatn. Einkunnarorð skólans eru vinátta – gleði – virðing. Í uppeldisstarfinu er einkum horft til kenninga John Dewey
og fjölgreindakenningar Howard Gardner og áhersla lögð á að horfa á styrkleika barnanna og nýta þá í náminu. Heiðarborg er
Grænfánaleikskóli, útikennsla er á öllum deildum og markvisst er unnið að því að efla þekkingu og virðingu barnanna fyrir náttúrunni, m.a. með ræktun matjurtagarðs. Leikskólinn tekur einnig þátt í vináttuverkefni Barnaheilla og er Heilsueflandi leikskóli.
Unnið er að innleiðingu menntastefnu Reykjavíkurborgar með áherslu á sköpun og börnin fá fræðslu um Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna. Þróunarverkefnið Stígur á milli stiga er samstarfsverkefni leik- og grunnskóla í Seláshverfi og miðar
að því að auka samstarf og samvinnu milli skólastiga, elstu börnin í leikskólanum fara reglulega í heimsókn í grenndarsvæðið
Heimahaga til að vinna sameiginleg verkefni með yngstu nemendum grunnskólans. Gott samstarf er einnig við foreldra og
grenndarsamfélagið, s.s. hestamannafélagið Fák, íþróttafélagið Fylki og félagsmiðstöð eldri borgara í hverfinu.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf
í Heiðarborg.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og
stefnu Reykjavíkurborgar.
• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

STÖRF HJÁ

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu
Menntastefnu Reykjavíkur, „Látum draumana rætast“, þar
sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf
og fagmennska.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda
á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2022. Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2021.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

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

Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennari
Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari
Leikskólinn Holtakot
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólasérkennari eða þroskaþjálﬁ
Leikskólinn Krakkakot
• Leikskólakennari
Leikskólinn Mánahvoll
• Leikskólakennarar
Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar
• Starfsmenn
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is
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Ert þú
okkar næsti
markaðsstjóri?
Við leitum að skapandi og stefnumiðuðum markaðstjóra til að stýra öflugu teymi sérfræðinga í markaðsdeild Origo.
Þetta er tækifæri til að setja mark sitt á vörumerki, markaðsmál og vöruframboð Origo til framtíðar.
Markaðsdeildin styður við vöxt allra eininga Origo og þú munt gegna lykilhlutverki í að þróa og setja fram ört vaxandi
vöruframboð Origo með það að markmiði að skapa sem mest virði fyrir viðskiptavini okkar.

Starfið er afar fjölbreytt og spennandi fyrir aðila
sem er sífellt til í að þróast, takast á við nýjar
áskoranir og trúir að góð tækni skipti öllu máli.
Hæfileikar og reynsla:

• Minnst 5 ára reynsla af markaðsstörfum.
• Reynsla og/eða þekking á vöruþróun og innpökkun á vörum.
• Reynsla við gerð markaðsáætlana, birtingar–áætlana og efnisgerð.
• Reynsla í vöruþróun, markhópagreiningu og samkeppnisgreiningu.

Við höfum sett okkur metnaðarfull markmið:
origo.is/um-origo/mannaudur

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Viltu vita meira um starfið?
Skannaðu kóðann og fáðu allar
upplýsingar um starf markaðsstjóra hjá Origo.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október á origo.is/atvinna
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá Dröfn Guðmundsdóttur, mannauðsstjóra
eða Sylvíu Kristínu Ólafsdóttur, framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar- og
markaðsviðs sylvia.kristin.olafsdottir@origo.is.
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RAFVIRKJAR!
Óskum eftir að ráða rafvirkja til framtíðar starfa.
Umsókn sendist á netfangið rafbodi@rafbodi.is.
Íslenskumælandi er skilyrði.
Þurfa að geta byrjað sem fyrst.

SÁLFRÆÐINGUR FULLORÐINNA
HEILSUGÆSLAN EFSTALEITI
Skeiðarás 3 - 210 Garðabær - 565 8098 - rafbodi@rafbodi.is
Laust er til umsóknar 80-100% tímabundið starf sálfræðings fullorðinna við Heilsugæsluna Efstaleiti.
Um er að ræða afleysingu í eitt og hálft ár. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sálfræðingur mun starfa í teymi með öðrum sálfræðingum
á starfsstöð í Glæsibæ.
Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir sálfræðing
sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu.
Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu.
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

Veita sálfræðiþjónustu byggða á gagnreyndri þekkingu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri.
Greina, meta og veita meðferð á geðrænum vanda, ásamt því að taka þátt í þróun
og uppbyggingu sálfræðiþjónustu í heilsugæslu.
Starfshlutfall er 80-100%. Umsóknarfrestur er til og með 25.10.2021.
Nánari upplýsingar veita Alma Eir Svavarsdóttir - alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is - 513 6100
og Liv Anna Gunnell - liv.anna.gunnell@heilsugaeslan.is - 513 5000
Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

Sérfræðingar í
ráðningum

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Vilt þú setja
orku í framtíðina?
Hjálpaðu okkur að skrifa sögu Landsnets og skapa spennandi framtíð.
Við leitum að hæfileikaríku fólki sem er tilbúið að takast á við krefjandi
verkefni og vinna með okkur að því að gera góðan vinnustað betri.

Sérfræðingur í stýringu flutningskerfisins

Sérfræðingur í viðhaldsstýringu

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stýring og vöktun raforkukerfisins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur flutningskerfisins
• Rekstur jöfnunarorkumarkaðs
• Þátttaka í greiningar- og úrbótaverkefnum
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum

Helstu verkefni
• Skipulag á eftirliti og viðhaldi á tengivirkjum og háspennulínum
• Stýring mannafla og úthlutun tækja til verkefna
• Gerð lykilmælikvarða fyrir þjónustu
• Undirbúningur verkefna og vikuskipulag vinnuflokka
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og geta til að starfa í teymi
• Geta til að starfa undir álagi
• Öguð og nákvæm vinnubrögð
• Sterk öryggis- og jafnréttisvitund
• Háskólamenntun í raungreinum sem nýtist í starfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði tækni- eða verkfræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á rekstri og viðhaldi raforkukerfa æskileg
• Reynsla af miðlun upplýsinga og tölulegra gagna
• Umbótamiðuð hugsun
• Sterk færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 31. október. Sótt er um starfið á landsnet.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kr. Júlíusson, mannauðssérfræðingur, í síma 563 9300 eða á mannaudur@landsnet.is.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Sérfræðingur í reikningshaldi

Skóla- og frístundasvið

hjá leiðandi markaðstorgi

Leikskólastjóri - Hlíð

Travelshift óskar eftir að ráða sérfræðing í reikningshaldi
í fullt starf á skrifstofu sinni á Skólavörðustíg í Reykjavík.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Hlíð lausa til umsóknar.
Hlíð er sex deilda leikskóli í grónu hverfi í Hlíðunum með tvær starfsstöðvar fyrir yngri og eldri börn við Engihlíð og Eskihlíð.
Einkunnarorð skólans eru virðing – vinátta – vellíðan og áhersla lögð á að börnunum líði vel, séu félagslega fær og skilji mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu. Námskrá leikskólans byggir á því að barnið læri í gegnum
leikinn og að leikurinn sé óendanleg uppspretta nýrra möguleika, námstækifæra og gleði. Ein af fyrirmyndum í starfinu er Lína
Langsokkur og lífsspeki hennar: „Er nokkuð í fargmöldunartöflunni sem útilokar það?“ Unnið er að innleiðingu menntastefnu
Reykjavíkurborgar og áherslan á þessu skólaári er á læsi og félagsfærni. Í tengslum við það er unnið með vináttuverkefni
Barnaheilla. Hlíð er heilsueflandi leikskóli og reglulega er farið með börnin í vettvangsferðir enda stutt í fallega útivistarsvæði.
Gott samstarf er við foreldra og grenndarsamfélagið, m.a. íþróttafélagið Val.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf
í Hlíð.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og
stefnu Reykjavíkurborgar.
• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og
umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu
Menntastefnu Reykjavíkur, „Látum draumana rætast“, þar
sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf
og fagmennska.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda
á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2022. Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2021.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Starfsmaðurinn verður hluti af fjármálasviði félagsins
og heyrir undir Fjármálastjóra.
Dagleg ábyrgð felur í sér:
• Bókun viðskipta í aðalbók félagsins
• Afgreiðsla innkaupareikninga
• Að halda reikningaskrá
• Afstemmingar reikninga
• Samskipti við söluaðila og viðskiptavini
• Sérstök stjórnunarverkefni.
Nauðsynleg hæfni:
• Kunnátta í Microsoft Word og Excel
• Frábær samskiptahæfni bæði á íslensku og ensku
• Þekking á bókhaldshugtökum
• Góð skipulags- og greiningarhæfni
• Reynsla af Dynamics NAV eða svipuðu bókhaldskerfi
• Hæfileiki í að samræma gögn úr mismunandi kerfum
• Sterk skipulagshæfni
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og með teymi
• Háskólagráða sem nýtist í starfi
Guide to Iceland er íslenskt markaðstorg sem sameinar
yfir 1500 íslenska ferðaþjónustuaðila. Við leggjum metnað
í að bjóða upp á framúrskarandi þjónustu og að upplifun
viðskiptavina sé ætíð höfð í fyrirrúmi.
Guide to Iceland hefur hlotið verðlaunin Iceland’s Leading
Travel Agency frá World Travel Awards 4 ár í röð, frá
2018-2021.
Við leitum nú að sérfræðingi í reikningshaldi til að ganga
til liðs við okkur. Góð laun og fríðindi í boði.
Umsókn sendist á jobs@travelshift.com.
Umsóknarfrestur rennur út 31. október.

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

Íslenska Gámafélagið og Vélamiðstöðin leita af metnaðarfullum einstaklingum til að
ganga til liðs við frábæran hóp starfsmanna hjá fyrirtækinu. Vélamiðstöðin er
dótturfyrirtæki Íslenska Gámafélagsins og sér meðal annars um viðhald á öllum
tækjabúnaði fyrirtækisins. Vélamiðstöðin er staðsett á höfuðstöðvum Íslenska
gámafélagsins að Koparsléttu í Reykjavík. Leitast er eftir fagfólki með
framúrskarandi þjónustulund sem mun sinna viðgerðum á bílum og tækjum.

Við leitum af öflugum einstaklingum
til að ganga til liðs við okkur

Hjá Íslenska Gámafélaginu og Vélamiðstöðinni starfa um 300 manns víða um land
en fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði
umhverfisþjónustu. Hjá fyrirtækinu er metnaðarfull mannauðsstefna sem lýsir vilja
fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður þar sem faglegt starf er unnið
af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Verkstjóri viðgerðardeildar

Rafvirki á verkstæði

Bifvélavirki og/eða vélstjóri á verkstæði

• Menntun og/eða reynsla á ábyrgðarsviði.
• Víðtæka reynslu á sviði viðhalds bíla,
véla og/eða tækja.
• Jákvæðni og frumkvæði.
• Reynsla af stjórnun, kostur.
• Almenn tölvukunnátta, kostur.
• Þekking á Microsoft Dynamic AX, kostur

• Menntun og/eða reynsla við bílarafmagn
• Rafiðnmenntun, kostur.
• Hæfni til að leysa rafmagnsbilanir allar
gerðir tækja og bíla.
• Almenn tölvukunnátta, kostur.
• Íslensku – og enskukunnátta, kostur.
• Jákvæðni og frumkvæði.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður
og vandvirkni.

• Menntun og/eða reynslu við bílaviðgerðir.
• Almenn tölvukunnátta, kostur.
• Íslensku – og enskukunnátta, kostur.
• Raftækni kunnátta, kostur.
• Jákvæðni og frumkvæði.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður
og vandvirkni.

Helstu verkefni

Helstu verkefni

Helstu verkefni

• Ábyrgð á daglegri starfsemi viðgerða.

• Daglegar viðgerðir á rafbúnaði tækja.

• Uppbygging viðhalds- og eftirlitsþjónustu
Vélamiðstöðvarinnar.

• Viðhalds- og eftirlitsþjónusta á rafbúnaði.

• Viðhald og viðgerðir á tækjum af öllum
stærðum og gerðum. Bílaviðgerðir á
fólksbílum, vörubílum og eftirvögnum.

• Íslensku – og enskukunnátta, kostur.

• Ábyrgð á viðhaldi tækja.
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
Vélamiðstöðvarinnar.
• Skipulagning og ábyrgð á ferlum er
varða viðgerðarþjónustu.

• Tölvuálestur fyrir bilanagreiningar bíla
og tækja.

• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini.

• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini.

Íslenska Gámafélagið og Vélamiðstöðin hafa jafnrétti að leiðarljósi og hvetur öll kyn
til að sækja um starfið. Sótt er um á alfred.is.

Greiðslumiðlun Íslands
leitar að öflugu fólki
Greiðslumiðlun Íslands og dótturfélög, Motus, Faktoría, Pacta og Greiðslumiðlun, eru leiðandi á sviði
kröfustjórnunar (Credit Management Services) fyrir fyrirtæki, sveitarfélög, lífeyrissjóði og opinbera aðila.
Þjónusta samstæðunnar felst m.a. í greiðslulausnum, innheimtu, kröfukaupum og lánaumsýslu. Greiðslumiðlun
á og rekur Pei greiðslulausnina sem um 2.000 fyrirtæki nýta sér við sölu á vörum og þjónustu til einstaklinga.
Félagið á einnig hlut í, og er samstarfsaðili, Sportabler.
Við stöndum á traustum grunni en ætlum okkur enn stærri hluti og þurfum öfluga og kraftmikla
einstaklinga með okkur í þá vegferð. Við bjóðum vinnu í skemmtilegu starfsumhverfi með metnaðarfullum samstarfsmönnum og faglega sterkum hópi þar sem tækifærin eru mikil.

Markaðsstjóri

Yfirmaður
greininga
og líkana

Sérfræðingur
í áhættu- og
fjárstýringu

UX hönnuður

Vörustjóri

Viðskiptastjóri
lykilviðskiptavina

Við leitum að aðila með víðtæka þekkingu og reynslu af markaðs- og ímyndarmálum
og uppbyggingu vörumerkja til að vinna þvert á vörumerkin okkar. Markaðsstjóri stýrir
einnig fræðslu, samskiptum við fjölmiðla og viðburðum. Reynsla af stefnumótun og
stefnudrifinni markaðssetningu er nauðsynleg ásamt háskólamenntun sem nýtist í
starfi. Markaðsstjóri er ný staða og heyrir beint undir forstjóra.
Með stóraukinni áherslu á gögn í ákvarðanatöku félagsins leitum við að metnaðarfullum
aðila með frumkvæði og reynslu til að leiða þá vegferð. Helstu verkefni felast í að leiða
líkanagerð og vöruþróun tengda henni, þróun á nýtingu upplýsinga til að bæta ferla í
ákvarðanatöku, m.a. við lánveitingar, og samvinnu við vöruhúsateymi félagsins. Við leitum
að aðila með framhaldsmenntun (M.Sc. eða Ph.D.) í stærðfræði eða verkfræði ásamt a.m.k.
fimm ára reynslu af áhættustýringu, gagnavinnslu og líkanagerð, sérfræðiþekkingu á R og
Python og framúrskarandi færni í miðlun flókinna upplýsinga á mannamáli.
Við leitum að öflugum, sjálfstæðum og nákvæmum fjármálaverkfræðingi eða aðila
með sambærilega menntun til að sinna áhættustýringu á lánasöfnum félagsins,
fjárstýringu samstæðunnar og aðkomu að áætlanagerð og skýrslugjöf til stjórnenda.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur. Um er að ræða nýja stöðu á sviði Fjármála
og reksturs.
Við leitum að aðila með brennandi áhuga á vöruþróun þar sem notendaupplifun og
hönnun eru í hávegum höfð. UX hönnuður vinnur með vörustjórum og hugbúnaðardeild,
auk annarra hagaðila, að hönnun á vörum félagsins. Önnur verkefni eru samræming á
heildaryfirbragði á vörum félagsins og hönnun efnis fyrir innri og ytri samskipti. UX
hönnuður er ný staða á nýju sviði Vöruþróunar.
Við leitum að skipulögðum leiðtoga með frumkvæði og sterkan tæknilegan bakgrunn auk
reynslu og þekkingu af vörustýringu og þróun stafrænna lausna. Helstu verkefni felast í að
skilgreina vörusýn og vörustefnu félagsins, ábyrgð á vöruþróun og stuðningi og samskiptum
við innri og ytri hagaðila. Vörustjóri er ný staða á nýju sviði Vöruþróunar.
Viðskiptastjóri lykilviðskiptavina ber ábyrgð á að viðhalda og auka viðskipti við stærri fyrirtæki
og hjálpa þeim að skapa aukið virði með lausnum félagsins. Við leitum að reynslumiklum,
lausnamiðuðum og árangursdrifnum aðila með reynslu af sölu- og viðskiptastýringu í þróun
lykilviðskiptavina, greiningu nýrra tækifæra og greiningarverkefnum á innri ferlum hjá
viðskiptavinum.
Við leitum einnig að viðskiptastjóra minni og meðalstórra fyrirtækja.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á mannauðssíðu Motus www.motus.is og hjá Sigurbjörgu D. Hjaltadóttur
mannauðsstjóra í síma 440 7122, netfang sibba@motus.is.
Vinsamlegast sækið um á heimasíðu www.motus.is.
Umsóknarfrestur er til og með 29. október nk. Ráðið verður í störfin sem fyrst.

Öryggisstjóri
SEÐL AB ANKI ÍSL ANDS
SEÐLABANKI ÍSLANDS óskar eftir að ráða öryggisstjóra til starfa í deild áhættustýringar á skrifstofu bankastjóra.
Öryggisstjóri ber ábyrgð á eftirliti með öryggismálum bankans, jafnt raunlægu öryggi (CSO-hlutverk) og net- og upplýsingaöryggi (CISO-hlutverk). Öryggisstjóri starfar í þágu rekstraráhætturáðs bankans og situr fundi ráðsins.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leiðir mótun stefnu í öryggismálum og hefur eftirlit
með framkvæmd hennar
• Setur fram kröfur á öryggis- og vöktunarbúnað og
kemur að innleiðingu, þróun og eftirfylgni með
verklagi í öryggismálum
• Tryggir þróun og prófun áætlunar um samfelldan
rekstur og sér til þess að áætlunin sé virkjuð ef upp
koma alvarleg öryggisfrávik
• Tryggir framkvæmd og eftirfylgni prófana á
öryggisviðbúnaði
• Fylgist með því að öryggisfrávik séu tilkynnt,
skrásett og að hugað sé að úrbótum
• Veitir stjórnendum og starfsmönnum ráðgjöf um
framkvæmd öryggismála og hefur umsjón með
þjálfun í raunlægu öryggi og net- og upplýsingaöryggi

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. á sviði
upplýsingatækni eða raunvísinda
• Reynsla og þekking af framkvæmd, eftirliti og
stefnumótun í öryggismálum
• Þekking á stjórnkerfum upplýsingaöryggis skv.
ISO 27001
• Metnaður til að móta og efla raunlægt öryggi og
net- og upplýsingaöryggi
• Færni í mannlegum samskiptum og árangursríkri
teymisvinnu
• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá
sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veita Gísli Óttarsson, áhættustjóri (gisli.ottarsson@sedlabanki.is) og Erla Traustadóttir sérfræðingur
á mannauðssviði (mannaudur@sedlabanki.is). Umsóknarfrestur er til og með 27. október.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka
Íslands, www.sedlabanki.is/storf. Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.
2019 - 2022
Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast
samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Vakin er athygli umsækjenda á því að um ráðningarferlið gilda m.a. stjórnsýslulög nr.
37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem heyrir undir forsætisráðherra. Markmið bankans
er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi. Þá skal
bankinn sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisforða og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur
bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt og hvetjandi starfsumhverfi sem einkennist af trausti, fagmennsku,
þekkingu og framsækni.

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

Ert þú snjall penni og glærusmiður
sem brennur fyrir málefnum atvinnulífsins?
Hefur þú brennandi áhuga á íslensku atvinnulífi og vilt hafa áhrif?
Við leitum að öflugum einstaklingi sem býr yfir mikilli færni í textagerð og framsetningu og
samþættingu efnis. Einstaklingi sem á auðvelt með að vinna með fólki og getur sett fram
vandað efni á lifandi máta. Starfið heyrir undir miðlunarstjóra Samtaka atvinnulífsins.

Umsóknarfrestur er til og með
20. október n.k.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar. Gagnlegt er að fá dæmi
um ritstörf og/eða framsetningu á efni sem
lýsir hæfni til að gegna starfinu.

Í starfinu felst m.a.
• Almenn ritstjórn og skrif um fjölbreytt
málefni
• Úrvinnsla, framsetning og miðlun efnis
þ.á.m. gerð glærukynninga
• Reglubundin samskipti við fjölmiðla
• Þátttaka í stefnumörkun og málefnastarfi
samtakanna

Sótt er um starfið á
alfred.is/vinnustadir/atvinnulifid
Nánari upplýsingar um starfið fást hjá Védísi Hervöru
Árnadóttur, miðlunarstjóra Samtaka atvinnulífsins vedis@sa.is

Hæfnikröfur
• Framúrskarandi íslenskukunnátta, færni
í textagerð og miðlun efnis
• Framúrskarandi færni í gerð
glærukynninga
• Brennandi áhugi og þekking á málefnum
íslensks atvinnulífs
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, skipulagshæfileikar og geta til að halda utan um
marga þræði eru mikilvægir eiginleikar
• Lagni í mannlegum samskiptum
• Teymishugsun, jákvæðni, frumkvæði
og þjónustumiðuð nálgun
• Tæknileg nálgun og færni
• Háskólagráða sem nýtist í starfi

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

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Breyting á Aðalskipulagi
Ísafjarðarbæjar 2008-2020
Bæjarráð, í leyfi bæjarstjórnar, Ísafjarðarbæjar samþykkti
þann 28. júní 2021 tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 samkvæmt 2. mgr. 36.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í stækkun íbúðarsvæðisins Í6 (Holtahverfi) í vesturátt og að ein ný lóð bætist við, Sunnuholt 5.
Landbúnaðarland Góustaða mun minnkar sem því nemur.
Greinargerð með rökstuðningi er á uppdrætti dags.
11. mars 2021 í mkv. 1:500.
Tillagan var auglýst frá 8. apríl til 24. maí 2021.
Engar athugasemdir bárust við tillögunni og hefur hún
verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til
skipulagsfulltrúa Ísafjarðarbæjar, skipulag@isafjordur.is
Axel Rodriguez Överby
sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs

Endurskoðun aðalskipulags
Grímsnes- og Grafningshrepps
2020 - 2032
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps
boðar til fundar vegna endurskoðunar aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps 2020-2032.
Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn
20. október í Félagsheimilinu Borg.
Húsið opnar klukkan 19:30 og áætlað er að
fundinum ljúki klukkan 21:30.
Fundardagskrá er eftirfarandi:
• Kynning frá Gísla Gíslasyni skipulagsráðgjafa
hjá EFLU um aðalskipulagið
• Umræður um tillögu að nýju aðalskipulagi
Að lokum gefst íbúum, fasteignaeigendum og
öðrum hagsmunaaðilum kostur á að ræða við
skipulagsráðgjafa og vinnuhópinn, sem samanstendur af sveitarstjórn og skipulagsfulltrúa
sveitarfélagsins, um einstök atriði í endurskoðun
aðalskipulagsins.
Fundurinn er opinn öllum þeim sem vilja kynna
sér og ræða helstu viðfangsefni og áherslur
sveitarfélagsins í endurskoðuðu aðalskipulagi.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

F.h. Grímsnes- og Grafningshrepps
Ása Valdís Árnadóttir
Oddviti

ÚTBOÐ

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Ráðningar

www.fastradningar.is

• Sjóvarnargarður við Ánanaust, útboð nr. 15159
• Götulýsing - heimtaugaskápar
EES, útboð nr. 15327
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Útboð

Sundlaug Sauðárkróks, Áfangi 2 – Uppsteypa
Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir tilboðum
í uppsteypu á viðbyggingu við Sundlaug Sauðárkróks.

ÚTBOÐ
Sveitarfélögin Garðabær og Hafnarfjarðarbær ásamt
Vegagerðinni óska eftir tilboðum í

Verkið felur í sér þjónustu og viðhald á allri
gatnalýsingu í sveitarfélögunum ásamt útskiptingu
lampa og færslu á búnaði úr dreifistöðvum.
Á svæðinu eru þrír eigendur á gatnalýsingarkerfinu
þ.e. Garðabær, Hafnarfjarðarbær og Vegagerðin
og nær þessi samningur yfir kerfi þeirra allra bæði á
veitusvæði HS Veitna og Orku náttúrunnar.
Gatnalýsingarkerfið samanstendur af dreifiskápum,
jarðstrengjum, staurum og lömpum.
Samningur nær til þriggja ára með möguleika á
framlengingu í tvö skipti, eitt ár í senn.
Frávikstilboð verða ekki leyfð.
Útboðsgögn verða afhent í tölvupósti í gegnum
ráðgjafa verkkaupa, gudjon@liska.is og verður
hægt að nálgast gögn til og með
16. nóvember 2021.
Skilafrestur tilboðs er til kl. 11.00 miðvikudaginn
24. nóvember 2021.
Upplýsingar má einnig finna á gardabaer.is
og hafnarfjordur.is

Í verkinu felst uppsteypa á nýju laugarsvæði sunnan núverandi sundlaugar, með barnalaug,
busllaug, kennslulaug og lendingarlaug ásamt köldum potti. Umhverfis laugarkörin
verður steypt tæknirými fyrir hreinsibúnað lauganna, jöfnunartanka, sandsíur og allan
tæknibúnað fyrir rekstur lauganna. Lagnir í grunni og innsteyptar lagnir eru innifaldar
í útboðinu, sama gildir um spennujöfnun og jarðskaut. Frágangur lagnakerfa að öðru
leyti er ekki innifalinn, né annar frágangur á mannvirkinu. Greftri fyrir viðbyggingunni
er lokið, með fyllingu undir sökkla. Lóðarfrágangur er ekki innifalinn í verkinu, utan
grófjöfnun fyllingar.
Helstu magntölur:
Mótafletir
Bendistál
Steinsteypa
Fráveitulagnir
Snjóbræðslulagnir

2.020 m2
47.300 kg
593 m3
370 m
1.915 m

Opnunardagur tilboða er 9. nóvember 2021. Verkinu skal lokið 30. október 2022.
Útboðsgögn verða afhent gjaldfrjálst á rafrænu formi frá og með 11. október 2021.
Óska skal eftir útboðsgögnum í tölvupósti á netfangið atli@stodehf.is
Sveitarfélagið Skagafjörður
Veitu- og framkvæmdasvið
Heimili norðursins

nýprent ehf. | okt2021

þjónustu og viðhald gatnalýsingar

Einstakt
útsýni

Til sölu – Hótel á einstökum stað
Lóðin Óseyrarbraut 2 í Ölfusi er staðsett
vestan við veitingastaðinn Hafið Bláa
Samþykktar teikningar fyrir
6.000 fm 108 herbergja
hóteli.
108 hótelherbergi verða
á 1. og 2. hæð hússins.
Einstakt sjávarútsýni er úr
öllum herbergjum.

Samkvæmt teikningum er
gert ráð fyrir miðlægri
aðstöðu fyrir móttöku, veitinga- og fundar aðstöðu.
Óskað er eftir tilboði
í eignina.

Kjartan Hallgeirsson
lögg. fasteignasali
S. 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Unnar Kjartansson
lögg. fasteignasali
S: 867-0968
unnar@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og
að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

ATVINNUVEFUR MEÐ RÁÐNINGARKERFI aðeins

24.500 kr.*

Á atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt ráðningarkerfið okkar til að vinna úr
umsóknum eða beint umsóknum á eigin síðu.
Ódýrt

Skilvirkt

• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

• Flokkunarkerfi
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín nær til allt að 35.000 einstaklinga sem eru skráðir hjá HH Ráðgjöf í atvinnuleit.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Í ráðningarþjónustunni veitum við heildaraðstoð við ráðningarferlið. Sérfræðingar okkar sjá um alla úrvinnslu.
Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í
gagnagrunni okkar, tökum forviðtöl og
öflum umsagna

Fjöldi umsækjenda á skrá í almennum
gagnagrunni okkar sem tryggir að við
finnum rétta einstaklinginn fyrir starfið

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði
mannauðsmála sem búa m.a. yfir mikilli
reynslu af ráðningum og hagnýtri menntun
*Verð án virðisaukaskatts.

HH RÁÐGJÖF

www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

520 9595
F a s t e i g n a s a l an T O R G

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Garð at o rg i 5

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

2 1 0 Garð a bær

Jóhanna Kristín Sigríður Rut
Fasteignasali
Fasteignasali

820 2222 898 6106 898 3326 694 4700 837 8889 699 4610

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Fasteignasali

Darri Örn
Fasteignasali

Elka
Fasteignasali

Rebekka
Fasteignasali

694 4000 848 7099 780 2700 692 3344 520 9595 822 2225 696 6580 846 4960 844 6516 767 0000 863 8813 776 8624

STUÐLASKARÐ 9-15
221 Hafnarfirði

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. okt. kl.16:00-17:00
GLÆSILEGAR 3JA-4RA HERBERGJA
ÍBÚÐIR, FLESTAR MEÐ SÉRINNGANGI
Í NÝBYGGINGU VIÐ STUÐLASKARÐI
HAFNARFIRÐI.
Berjarimi 4

112 Reykjavik

43.900.000

Herbergi: 3-4 | Stærð: 83,3-161,5 m2

VERÐ

58,3-93,5

mkr

Glæsilegar 3ja-4ra herbergja íbúðir, flestar með sérinngangi í nýbyggingu við Stuðlaskarði Hafnarfirði.
Um er ræða fjórbýlishús. Fallegar innréttingar er frá Brúnás, AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi.
Íbúðin skilast með flísum á gólfi á baði, anddyri og þvottaherbergi frá Álfaborg.
Traustur byggingaraðili Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. Skarðshlíðin er fjölskylduvænt íbúðahverfi
í Hafnarfirði vestan Ásfjalls. Stutt er í alla þjónustu og Skarðshlíðarskóla. Fallegar náttúruperlur á næsta
leiti og opnað verður fyrir nýja vegtengingu við Ásvallabraut fljótlega.

Álfheimar 70

104 Reykjavík

59.900.000

Sigga Rut
fasteignasali
gsm: 699 4610

Furugerði í Fossvogi

SKRÁÐU ÞIG Á

FORGANGSLISTA

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. okt. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. okt kl. 17:30-18:00

Herbergi: 2

Herbergi: 5

Stærð: 84,3 m2

Falleg og rúmgóð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotareit og stæði í lokaðri bílageymslu í góðu fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. Um er að ræða eign sem er skráð skv fmr 84,3fm og þar
af er stæði í bílageymslu skráð 26,1fm. Gólfefni er parket og flísar
og tengi er fyrir þvottavél á baðherbergi.
Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla, leikskóla og alla
þjónustu í Spönginni og Egilshöll.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stærð: 111,8 m2

Um er að ræða góða 5 herbergja íbúð með svölum í góðu fjölbýli á
jarðhæð, ásamt geymslu í sameign skráð 5,2fm.
Íbúðin skiptist í 4 svefnherbergi, forstofu, hol, rúmgott baðherbergi og
stórt og gott aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu, auk útgengi út
á suður svalir. Stutt í alla almenna þjónustu.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Væntanlegt í sölu 2022.
10 raðhús með fjórum svefnherbergjum og tveimur
baðherbergjum
20 íbúðir, 2ja – 6 herbergja. Allar íbúðir með sérinngangi
og stæði í bílageymslu.
Hægt er að skrá sig á forgangslista og fá frekari upplýsingar;
elka@fstorg.is

Elka
fasteignasali
gsm: 863 8813

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Steinavör 6
Einbýli

524 fm

170 Seltjarnarnesi
8-9 herb.

Óskað er eftir
tilboðum í eignina

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514

Geitland 3
108 Reykjavík
Raðhús

239 fm

6 herbergi

124.900.000

Sæviðarsund 74

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

Raðhús

286,7 fm

7 herb.

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

OPIÐ HÚS 19. OKT. 17:00 -17:30
OPIÐ HÚS

104 Reykjavík

129.900.000

OPIÐ HÚS

19. okt. 17:00-17:30

18. okt 17:00-17:30

Bræðraborgarstígur 43

Hamraborg 18

Barðastaðir 7

101 Reykjavík

200 Kópavogur

112 Reykjavík

Fjölbýli

88.8 fm

3 herb.

Fjölbýli

58 fm

57.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

2 herb.

Penthouse – frábært útsýni

38.900.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

162 fm

5 herb.

89.800.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

OPIÐ HÚS

19. okt. 17:15-18

Skaftahlíð 40

Eiðismýri 30

Hvassaleiti 28

105 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

103 Reykjavík

Sérhæð

5 herb.

149,1 fm

60 ára og eldri

101,8 fm

83.900.000

3-4 herb.

Fjölbýli með bílskúr

60.900.000

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

5 herb.

67.900.000

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

OPIÐ HÚS

169,2 fm

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514

OPIÐ HÚS

19. okt 17:15-17:45

19. okt. 17:15-17-45

Bjarkavellir 1b

Laufvangur 14

Tjarnargata 10a

221 Hafnarfjörður

220 Hafnarfjörður

101 Reykjavík

Fjölbýlishús

3 herb.

69,9 fm

Fjölbýlishús

3ja herb.

89,0 fm

46.900.000

Fjölbýli

4ra herb.

123,3 fm

46.900.000

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

61.900.000
Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

OPIÐ HÚS

19. okt. 17:15-17:45

Súðarvogur 34

Austurheiðarvegur 7

Tryggvagata 23

104 Reykjavík

805 selfossi

101 Reykjavík

Atvinnuhúsnæði

290 fm

Sumarbústaður

95,8 fm

Tilboð

2-3 herb.

Fjölbýli

29.500.000

69.990.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

2 herb.

77.5 fm

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og
löggiltur fasteignasali
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Elvar Árni Lund
Löggiltur fasteignasali
693 3518

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Ritari
588 9090

Ásdís Hrönn Júlíusdóttir
Ritari
588 9090

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

26 FASTEIGNIR

16. október 2021 LAUGARDAGUR

STAÐGREIÐSLA Í BOÐI

Einbýlishús í Vesturborginni óskast

Íbúð í Kópavogi óskast

Viðskiptavinur okkar leitar að 250-350 fm einbýlishúsi í
Vesturborginni. Staðgreiðsla í boði.

Traustur kaupandi óskar eftir 150-200 fm íbúð með
sjávarútsýni í Kópavogi.
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
861 8514
Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

LAUGARDAG 13-14

Hraunskarð 6 – 221 Hafnarfirði
Til sölu nýjar, fullbúnar þriggja og fjögurra herbergja íbúðir í Skarðshlíðarhverfi í Hafnarfirði.
Með íbúðunum fylgja innbyggður ísskápur, gardínur og parket. Vandaðar innréttingar frá Formus.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.
Staðsetning er góð í miðju Skarðshlíðarhverfinu örstutt frá grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla
sem eru undir sama þaki.
Kári Sighvatsson
lögfr. og löggiltur fasteignasali,
sími 899 8815, kari@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
viðskiptafr. og löggiltur fasteignasali,
sími 895 9120, bjarni@eignamidlun.is

Kristján

s: 867-3040

Einar Örn

s: 823-4969

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Garðar B.

s: 898-0255

Kristín María
s: 837-1177

Ragnheiður
s: 788-3069

Sólveig

s: 869-4879

Halldór

s: 660-5312

Hallgrímur
s: 896-6020

Bára

s: 693-1837

Elísabet

Styrmir

s: 781-2100

s: 846-6568

Aðalsteinn Jón

Michalina

s: 767-0777

s:766-0891

OP

IÐ

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Linda

s:848-9455

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

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Thelma

s: 860-4700

Inga Reynis
s: 820-1903

Ragnar

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

s: 699-8282

OP

IÐ

HÚ

S

VEGHÚS 31
112 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. OKT. KL. 17:30-18:00

Einstaklega rúmgóð og björt 3ja herbergja 92,2 fm. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. Sérgeymsla við hliðina
á íbúðinni. Þvottahús innan íbúðar. Hægt er að útbúa aukaherbergi í íbúðinni. Suðursvalir. Tvennar lyftur
eru í húsinu. Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949
Verð: 49,9 millj.

BÓ

KI

KRÓKHÁLS 5
110 REYKJAVÍK

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Ð

SKÚLAGATA 42
101 REYKJAVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN

Viktoría
s: 618-5741

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. OKT. KL 17:30-18:00

Falleg og rúmgóð 3ja herb. 104,2 fm. íbúð á fyrstu hæð til sölu við Nýbýlaveg í Kópavogi, þvottahús og
geymsla innan íbúðar og útgengi út í garð.
Nánari uppl. veita Kristín lgf. s. 837-1177 og Kristján lgf. s. 867-3040
Verð: 58,9 millj.

OÐ

UN

KAPLAHRAUN 17
220 HAFNARFIRÐI

Til sölu nýuppgert 258,1 fm. skrifstofuhúsnæði í góðu lyftuhúsi. Húsnæðið er laust samkvæmt samkomulagi. Gott aðgengi og mikið af bílastæðum.
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Kristján lgf. s. 867-3040
Verð: 78 millj.

Ð

Kristján
S: 867-3040

KI

SK

BÓKIÐ SKOÐUN

KI

Kristín María
s: 837-1177

BÓ

Kristján
S: 867-3040

BÓ

S

NÝBÝLAVEGUR 54
200 KÓPAVOGI

Guðbjörg G.
S: 899-5949

SK

OÐ

UN

Kristján
S: 867-3040

Vel skipulögð 3ja herbergja 75,2 millj. íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi með lyftu ásamt sérmerktu bílastæði í
bílskýli. Um er að ræða góða íbúð á vinsælum og eftirsóttum stað í miðbæ Reykjavíkur þar sem stutt er í
alla helstu þjónustu. Nánari uppl. veita Viktoría lgf. s. 618-5741 og Kristján lgf. s. 867-3040
Verð: 49,9 millj.

HÚ

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Ð

SK

OÐ

UN

Kristján
S: 867-3040

BÓKIÐ SKOÐUN

Rúmgott 351 fm. iðnaðarhúsnæði í Kaplahrauni 17 í Hafnarfirði. Góð lofthæð og milliloft sem er ekki inn
í fermetratölu.
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Kristján lgf. s. 867-3040
Verð: 98,5 millj..

A- I
NG OÐ
I
GG Í B
BY TUR
T
RÉ

TRÖNUHRAUN 10
220 HAFNARFIRÐI
BÓKIÐ SKOÐUN

Einar Örn
S: 823-4969

Til sölu 804 fm. fasteign ásamt c.a. 2.600 fm. byggingarrétti í nýju miðbæjarhverfi í Hafnarfirði.
Fasteignin sjálf er 26 herbergja snyrtilegt hótel ásamt rekstri og innbúi þess.
Nánari uppl. veitir Einar lgf. s. 823-4969
Verð: Tilboð

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
Lögg. fast.

Sogsbakki 15 - SUMARHÚS

Kerengi 16 - SUMARHÚS

Fallegt og vandað 89,0 fm sumarhús á 5.800 fm eignarlóð. Lóðin er með trjágróðri,
veröndum og heitum potti. Húsið er steinsteypt með klæðningu á hluta útveggja.
Gólfsíðir gluggar, hitaveita og hiti í gólfi. Eignin skiptist í forstofu, gang, tvö
herbergi, baðherbergi, opið eldhús, stofu og geymslu. Hlið er inn í hverfið með
fjarstýringu fyrir íbúa. Einstaklega falleg eign þar sem vandað er til efnisvals og
frágangs. Sérhannað hús af arkitekt. Lýsing og hönnun lýsingar Lumex. Frábær
staðsetning í Grímsnesinu. Verð 63,0 m.
Upplýsingar veita: Geir Sigurðsson, lgf., s: 655-9000 og
Aðalsteinn Steinþórsson, lgf. s: 896-5865.

Fallegt sumarhús í Grímsnes- og Grafningshreppi, sem skiptist í 53,7 fm hæðar
auk rishæðar. Hæðin skiptist í geymslu, forstofu, baðherbergi, tvö svefnherbergi og stofu með opnu eldhúsið. Risið sem ekki er inni í fermetrastærð hússins, skiptist í sjónvarpsstofu og svefnherbergi. Auk þess fylgir geymsluhús og
barnahús á lóð. Lóðin er skógi vaxin 8.000 fm eignarlóð í afgirtu sumarhúsahverfi með símahliði. Hitaveita. Fallegt sumahús í sannkallaðri sveitasælu og
friðsælu umhverfi. Verð: 34.9 m.
Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson, lgf., s: 655-9000

Suðurbraut 35 - BYGGINGARLÓÐ

VANTAR LIÐSAUKA
Húsasalan óskar eftir
löggiltum fasteignasala
eða nema í fasteignasölu.

Til sölu 1,07 hektara byggingarlóð í Tjarnarbyggð rétt við Selfoss. Lóðin Suðurbraut 35 er 10.753 fm eignarlóð. Byggðin er heilsársbyggð úr landi Kaldaðarnes,
mitt á milli Eyrar¬bakka og Selfoss. . Búgarðabyggðin tryggir þér víðtækar
heimildir til húsdýrahalds, ræktunar og atvinnustarfsemi því tengdu. Tjarnabyggð
hentar einstaklega vel fyrir hestafólk, með fjölbreyttum reiðleiðum og góðu beitilandi. Verð: 7,3 m. Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson, lgf., s: 655-9000

Áhugasamir hafi samband við
Geir Sigurðsson, geir@husasalan.
is; s: 655-9000.

Erum við
að leita að þér?

Guðbrandur
gudbrandur@husaskjol.is
Löggiltur fasteignasali

H

Ú

S

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 896 3328

270 MOSFELLSBÆ

O

P
IÐ

BRÚARFLJÓT 5
Verð frá 36,9 m kr.

Opið hús þriðjudag 19. október 17:30-18:00

Baughús 14, Grafarvogi
TIL SÖLU EINKAR VÖNDUÐ ATVINNUBIL Á FRÁBÆRUM STAÐ

Stærð:

228.2 fm

Verð: 119.000.000

Baughús 14, Grafarvogi 228 fm
einbýli, 4 svefnherbergi og tvö
baðherbergi, 50 fm sérstæður bílskúr.

Stærð 108 - 216 fm, Grunnflötur 6m x 18m og 12m x 18 m
Afhendist fullbúið á byggingarstigi 7, malbikuð og afgirt lóð
Gönguhurðir og gluggar bæði að framan og aftan

Opið hús þriðjudaginn 19.10
kl 17:30 - 18:00.

Afar auðvelt og hagkvæmt að bæta við millilofti
Stórar innkeyrsluhurðir 4 m x 4,2m

Guðbrandur Kristinn Jónasson lgfs
tekur á móti áhugasömum.

Nánari upplýsingar veitir:

Þórarinn Thorarensen lögg. fast.
Sími: 770-0309 / th@landmark.is
www.huSaSkjOl.iS

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

NNÝÝ
BBYYG
GGG
INING
G

Frum

Parhúsalóðir
LUNDUR
2 - 415-23
-við
6
LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við
Leirvogstungu
í Mosfellsbæ

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Hilmar Óskarsson

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali
Óskar Þór Hilmarsson

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Guðjón Sigurjónsson

Löggiltur fasteignasali
ÐGsm: 822-8750

VER
AÐ
K
K
LÆ

Tryggvi Kornelíusson

GI
Aðstoðarmaður
fasteignasali
NG fast.sala Löggiltur
Gsm: 846-1511
Gsm:
896-3344
Glæsilegt 3ja
hæða
álklætt

FELLAHVARF

fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp. með
Raðhús.
Löngulínu
33-35 ásamt
Mjög vandað,
fallegt
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
íbúðir.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar
innréttingar.
Sjávarútsýni.

LANGHOLTSVEGUR
Smári
Edda
ASPARHVARF
104 Rvk. 2ja
herb.
60,4 fm. Miðhæð.
Jónsson
Svavarsdóttir
Kóp.
Endurnýjað að203
utan.
Verð
18,9 millj.
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
213 fm.
Raðhús.
Gsm: 864-1362
Gsm: 845-0425
Góðar innréttingar.
Stutt í skóla og leikskóla.
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

LD
E
S
SöluSýninG í dAG lAuGArdAG á milli klukkAn 13-14
Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ
Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.
Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.
Frábært útsýni. Vandaðar
• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
KEILUFELL
Rvk. Mjög gott og
• 109
Einbýli.
mikið standsett einbýlis• 2 samþykktar íbúðir.
hús. Stór og góður garður.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni. bílskúr.
• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.

Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23 ásamt bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.
geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaupplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
Gylfa og
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
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GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
lokaðri götu.
Verð 58 millj.

LUNDUR
di
200 Kóp.
ílan

hv
ið á
Mik• 160 fm.

• Stórglæsileg penthouseíbúð.
• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
• Innfelld
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
• Frábærtinnréttingar
útsýni. og gólfefni.
endurnýjuð,
Verð 22,5 millj.

ðS
úÚ
aíbH
ukIÐ

OAP

LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
Verð 29.5 millj.

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 865-3022

Þorlákur S.
Sigurjónsson

Löggiltur fasteignasali
GSM: 699-4675

NÝ

BY
GG

IN

G

REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
105 Rvk.
115 fm. 4ra herb.
Góð staðsetning.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7 millj.
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

60

o
ára

i

ldr

ge

107 Rvk.

Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

Guðmundur H.
Valtýsson

DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
Frábært útsýni.
Verð 26,9 millj.

FJÖRUGRANDI

Stórglæsilegar íbúðir með sérinngangi
við Stuðlaskarð 9-15 í Hafnarfirði.

Raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr.
HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.

www.faceBOOk.cOm/huSaSkjOl

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Löggiltur fasteingasali
NÝ Guðjón
Sölumaður
Sölumaður
LANGALÍNA
Hilmar FramkvæmdarstjóriÓskar Þór
Pálmi
BY
210 Garðabær.
Sigurjónsson
Óskarsson
Hilmarsson
Almarsson
G

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

huSaSkjOl@huSaSkjOl.iS

FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
KR völlinn.
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innréttingar, parket á gólfum, bað flísalagt.
Verð 21,5 millj

ÁLFKONUHVARF
203 Kóp.
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb111
íbúð.
í
103110
Rvk.
fm íStæði
VR blokkbílageymslu.
timbursólverönd.
inni. Góð ogStór
snyrtileg
íbúð í þessu
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
vinsæla
húsi.

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Stuðlaskarð í Hafnarfirði. 3ja til 4ra herb. Verð frá 58,3 millj.
Vel skipulagðar íbúðir með sem flestar hafa sérinngang. Timburverönd með íbúðum á jarðhæð.
Fallegar vandaðar íslenskar innréttingar. Glæsileg hönnun. Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum
og traustum byggingaraðila BYGG. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar við kaupsamning.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is

golfhermar k y nninga r bl a ð 5

LAUGARDAGUR 16. október 2021

Golfhermar og sjúkraþjálfari undir sama þaki
Ef þú kemur í
greiningu til mín
og ég segi þér að þig vanti
styrk á einum stað og
liðleika annars staðar til
þess að geta golfað lengur og slegið lengra þá
hlýtur það að vera góð
gulrót í þjálfuninni.

Í Golfstöðinni í Glæsibæ er
glæsileg aðstaða þar sem
finna má bæði Trackman og
Puttview púttherma. Þar er
hægt að æfa, leika sér og fá
hreyfigreiningu og sjúkraþjálfun til að bæta sveifluna.
Í splunkunýju stúdíói Golf
stöðvarinnar í Glæsibæ er boðið
upp á hreyfigreiningu og sjúkra
þjálfun sérsniðna að golfurum, en
það er eina golfhermastúdíóið sem
býður upp á slíka þjónustu hér á
landi. Í stöðinni er glæsileg aðstaða
þar sem finna má bæði Trackman
og Puttview púttherma þar sem
hópar og einstaklingar geta æft
sveifluna eða spilað golf á hinum
ýmsu golfvöllum heims.
„Golfstöðin var opnuð í Glæsibæ
í lok sumars. Stöðin er sameign og
samstarfsverkefni mitt og Freys
bróður míns, en síðasta hálfa árið
höfum við verið að taka hús
næðið algerlega í gegn og koma
aðstöðunni upp,“ segir Bjarni Már
Ólafsson. „Þetta gerðum við með
þrotlausri hjálp bræðra okkar, sem
allir búa í nágrenninu. Við erum
með tvo Trackman 4 golfherma og
einn Puttview pútthermi.“

Bjarni Már Ólafsson

Mig langar að hjálpa fólki að
finna tilgang með hreyfingu
og líkamsrækt. Ef þú kemur í
greiningu til mín og ég segi þér
að þig vanti styrk á einum stað og
liðleika annars staðar til þess að
geta golfað lengur og slegið lengra
þá hlýtur það að vera góð gulrót í
þjálfuninni,“ útskýrir Bjarni.

Pútthermirinn spennandi viðbót
„Það eru nokkur atriði sem við í
Golfstöðinni erum sérstaklega
stoltir af. Í fyrsta lagi er stað
setningin okkar mjög miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu og í öðru lagi
er aðstaðan mjög notaleg og býður
upp fullkomið næði, því það er
hægt að loka alveg að sér í herm
inum ef maður vill vera út af fyrir
sig,“ segir Bjarni.
„Svo er það pútthermirinn okkar
frá Puttview, sem okkur finnst
gríðarlega spennandi viðbót við
innigolfiðkun. Það er alveg tilvalið
að sinna stutta spilinu samhliða
æfingum í hefðbundnu golfherm
unum,“ segir Bjarni. „Þar geturðu
æft þig að lesa brot í landslagi,
fengið sjónrænar leiðbeiningar
um það hvernig er best að pútta
og svo það sem best er, það er
alveg hægt að gleyma sér í leikjum
og æfingum í þessari græju. Við
ætlum að hafa púttherminn opinn
og ókeypis þeim sem koma í Golf
stöðina á næstu vikum til kynn
ingar.“
Bjóða hreyfigreiningar
og sjúkraþjálfun
„Golfstöðin er fyrsta golfherma
aðstaðan sem býður upp á
þjónustu sjúkraþjálfara og um leið
fyrsta sjúkraþjálfunaraðstaðan
sem býður upp á golfherma,“ segir
Bjarni. „Ég hef starfað sem sjúkraog einkaþjálfari í líkamsræktar
stöðinni Hreyfingu í sex ár og í
Golfstöðinni er ég með herbergi
þar sem ég mun bjóða upp á bæði
hreyfigreiningu og sjúkraþjálfun
fyrir golfara.
Hreyfigreiningin byggir á kerfi
TPI (Titleist Performance Institute)
sem gengur út á það að skima hreyf
ingar líkamans og finna út hvort
eitthvað vanti upp á hreyfistjórn
eða liðleika hjá fólki með tilliti til
þess að þau geti sveiflað golfkylfu
með góðu móti,“ segir Bjarni. „Þetta
eru fimmtán mælingar sem taka til
hreyfanleika í öxlum, mjöðmum og
baki, svo dæmi séu tekin.
Fólk getur komið til mín í hreyfi
greiningu og fengið niðurstöður
úr henni á klukkutíma. Ég mun
svo annað hvort bjóða fólki upp
á æfingaplan sem ég set saman
sjálfur til þess að vinna á veik
leikunum eða bjóða þeim að koma
til mín í einkaþjálfun í Hreyfingu,
þar sem unnið verður í þessum
þáttum,“ segir Bjarni. „Ef þátttaka
verður góð sé ég alveg fyrir mér
að mynda litla æfingahópa með
fólki sem er að vinna í svipuðum
hlutum.

Opið lengi og hentar hópum
„Golfhermarnir okkar eru opnir
öllum frá 6.00-24.00 alla daga
vikunnar í sjálfsafgreiðslufyrir
komulagi. Þú bókar á netinu og
færð tölvupóst og sms með kóða
sem þú svo notar til þess að komast
inn þegar þú átt bókaðan tíma,“
segir Bjarni. „Við gefum líka góð
verð í fastabókanir, en það er best
að senda okkur tölvupóst með
fyrirspurn um slíkt.
Að sama skapi leigjum við allt
rýmið til fyrirtækja eða hópa,“
segir Bjarni. „Vinnustaðaferðir,
afmæli, „reunion“, vísindaferðir
og alls konar hópar hafa skemmt
sér mjög vel hjá okkur, enda geta
allir notið sín í Golfstöðinni, hvort
sem það er í púttherminum eða í
Trackman-hermunum.“ ■

Bjarni Már Ólafsson hefur starfað sem sjúkra- og einkaþjálfari árum saman og ætlar að bjóða upp á bæði hreyfigreiningu og sjúkraþjálfun fyrir golfara í Golfstöðinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ari

Golfstöðin er í austurbyggingu
Glæsibæjar, beint fyrir ofan Ölver
sportbar. Hægt er að hafa samband við Golfstöðina í gegnum
netfangið golfstodin@golfstodin.is.
Allir geta
notið sín í Golfstöðinni, hvort
sem það er í
púttherminum
eða í Trackmanhermunum.

Pútthermirinn frá Puttview er gríðarlega spennandi viðbót við innigolfiðkun
og næstu vikur verður hægt að prófa hann ókeypis. 
Í púttherminum
er hægt að æfa
sig að lesa brot
í landslagi og fá
sjónrænar leiðbeiningar um
hvernig er best
að pútta.
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Margar leiðir til að njóta golfs
Á Íslandi er oft ekki veður
til að fara í golf og fólk er
líka svo tímabundið svo það
gefst ekki alltaf tími til að
taka níu eða átján holur. Þá
er gott fyrir golfáhugamenn
að geta gripið til alls kyns
golfherma og golfleikja til
að mæta golfþörfinni og fullkomna tæknina.

Í harðhnotutrésgolfi er nútímatæknin ekki nýtt
og viðarkylfur
eru notaðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

oddurfreyr@frettabladid.is

Það þarf ekki endilega að taka daginn frá eða mæta á völlinn til að
njóta smá golfs. Golfhermar geta
líkt eftir upplifuninni á skemmtilegan og raunverulegan hátt en
auk þeirra eru líka til ýmsar aðrar
útgáfur af golfleikjum sem geta
höfðað til golfáhugamanna.
Innigolf verður sífellt vinsælla
Innigolf er regnhlífarhugtak yfir
allar gerðir af golfi sem er hægt að
stunda innandyra. Undir það falla
allar gerðir golfherma og ýmiss
konar svæði sem gera fólki kleift
að æfa ólíkar gerðir af golfsveiflum
innandyra.
Innigolf er hægt að setja upp
hvar sem er nægilegt pláss og líklega er mínígolf vinsælasta útgáfan
þar sem það tekur minnst pláss.
Það er oft hægt að finna innigolfaðstöðu á hótelum og öðrum
ferðamannastöðum, skrifstofum,
sportbörum og jafnvel líkamsræktarstöðvum. Það er líka að
verða sífellt vinsælla að setja upp
innigolfaðstöðu á heimilum því

Alls kyns innigolf nýtur vaxandi vinsælda en undir það falla allar gerðir
golfherma og ýmiss konar svæði sem gera fólki kleift að æfa ólíkar gerðir af
golfsveiflum innandyra. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

golfhermatækni er alltaf að verða
ódýrari, fullkomnari, aðgengilegri
og skemmtilegri. Innigolf hentar
bæði sem góð skemmtun fyrir
óvana og sem góð þjálfun fyrir þá
sem vilja fínpússa tæknina.
Ótal stafræn form til
Golf virkar líka vel í stafrænu formi
og í gegnum árin hafa komið út
ótal tölvuleikjaútgáfur af golfi
sem eru misalvarlegar og leggja
áherslur á ólíka þætti. Það eru til
margir léttir og barnvænir leikir
sem nýta reglur golfs, leikir sem
leika sér með reglurnar og formið
og brjóta það upp til gamans og
líka leikir sem reyna að endur-

skapa golf á sem raunverulegastan
hátt.
Fyrir þá sem vilja stafræna upplifun sem líkir eftir því að fara á
völlinn eru leikir eins og PGA Tour
2K21 sniðugir, en leikurinn kom
út seinasta haust og er talinn einn
fullkomnasti golfleikur sem hefur
komið út í langan tíma. Hann
hefur fengið ágæta dóma og selst
í yfir tveimur milljónum eintaka.
Hann býður upp á mjög raunverulega upplifun af golfi og er líka með
ólíkar erfiðleikastillingar sem gera
hann aðgengilegan fyrir byrjendur. Leikurinn inniheldur meðal
annars fjölda raunverulegra golfvalla í Bandaríkjunum og raun-

Fyrir þá sem vilja stafræna upplifun
sem líkir eftir því að fara á völlinn
eru leikir eins og PGA Tour 2K21
sniðugir. MYND/PLAYSTATION STORE

verulega atvinnumenn í golfi sem
er hægt að spila sem eða gegn.
Leikurinn er til fyrir PC, Mac,
Nintendo Switch, Xbox og
PlayStation 4 og þeir sem hafa
PlayStation Plus-áskrift, sem er
nauðsynleg til að spila PlayStationleiki á netinu, geta fengið leikinn
ókeypis núna í októbermánuði.
Margar útgáfur til af golfi
Svo eru líka til alls konar útgáfur
af golfi þar sem reglunum er breytt
á hina og þessa vegu. Það eru til of
margar útgáfur af golfi og golf-

tengdum leikjum til að telja upp
hér og birtingarmyndir þeirra
eru eins ólíkar og þær eru margar.
Þetta getur verið allt frá því að vera
bara örlítið frábrugðnar reglur
fyrir einhvern afmarkaðan hluta af
leiknum yfir í útgáfur sem eru svo
ólíkar að þær verða að teljast annar
leikur.
Það eru líka til leikir sem nota
reglur golfs en breyta leiknum
á einhvern sérstakan hátt. Til
dæmis „pitch and putt“ sem er
leikið á brautum með mjög stuttar
holur, harðhnotutrésgolf þar sem
nútímatæknin er ekki nýtt og
spilað er með viðarkylfum og líka
strandgolf, snjógolf, garðagolf,
götugolf og hraðagolf, svo nokkur
dæmi séu tekin.
Sumir leikir einblína bara á
afmarkaðan hluta af golfi. Mínígolf
snýst til dæmis um að pútta
og „long drive“ snýst um að slá
kúlunni sem lengst. Síðast en ekki
síst eru líka til aðrir leikir sem eru
byggðir á golfi en nota ekki kylfur
og golfkúlur, eins og til dæmis
frisbígolf. ■

Golfhermar
til einkanota

Golfhermir.is sérhæfir sig í sölu á golfhermum
og hágæða vörum sem þeim fylgja.
Nú er rétti tíminn til að skipuleggja herminn fyrir veturinn.
Hjá Golfhermir.is er veitt ráðgjöf og boðið upp á búnað til að breyta bílskúrnum,
hobbý-herberginu eða kjallaranum þannig að ekkert er eftir nema að slá fyrsta höggið.
Golfhermir.is er með fullkomna sýningaraðstöðu í Akralind 8 í Kópavogi.
Verið velkomin i heimsókn. Getum útvegað golfherma frá öllum helstu framleiðendum.
Bókið skoðun í gegnum netfangið golfhermir@golfhermir.is.
Einnig er hægt að skoða úrvalið af vörum á heimasíðunni golfhermir.is.

Við erum á Facebook

Verð
frá

0
387.50
m.vsk

Akralind 8 | 2. hæð | 201 Kópavogur

Golfhermar k y nninga r bl a ð 7

LAUGARDAGUR 16. október 2021

Framúrskarandi
æfingatæki fyrir
golfara sem vilja
ná lengra
Á golfvöllum er oft og iðulega landslag sem gerir
kröfur um kunnáttu golfara
til að slá höggin, hvort sem
boltinn er fyrir ofan fætur
eða neðan, auk hliðarhalla,
sem og sambland af báðu.
Þar kemur Orange Peel til
hjálpar.
„Orange Peel Whip gerir kylfingum fært að slá höggin miðað við
legu vallarins en ekki af sléttum
fleti sem í raun gerir öll högg
auðveldari og líkir ekki eftir ólíku
landslagi golfvalla,“ segja Bára
Valdís Ármannsdóttir og Pétur S.
Pálsson hjá Golfsveiflunni.
„Orange Peel hentar vel þegar
verið er að spila eða æfa í golfhermi. Besta æfingin er að líkja
eftir aðstæðum sem kylfingur
kemur til með að þurfa að bregðast
við á vellinum, auk þess að laga
vankanta á sveiflunni og auka jafnvægið frekar,“ útskýrir Bára Valdís.
Bætir jafnvægið og sveifluna
Góður golfari þarf að búa yfir takti
og jafnvægi. Þar hjálpar Orange
Whip-sveifluþjálfinn til við að ná
réttum takti í sveifluna og Orange
Peel hjálpar til við að finna jafnvægið í sveiflunni.
„Þegar horft er á góða áhuga- eða
atvinnukylfinga má sjá að þeir
eru í góðu jafnvægi og vinda upp
á líkamann til að skapa þyngdarflutning, á meðan hinn almenni
kylfingur á það til að færa líkamann of mikið aftur fyrir boltann.
Lagið á Orange Peel stuðlar að
betri vindu og þyngdarflutningi
á líkamanum fyrir golfsveifluna
og hjálpar við að styrkja fótstöðu
kylfingsins á réttan hátt,“ greinir
Pétur frá.
Orange Peel er framleitt af
Orange Whip Golf, leiðandi
fyrirtæki á markaði sveifluþjálfa.
Fyrirtækið var stofnað af PGAkennaranum Jim Hackenberg sem
jafnframt var kylfuberi í PGA-

Phil Mickelson að æfa sig á
bílastæðinu fyrir lokahring á
PGA-móti með Orange Whip
sveifluþjálfa. 
mynd/aðsend

Æfingatæki þeirra bestu
Golfæfingatækin frá Orange
Whip hafa margoft verið valin
bestu hjálpartækin til að fá
betri, stöðugri og áhrifaríkari
golfsveiflu.
Sveifluþjálfinn og hraðsveifluþjálfinn eru notaðir af
fjölda PGA- og LPGA-kylfinga
og sjást oft í pokunum hjá
mörgum af bestu kylfingum
heims, eins og: Harris English,
Lexi Thompson, Jessicu
Korda, Dough Ghim, Joel
Dahmen, Daniel Berger og
fleirum.
Daniel Berger segir: „Orange
Whip hjálpar mér að fá tilfinningu fyrir sveiflunni í líkamann í stað þess að hugsa bara
um að hitta boltann.“
túrum þar sem hann fékk
gott tækifæri til að stúdera
sveiflu þeirra allra bestu.
„Jim fór því að leita að
tæki sem gæti auðveldað
venjulegum golfara
að bæta sveifluna
og kom síðan með
Orange Whip sveifluþjálfann sem var fyrsta
tækið til að æfa sveifluna
með drævernum. Síðan
hafa bæst við fyrir fleiri

lengdir af kylfum, einnig til að æfa
vippin og púttin,“ upplýsir Bára
Valdís.
Í kjölfarið kom á markaðinn
tækið Orange Peel sem bætir
þyngdarfærslur, jafnvægi og að
slá högg miðað við mismunandi legur í landslagi.
„Nú hefur einnig bæst við
líkamsræktarpakkinn Orange
Power Peel með hraðsveifluþjálfa
og böndum sem er hægt að fá í samsvarandi stífleika kylfuskaftanna.
Þar að auki er boðið upp á æfingakerfi í áskrift á netinu, en með
því að stilla böndin rétt er hægt
að kenna líkamanum ákveðnar
hreyfingar og tengja við sveifluna,
sem og að slá bolta af plattanum
með böndin tengd til
að fá líkamann til
að muna hreyfinguna,“ útskýrir
Pétur. ■

Helstu kostir Orange Power Peel eru:
■ Samþætt sveifluþjálfun og golfþrek sem bætir
golfsveifluna strax.
■ Staðsetning á tengingu bandanna skapar
mótstöðu og veitir þjálfun sem styrkir helstu
vöðva sem notaðir eru í golfsveiflunni.
■ Hraðsveifluþjálfinn eykur sveifluhraðann og
þar að leiðandi högglengd, ásamt því að gefa
kylfingum meiri stjórn.
■ Hjálpar til við grunnatriði sveiflunnar; sterka
líkamsstöðu, snúning og þyngdarflutning,
skiptingu úr aftursveiflu í framsveiflu, jafnvægi og þróar sveifluferilinn.
■ Hægt að velja stífleika á böndum í réttu hlutfalli við stífleika kylfuskaftsins.

Nánar á golfsveiflan.is og á Golfsveiflan á Facebook.

Hreyfðu þig og sveiflaðu betur
Orange Whip Power Peel var hannaður til að þróa
sveifluna bæði á og utan golfvallarins. Plattinn er
með sex tengipunkta fyrir böndin sem halda við og
gera þér mögulegt að þróa og styrkja þessi fimm
undirstöðuatriði í golfsveiflunni:
■ GOLFSVEIFLU-LÍKAMSRÆKT: Power Peel-pakkinn
gerir þér kleift að sameina sveifluþjálfun með
æfingaprógrömmum sem bæta sveifluna og auka
styrk fyrir golfið með aðeins 20 mínútna æfingu á
dag. Hannað til að notast með Orange Whip Golf
& Fitness sem streymir golfæfingum og sveifluleiðbeiningum á netinu.
■E
 YKUR JAFNVÆGIÐ: Notaðu Power Peel með sex
böndum sem styðja við meðan á æfingu stendur
til að hjálpa til við æfingar og líkja eftir því sem
gerist á golfvellinum. Það hjálpar þér að ná snúningnum og styrkir stóru golfvöðvana auk þess að
koma í veg fyrir ýktar hliðarhreyfingar.
■E
 YKUR KRAFTINN Í SVEIFLUNNI: Með hraðþjálfanum eykst hraðinn á kylfuhausnum og á sama tíma
eykst stjórnin og stöðugleiki sveiflunnar. Það er
fullkomin leið til að sameina kraft og nákvæmni.
■T
 EYGJUR OG AUKINN STYRKUR: Kemur með belti
með fjórum tengipunktum sem auka aðhald og
hjálpa til þegar notað er Orange Peel. Enn fremur
fylgir jógamotta undir Orange Peel, fyrir teygjuæfingar.
■U
 NDIRBÚÐU LÍKAMANN TIL AÐ NÁ MEIRI ÁRANGRI: Notaðu alla fylgihluti Power Peel saman
til að bæta undirstöðuatriðin í golfsveiflunni á
mun styttri tíma; stöðuna, snúninginn, skiptingu

í niðursveifluna (e. segmentation), þyngdarflutninginn og jafnvægið til að fá betri sveifluferil.

Oft má sjá Orange Whip-æfingatæki gægjast upp úr golfpokum þeirra bestu.

■ Í PAKKANUM ER: Orange Peel platti, hraðsveifluþjálfi, Power-fótabönd (2), 25cm svört
teygjubönd (2), 35 cm Orange-aðhaldsbönd (e.
resistance bands) (2), handföng (2), fitnessbelti,
jógamotta og bakpoki fyrir böndin.
Með áskrift hjá Orange Whip GFX færðu aðgang
að mörgum mismundi æfingum, svo sem daglegu SWOD, E9, STRETCH, ON THE RANGE, og SPEED
TRAINING sem bæta hreyfingu þína og boltaflugið
strax. Árangur kemur strax í ljós eftir fyrstu æfingar.
14 daga ókeypis prufuáskrift fylgir Orange Whip
Power Peel.
Verð á pakkanum er 79.000 krónur, með einum
stífleika af böndum.

Lesið QR-kóðana til að sjá kennslu- og æfingamyndbönd frá Orange Whip.
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Dagur Þór segir að Golffélagið leggi áherslu á að bjóða upp á fallega aðstöðu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Golffélagið á Granda býður upp á Trackman 4
Golffélagið ehf. er fyrir kylfinga á öllum getustigum þar
sem enginn auka kostnaður
fellur til á golfarann með
mánaðarlegum gjöldum og
allir eru boðnir velkomnir.
Dagur Þór Hilmarsson, eigandi og
framkvæmdastjóri hjá Golffélaginu, segir fyrirtækið bjóða upp á
þrjá Trackman 4 golfherma – sem
eru taldir þeir bestu á markaðnum:
„Þessir golfhermar henta vel til
æfinga þar sem þeir mæla ýmislegt
sem við kemur sveiflu golfarans en
einnig henta þeir vel til leiks þar
sem boðið er upp á fjölda golfvalla
um allan heim. Þeir eru einfaldir í
notkun fyrir notandann þar sem
einungis þarf að ýta á einn hnapp
til þess að ræsa kerfið.“
Hver er sérstaða Golffélagsins?
„Við hjá Golffélaginu leggjum
áherslu á að bjóða upp á fallega
aðstöðu og notalegt umhverfi þar
sem golfarinn getur mætt og æft sig
í rólegheitum á sanngjörnu verði.
Enginn starfsmaður er á staðnum
en það skilar sér í heimilislegri
aðstöðu án truflunar.
Enginn aukakostnaður fellur til
á golfarann með mánaðarlegum
gjöldum og við bjóðum alla velkomna að spila á hagkvæmu verði
en fullt verð á háannatíma er 4.500
kr. á tímann.
Einnig tryggja margir sér fasta
tíma yfir veturinn en þá fá viðskiptavinir hagstæðara verð á
tímann eða 3.900 kr. á háannatíma
og 2.900 kr. fyrir kl. 15.00 á virkum
dögum. Til þess að tryggja sér fasta
tíma er best að senda beiðni á netfangið golffelagid@golffelagid.is
eða skilaboð á samfélagsmiðlum.“
Tímapantanir á netinu
Dagur Þór segir að golfarar panti
sér tíma á netinu og fái þá sendan
aðgangskóða að húsnæðinu

Hjá Golffélaginu eru þrír
Trackman 4
golfhermar sem
henta vel til
æfinga þar sem
þeir mæla ýmislegt sem viðkemur sveiflu
golfarans.

Eins og sjá má er
umhverfið vistlegt og nægilegt
pláss fyrir
kylfinginn.

klukkustund áður en tími hefst.
„Við bjóðum upp á óáfenga
drykki til sölu á hagstæðu verði
og treystum þar á heiðarleika
viðskiptavina til að greiða sjálfir í
gegnum posa. Kjósi golfarar heldur
að mæta með sína eigin drykki
og setja í kælinn hjá okkur, er það
sjálfsagt. Mögulegt er að leiga
aðstöðu Golffélagsins fyrir hópa
og þannig hægt að skipuleggja
góða skemmtun með hagkvæmum
hætti.“
Fyrir hverja hentar aðstaða
Golffélagsins helst?
„Golffélagið er hugsað fyrir
kylfinga á öllum getustigum. Við
bjóðum upp á lægra verð eða 3.500
kr. á tímann til kl. 15.00 alla virka
daga sem er kjörið fyrir þá sem
eru í vaktavinnu, námsmenn sem
eiga lausa stund eða eldri borgara
sem eru hættir að vinna og farnir
að njóta lífsins á annan hátt. Það
er um að gera að mæta snemma og
njóta þess að spila á lægra verði.
Einnig er aðstaða Golffélagsins
hentug fyrir ýmsa hópa, eins og
vina- og vinnuhópa eða fyrir ýmiss
konar hópeflisstarf. Þátttakendur
geta þá pantað sér mat þaðan sem
fólk vill og eru engar takmarkanir, þar sem viðskiptavinir eru
ekki bundnir við að kaupa slíka
þjónustu á staðnum.
Við erum til húsa á Eyjaslóð 9 úti
á Granda. Húsið er vel merkt Golffélaginu og ætti því að vera auðvelt
að finna okkur.“ ■
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TILBOÐSVERÐ
Á GISTINGU
Tveggja manna herbergi
með morgunverði

frá 19.900 kr.

MEÐ ÚLFARI FINNBJÖRNSSYNI

Á GRAND
HÓTEL REYKJAVÍK
Borðhald: föstudaga kl. 19:30 – laugardaga kl. 19:00
19. nóvember
20. nóvember – uppselt
26. nóvember – uppselt
27. nóvember – örfá sæti laus
3. desember

4. desember
10. desember
11. desember
17. desember
18. desember

– VERÐ 13.900 KR. Á MANN –
Sjá nánar á islandshotel.is/tilbod
– jolahladbord@grand.is – 514 8000 –

Jólabrunch kl. 12:00 – 6.900 kr. á mann

28. nóvember – 5. desember – 12. desember – 19. desember
50% afsláttur fyrir börn 6-12 ára - frítt fyrir börn 0-5 ára – Jólasveinar kíkja í heimsókn

6 k y nninga r bl a ð ALLT

16. október 2021 LAUGARDAGUR

Margt spennandi í boði í tískubransanum
Löngunin til að hanna sín
eigin föt leiddi Guðnýju Margréti Magnúsdóttur í nám í
fatahönnun við Listaháskóla
Íslands. Hún segir námið
vera bæði krefjandi og
skemmtilegt.

Ég stefni á að fara í
starfsnám þegar ég
útskrifast og sjá svo til
hvort ég fari í framhaldsnám eða ekki.

Hvíta bolinn
saumaði Guðný,
buxurnar eru úr
COS og kjóllinn er
keyptur á nytjamarkaði.

starri@frettabladid.is

„Það er svo margt í boði í tískubransanum sem mér finnst spennandi. Ég stefni á að fara í starfsnám
þegar ég útskrifast og sjá svo til
hvort ég fari í framhaldsnám
eða ekki,“ segir Guðný Margrét
Magnúsdóttir, nemandi á öðru
ári í fatahönnun við Listaháskóla
Íslands.
Guðný, sem er 21 árs gömul, segist hafa kennt sjálfri sér að sauma
árið 2019 eftir útskrift úr menntaskóla. „Mig hafði lengi langað til
þess að kunna að gera mín eigin föt
og það leiddi mig út í námið í fatahönnun við Listaháskólann árið

2020. Námið tekur mikinn tíma og
getur verið mjög krefjandi en um
leið skemmtilegt. Síðasta sumar
var ég ásamt tveimur bekkjarfélögum í Skapandi sumarstörfum
hjá Reykjavíkurborg. Þar unnum
við að verkefni sem hét Umskipti
sem snerist um að sauma ný föt
úr endurunnum textíl sem var
mjög skemmtilegt og áhugavert
verkefni.“
Lengi haft áhuga á tísku
Tískuáhuginn hefur fylgt henni
lengi. „Ég hef haft áhuga á tísku
RÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Birtee Pro keilutíin

eru vinsælustu tíin fyrir golfherma.
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Hafið samband við einar@netgolfvorur.is fyrir heildsölu eða í síma 824-1418.
Einstaklingar verslið á www.netgolfvorur.is

frá því að ég man eftir mér en sá
áhugi hefur bara vaxið síðustu ár.
Námið í Listaháskólanum er mjög
fjölbreytt og skemmtilegt, í hverju
námskeiði fæst ég við eitthvert nýtt
viðfangsefni sem ýtir mér út fyrir
þægindarammann en er um leið
mjög gefandi.“
Hvernig hefur tískuáhugi þinn
þróast undanfarin ár?
Undanfarin ár hefur áhugi minn
þroskast mikið og orðið stærri hluti
af lífi mínu og persónuleika. Stíllinn minn hefur þróast mjög mikið
og mér finnst miklu auðveldara
að treysta innsæinu og vita hvað
mér finnst flott eða ekki án þess að
þurfa álit annarra.
Hvernig fylgist þú með tískunni?
Helst gegnum Instagram, Twitter,
Vogue runway og 1Granary.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég kaupi flest föt á nytjamörkuðum eða sauma þau sjálf.
Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Blár, hvítur og svartur þegar
kemur að fötum.
Áttu minningar um gömul tískuslys?
Nei, í rauninni ekki þó að sum
„outfit“ hafi verið betri en önnur.
Hvaða þekkti einstaklingur, innlendur og erlendur, er svalur þegar
kemur að fatnaði eða tísku?
Ég held að það sé óhætt að segja
að Björk sé mesta „tísku-icon“
Íslendinga. Síðan finnst mér Olsensysturnar vera með mjög flottan
stíl.
Hvaða flíkur hefur þú átt lengst
og notar enn þá?
Elsta flíkin mín er Marimekkokápa sem Birna langamma mín átti
upprunalega. Ég hef átt og notað
hana síðustu fimm ár og mun halda
áfram að gera það.
Áttu uppáhaldsverslanir?
Mér finnst langskemmtilegast
að versla í nytjamörkuðum og „vintage“-búðum. Rauði krossinn er
ofarlega á listanum.
Áttu eina uppáhaldsflík?
Nei, ekki beint. Uppáhaldsflíkin
mín breytist reglulega eftir því
hvernig ég er að klæða mig.
Bestu og verstu fatakaupin?
Verstu fatakaupin eru örugglega þau föt sem ég keypti í „fast
fashion“-verslunum og notaði
síðan alltof lítið áður en ég missti
áhugann á þeim. Bestu kaupin eru
öll fínu „second hand“-fötin sem ég
hef fundið.
Notar þú fylgihluti?
Já, fylgihlutir eru mjög mikilvægir.
Eyðir þú miklum peningum í föt
miðað við jafnaldra þína?
Nei, líklegast ekki. Það er mjög
ódýrt að kaupa notuð föt og ég
kaupi mjög sjaldan ný föt. n

Blússan að ofan er
frá Bitte Kai Rand,
svarta bolinn saumaði hún og skórnir
og pilsið eru keypt á
nytjamarkaði.

Blái bolurinn er
úr Norr, hvíta
bolinn saumaði
hún sjálf og
pilsið er keypt á
nytjamarkaði.

Smáauglýsingar

SMÁAUGLÝSINGAR
550 50557

LAUGARDAGUR 16. október 2021

Bílar
Farartæki

Bókhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

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 óskast

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Þjónusta

Keypt
Selt
Til sölu

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

MÁLNINGARVINNA.

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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

Get bætt við verkum. 30 ára reynsla,
fagmennska og sanngjörn verð.
Einar málari s: 832-6017.

Húsaviðhald

S. 893 6994

Rafvirkjun

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

Tek að mér gler og gluggaviðgerðir.
Almennt viðhald fasteigna. Uppl. í
s. 777 3264
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Á

Búslóðaflutningar

up

estu ka

eru b
lpallar

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Óskast keypt

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda
brons, silfur og gullpeninga.
Peningaseðla frímerki póstkort.
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

Smiðsbúð 10, 210 Garðabæ - s. 787 9933
vpallar@vpallar.is - www.vpallar.is

Við leiðum
fólk saman

Sölumaður í
mannvirkjaiðnaði
Leitað er að kröftugum og árangursdrifnum einstaklingi með
reynslu af sölumennsku og þjónustu við mannvirkjaiðnaðinn.
Við leitum að öflugum og árangursdrifnum starfskrafti með
reynslu af sölumennsku og þjónustu við mannvirkjaiðnaðinn.
Frumkvæði í starfi og drifkraftur í sölustörfum eru eiginleikar
sem við metum mikils.
Starfssvið og starfskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Gott tengslanet í mannvirkjaiðnaði
• Reynsla af tilboðs-/áætlanagerð vegur þungt
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2021.
Umsóknir sendist til sigridur@vvit.is merktar „Sölustarf“.
Ferilskrá og kynningarbréf skal fylgja með. Farið verður með
allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar á www.vpallar.is

hagvangur.is

Vinnupallar ehf sérhæfa sig í leigu og sölu á vörum og búnaði sem sinnir vinnustaðaöryggi
í mannvirkjaiðnaðinum. Vinnupallar ehf eru með þétt og hnitmiðað vöruúrval og líta svo á
að hlutverk fyrirtækisins sé að bjóða hágæða alhliða öryggisbúnað fyrir mannvirkjaiðnaðinn
á hagstæðu verði og stuðli þannig að bættri vinnuvernd á Íslandi.
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Hljóðfæri

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Harmonikur í úrvali. Vantar notaðar
harmonikkur í umboðssölu. Pokar
og ólar. www.egtonar.is Sími 824
7610 & 660 1648.

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

Skólar
Námskeið
Námskeið

Heilsa

Heilsuvörur

ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN, DANISH &
SWEDISH F. FOREIGNERS ENSKA, NORSKA, DANSKA,
SÆNSKA

Only 2-5 students per course!
Special Icelandic for Thais,
Vietnamese and Chinese.
Sérnámskeið: Íslenska f.
Tælendinga, Víetnama og
Kínverja. Einnig Sérnámskeið fyrir
Heibrigðisstarfsfólk/Also Special
courses for Health Personell. Enska
fyrir Leiðsögumenn/ Icelandic for
Guides. Start/Byrja: 18/10, 1/11,
18/11, 29/11. 4 weeks x 5 workdays
or Sat/Sun x 10 weeks. AM & PM.
Price: 49.500. Labour Unions pay
back 50-90 % of price. Stéttarfélög
endurgreiða 50-90% námsgjalds.
www.iceschool.is - ff@icetrans. Is
- facebook.com/icetrans. IceSchoolFullorðinsfræðslan, Ármúli 5. 108, s.
8981175.

Heimilið

Barnavörur

GEFÐU
HÆNU

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR
ÞRIÐJUDAGA KL. 19.00

gjofsemgefur.is

SYSTKINA VAGN/KERRA

9O7 2OO3

Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055
Gúmmíbelti

LED leiðiskrossar

- Fyrir smágröfur

• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Hænsnahús á lager

viftur.is

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Ferðaþjónustuhús

• 6 fm innistýja.
• 4 fm útistyja.
• Aðrar stærðir fáanlegar.
• Öflug hús með rafmagni
og einangrun.
Nánari uppl. reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

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

arnarut@frettabladid.is
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Merkisatburðir
1612 Eldgos brýst út í Kötlu.
1793 Marie Antoinette Frakklandsdrottning og eiginkona Loðvíks XVI. er hálshöggvin í kjölfar frönsku
byltingarinnar.
1890 Landshöfðingi vígir fyrsta síma sem lagður er á
Íslandi, milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Í Fjallkonunni er fyrirbærið kallað málþráður.
1902 Landakotsspítali er tekinn í notkun, hann var
reistur og rekinn af Sankti Jósefssystrum.

Alexandra samdi tónlist og handrit verksins og fer jafnframt með hlutverk Vigdísar.

Frú forseti heiðruð með óperu

1923 Walt Disney stofnar fyrirtækið
Disney ásamt bróður sínum, Roy
O. Disney.
1946 Helstu sakborningar í Nürnbergréttarhöldunum eru líflátnir.
1995 Milljónagangan, mótmælaganga
þeldökkra Bandaríkjamanna til
Washington D.C., fer fram.
1997 Fyrsta litmyndin birtist á forsíðu
The New York Times.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

Ævi og störf Vigdísar Finnbogadóttur eru rakin í nýju frumsömdu óperunni Góðan daginn,
frú forseti.
arnartomas@frettabladid.is

síðan

1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

www.utforin.is

MYND/JÓN RÚNAR HILMARSSON

Jóhanna Eiríksdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Óperudagar standa nú yfir og næstu
helgi verður glæný ópera, Góðan daginn,
frú forseti, frumflutt í Grafarvogskirkju.
Um er að ræða frumsamda óperu í þremur þáttum sem segir frá ævi og störfum
Vigdísar Finnbogadóttur.
„Hugmyndin að óperunni kom til mín
fyrir sjö árum,“ segir Alexandra Chernyshova höfundur verksins, sem fer jafnframt með hlutverk Vigdísar í sýningunni. „Ég var nýbúin að frumsýna fyrstu
óperuna mína sem fékk góðar viðtökur
og það gaf mér styrk og trú á sjálfri mér
sem tónskáldi – að ég gæti samið óperu.“
Alexandra segir Vigdísi vera ótrúlega
manneskju þótt hún hafi ekki haft persónuleg kynni af henni. „Ég þekkti til
hennar út frá viðtölum og hitti hana
stundum á frumsýningum því hún er
dugleg að sækja leikhús,“ segir Alexandra. „Ég var mikið að stúdera lífið
hennar og allt það sem leiddi til þess að
hún var kosin forseti Íslands. Þetta fór
á flug hjá mér þegar ég heyrði að hún
hefði ekki einungis verið fyrsti kvenforseti heims, heldur líka fyrsta einstæða
foreldri Íslands til að ættleiða barn.“
Valkyrjur jafnréttis
Sýningin er ansi veigamikil, en þar
kemur fram 22 manna hljómsveit undir
stjórn Garðars Cortes, 12 einsöngvarar,
karlakór og kvennakór. Sýningin skiptist
í þrjá þætti auk forleiks og eftirleiks.
„Forleikurinn hefst á því að fram
koma fimm baráttukonur “ segir Alexandra. „Þetta eru fimm íslenskar valkyrjur sem stíga fram ásamt Vigdísi og
kórunum tveimur og sýna boðskapinn
um samstöðu kvenna og karla. Að við
náum árangri ef við stöndum saman.“
Eftir forleikinn hefst óperan á því
þegar Vigdís er ung stúlka í þann mund
að ferma sig. „Ég vil ekki segja of mikið,
heldur er betra ef fólk komi og sjái sýninguna!“ segir Alexandra og hlær.
Aðspurð segir Alexandra að það sé
skemmtilegt að halda utan um svona
stóra sýningu en hún er þeim ansi
kunnug.
„Ég stofnaði óperu Skagafjarðar 2006
þar sem við settum upp fimm óperur, og þar fyrir utan hef ég sett tvær af
mínum eigin óperum upp. Þetta er því
áttunda stórvirkið sem ég set upp,“ segir
Alexandra. „Ég er vel komin að þessu en
maður er samt alltaf að læra.“

Vigdís Finnbogadóttir fagnar sigri í forsetakosningum 1980 ásamt Ástríði dóttur sinni.

Ég er vel komin að þessu en
maður er samt alltaf að
læra.

Samkvæmt Alexöndru fylgdu verkefninu ýmsar áskoranir en hún er þakklát
því frábæra fólki sem hún hefur fengið
sér til liðs. „Allt fólkið í sýningunni er
ástríðufullt fyrir óperunni og vill heiðra
Vigdísi og láta sögu hennar heyrast í tónlistinni. Ég ber mikla virðingu fyrir frú
Vigdísi Finnbogadóttur.“
Frumsýningin fer fram í Grafarvogskirkju laugardaginn 23. október klukkan 20. Hægt er að nálgast miða á tix.is. ■

Skannaðu mig til að
byrja þitt tímamótaskref
fyrir ljómandi húð
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ragnheiður Elín Jónsdóttir
hjúkrunarheimilinu Sóltúni 2,

lést 2. október sl. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Eva Bryndís, Þórunn Elísabet, Eyrún Jóna,
Aðalheiður, Anna, Erla, Brynjar Ragnar,
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Árni Marinósson
Lundi 3, Kópavogi,

lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild
Landspítalans 12. október.
Útförin fer fram frá Grensáskirkju,
þriðjudaginn 19. október kl. 15.
Halla Valdís Friðbertsdóttir
Berglind Árnadóttir
Kristján Kristjánsson
Magnea Árnadóttir
Ásgeir Örn Ásgeirsson
Marinó Einar Árnason Iwona Posiadala
og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Ásthildur Ingibjörg
Sigurjónsdóttir
Hlemmiskeiði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
miðvikudaginn 13. október.
Útför hennar fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Vilhjálmur H. Eiríksson
Ingibjörg Vilhjálmsdóttir
Ragnar Davíðsson
Jóhanna M. Vilhjálmsdóttir
Snæbjörn Guðmundsson
Sigurjón Vilhjálmsson
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir
Jón Davíð Olgeirsson
Matthildur E. Vilhjálmsdóttir Ásmundur Lárusson
Eiríkur Smári Vilhjálmsson
Vilhjálmur A. Vilhjálmsson
Sigríður Ósk Jónsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær systir okkar,
mágkona og frænka,

lést á hjúkrunarheimilinu Grund
þriðjudaginn 5. október 2021.
Bálför hennar fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
19. október, kl. 15. Streymt verður frá athöfninni á slóðinni
https://youtu.be/HVsIvfnekNY.
Þeim sem vilja minnast Þóru er bent á Minningarsjóð
Samtakanna ’78, sjá https://samtokin78.is/styrkja/
Gerður Guðnadóttir
Bjarni Guðnason
Jónína Margrét Guðnadóttir Sveinn Snæland
og frændsystkin.

Ástkær eiginmaður minn og besti vinur,

Einar Þór Ingvason

lést á Hrafnistu Ísafold 26. september.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna. Bestu þakkir til starfsfólks
Ásbyrgis á Hrafnistu Ísafold fyrir góða
umönnun og auðsýndan hlýhug.
Aðalheiður Magnúsdóttir

Elsku eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma okkar,

Guðrún Ólafía Viktorsdóttir
Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengafaðir og afi,

Guðmundur S.
Ingimundarson

blikksmíðameistari,

lést í faðmi fjölskyldunnar
þann 7. október.
Jarðsungið verður frá Hjallakirkju, miðvikudaginn
20. október kl. 13 fyrir fjölskyldu, vini og nánustu
samstarfsmenn.
Streymt verður frá athöfninni á mbl.is/andlat.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Neistann, styrktarfélag
hjartveikra barna.
Guðrún Þorbjörnsdóttir
Stefanía Guðmundsdóttir
Pálmi Þór Þorvaldsson
Björn Guðmundsson
Íris Ragnarsdóttir
Bjarki Guðmundsson
Halla Helga Jóhannesdóttir
Selma Rún, Clara Marín, Guðmundur Patrik,
Mikael Ragnar, Sunneva Björg, Matthías Óðinn.

Þóra Guðnadóttir

áður til heimilis að Sólheimum 25,
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Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Hallgrímur Hallgrímsson
áður til heimilis að Torfufelli ll,

leikskólakennari,
Gerplustræti 21, Mosfellsbæ,

lést á heimili sínu sunnudaginn
10. október. Hún verður jarðsungin
í Háteigskirkju föstudaginn 22. október klukkan 10.
Einar Ólafur Svavarsson
Guðríður Olga Einarsdóttir Björn Örvar Björnsson
Gunnhildur Einarsdóttir
Kristinn Smári Sigurjónsson
Rakel Sara Kristinsdóttir, Einar Björn Björnsson,
Kristinn Örn Björnsson, Aron Sölvi Kristinsson,
Hrafnhildur Rún Björnsdóttir
og fjölskyldur.

Elskulegur tengdafaðir, afi og langafi,

Benedikt Antonsson

áður til heimilis að Bakkagerði 19,
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni
þann 14. október síðastliðinn.
Jarðarför auglýst síðar.
Eva María Gunnarsdóttir
Davíð Benedikt Gíslason Brynhildur Þorgeirsdóttir
María Gísladóttir
Einar Kristinn Hjaltested
Eva Björk, Hrefna María, Þorgeir Bjarki,
Anna Lára, Hrafnhildur, Karólína,
Benedikt Arnar, Katrín Eva og Ari Gísli.

lést þann 13. október
á Droplaugarstöðum.
Útförin fer fram í kyrrþey.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á að styrkja
MND félagið.
Hildur Rós Hallgrímsdóttir
Jason Brady
Heba Björg Hallgrímsdóttir
Birta Hildardóttir
Styrkár Hallsson
Salka Björt, Sóllilja og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir færum við öllum
þeim sem sýndu okkur samhug og
hlýju við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Kristínar Jóhannsdóttur
Hraunvangi 3.

Þökkum hlýhug og fallegar kveðjur
vegna andláts og útfarar okkar
einstaka eiginmanns og föður,

Robert Jacob Kluvers
Hófgerði 17, Kópavogi.

Kærar þakkir, Heimahjúkrun,
MND teymi Landspítala, Arunee, Benni,
Dejan, Díana, Ebru, Elvar, Evelyn, Heiðdís, Ishara, Ísabella,
Jón, Jónína, Kristín, Ruta, Sigrún og Tomas.
Án ykkar hefði þetta ekki verið hægt.
Rannveig J. Jónasdóttir
Helga Elín Robertsdóttir Kluvers
Katla Rut Robertsdóttir Kluvers

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Ölduhrauns
á Hrafnistu í Hafnarfirði.
Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Sævar Örn Kristbjörnsson
Sautjándajúnítorgi 1, Garðabæ,

lést á Landspítalanum 7. október.
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í
Garðabæ mánudaginn 18. október klukkan 15.
Blóm eru vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja
minnast hans er bent á Lungu, samtök lungnasjúklinga.
Hægt er að nálgast streymi frá útförinni á
www.mbl.is/andlat
Erna Aradóttir
Kristbjörn Sævarsson
Ari Sævarsson
Gitte Drescher
Sævar Örn Sævarsson
Gylfi Sævarsson
Hafdís Bridde
afa- og langafabörn.

Okkar ástkæra

Þórdís Bergsdóttir

frá Ketilsstöðum,
Öldugötu 11, Seyðisfirði,
fv. heilbrigðisfulltrúi og framkvæmdastjóri Ullarvinnslu frú Láru,
lést þann 8. október.
Útförin fer fram frá Seyðisfjarðarkirkju föstudaginn
22. október kl. 14. Kransar afþakkaðir, en þeim sem vildu
minnast hennar er bent á Hollvinasamtök Sjúkrahúss
Seyðisfjarðar.
Bergur Tómasson
Ásdís Benediktsdóttir
Sigurður Tómasson
Hildur Tómasdóttir
Valdimar Jörgensen
Þórdís Tómasdóttir
Emil Tómasson
María Michaelsdóttir
Tómas Tómasson
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabörn,
makar og aðrir aðstandendur.

Guðrún Jónsdóttir
Rannveig Jónsdóttir
Þórður Óskarsson
Ragnar Jóhann Jónsson
Anna María Þórðardóttir
ömmu- og langömmubörn.

Hjartans þakkir færum við vinum,
vandamönnum og öðrum, fyrir
auðsýndan hlýhug og samúð við
fráfall eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

Sigrúnar Sigurðardóttur
Heiðargerði 58, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum 12. september.
Árni Þór Kristjánsson
Fjölnir Þór Árnason
Björg Alexandersdóttir
Guðrún Árnadóttir
Martin Kollmar
Fróði Árnason
og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Svanhildur Gestsdóttir
Sléttuvegi 15, Reykjavík,

lést á dvalarheimilinu Grund
í Reykjavík þann 14. október.
Útför fer fram í Dómkirkjunni
fimmtudaginn 21. október klukkan 13.
Þórarinn Elmar Jensen
Gestur Már Þórarinsson
Elín Dóra Baldvinsdóttir
Þórarinn Einar Þórarinsson Phaithoon Inkaew
Elín Dóra Þórarinsdóttir
Vilhjálmur Kjartansson
Svanhildur Þórarinsdóttir Björn Karlsson
Markús Örn Þórarinsson
Guðlaug Katrín Þórðardóttir
og fjölskyldur.

Elskuleg systir okkar og mágkona,

Magney Steingrímsdóttir

lést á Hrafnistu, Sléttuvegi,
fimmtudaginn 7. október.
Útförin fer fram frá Lindakirkju
mánudaginn 18. október kl. 13.
Streymt verður frá athöfninni á vef
Lindakirkju.
María Steingrímsdóttir
Bragi Steingrímsson
Magnús Steingrímsson

Elín Magnúsdóttir
Lilja Pálsdóttir

Kvennaklefinn
Miðvikudaga kl. 20.00

Heimsborgaralegur, hreinskilinn, fjörugur, óvenjulegur og
skemmtilegur þáttur fyrir konur, um konur, í umsjón Margrétar
Erlu Maack, ásamt uppistandaranum Sölku Gullbrá, poppdívunni
Brynhildi Karlsdóttur, förðunarsnillingnum Maríönnu Pálsdóttur
og gleðibombunni og dragdrottningunni Gógó Starr sem færir
áhorfendum nýjustu djammfréttir vikunnar.
Ekki missa af Kvennaklefanum á miðvikudagskvöldum kl. 20.00,
aðeins á Hringbraut.

KROSSGÁTA,
BRIDGE ÞRAUTIR
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LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist gamalkunnugt góðgæti (13)
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 21. október næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „16. október“.
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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.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Hagstæð lega
Félög landsins hafa byrjað heðbundna
spilamennsku í spilasölum, flest hver,
eftir erfiða mánuði vegna Covid-19
faraldursins. Meðal þeirra er Bridgefélag Reykjavíkur. Núna er verið að spila
fjögurra kvölda sveitakeppni í BR sem
hófst 5. október síðastliðinn og lýkur
26. október. Spilaðir eru þrír 9 spila
leikir á kvöldi. Á fyrsta spilakvöldinu
kom áhugavert spil fyrir. Hjartaslemma
í AV er mjög góð. Spil austurs eru firna
sterk en nokkrum pörum tókst að spila
einungis fjögur hjörtu á spilin. Spilið
var spilað á átta borðum og þrjú AV-pör
spiluðu fjögur hjörtu, fjögur pör spiluð
sex hjörtu en eitt par var mjög metnaðarfullt. Það voru Rúnar Einarsson og
Guðjón Sigurjónsson. Suður var gjafari
og allir á hættu.

Norður
10942
104
K3
KG872
Vestur
DG532
DG964
D109

Austur
KDG83
ÁK98
Á
Á52
Suður
Á765
76
108752
63

Á þeirra borði komu þrjú pöss
og Rúnar opnaði á einu hjarta
á austurhöndina. Guðjón sagði
eitt grand og Rúnar stökk í þrjú
hjörtu, til að sýna sterk spil. Guðjóni leist vel á hönd sína og stökk
í sex hjörtu. Rúnar átti firnasterk
spil, leist afar vel á hönd sína og
hækkaði í sjö hjörtu. Suður spilaði
út spaðaás og sagði við austur:
„þú ert ekki með eyðu þarna”. „En
ég er með hana,” sagði Guðjón og
einfalt að vinna spilið. Útspilið
kostaði sennilega ekki samninginn, spilið liggur afar vel fyrir
alslemmuna. Á hinu borðinu í leik
þeirra, var samningurinn fjögur
hjörtu og því 17 impa gróði. n
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ÁAFacebook-síðunni
Krossgátan er að finna ábendL D F E R Ð A L A G
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

LÁRÉTT
1 Þessi rjólbiti er alltaf
sama tóbakið! (11)
10 Sama fæði fyrir
ferfætlinginn og fíflið
eigandann? (10)
11 Nýr dagur rís er
konan kemur og gullblómið angar (11)
13 Sveitabærinn er á
valdi meistarans (10)
14 Hér má sjá yfirmann
kots og dreka (11)
15 Lífræn flétta garma
og snyfsa (10)
16 Komast í gegnum
fyrsta dimma dægrið
eftir andlát afa (9)
17 Ónarnir eru næstum
eins og kanarnir (7)
19 Finn angan raftanna
meðal bjarkanna (10)
22 Ef frá er dreginn
þungi umbúða þess
sem á eftir fylgir (6)
26 Hjara trygg við sinn
austræna sið (7)
29 Ættu að átta sig á
kvöð hinna nánu (8)
32 Lasta allt í einni kös;
kál og fræ og falleg ber
(5)
33 Ensk tól fyrir söngvin
fól (7)
34 Festa sólarhring þess
sem gera skal (8)
35 Traustir klettar undir
útungunarþró (7)
36 Flan og gan án flýtis
og ávaxta (7)
37 Einhverjar fá sólhatt
og silkiskokk en aðrar
ekki (8)
39 Skaðabónda er helst
að leita í Nóatúni (7)
43 Sakna fjörkálfanna
meira en framandi
fiskanna smáu (10)
47 Þetta skip ku fljóta
meðal ísenskra bænda
vestra (7)
48 Pússa og gefa dula
drós (6)
49 Sólbökuð skelin
gleður brúnan svein (7)
50 Ég skal skutla snæri í
póst til þín (9)
51 Ákveð að segja sögur
af sæg (6)
52 Þegar blómastúlka
hittir væran pilt (7)

LÓÐRÉTT
1 Aldurstengdur og má
því ekki vera að þessu
(12)
2 Færði framreiðslufólki
veitingar (9)
3 Afhenti laun með tilkalli til viðskipta (9)
4 Súlnakóng munar einhvernveginn ekki um
sykruna (9)
5 Mun áta uppfylla loforð haka? (8)
6 Afbaka hús krimmanna
(10)
7 Leita vambar sem
búið er að hreinsa en
finn frostbitinn ofn fyrir
hinar (10)
8 Elska þetta orð allmjög, þótt tafsamt sé og
fornt (9)
9 Er Satúrnus enn
erfiðastur í ruglinu? (9)
12 Legg fyrir liðuga
dansara (7)
18 Hann mun óttast að
hætta hjúkrun sveltra (7)
20 Hurfu þá partar fyrir
sjö dagana sæla (12)
21 Af streði klaufdýra og
stríði við menn (8)
23 Eru ólöt að snurfusa
skussa (7)
24 Tappinn farinn og allt
búið (7)
25 Afklæðist enn er ég
lendi á eftir hinum (7)
27 Man enn það sem
konur sögðu um gullið
og silfrið (7)
28 Læt aurs ígildið fyrir
Evrópumanninn (7)
30 Sakna fjandafjöldar
til lengri tíma (7)
31 Einföld kemst yfir
hvöt (7)
38 Áköf að leita flugna
og ósýnilegra korna (6)
40 Held mig alltaf eins
(6)
41 Skynja kyrrð í minni
yfirveguðu stöðu (6)
42 Verð alltaf latari við
þennan blessaða pall (6)
44 Allt sem þú beitir
mun riðlast og rotna (5)
45 Hvernig lenti þessi
tíuþúsundkall í hvalnum?
(5)
46 Okkur tókst að halda
fólki í hvíld (5)
47 Slétti mitt lak og
leggst í mitt ból (4)

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn
í þetta skipti eintak af bókinni Yfir
hálfan hnöttinn, eftir Ásu Marin,
frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Ingunn Ásdísardóttir,
Reykjavík.
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GILDA 14.--17. OKTÓBER

VERÐSPRENGJA!

30%

BÆONNE-SKINKA

AFSLÁTTUR

51%

AFSLÁTTUR

22%
AFSLÁTTUR

Pítubuff
6x60 g - með brauðum

Andalæra-confit
í dós - 1,35 kg

KR/PK
ÁÐUR: 2.099 KR/PK

KR/STK
ÁÐUR: 3.799 KR/STK

1.469

2.963
Toscana-brauð
550 g

979

30%

KR/KG

AFSLÁTTUR

ÁÐUR: 1.998 KR/KG

319

KR/STK
ÁÐUR: 459 KR/STK

Avókadó
2 stk - forþroskuð

249

KR/PK
ÁÐUR: 498 KR/PK

50%
AFSLÁTTUR

Grísahakk
3x1 kg

VSPRERÐENGJA!

593

KR/KG

Lamba-fillet

GOTT
VERÐ!

Heilsuvara
vikunnar!

4.778

KR/KG
ÁÐUR: 5.899 KR/KG

BLEIKA SLAUFAN FÆST
Í ÖLLUM VERSLUNUM
NETTÓ OG
Í NETVERSLUN

25%
AFSLÁTTUR

HREKKJAVÖKUGRASKERIN
ERU KOMIN!

Rauðrófur
Iceherbs - 400 mg

1.274

KR/STK
ÁÐUR: 1.699 KR/STK

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ
SAMKAUP Í SÍMANUM
Náðu í appið og safnaðu inneign.
Þú getur notað Samkaupaappið í öllum Nettó verslunum.
Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Í hvaða bók ætlar
þú að glugga?
Október

Bók

mánaðarins

Hylurinn

3.999 kr.

Höggið

5.299 kr.

4.299 kr.

Handbók gullgrafarans

VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

Leyndardómurinn um
yfirgefna hundakúkinn

Jólasvínið
VERÐ ÁÐUR 4.699 KR.

5.299 kr.

Merking

Fríríkið

4.399 kr.

VERÐ ÁÐUR 5.499 KR.

5.999 kr.

5.999 kr.

Náhvít jörð

5.999 kr.

VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

Dagbók Kidda Klaufa
VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

4.999 kr.

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða er til og með 18.október eða á meðan birgðir endast.
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

„Að varðveitast barn - það er að vera skáld.“
-Þórarinn Björnsson

Frábært úrval nýrra titla í öllum verslunum
okkar. Hækkum í ofnunum og finnum okkur
eitthvað gott að lesa!

Hringavitleysa

5.299 kr.

Fagurt galaði fuglinn sá

5.999 kr.

VERÐ ÁÐUR 6.999 KR.

Skáldleg afbrotafræði

Leikskólalögin okkar 2

4.999 kr.

5.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

VERÐ ÁÐUR 5.999 KR.

penninn.is
540-2000

Austurstræti
Skólavörðustígur
Laugavegur
Hallarmúli
Kringlan

Mjódd
Smáralind
Hafnarfjörður
Reykjanesbær
Akranes

Ísafjörður
Akureyri
Húsavík
Selfoss
Vestmannaeyjar

Komdu
og kíkt
u
á nýja
úrvalið
!

Skáldkona gengur laus

7.299 kr.

42
VEÐUR
MYNDASÖGUR
FRÉTTABLAÐIÐ

KOMDU MEÐ

STJÖRNU-SÆVARI

Veðurspá Laugardagur

Sunnudagur

Afdalaveður
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Mánudagur

Reykjavík
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Í dag verða austan og norðaustan 8-15 m/s sunnan og vestantil, annars
hægari. Skúrir eða slydduél syðra en stöku él fyrir norðan. Hiti 1 til 5 stig
mildast syðst. Vaxandi vindur á morgun. 
KORT/SIGURÐUR Þ. RAGNARSSON

11

Akureyri

Enn eitt hugtakið, nú er það súrt berg

Sigurður Þ.
Ragnarsson
vedur
@frettabladid.is

Í þeim jarðfræðilegu umhleypingum sem varað hafa um nokkurt
skeið hefur fræðingunum orðið tíðrætt um súrt berg. Kom umræðan
sérstaklega upp eftir að jörð tók
að hreyfast við Öskju. Hygg ég að
margir hafi ekki hugmynd um hvað
súrt berg er.
Ísland er á miðjum Atlantshafshryggnum. Gosefnin sem fæða eldgosin á hryggnum koma úr möttli

jarðar af ca 15-25 km dýpi eða
meira. Hryggurinn gengur síðan
gegnum Ísland og við megum
þakka þessari virkni á hryggnum að
Ísland sé yfirleitt til. Þetta möttulefni er oftast gráleitt. Fyrir kemur
að kvikan komi sér upp eins konar
geymslu í jarðskorpunni undir
landinu, í svokölluðu kvikuhólfi.
Meðan kvikan mallar í kvikuhólfinu árþúsundum saman taka efnin í
kvikunni að skilja sig hvort frá öðru.
Eitt það fyrsta sem skilst frá er kísill,
samband sílikons og súrefnis. Sílikon er ljóst efni. Þegar svo eldgos fer
af stað út frá svona kvikuhólfi gýs
fyrst upp ljóst berg, líparít. Líparít er
semsagt súrt berg. Ferðist menn um
Landmannalaugar má sjá ævintýralega fallegar ljósar og litríkar jarðmyndanir úr súru bergi. n

0
°C

3

Egilsstaðir

2
°C

3

Kirkjubæjarklaustur

3
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Pondus Eftir Frode Øverli
Pabbi...
eigum við
að fá okkur
hund?

• ÓSÝNILEGA BARNIÐ
Útgáfuhóf
• EYJAN HANS MÚMÍNPABBA

á sunnudag í stjörnuveri
• SEINT Í NÓVEMBER
Perlunnar
kl. 17–18

Við eigum
hund,
Maggi!

Ég var að
hugsa um
venjulegan
hund!

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég vil skipta út þessum
buxum, takk.
Allt í
lagi.

Halastjörnuís og bókin
á tilboði. Frítt inn!

Viltu prófa eitthvað úr nýju
línunni okkar af vintage fötum
frá tíunda áratugnum?

Ég get bara blikkað með
bara vinstra auganu.

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is

Jæja? Hvað
finnst þér?

Þetta gæti
gengið.

Ókei.

Barnalán

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Genamælingar segja
78%! Það er nógu
nærri lagi.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sjáðu? Vinstra augað
virkar, en ekki það hægra.

Finnst þér það
skrítið?

Ég hefði allavega verið til í að vita
þetta áður en ég giftist þér.

ÁRLEG
LAGERHREINSUN
Sunnudag 11-19 Mánudag 11-19

Þriðjudag 11-18

Einungis í verslun

Dalvegur 32A

BÍLAR

Njósnamyndin sýnir bíl sem er ekki
ólíkur EQC bílnum í útliti.

Njósnamyndir af
EQE jepplingnum
njall@frettabladid.is

Mercedes-Benz er um þessar mund
ir að prófa nýja jepplingsútgáfu EQE
sem áætlað er að fari á markað á
næsta ári. Nýlega náðust myndir af
bílnum við prófanir í Þýskalandi, en
bíllinn á meðal annars að keppa við
Tesla Model X.

Áætlað er að nýr EQE
jepplingur komi á
markað 2022.
Bíllinn verður búinn nýjum MEA
undirvagni og verður bíllinn að
öllum líkindum öflugri heldur en
EQC sem er 402 hestöfl. Drægi nýs
EQE jepplings verður líka meira og
verður í kringum 600 km. Engar
dagsetningar eða frekari tækni
upplýsingar hafa verið gefnar upp
um nýja bílinn enn þá. ■

FRÉTTABLAÐIÐ

16. október 2021 LAUGARDAGUR

Cybertruck fer í framleiðslu 2023
Cybertruck, Roadster og
Sema trukkurinn fara í fram
leiðslu árið 2023. Smíðuð
verður sérstök Evrópuútgáfa
Cybertruck og von er á fyrstu
bílunum frá verksmiðjunni í
Berlín í lok þessa árs.
njall@frettabladid.is

Að sögn Elon Musk, forstjóra Tesla,
mun fjöldaframleiðsla hefjast á
Cybertruck pallbílnum árið 2023.
Áður hafði verið sagt að bíllinn
kæmi ekki í sölu fyrr en seint á
næsta ári en líklegt er talið að fram
leiðsla geti hafist á honum seint á
næsta ári. Þessar fréttir komu í kjöl
far hluthafafundar Tesla en þar var
einnig tilkynnt að Tesla Semi flutn
ingabíllinn og Tesla Roadster sport
bíllinn færu einnig í framleiðslu árið
2023.
Musk tilkynnti einnig að höfuð
stöðvar Tesla myndu f lytja frá
Kaliforníu til Austin í Texas á næst
unni. Að sögn Musk hefur árið í ár
einkennst af skorti á íhlutum, og þá
ekki aðeins tölvukubbum. „Mjög
líklegt er að við sjáum framleiðslu á
Cybertruck hefjast í lok árins 2022.
Vonandi getum við einnig hafið
framleiðslu á Semi og Roadster árið
2023 líka, og verðum laus við skort
á íhlutum árið 2023, en ég er von
góður um það,“ sagði Musk við þetta
tækifæri.
Þessar fréttir munu ekki hafa
áhrif á evrópska markaðinn þar
sem ólíklegt er talið að Cybertruck
fari á markað þar. Er það vegna

Cybertruck pallbíllinn verður ekki framleiddur með þessu lagi fyrir Evrópumarkað vegna strangari árekstrarprófa
meðal annars, en brúnir hans þykja of hvassar fyrir fótgangandi vegfarendur og bíllinn líka of stór á markaðinn.

strangra Evrópureglna um öryggi
fótgangandi farþega, en Cyber
truck þykir ekki góðu í því tilliti.
Hvað það þýðir fyrir þá sem pantað
hafa Cybertruck í Evrópu og á
Íslandi á þó eftir að koma í ljós en
alls hefur meira en hálf milljón ein
taka verið pöntuð af bílnum. Áætlað
er að hann verði framleiddur í 250300.000 eintökum á ári svo að taka
mun tíma að sinna þeim biðlista.
Að sögn Musk er þó verið að íhuga
að koma með minni útgáfu Cyber
truck á markað sem yrði seldur utan
Bandaríkjanna.

Musk tilkynnti einnig að höfuðstöðvar
Tesla myndu flytja frá
Kaliforníu til Austin í
Texas.

Fyrir Evrópumarkað Tesla eru
það ef laust góðar fréttir að fyrstu
bílarnir munu rúlla út af færiband
inu í nýrri verksmiðju Tesla í Berlín
í nóvember eða desember. Lét Elon
Musk hafa það eftir sér á hátíð sem
haldin var í verksmiðjunni um
síðustu helgi. „Það að byrja fram
leiðslu er auðveldi hlutinn, en að
ná fjöldaframleiðslu er sá erfiði.“
Hann áætlar að verksmiðjan geti
framleitt 5-10.000 bíla á viku og
meðal þeirra verði einnig Semi
f lutningabíllinn, en hann verður
einnig framleiddur í Berlín. ■

INFLÚENSUBÓLUSETNINGAR
ERU HAFNAR HJÁ HEILSUGÆSLU
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
FORGANGSHÓPAR TIL 31. OKTÓBER
Þau sem tilheyra þessum hópum eru velkomin á heilsugæsluna
sína virka daga milli kl. 8:30 og 15:30. Ekki þarf að panta tíma.
Munið eftir grímu og best er að vera í stuttermabol.
• Þau sem eru 60 ára eða eldri
• Fólk með langvinna sjúkdóma, s.s. hjarta-, lungna-,
nýrna- og lifrarsjúkdóma, sykursýki, illkynja sjúkdóma og
aðra ónæmisbælandi sjúkdóma
• Barnshafandi konur
Þessir hópar fá bóluefnið frítt en greiða komugjald, 500 kr., nema
67 ára og eldri og öryrkjar. A.m.k. fjórtán dagar þurfa að líða á
milli bólusetningar gegn COVID-19 og inflúensubólusetningar.

ALLIR AÐRIR FRÁ 1. NÓVEMBER
Þá eru allir velkomnir í inflúensubólusetningu á heilsugæslunni
sinni, virka daga milli kl. 8:30 og 15:30, án tímapöntunar.
Þau sem eru yngri en 60 ára og tilheyra ekki forgangshópum
greiða bæði komugjald, 500 kr, og bóluefnið.
Nánari upplýsingar:
heilsugaeslan.is,
netspjall á heilsuvera.is
eða heilsugæslan þín.

Nýjustu fregnir herma að næsta rafvædda hjól Kawasaki verði blendingshjól
með rafmótor og bensínmótor byggt á Ninja 400 götuhjólinu.

Kawasaki rafvæðist fyrir 2035
njall@frettabladid.is

Kawasaki mótorhjólaframleið
andinn ætlar sér greinilega að vera
í fararbroddi þegar kemur að raf
væðingu mótorhjóla. Í skjali um
framtíðaráætlanir Kawasaki kemur
fram að ætlunin er að öll framleiðsla
þeirra verði orðin rafvædd árið
2035.
Einnig hefur framleiðandinn
látið hafa eftir sér að tíu ný rafhjól
verði kynnt fyrir 2025. Hvaða hjól
það verða hefur ekki verið tilkynnt
ennþá en getgátur eru uppi um að
allavega tvö þeirra verði torfæru
hjól. Nær öruggt má telja að einhver
þeirra verði tvinnhjól, og þá bæði
búin bensínmótor og rafmótor.
Kawasaki sýndi tilraunarafhjól á
EICMA mótorhjólasýningunni 2019
en það vakti ekki mikla lukku þá,
enda þótti það kraftlaust miðað við
samkeppnina. Þrátt fyrir það hafa
komið upplýsingar síðan sem gefa
tilefni til þess að ætla að Kawasaki
sé full alvara, eins og sú staðreynd
að Kawasaki hefur þróað rafdrifið
mótorhjól með gírkassa. Ef laust
verður forvitnilegt að fylgjast með
fréttatilkynningum frá Kawasaki á
næstunni. ■

Tilraunahjól Kawasaki sem frumsýnt
var 2019 gefur innsýn í hugsanlegt
útlit rafhjóla þeirra í framtíðinni.

Ætlunin er að öll framleiðslan verði orðin
rafvædd 2035 og að 10
ný rafhjól verði kynnt
fyrir 2025.

Amerískir
dagar
Frábært
verð!

Kleinuhringir

99

kr/stk*
Verð áður 269

Gildir til 24. október á meðan birgðir endast.

*Tilboðið gildir
15.-17. október

599

Kool - Aid jammers

999

549

kr/pk

Verð frá

kr/pk

769

Nerds - sætt að borða
gaman að deila

kr/pk

Verð frá

kr/pk

Fyrir Nespresso, Dolce
Gusto og gömlu góðu
kaffivélina

30%
afsláttur

Þessar einu sönnu
Milk Duds

299

kr/pk

Ekki flækja hlutina
veldu Betty Crocker

Pretzel Pete
Ávanabindandi
Pretzel snakk

Hvernig hljómar
Ribeye nautasteik?
20%
afsláttur

Nauta ribeye

4.559

kr/kg

Verð áður 5.699

1.199

Flank steik

Frank´s heitustu
sósurnar í bænum

1.899

799

kr/stk

Monkey Bread
Ekta amerísk kanilbrauð

799

kr/pk

1.999

kr/kg

1.799

kr/kg

Flat Iron
nautasteik

kr/stk

Ben & Jerry´s
Verð áður 999

kr/kg

Fersk nautarif
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Hluti af
myndum Huldu
Stefánsdóttur
í Berg Contemporary.

MYNDLIST

Upphafið er í miðjunni
Nýjar myndir Huldu
Stefánsdóttur í Berg
Contemporary

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Aðalsteinn Ingólfsson

Tæplega er hægt að hugsa sér álitlegri stað til sýningar á myndlist
hér í Reykjavík heldur en Berg Contemporary, gallerí þeirra hjóna
Ingibjargar Jónsdóttur og Friðriks
Kristjánssonar við Klapparstíg. Hér
leggst allt á eitt, staðsetning gallerísins í miðbænum, útlit, umfang og
innbyrðis hlutföll sýningarsalanna,
birtuskilyrði og ótal frágangsatriði
sem bera jafnt arkitektum sem eigendum fagurt vitni. Eins og stendur
er sýningarstefna Bergs sennilega
ekki jafn frágengin og húsnæðið,
því inn á milli markverðra sýninga
slæðist stundum myndlist sem gerir
sig ekki alveg innan þessara veggja.
Ætla má að stefnan fái á sig endanlega mynd um það leyti sem ný álma
gallerísins verður tekin í notkun.
Hulda Stefánsdóttir er einn
af þeim listamönnum sem Berg
hefur tekið upp á arma sína, bæði
hér innanlands og á alþjóðlegum
kaupstefnum. Það hefur verið lærdómsríkt að fylgjast með myndlist hennar á undanförnum árum.
Segja má að um nokkurt skeið hafi
myndlistarleg sérstaða hennar
ekki síst falist í því hversu kænlega
hún villti á sér heimildir. Við fyrstu
sýn virtust verk hennar, vatnslita/
gvassmyndir í venjulegum pappírsstærðum, vera nokkurs konar
framlengingar á mjög svo frjálslegri
abstraktlist, tassisma eða öðru í
svipuðum dúr. Annað var það einnig að þessi verk virtust ekki gerð til
að hanga kórrétt á veggjum, heldur
var þeim dreift óreglulega og stundum þvert á rýmið, ofan eða neðan
við hefðbundna sjónlínu, utan í
hornum eða niður við gólflista, oft
í mismunandi stórum „klösum“,
fyrirkomulag sem virtist hafa þann
tilgang einn að torvelda of venjubundna skynjun áhorfandans.
Ummerki tímans
Síðan rann það upp fyrir glöggum
áhorfendum að verk Huldu voru
ekki abstrakt – óhlutlæg – í venjulegri merkingu þess orðs, til þess
uppfylltu þau ekki ákveðin formræn skilyrði, heldur virtist liggja
beinast við að líta á þau sem hlutlæg fyrirbæri, sem eins konar yfirfærslur á ummerkjum tímans, eins
og þau birtast jafnt í manngerðu
sem náttúrulegu samhengi: skellum
eða flekkjum á múrveggjum, ryðblettum á málmplötum, núningsflötum á hlutum, skófum á trjám

Í miðjum klíðum
– jafnvel skrámum á holdi. Þessi
„ummerki“ staðsetti Hulda vítt og
breitt og óreglulega í sýningarrýminu, ekki til að draga athygli að þeim
sjálfum, heldur sjálfu rýminu allt
um kring, gefa því dramatískt vægi,
ekki ósvipað því sem amerískir
mínimalistar gerðu með verkum
sínum á árum áður.
Fyrir rúmlega tveimur árum, og
einmitt hér í Berg Contemporary,
gat svo að líta nokkuð svo róttækt
uppgjör Huldu við þessa aðferðafræði, nefnilega tilfærslu frá ofangreindu innsetningarfyrirkomulagi
og glímu við eiginleika rýmisins,
til klassískrar veggmyndlistar, þar
sem áhorfanda er skipulega beint
frá einu sjálfstæðu akrýlmálverki
til annars. Um leið snýr listakonan
baki við tiltölulega opnu og frjálslegu athafnarými innsetningarinnar og axlar í staðinn „fullkomlega
óþolandi og ótrúlega innspírandi“
byrði hinnar stóru listasögu, svo
notuð séu hennar eigin orð. Ýmsar
vísbendingar eru um að þessi
umskipti hafi ekki reynst henni
auðveld.
Vöntun á krækjum
Eftir sem áður er tíminn inni í
myndinni, því listakonan lítur á sér-

hvert verk sem nokkurs konar tímahylki, samantekt um eigið sköpunarferli. Sjálf er hún í hlutverki
fornleifafræðings sem vinnur sig,
hægt og bítandi, í gegnum lagskiptan jarðveg nútímaskynjunar og
nútímalistar og á í leiðinni í stöðugu
samtali við hvort tveggja sína eigin
fortíð í myndlistinni og það sem
hún rekst á við „uppgröftinn“. Sú
samlíking er a.m.k. sterklega gefin
til kynna í aðfaraorðum Oddnýjar
Eirar Ævarsdóttur í „Time Map“,
bók sem fylgir sýningunni. Það sem
rekur Huldu áfram er meðvitund
um það sem hún nefnir „samslátt
skynheima“, það sem gerist þegar
efni, upplifanir og minni skarast.
Og hvernig upplifanir „blæða“ milli
sviða veruleika og ímyndunar, vitundar og undirvitundar, uns ekkert
stendur eftir nema kannski eftirmynd einhvers sem aldrei gerðist,
sjá fyrirlestur hennar frá 2017, sem
fylgir ofangreindri bók.
Allt er þetta áhugaverð innsýn í
atburðarásina í myndlist Huldu. En
getur hugsast að ferlið, þessi samþjöppun tíma, efnis og upplifunar,
sem listakonan telur sig ástunda, sé
henni mikilvægara en niðurstöðurnar, „eftirmyndirnar“ sem blasa
við okkur á veggjum sýningar-

Í KVÖLD
Tryggðu þér áskrift

stod2.is

Hulda Stefánsdóttir myndlistarmaður. 

Allt er þetta áhugaverð
innsýn í atburðarásina
í myndlist Huldu.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

salarins? Því einhvern veginn tekst
henni ekki að búa til úr þeim nægilega áhugavekjandi niðurstöður
fyrir augað. Í popptónlist er góð
„krækja“ (hook), það er laglína eða
frasi, talin forsenda vinsælda; þessi
krækja situr eftir í vitund áheyranda og verður upp frá því hluti af
ímynd lagahöfundar eða flytjanda.
Í mörgum mynda Huldu er einfaldlega vöntun á slíkum krækjum,
eins ankannalega og það kann að
hljóma. En heiti sýningarinnar, in
medias res, eða „í miðjum klíðum“,
bendir, sem betur fer, til þess að
fyrir listakonunni sé þetta ferli ekki
enn til lykta leitt. n
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Smiðja Brynhildar í bókasafni Garðabæjar
kolbrunb@frettabladid.is

Í dag, laugardaginn 16. október
klukkan 13, verður haldin smiðja í
Bókasafni Garðabæjar, Garðatorgi.
Brynhildur Þórarinsdóttir rithöfundur leiðir smiðjuna, sem ætluð
er allri fjölskyldunni. Um smiðjuna,
sem ber yfirheitið Prakkarar við
langeldinn, segir Brynhildur: Landnámsöld var tími bardaga. Allir
bændur áttu vopn sem þeir hikuðu
ekki við að beita ef þeir meiddust

Brynhildur
Þórarinsdóttir
rithöfundur.

En hvernig var að vera
barn á landnámsöld?

eða móðguðust. Eða þannig lýsa
Íslendingasögurnar þessu tímabili.
Þessar sögur af víkingum og vopna-

skaki voru sagðar við langeldinn,
kynslóð fram af kynslóð, uns þær
voru skráðar á bækur. En hvernig
var að vera barn á landnámsöld?
Hvar eru sögurnar um krakkana
sem fylgdust með átökunum eða
lentu í eigin ævintýrum? – Þær
verða til við langborðið í Bókasafni
Garðabæjar.
Brynhildur rifjar upp fornar
sögur og kemur börnunum af stað
við að skapa eigin Íslendingasögur.
Smiðjan er ókeypis. n

FYNDIN OG
SPENNANDI

í anda Stellubókanna

Halldór Kiljan Laxness.

Skáldið og taóið
kolbrunb@frettabladid.is

Liðin eru 100 ár frá útgáfu fyrstu
íslensku útleggingarinnar á Bókinni um veginn. Síðan hefur ritið
verið þýtt fjórum sinnum til viðbótar, þar af einu sinni úr frummálinu, en fyrsta endursögnin eftir
bræðurna Jakob J. Smára og Yngva
Jóhannesson hefur þó ávallt notið
mestrar hylli, líklega einkum og sér
í lagi eftir að Halldór Kiljan Laxness
skrifaði formála að 2. útgáfu hennar
sem út kom fyrir 50 árum eða árið
1971.
Í tilefni þessara tímamóta er efnt
til málþings í Auðarsal, Veröld – húsi
Vigdísar, í dag, 16. október, kl. 10.0015.00. Í átta erindum verður einkum
fjallað um áhrif heimspeki daoismans á verk Halldórs og túlkanir
hans sjálfs á hugmyndum hennar,
en jafnframt verður leitað fanga
víðar í íslenskri bókmenntasögu og
grafist fyrir um annars konar dulspekileg áhrif á Nóbelsskáldið. ■

ÚTGÁFUHÓF í dag kl. 14
í Gaflaraleikhúsinu.
HAPPDRÆ
TTI
LALLI
TÖFRAMA
Öll velkomin!
ÐUR
UPPLESTU

R

Ókey
en tr pis inn
ygg
pláss ja þarf
á tix.
is

Magnús Ragnarsson tónskáld.

Messa eftir
Magnús
kolbrunb@frettabladid.is

Fyrstu tónleikar Kórs Langholtskirkju á starfsárinu 2021-2022 verða
haldnir í Langholtskirkju miðvikudaginn 20. október kl. 20.00. Á efnisskránni eru tvö verk: Jesu, meine
Freude, eftir J.S. Bach og glæný
messa eftir Magnús Ragnarsson,
stjórnanda kórsins. ■

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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Laugardagur
Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.00 433.is (e) 4
 33.is er frétta- og
viðtalsþáttur um íþróttirnar
heima og erlendis.
18.30 Sir Arnar Gauti (e) L ífsstílsþáttur með Arnari Gauta
sem fjallar um heimili,
hönnun, matar- og veitingahúsamenningu, arkitektúr
og margt fleira.
19.00 Á Meistaravöllum G
 amlir og
nýir KR-ingar láta gamminn
geisa um félagið sitt.
19.30 Heima er bezt (e) H
 eima er
bezt er samtalsþáttur um
þjóðlegan fróðleik í anda
samnefnds tímarits.
20.00 Kvennaklefinn (e) H
 eimsborgaralegur, hreinskilinn,
fjörugur, óvenjulegur og
ótrúlega skemmtilegur
þáttur fyrir konur, um konur.
20.30 Sir Arnar Gauti (e) L ífsstílsþáttur með Arnari Gauta.

10.25 Dr. Phil
11.10 Dr. Phil
11.55 Man with a Plan
12.20 The Block
13.30 Man. City - Burnley B
 ein
útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.
16.15 Happy Together (2018)
16.40 The King of Queens
17.00 Everybody Loves Raymond
17.25 Zoey’s Extraordinary Playlist
18.10 The Block
19.15 Ghost Town A
 ðalsöguhetjan
er Bertram Pincus (Gervais),
tannlæknir sem getur gert
margt vel, en eitt af því
sem hann kann alls ekki eru
mannleg samskipti.
21.00 Það er komin
22.10 Rocketman
00.15 Deepwater Horizon Kvikmynd frá 2016 með Mark
Wahlberg í aðalhlutverki.
02.00 Downsizing Kvikmynd frá
2017 með Matt Damon í
aðalhlutverki.
04.10 Tónlist

08.00 Laugardagssögur
08.00 Sögur af svöngum björnum
08.05 Ég er fiskur
08.10 Örstutt ævintýri
08.10 Greinda Brenda
08.15 Ég er kynlegt kvikyndi
08.15 Örstutt ævintýri
08.20 Börn sem bjarga heiminum
08.20 Monsurnar
08.35 Vanda og geimveran
08.45 Neinei
08.50 Ella Bella Bingó
09.00 Leikfélag Esóps
09.10 Tappi mús
09.15 Latibær
09.30 K3
09.40 Mia og ég
10.05 Angelo ræður
10.10 Mörgæsirnar
10.35 Denver síðasta risaeðlan
10.45 Angry Birds Stella
10.55 Hunter Street
11.15 Friends
11.35 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
13.45 Trans börn
14.35 Jamie’s Easy Meals for Every
Day
15.00 10 Years Younger in 10 Days
15.45 Framkoma
16.15 Framkoma
16.55 Gulli byggir
17.40 Wipeout
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.55 Kviss
19.35 Ireland’s Got Talent
20.30 Back to the Future III
22.25 Ma Hörkuspennandi hrollvekja frá 2019 með Octaviu
Spencer í aðalhlutverki.
00.05 The Hunt
01.30 Godzilla. King of the Monsters
03.40 Friends
04.00 Friends

BRJÁLÆÐISLEGA GÓÐUR

BRUNCH
LAUGARDAGA & SUNNUDAGA
11.30-14.30

NÝR OG SPENNANDI SEÐILL!
Nánar á fjallkona.is
FJALLKONAN FAGNAR ÞÉR!
fjallkonan.rvk

fjallkonan

Hafnarstræti 1–3 > fjallkona.is

RÚV Sjónvarp
07.15 KrakkaRÚV
07.16 Sögur snjómannsins
07.24 Tulipop Mislukkuð lautarferð.
07.27 Poppý kisukló
07.38 Lundaklettur
07.45 Rán - Rún
07.50 Kalli og Lóa
08.01 Millý spyr
08.08 Kátur
08.20 Eðlukrúttin
08.31 Sjóræningjarnir í næsta húsi
08.42 Hið mikla Bé
09.04 Kata og Mummi
09.15 Lautarferð með köku
09.21 Stundin okkar
09.45 Húllumhæ
10.00 Ævar vísindamaður
10.25 Hvað getum við gert? Örflæði.
10.35 Kappsmál
11.40 Vikan með Gísla Marteini
12.30 List í borg - Beirút
13.20 Taka tvö G
 ísli Snær Erlingsson.
14.10 Kiljan
14.50 Lifað með hryggrauf
15.40 Þorvaldur Thoroddsen jarðfræðingur
16.25 Nýbakaðar mæður
16.55 Þvegill og skrúbbur
17.00 Fiðlusmiðurinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ósagða sagan
18.30 Lars uppvakningur
18.45 Landakort Útilegumenn í
Þórisdal.
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Snækóngulóin The Snow
Spider Bresk, leikin þáttaröð
fyrir alla fjölskylduna um
drenginn Gwyn sem öðlast
töframátt á níu ára afmælisdaginn sinn. Aðalhlutverk:
Fflyn Edwards, Mali Jenkins
og Dion Mason Jones.
20.20 Gæti innihaldið hnetur May
Contain Nuts
22.00 Svo á jörðu Så ock på jorden
00.10 Séra Brown Father Brown

Stöð 2 Golf
08.05 LPGA Tour Útsending frá
Founders Cup.
11.05 PGA Tour Champions
Learning Center
11.30 European Tour Bein útsending frá Estrella Damm
N.A. Andalucia Masters.
16.00 The Open Championship
21.00 PGA Tour B
 ein útsending frá
CJ Cup @ Summit.

RÚV Rás eitt
06.00 Í ljósi sögunnar
06.55Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Vinill vikunnar
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ég á lítinn skrítinn skugga
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kventónskáld í karlaveldi
Louise Farrenc.
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Heimskviður
13.25 Kynstrin öll
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Afganistan í öðru ljósi
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Charlie
Haden, Red Garland og
Kasper Villume.
20.50 Hraði (2 af 6)
21.15 Bók vikunnar A
 ðferðir til
að lifa af.
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Litla fluganSigurður Ólafsson
23.00 Vikulokin

Stöð 2 Bíó
10.40 The Miracle Season
12.20 TMNT (Teenage Mutant
Ninja Turtle
13.55 Pitch Perfect 2
15.50 The Miracle Season
17.25 TMNT (Teenage Mutant
Ninja Turtle
19.05 Pitch Perfect 2
21.00 The Wedding Year
22.25 Just Mercy Sannsöguleg
mynd frá 2019. Lögfræðingurinn Bryan Stevenson berst
fyrir lausn fanga af dauðadeild, en Walter McMillian
var dæmdur til dauða árið
1987 fyrir morð á 18 ára
gamalli stúlku, þrátt fyrir
fjölda sönnunargagna sem
bentu til sakleysis hans.
00.40 Bad Boys for Life
02.40 The Wedding Year

Stöð 2 Sport
07.45 Keflavík - Stjarnan Ú
 tsending
frá leik í úrvalsdeild karla í
körfubolta.
09.25 Tilþrifin 2. umferð
10.10 Körfuboltakvöld karla
11.10 Körfuboltakvöld kvenna
12.05 Breiðablik - Þróttur R.
14.15 Mjólkurbikarinn - Upphitun
14.50 Víkingur - ÍA B
 ein útsending
frá úrslitaleiknum í Mjólkurbikar karla.
17.35 Keflavík - Stjarnan
19.15 Körfuboltakvöld karla
20.15 Seinni bylgjan kvenna 2.
umferð
21.15 Afturelding - Stjarnan B
 ein
útsending frá leik í Olís-deild
kvenna.
22.35 Víkingur - ÍA
01.15 KR - Tindastóll Útsending
frá leik í úrvalsdeild karla í
körfubolta.
02.55 Þór Þ. - Vestri

Stöð 2 Sport 2
08.00 Kristianstad - Eskilstuna
09.40 WBA - Birmingham
11.25 Fulham - QPR Bein útsending frá leik í ensku 1.
deildinni.
13.25 Cincinnati Bengals - Green
Bay Packers
15.55 Arizona Cardinals - San
Francisco 49ers
18.25 Lokasóknin 4. þáttur
19.00 Djurgården - Kristianstad
20.40 Fulham - QPR
22.20 Lenovo Tenerife - Casademont Zaragoza Ú
 tsending
frá leik í spænsku úrvalsdeildinni í körfubolta.
23.55 The Fifth Quarter

DAGSKRÁ
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Sunnudagur

Mánudagur

Hringbraut

Sjónvarp Símans Stöð 2

Hringbraut

Sjónvarp Símans Stöð 2

18.00 Matur og heimili (e)
Sjöfn Þórðar fjallar um
matargerð í bland við
íslenska hönnun og
fjölbreyttan lífsstíl.
18.30 Mannamál (e) E
 inn
sígildasti viðtalsþátturinn í íslensku
sjónvarpi.
19.00 Suðurnesja-magasín
Víkurfrétta (e) M
 annlífið, atvinnulífið og
íþróttirnar á Suðurnesjum.
19.30 Markaðurinn (e) V
 iðskiptafréttir samtímans í umsjón blaðamanna Markaðarins.
20.00 Saga og samfélag (e)
Saga og samfélag er
þáttur þar sem málefni líðandi stundar
verða rædd í sögulegu
samhengi.
20.30 Mannamál (e) E
 inn
sígildasti viðtalsþátturinn í íslensku
sjónvarpi.

10.10 Dr. Phil
10.55 Dr. Phil
11.40 Dr. Phil
12.25 Will and Grace
13.10 Carol’s Second Act
13.35 The Good Place
14.00 The Block
15.00 Top Chef
15.45 Það er komin Helgi
17.45 The King of Queens
18.05 Everybody Loves
Raymond
18.30 Missir Áhrifamikil
og vönduð íslensk
þáttaröð.
19.05 The Block
20.10 Extreme Makeover.
Home Edition
21.00 The Equalizer
21.50 Billions
22.40 The Handmaid’s Tale
23.30 The Walking Dead
00.15 How to Get Away with
Murder
01.00 The Rookie
01.45 Clarice
02.30 Snowfall
03.15 Tónlist

18.00 Saga og samfélag (e)
Saga og samfélag er
þáttur um málefni
líðandi stundar.
18.30 Fréttavaktin Farið yfir
fréttir dagsins í opinni
dagskrá.
19.00 Atvinnulífið (e)
19.30 Heima er bezt Heima
er bezt er samtalsþáttur um þjóðlegan
fróðleik í anda samnefnds tímarits.
20.00 Karlmennskan (e)
Femínískt sjónarhorn
á karlmennsku, karla
og jafnrétti í feðraveldissamfélagi.
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir
fréttir dagsins í opinni
dagskrá.

12.30 Dr. Phil
14.00 The Block
15.05 A Million Little Things
15.50 The Neighborhood
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves
Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 The Block
20.10 Top Chef
21.00 The Rookie
21.50 Clarice
22.35 Snowfall
23.20 The Late Late Show
00.05 How to Get Away with
Murder
00.50 FBI. Most Wanted
01.35 The Stand (2020)
02.20 The Chi
03.15 Tónlist

RÚV Sjónvarp

RÚV Rás eitt

RÚV Sjónvarp

RÚV Rás eitt

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Rán - Rún
07.21 Kúlugúbbarnir
07.44 Poppý kisukló
07.55 Kátur
08.07 Stuðboltarnir I
08.18 Konráð og Baldur
08.31 Hvolpasveitin
08.54 Skotti og Fló
09.01 Unnar og vinur
09.24 Múmínálfarnir
09.46 Eldhugar
09.50 Sammi brunavörður
10.00 Attenborough. Furðudýr í náttúrunni
10.25 Danskt háhýsi í New
York
10.55 Sagan bak við smellinn
11.00 Silfrið
12.10 Víkingur Heiðar leikur
Bach
14.15 Álafoss - Ull og ævintýri
15.10 Meistarinn - Marianne
Lindberg
15.35 Sjónvarpið - staður
stórra drauma
16.50 Tónatal F
 riðrik Dór
Jónsson.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Menningin - samantekt
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.20 Dagur í lífi
21.05 Ófærð
21.55 Snilligáfa Picassos
Genius. Picasso
22.45 IllskanOndskan
00.35 Dagskrárlok

06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Hringsól Í Liverpool.
08.00 Morgunfréttir
08.05 Sankti María, sestu
á stein
09.00 Fréttir
09.03 Svona er þetta
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar
Vetrargulrætur.
11.00 Guðsþjónusta í Dalvíkurkirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Lestin
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Kventónskáld í
karlaveldi L ouise
Farrenc.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Ég á lítinn skrítinn
skugga
20.30 Kynstrin öll
21.20 Nóvember ‘21
Opnið í kóngsins
nafni.
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Þögnin rofin - Louise Farrenc T
 ónlist
kventónskálda á 19.
öld og við upphaf
20. aldar
23.10 Frjálsar hendur

Stöð 2 Golf

Stöð 2 Bíó

09.35 PGA Special. Coming
Home Nicklau
10.15 PGA Special. Gary
Player. Picture This
11.05 PGA Special. Justin
Thomas Unlocked
11.30 European Tour Bein
útsending frá Estrella
Damm N.A. Andalucia
Masters.
16.00 The Open Championship 2019
21.00 PGA Tour B
 ein útsending frá CJ Cup @
Summit .

11.50 Step Up 6
13.20 Second Act
15.00 Superhero Movie
Geggjuð gamanmynd
þar sem gert er grín að
öllum helstu ofurhetjum samtímans.
16.25 Step Up 6
17.50 Second Act
19.35 Superhero Movie
21.00 Bombshell
22.45 Fast & Furious Presents. Hobbs & Shaw
01.00 High-Rise
02.55 Bombshell

08.00 Uppskriftir fyrir
svanga birni
08.00 Laugardagsklúbburinn
08.05 Rita og krókódíll
08.10 Regnbogasögur
08.10 Ég er fiskur
08.15 Veira vertu blessuð
08.15 Örstutt ævintýri
08.15 Ást er ást
08.20 Risastóra næpan
08.20 Litli Malabar
08.25 Blíða og Blær
08.50 Monsurnar
09.00 Tappi mús
09.05 Adda klóka
09.30 Keli
09.35 Angelo ræður
09.45 K3
09.55 It’s Pony
10.20 Mörgæsirnar
10.40 Ævintýri Tinna
11.05 Angry Birds Toons
11.05 Are You Afraid of the
Dark?
11.50 Friends
12.10 Friends
12.30 Nágrannar
14.00 Nágrannar
14.20 Augnablik í lífi Ragnar Axelsson
14.50 The Office
15.10 Ireland’s Got Talent
16.00 Patrekur Jamie. Æði
16.20 Draumaheimilið
16.50 Kviss
17.40 60 Minutes
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Gulli byggir
19.50 Animals Reunited
20.35 Dr. Death
21.25 The Sinner
22.15 Animal Kingdom
23.00 Moonshine
23.40 The Third Day
00.40 Delilah
01.25 Friends
01.45 Friends
02.05 The Office
02.25 Ireland’s Got Talent
03.10Patrekur Jamie. Æði
03.25 Draumaheimilið

Stöð 2 Sport
07.35 2. umferð
08.20 Afturelding - Stjarnan
09.40 ÍA - Víkingur R.
11.40 Haukar - Stjarnan
13.05 Seinni bylgjan
14.25 Afturelding - Stjarnan
15.50 Afturelding - Grótta
Bein útsending.
17.20 Seinni bylgjan
17.45 Valur - ÍBV B
 ein útsending frá leik í Olís
deild karla.
19.30 Seinni bylgjan
20.45 Afturelding - Grótta
22.10 Valur - ÍBV O
 lís deild
kvenna.
23.30 Valur - ÍBV O
 lís deild
karla.

Stöð 2 Sport 2
07.30 Djurgården - Kristianstad
09.10 Fulham - QPR
10.55 Swansea - Cardiff Bein
útsending.
12.55 Arizona Cardinals San Francisco 49ers
15.10 Lokasóknin 4. þáttur
15.45 NFL Gameday
16.15 NFL Extra
17.00 Baltimore Ravens - LA
Chargers B
 ein útsending.
20.20 New England Patriots
- Dallas Cowboys Bein
útsending.
00.35 NFL Extra

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Augnablik - úr 50 ára
sögu sjónvarps
11.25 Fólkið í landin
Magnús Geir Þórðarson.
11.45 Bækur og staðir
11.55 Spaugstofan 20092010
12.20 Grænir fingur 19891990
12.35 Stúdíó A
13.10 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni D
 aníel
Bjarnason.
13.35 Augnablik - úr 50 ára
sögu sjónvarps
13.50 Innlit til arkitekta
14.20 Orðbragð
14.45 Einmana á miðjum
aldri
15.15 Veröld sem var
Spáð’íð.
15.45 Fyrir alla muni Bréfin.
16.15 Símamyndasmiðir
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Litli Malabar
18.05 Lundaklettur
18.12 Poppý kisukló
18.23 Skotti og Fló
18.30 Blæja
18.37 Nellý og Nóra
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Hvað getum við gert?
20.10 Útrýmingarhætta í
náttúrunni Extinction. The Facts
21.05 Af öllu hjarta Pala
sydämestä
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Fróðleiksfýsn og
varðveisla Curiosity
and Control
23.20 Kampavínskátar
tildurrófur Absolutely Champers
00.10 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
09.30 PGA Tour Ú
 tsending
frá CJ Cup @ Summit.
12.30 PGA Special. Tour Life
12.50 PGA Special. In the
Spotlight
13.35 PGA Tour Ú
 tsending
frá CJ Cup @ Summit.
16.35 PGA Tour
19.35 PGA Highlights
20.30 LET Tour - Highlights
21.20 PGA Tour Ú
 tsending
frá CJ Cup @ Summit.

06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur D
 anslagakeppni SKT.
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og
seinni hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Hringsól Í Liverpool.
15.00 Fréttir
15.03 Orð um bækur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakiljan V
 ampírur, vesen og annað
tilfallandi.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum,
fyrra bindi (17 af 27)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Stöð 2 Bíó
11.25 Lego DC. Batman Family Matters
12.45 Uncle Drew
14.25 The Lost Husband
16.10 Lego DC. Batman Family Matters
17.30 Uncle Drew
19.10 The Lost Husband
21.00 Little G
 amanmynd frá
2019 um konu sem
fær tækifæri til að lifa
aftur sem ung kona, á
þeim tíma í lífi hennar
þar sem álagið vegna
fullorðinsáranna
verður henni ofviða.
22.45 Backdraft 2
00.25 Jay & Silent Bob
Reboot
02.05 Little

08.00 Heimsókn
08.15 The Mentalist
08.55 Bold and the Beautiful
09.15 Grey’s Anatomy
10.00 Landnemarnir S kallagrímur. Fjallað um
landnámsmann
Borgarfjarðar, Skallagrím Kveldúlfsson, og
son hans, Egil Skallagrímsson.
10.35 Grand Designs. Australia
11.20 Love in the Wild
12.05 Last Man Standing
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.15 The Goldbergs
13.40 Spegill spegill
14.00 Einfalt með Evu
14.20 The Dog House
15.10 First Dates
15.55 Hell’s Kitchen
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Um land allt
19.50 Home Economics
20.15 Moonshine
21.00 Succession
22.05 Wentworth
22.55 Hamilton
23.40 SurrealEstate
00.25 Legends of Tomorrow
01.05 Sticks & Stones
01.50 The Mentalist
02.30 Grey’s Anatomy
03.10 Love in the Wild
03.55 Friends

Stöð 2 Sport
06.45 Valur - ÍBV Olís-deild
kvenna.
08.05 Valur - ÍBV O
 lís-deild
karla.
09.30 Afturelding - Grótta
10.55 Seinni bylgjan
12.10 Körfuboltakvöld
kvenna
13.10 Valur - ÍBV O
 lís-deild
kvenna.
14.35 Afturelding - Stjarnan
15.55 Valur - ÍBV O
 lís-deild
karla.
17.15 Afturelding - Grótta
18.40 Seinni bylgjan
20.00 Seinni bylgjan kvenna
21.00 Seinni bylgjan kvenna
22.00 Keflavík - Stjarnan
Útsending frá leik í
Subway-deild karla í
körfubolta.
23.40 Körfuboltakvöld karla

Stöð 2 Sport 2
07.00 Swansea - Cardiff
08.40 WBA - Birmingham
10.20 Fulham - QPR
12.00 Leikur Útsending frá
leik í NFL.
14.30 Leikur Útsending frá
leik í NFL.
17.00 Swansea - Cardiff
18.40 Football League Show
19.05 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
19.30 Fréttaþáttur Evrópudeildarinnar
20.20 Hereda San Pablo Burgos - Valencia Basket
21.55 Baskonia - Lenovo
Teneride
23.30 Football League Show
23.55 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
00.20 Fréttaþáttur Evrópudeildarinnar

ÚRSLIT
Í DAG 14:15

Allar pottaplöntur

25%

Raftækjadagar

Síðasta helgin

Sparaðu

15.000

kr

afsláttur

Ný sending vikulega

20%
Örbylgjuofn

Þvottavél L6FBI48S

8 kg, 1400 snúninga, með kolalausum mótor,
vigtar þyngd þvottar. 1860502

79.990

17.590

20%

20%

kr

94.990 kr

21.990 kr

Háþrýstidæla

kr

Borvél 12V

Core 125-5 (EU)
125 bör, 1,4kW,
hámarkshiti 40°C,
5 m ultraflex slanga,
rafmagnssnúra 5 m,
þyngd 6,4 kg. 5254250

2 stk., 2.5Ah rafhlöður,
hersla 38Nm, sn./mín.,
0-350/1400, Led ljós,
þyngd 1,1 kg, HSC taska.
5247032

27.595

17.995

28%

1000W. Tímastillir upp í 95 mín. 20 ltr.
63 dB. Stærð 26x44x36 sm.
Þyngd 11 kg. 1853002

kr

kr

34.495kr

22.495kr

Hausterikur

3 stk.

Vefverslun

Sendum

3 stk. að eigin vali.

1.299

kr

1.797 kr

Hausterikur 1 stk.

um land allt

599 kr
husa.is

Haustlaukar

í öllum verslunum

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Loforð um litríkt vor

25%
afsláttur

Blómavalsvöndurinn

Flísar

25%
afsláttur

Blöndunartæki

25%
afsláttur

Parket
29%
Blómavalsvöndurinn
10001050

4.990
6.990kr

kr

25-40%
afsláttur

Nýtt blað

Skannaðu QR kóðann

Fallegra heimili

25%
afsláttur
1376
Frostrøk

12180
Present

12181
Soft Comfort

af allri Lady málningu

12182
Gentle Whisper

20185
Friendly Pink

20184
Thoughtful

Verdi kr 55,–

together
COL OUR

DESIGN

LADY litakort 2022
Skannaðu
QR kóðann

God smak

fortjener det
beste

BY L ADY

LÍFIÐ

56 Lífið

n Nesti í vinnuna
Hafragrautur og afgangar

svavamarin@frettabladid.is

Þorvaldur Sveinn
Sveinsson
annar eigandi
Avista Digital
„Vanalega gríp ég
eitthvað tref ja
ríkt sem er við
höndina. Hafra
graut og banana. Í
hádegismat reyni
ég að taka með mér afgang af Eldum
rétt frá kvöldinu áður, þar sem ég og
konan mín erum oftast ansi snjöll
að panta fyrir þrjá og splitta svo í
nesti daginn eftir sem kemur sér
afar vel.“ n

n Horft um öxl

Dagur B. Eggertsson.

Hundrað daga
starfskynning
Á þessum degi árið 2007 varð Dagur
B. Eggertsson borgarstjóri í fyrsta
sinn þegar hann tók við af Vil
hjálmi Þ. Vilhjálmssyni eftir meiri
hlutahrókeringar.
Þá staldraði hann þó stutt
við, eða þar til í janúar árið 2008
þegar Ólafur F. Magnússon tók
við keflinu eftir enn dramatískari
meirihlutahrókeringar. Ólafur ent
ist í 210 daga eða þar til Hanna Birna
Kristjánsdóttir tók við stöðunni til
2010. Síðan hafa borgarstjórar, aðal
lega Dagur, enst töluvert lengur.
Hvernig líður þér á þessum tímamótum?
„Já, ég er búinn að vera borgar
stjóri í sjö ár um þessar mundir,“
segir Dagur, sem settist aftur í
borgarstjórastólinn 2014 og situr
sem fastast. „Hundrað dagarnir
voru skemmtilegur sprettur en
miklu frekar starfskynning heldur
en tímamót í mínum huga!“ n
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Elti drauminn ein milli landa
Alba Mist Gunnarsdóttir var
nýflutt til Danmerkur þegar
hún fékk að elta leiklistar
drauminn og flutti ein síns
liðs, aðeins tíu ára gömul,
til ömmu og afa á Íslandi,
þar sem hún leikur í Karde
mommubænum í Þjóðleik
húsinu.
svavamarin@frettabladid.is

„Ég hafði enga reynslu í leik eða
dansi en ég æfði alltaf handbolta.
Það má segja að leiklistarbakterían
hafi kviknað þegar ég lék aðalhlut
verk í skólaleikriti í Danmörku,“
segir Alba og móðir hennar, Elísabet
Gunnarsdóttir, bætir við að dóttirin
hæfileikaríka hafði aðeins búið þrjá
mánuði í Danmörku þegar hún tók
stefnuna á Kardemommubæinn á
Íslandi.
Alba Mist hefur komið víða við
á stuttri ævi og hefur alist upp
víða um Evrópu, þar sem pabbi
hennar, Gunnar Steinn Jónsson,
var atvinnumaður í handbolta.
Þannig var hún aðeins þriggja
mánaða þegar fjölskyldan flutti til
Svíþjóðar og hefur síðan þá einnig
búið í Frakklandi, Þýskalandi og
Danmörku.
„Ég talaði öll tungumálin en tala
núna dönsku og sænsku þar sem ég
var svo lítil þegar ég bjó í Frakklandi
og Þýskalandi,“ segir Alba.
Meiri töffari en mamma
Elísabet lýsir dóttur sinni sem sjálf
stæðum töffara, „Hún hefur alltaf
verið ófeimin og talað við alla.“
Tíðir flutningar á milli landa með
tilheyrandi skólaskiptum og nýjum
og nýjum vinum hafa, ef að líkum
lætur, þroskað Ölbu Mist og ýtt
undir sjálfstæði hennar. „Það þarf
ansi sterkan karakter til að tækla
þetta svona vel,“ segir Elísabet.
Mæðgurnar voru staddar á
Íslandi þegar Alba komst óvænt
áfram í prufunum.
„Leikstjórinn hringdi í mig og bað
um leyfi fyrir því að hún yrði með
í leikritinu, þar sem hann vissi að
við byggjum í Danmörku. Við for
eldrarnir vildum ekki taka þetta frá
henni. Þetta fór svo ekki alveg eins
og á horfðist þegar kórónuveiran
skall á, þau máttu ekki sýna en gátu
æft. Frumsýningin frestaðist og
óvissan um hvenær við gætum hitt
hana var mikil.“
Elísabet reyndi að fá Ölbu Mist
til Danmerkur en öllum bókuðum
f lugferðum var af lýst jafnóðum.

Alba, Gunnar Manuel og Elísabet við
Þjóðleikhúsið. 
MYND/AÐSEND

Kominn tími á pabba
Fjögurra manna fjölskyldan bjó um
tíma dreifð í þremur löndum, sem
Elísabet segir að hafið verið orðið
ansi einmanalegt. „Það var alls ekki
í plönunum að flytja heim en hún
náði að draga fjölskylduna með sér.“
„Það var kominn tími til að pabbi
myndi elta mig,“ bætir Alba Mist við
glettin, með vísan til þess að ferill
pabba hennar hefur lengst af ráðið
för.
Alba Mist var tíu ára þegar hún elti leikhússdrauminn. 

MYND/AÐSEND

Það er alltaf líf
og fjör í Kardemommubæ.

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

„Þetta var í fyrsta skipti í tólf ár sem
við fundum mikið fyrir því að við
bjuggum í útlöndum, þar sem við
höfum alltaf verið dugleg að koma
heim,“ upplýsir Elísabet.
„Um páskana var sett upp neyðar
f lug til Stokkhólms og þá tók
yndisleg fjölskylda Ölbu með sér til
Suður-Svíþjóðar og við keyrðum frá
Danmörku til Kristianstad í Svíþjóð,

sem er gamli heimabærinn okkar.
Þar náðum við loksins að fá hana
til okkar. Það voru miklir fagnaðar
fundir og eftirminnilegir páskar.“
Eftir það var Alba í faðmi fjöl
skyldunnar í Danmörku og klár
aði skólann þar. Nú í vor hóf hún
íslenska skólagöngu og hefur þetta
verið langt og strangt ferli þar til þau
fluttu öll saman heim í sumar.

Eru að venjast Íslandi
Fjölskyldan keypti nýlega hús í
Skerjafirði sem þau eru hægt og
rólega að gera upp. „Þetta tekur allt
tíma og mér finnst mjög skrítið að
segjast búa á Íslandi eftir öll þessi
ár. Við ætlum allavega að reyna að
prófa að búa á Íslandi en mamman
er aðeins að melta þetta. Ég hefði
örugglega ekkert komið heim eftir
öll þess ár nema ég hefði verið dreg
in svona,“ segir Elísabet.
Alba Mist, sem dró fjölskylduna
til Íslands, hefur sjálf í nógu að
snúast þessa dagana. Líklega mun
fleiru en margir jafnaldrar hennar,
en á milli þess sem hún er í leikhús
inu æfir hún handbolta með Val og
er í 6. bekk í Álftamýrarskóla. „Það
er nóg að gera en þetta virðist virka,“
segir Elísabet.
„Hópurinn er geggjaður, allir
krakkarnir eru svo góðir vinir,
skemmtilegir og opnir. Við erum
tólf börn, sem maður hittist oftast,
í hverjum hóp í sýningunum,“ upp
lýsir Alba og bætir við að það séu
sýningar hjá henni allar helgar en
þó aðeins annan hvorn daginn. n

Fleiri sóttvarnaréttlætingar fyrir Þórólf og félaga
Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir vill halda sóttvarna
aðgerðum til streitu vegna haustflensu og RS-víruss. Þykir
mörgum nóg um áhættufælni hans, þegar meirihluti þjóðar
innar er fullbólusettur. Þessi nýja stefna Þórólfs er þó þannig að
hann getur haldið endalaust áfram að finna réttlætingar fyrir
sóttvarnaaðgerðum. Fréttablaðið aðstoðar því Þórólf að finna
fleiri tilefni fyrir tveggja metra regluna og grímuskyldu.
benediktboas@frettabladid.is

Mýkingarefni
Alltof margir,
sérstaklega
karlmenn, nota
alveg skelfilega mikið af
mýkingarefni sem er
ekki aðeins
vont fyrir
umhverfið
heldur
kjánalegt.

Andfýla

Hugmyndir

Gleði

Gríman kom í veg fyrir að þeir
sem reykja önduðu sinni súru
andremmu framan í blásaklaust
fólk. Lyktin er líka alveg fáránlega
vond.

Fátt er jafn bráðsmitandi og
hugmyndir. Þar sem margir koma
saman er jafnvel líklegt að eitthvað gott gerist. Það verður að
girða fyrir allar slíkar samkomur.

Bros er smitandi eins og geispi og
því mikilvægt að koma í veg fyrir
að fólk hafi gaman, geti heilsast
með handabandi og sé almennt
ánægt í leik og starfi.

58 Lífið

LEIÐINLEGT
AÐ AÐ
SJÁ
ÞIG
LEIÐINLEGT
SJÁ ÞIG
AFTUR
AFTUR

KOMIN Í BÍÓ

FRÉTTABLAÐIÐ

16. október 2021 LAUGARDAGUR

Lukkan yfirgaf Durstinn
38 árum eftir að hafa líklegast
myrt eiginkonu sína Kathleen
Durst, myrt vinkonu sína
Susan Berman árið 2000 og
nágranna sinn Morris Black
árið 2001, er milljónamær
ingurinn Robert Durst loksins
á leiðinni í steininn. Þó aðeins
fyrir eitt morðanna.
odduraevar@frettabladid.is

Hinn 78 ára gamli Durst leit illa út
þegar dómur var upp kveðinn í rétt
arsal í Los Angeles á fimmtudaginn.
Hann var dæmdur í ævilangt fang
elsi fyrir að hafa myrt Susan Ber
man þann 23. desember árið 2000 á
heimili hennar í Los Angeles.
Dómurinn markar tímamót, enda
hefur milljónamæringurinn gengið
laus án dóms og laga allar götur frá
því að konan hans hvarf með dular
fullum hætti árið 1982. Ekki hefur
sést tangur né tetur af henni síðan,
en vinkona Roberts, Susan Berman,
átti bókaðan fund með lögreglu árið
2000.
Er talið að þar hafi hún ætlað
að ræða aðstoð sína við milljóna
mæringinn við að fela slóðina eftir
morðið á eiginkonunni Kathleen
Durst árið 1982. Hún komst aldrei til
fundarins þar sem hún fannst látin á
heimili sínu, skotin í hnakkann.
The Jinx komu upp um hann
Saga milljónamæringsins er lyginni
líkust. Hann var ekki meðal grun
aðra vegna morðsins á Susan Berm
an um margra ára skeið, en viðtöl
við Durst í heimildaþáttunum The
Jinx: The Life and Deaths of Robert
Durst, sem kom út árið 2015, breyttu
öllu.
Óhætt er að mæla með að horfa
á þá og eru þeir líklegast einhverjir
bestu glæpaheimildaþættir sam
tímans. Í þáttunum var varpað ljósi
á ný sönnunargögn sem bendluðu
Durst með beinum hætti við morðið
á Susan Berman, auk þess sem millj
ónamæringurinn kom upp um sig
með lygilegum hætti.
Alltaf að myrða
Hér er ekki einu sinni búið að minn
ast á að Durst tókst að myrða einn
til viðbótar eftir að hafa myrt Susan

Durst er orðinn 78 ára gamall og ansi hrörlegur að sjá. Hann hefur reglulega
borið heilsuleysi fyrir sig í réttarsal. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Æviskeið milljónamæringsins er
lyginni líkast. Hann hefur komist
upp með allt, þar til nú. 

Bandarísk blöð voru gjörsamlega
gáttuð á kviðdómendum, sem kokgleyptu skýringar Durst.

og Kathleen og löngu áður en hann
ræddi mál sín við kvikmyndagerð
armanninn Andrew Jarecki í The
Jinx.
Árið 2001 hafði Durst flust búferl
um lengst út í buskann, til Galve
ston-borgar í Texas. Þar fundust
óvænt líkamsleifar í poka í október
og kom í ljós að þar var á ferðinni
gamalmennið Morris Black. Sá var
svo óheppinn að búa við hliðina á
Durst.
Með lygilegum hætti og pening
um komst Durst þó undan réttvís
inni. Bestu lögmenn Bandaríkjanna
sannfærðu kviðdómendur um að
Durst hefði drepið Black í sjálfsvörn.

Því fór sem fór og Durst gekk laus
þrátt fyrir allt. Lögreglumenn telja
að líklega hafi Morris ætlað að kúga
Durst og hafa af honum fé.
Sögunni ekki lokið
Durst bar nú í réttarhöldunum í
Los Angeles ítrekað fyrir sig heilsu
leysi. Allt kom fyrir ekki og hann var
sekur fundinn.
Lögfræðingar hans hyggjast þó
áfrýja málinu, svo mögulega getur
milljónamæringurinn skrifað enn
eina lygasöguna í bókina um ævi
sína. Hvar Kathleen Durst er, veit
hins vegar enginn og verður það
sjálfsagt aldrei upplýst. n

Lærðu að flengja rétt með samþykki
BDSM á Íslandi stendur í
næstu viku fyrir námskeiðinu
Flengingar 101, þar sem farið
verður yfir helstu grunnatriði:
upplýst samþykki, öryggi og
tilgang flenginga.

KOMIN Í BÍÓ
KOMIN Í BÍÓ

M eetTheAddams

AddamsFamily2
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Brynjar Benediktsson er kennari
ásamt Alrúnu Ösp Herudóttur.
Hann segir námskeiðið hugsað fyrir
öll þau sem hafa áhuga á að kynnast
þeim fjölbreyttu aðferðum og tólum
sem hægt er að nota til flengileikja.
Farið verður yfir grundvallaratriði
f lengileikja, uppbyggingu góðra
flengileikja og hvað beri að varast.
„Og við ætlum að fara yfir mis
munandi áhöld,“ segir Brynjar, sem
hefur áður kennt á námskeiðum á
vegum BDSM félagsins. Hann hefur
þó ekki kennt hýðingar áður nema
í aðstoðarhlutverki.
Brynjar segir BDSM-námskeiðin
gjarnan vel sótt og fólk mæti í fullri
alvöru og þau hafi verið laus við
háðfugla. „Nei, það hefur ekki verið
að koma fyrir. Við höfum verið
blessunarlega laus við það,“ segir
Brynjar, í takti við tíðarandann og
upplýstari umræðu.
„Það hefur mikið breyst síðustu
fimm, sex árin. Við tókum sérstak
lega eftir því í kringum þá miklu
vitundarvakningu sem varð þarna

Boðið er upp á framhaldsnámskeið í flengingum fyrir lengra komna. Vel
verður tekið á móti nýliðum sem og þaulreyndum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Við ætlum að fara yfir
mismunandi áhöld.

í kringum 2015-2016,“ útskýrir
Brynjar.
Framhaldsnámskeiðið Fleng
ingar 102 verður í boði í kjölfarið,
en Spektrum Reykjavík heldur það
í samstarfi við Magnús Hákonarson,
sem var formaður BDSM á Íslandi til
margra ára. Það námskeið er hugsað
fyrir þá sem hafa flengt lengi en vilja
dýpka skilning sinn.
Flengingar 101 verður á miðviku
daginn 20. október í húsakynnum
Spektrum á Hringbraut frá kl. 20 til
22. n

L jósadagar

14. - 18. október

BALL LOFTLJÓS
GLOSSY NUDE 18CM.
FLEIRI LITIR TIL.
13.995 kr. NÚ 11.196 kr.

BALL LOFTLJÓS
KOPAR 18CM.
FLEIRI LITIR TIL.
13.995 kr. NÚ 11.196 kr.

Sparadu-

20%

PEARL LOFTLJÓS
29.995 kr. NÚ 23.996 kr.

af öllum ljósum
og ljósAperum

CIRCLE
BORÐLAMPI
10.995 kr.
NÚ 8.796 kr.

GRAND METRO
LOFTLJÓS BRASS
34.995 kr. NÚ 27.996 kr.

BALL VEGGLJÓS
GLOSSY RAUTT.
FLEIRI LITIR TIL.
15.995 kr.
NÚ 12.796 kr.

FLOA BORÐLAMPI
19.995 kr.
NÚ 15.996 kr.
PABLO GÓLFLAMPI
24.995 kr. NÚ 19.996 kr.

Sparadu-

20%
af ÖLLUM KERTUM OG KERTASTJÖKUM

FAST SENDINGARGJALD MEÐ PÓSTINUM HVERT Á LAND SEM ER!
ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
mánudaga - föstudaga 11:00-18:30, helgar
12-18

ILVA Akureyri Mánudaga - föstudaga 11-18,
laugardaga 10-17, sunnudaga 13-17

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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Vika konunga og drottninga
n Frétt vikunnar
Karen Kjartansdóttir
toti@frettabladid.is

Fyrst fannst mér að fréttir vikunnar
hlytu að tengjast þessum þingmanni sem var að færa sig úr Miðflokknum. En hvers vegna ætti ég
að vera að pæla eitthvað í þessum
manni? Og hvað skiptir þá máli?
Ég ætla að veðja á kóngafólk og ég

kunni að meta ummæli Elísabetar
drottningar um að það væri pirrandi að þjóðarleiðtogar tali um að
bregðast við loftslagsbreytingum en
geri svo ekki neitt.
Konungur suðursins, hann Sigurður Ingi Jóhannsson, sagðist svo
í lok vikunnar ekki eiga að þurfa að
rökstyðja hvers vegna frelsi eigi að
vera á Íslandi. Sóttvarnalög þurfi
að rökstyðja en ekki hið eðlilega,
venjulega ástand. Þau ummæli kann
ég líka að meta.

Við eigum afmæli
og nú er veisla
AFMÆLIS

25%
AFSLÁTTUR

LICATA tungusófi
Tungusófi í tveimur litum af Kentucy áklæði, koníaksbrúnum og
steingráum og einnig í River 66 Graphite áklæði. Hægri eða vinstri tunga.
Svartir nettir járnfætur. Stærð: 265 x 165 x 82 cm.
fullt verð: 244.900 kr.

Aðeins 183.675 kr.

NATURE´S Rest Deluxe
heilsurúm með Classic botni
AFMÆLIS

30%
AFSLÁTTUR
af dýnu og 10%
af botni.

Svæðaskipt wave(bylgju) pokagormakerfi
og því aðlagar dýnan sig einstaklega vel að
líkamanum og veitir sérlega góðan stuðning.
Sérstakt hægindarlag í toppi dýnunnar.
80, 120 og 140 cm. Má fara í stillanlegt rúm.
120 x 200 cm. með Classic botni og fótum.

Aðeins 81.630 kr.

fullt verð: 104.900 kr.

AFMÆLIS

25%
AFSLÁTTUR

RIGA
hægindastóll
með skemli
Svart leður og krómfótur.
Stillanlegur. B82 x H106 cm
fullt verð: 199.900 kr.

Aðeins 149.925 kr.
Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur.
Tilboðin gilda til 31. október 2021 eða á meðan birgðir endast.

www.DORMA.is
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Mér fannst partíboð Ólafs Ragnars Grímssonar, sem hlýtur að teljast einhvers konar alfaðir okkar,
einnig nokkur tíðindi, auk þess sem
vert er að halda til haga fordæmalausum vinsældum Katrínar Jakobsdóttur og hvatningu til hennar um
að halda grænum áherslum VG til
streitu. Köllum hana laufadrottninguna.
Jú, svo var danski prinsinn hérna
og virkaði sérlega geðþekkur maður
og myndarlegur með eindæmum. n

En hvers
vegna ætti
ég að vera
að pæla
eitthvað í
þessum
manni?

Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Óskar og félagar verða með tónleika í Iðnó eins og flestir vita sem sjá veggspjöldin þeirra. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tommi tímaskekkja rokkar
Óskar Logi Ágústsson,
gítarleikari og söngvari rokksveitarinnar Vintage Caravan,
er með báða fætur á jörðinni
og laus við alla stjörnustæla
gengur hann um borgina
og auglýsir útgáfutónleika
sveitarinnar upp á gamla
mátann, með því að líma upp
plaköt á áberandi stöðum.

Óskar minnti
á Stuðmenn í
myndinni Með
allt á hreinu
þegar hann
arkaði um stræti
borgarinnar
í lopapeysu
og gallajakka,
vopnaður
plakötum um
komandi tónleika.

odduraevar@frettabladid.is

„Ég var kallaður Tommi tímaskekkja þegar ég kom með plakötin
inn í Tónastöðina,“ segir Óskar og
hlær, þegar hann segir frá göngutúr sem hann skellti sér í á fimmtudaginn með bunka af auglýsingaveggspjöldum fyrir útgáfutónleika
fimmtu breiðskífu sveitarinnar,
Monuments, sem kom út í apríl.
„Það var nú alveg kominn tími á
þetta,“ segir Óskar um tónleikana
sem verða í Iðnó um næstu helgi.
„Við erum líka búnir að fresta þessu
einu sinni og svona, þannig að þetta
verður bara ógeðslega gaman. Að
fá að fagna með fólkinu okkar hér
heima,“ segir Óskar og bætir við að
plakataferðin í fyrradag hafi verið
sú fyrsta af nokkrum.
Bíða ekki við símann
„Þetta var fyrsta lotan af nokkrum.
Ég held ég hafi hent upp svona átta
plakötum. En það verður meira. Ég
lét gera tuttugu þannig að það ætti
nú að duga,“ segir Óskar sem pældi
ekkert í því hvort hann þætti gamaldags við þessa iðju á samfélagsmiðlaöld.
„Ég pældi ekki einu sinni í því
að þetta væri „old school“. Ég man
eftir því að hafa gert þetta þegar við
vorum kannski svona sautján ára
og svo er bara aðeins lengra síðan

Það gerist ekkert nema
maður geri það sjálfur.

símtölum og svona, en kannski er
eitt af því sem einkennir okkur að
við bíðum ekkert eftir símtalinu.
Við bara hringjum og látum hluti
gerast, förum niður í bæ og dreifum
boðskapnum.“

maður var sautján ára en mann
minnti. Þetta eru orðin rúm tíu ár,“
segir Óskar og hlær.
„Svo var maður að spyrja fólk
hvort maður mætti hengja þetta
upp og sumir ráku upp stór augu
og maður, eins og ég segi, kallaður
Tommi tímaskekkja,“ segir Óskar
og samsinnir því að hann sé með
báða fæturna á jörðinni þrátt fyrir
velgengni Vintage Caravan.
„Það gerist ekkert nema maður
geri það sjálfur. Margir bíða eftir

Veisla í Iðnó
Talið berst aftur að útgáfutónleikunum í Iðnó næsta laugardag.
„Okkur líður voðalega vel þarna.
Það er einhver góður andi í húsinu,“ útskýrir hann og bætir við að
öll platan verði spiluð. „Og þetta er
mjög krefjandi plata. Við tókum
hana í heild sinni á Græna hattinum í september og það var mjög
áhugavert og krefjandi að spila
þessa plötu og ákaf lega gefandi.
Svo hendum við í alveg gott þrjátíu
mínútna sett eftir hana.“
Tread Lightly mun hita upp fyrir
Vintage Caravan og Óskar lofar
rokkveislu. n
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urvaliDð af buningum
og skrauti hefur aldrei
veridð meira!

Komdu til okkar
eDa kIktu A
partybudin.is

Hrekkjava

kan er

31. okt.

Kvöldopnu
n þegar
nær dregu
r

Finndu okkur á

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Gerum þetta saman

Öll innimálning
á 25% afslætti

Allt parket
á 25% afslætti
Wilderness eik - Harðparket 242x2000mm, 12mm þykkt. AC5/33
4.046 kr./m2 | Almennt verð: 5.395 kr./m2 - vnr. 0113647A

Auðvelt að versla á byko.is
á byko.is

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Nú fer að styttast í jólaundirbúninginn,þarf að klára eitthvað fyrst?

Allar flísar
á 25% afslætti

Valdar Grohe vörur
á 25% afslætti
Grohe Essence eldhústæki með útdraganlegum barka.
47.996 kr. | Almennt verð: 44.996 kr. - vnr. 15330270

Sintesi veggflís 20x50cm, slétt. Litur; taupe. 16 stk í pakka.
3.670 kr./m2 | Almennt verð: 4.900 kr./m2 - vnr. 17900220

Borðplötur
á 30% afslætti

Valin inniljós
á 25% afslætti
Embla Hangandi loftljós með reyklituðu gleri. 25cm breitt, hæð
21cm. Pera fylgir ekki með 10.391 kr. Almennt verð: 13.855 kr.
vnr. 52238646

Þú finnur
blaðið okkar
á byko.is
Öll innimálning 25% • Parket 25% • Flísar 25%
Borðplötur 30% • Valdar Grohe vörur 20-30%
Valin inniljós 25% • Valin útiljós 20%
Valdar baðplötur 30% • Valdar innihurðir 20%

Valdar innihurðir
á 20% afslætti
Yfirfelld hurð 80cm, hægri eða vinstri, hvít. 19.996 kr./m2 |
Almennt verð: 24.995 kr./m2 - vnr. 11249980B/81B
Karmur hægri eða vinstri, hvít, 8, 10, 12 eða 14cm. Verð frá
19.196 kr./m2 | Almennt verð: 23.995 kr./m2 - vnr. 11249980B/81B

frettabladid.is

550 5000

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
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Bara ávextir,
ekkert annað.
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Magrétar Erlu
Maack

Minningar um ást
Dóttir mín, dásamlegasta manneskja heims, fagnaði tveggja ára
afmæli um liðna helgi. Móðir
hennar henti í mjög ljóta en
gríðarlega góða tígrisköku af
þessu tilefni. Eins og gengur og
gerist minntu samfélagsmiðlar
mig á gamlar minningar – og þar
birtist mynd af henni, voðalega
krumpaðri með fósturfituna í
hárinu. Þegar ég sá þessa mynd
helltust yfir mig tilfinningar.
Þarna sá ég fallegasta barn í
heimi. En á þeim tíma sem
myndin var tekin, 9. október
2019, upplifði ég engar tilfinningar, bara flata tilfinningalínu,
búin á því eftir frekar eðlilega
fæðingu.
Í endurliti tekur hjarta mitt
kipp þegar ég man eftir manninum mínum svipta sig klæðum
til að leyfa henni að leggjast á
bera bringuna sína, en þá fann ég
ekkert. Ekki neitt.
Og þannig leið fyrsta árið. Ég
var eins og draugur sem rétt náði
að sinna sjálfri mér og barninu,
engu öðru. Ég er ennþá með hana
á brjósti því það er það eina sem
ég gerði rétt á sínum tíma. Allt
annað á fyrsta árinu fannst mér
misheppnað og ekki nógu gott.
Sem betur fer óskaði ég eftir
hjálp, alltof seint og það var
ógeðslega erfitt. Fæðingarþunglyndi er stórt orð. Það felur í sér
hræðilegan niður á við-spíral og
það erfiðasta er að það er ekki
hægt að safna í neinn gleðibanka. Ef þessi skrif hjálpa bara
einni móður að segja upphátt við
einhvern annan að hún sé þunglynd, er takmarkinu náð. Ástin er
þarna. En hún er hvorki sjálfsögð
né skapast um leið og klippt er á
naflastrenginn. ■
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200kr.
af hverjum seldum
rúðuvökva rennur til
Bleiku slaufunnar
í október

