
—  M e s t   l e s n a   dag b l a ð   á   Í s l a n d i * —2 1 3 .  t ö l u b l a ð  1 5 .  á r g a n g u r l a u g a r d a g u r  1 2 .  s e p t e M b e r  2 0 1 5
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Friðleifur fékk 
hjartastopp í besta 
formi lífs síns ➛30

Ragen Chastain 
hefur verið 
hótað lífláti fyrir 
baráttu sína gegn 
fitufordómum.  
Hún keppir í 
Járnmanninum 
á næsta ári og 
er liðug eins og 
ballerína. 
➛26–28

Feit og Feit og 
hraust

Heba Eir  
gerði upp íbúð 
á 5 mánuðum 
➛32

Vilborg 
Dagbjartsdóttir
Þurfum 
að hugsa 
hnattrænt 
➛48–49

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960   1985

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ



Mallorca 
17. september í 13 nætur

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444

Verð frá 149.900 kr.*
*á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi með morgunverði 
á 4ra stjörnu hótelinu Royal Playa de Palma 

Flugsæti fram og tilbaka 39.900 kr. 
Úrval annarra gististaða - sjá nánar á vita.is

Leiðsögumaður stígur upp á bekk á Austurvelli þar sem hann staldraði við til að uppfræða hóp ferðafólks í dumbungnum í gær. Fréttablaðið/GVA

Fróðleiksfúsir ferðamenn á Austurvelli

Milt veður og fremur hægur vindur 
í dag, laugardag. Rigning á austur
helmingi landsins, fyrst á Austfjörðum. 
Bjartara veður vestan til, en þar má þó 
áfram búast við einhverjum skúrum.  
Sjá Síðu 46

Veður

Sakamál  Mistök kunna að hafa 
verið gerð við rannsókn lögreglu á 
Austurlandi á umfangsmiklu fíkni
efnasmygli með Norrænu sem upp
götvaðist síðasta miðvikudag. Þetta 
er mat sérfræðings í fíkniefnarann
sóknum, sem Fréttablaðið leitaði til. 
90 kíló af hörðum fíkniefnum fund
ust falin í bíl hollensks pars á fer
tugsaldri, sem nú situr í tveggja vikna 
gæsluvarðhaldi. Um er að ræða eitt 
umfangsmesta fíkniefnasmygl sem 
upp hefur komið hér á landi.

Lögreglufulltrúi á Austurlandi 
svaraði Vísi svo til í gær að ekkert yrði 
gefið upp um málið eða einstaka þætti 
þess. Rannsóknin væri á viðkvæmu 
stigi og ætti ekki heima í fjölmiðlum. 
Lögregla vildi halda upplýsingum fyrir 
sig svo hægt væri að spyrja „menn 
ómengað“ í yfirheyrslum.

Í yfirlýsingu Ingerar Jónsdóttur, 
lögreglustjóra á Austurlandi, á mið
vikudag segir hún málið hafa verið 
unnið í samstarfi lögreglustjórans á 
Austurlandi, embættis tollstjóra, lög
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu og 
færeyskra tollayfirvalda. Þá var greint 
frá því í fréttum Stöðvar 2 þann sama 
dag að baki fundinum væri vönduð 
áhættugreining tollsins. 

Heimildarmaður blaðsins, sem 
hefur áratugareynslu af rannsókn
um fíkniefnamála og hefur komið 
að rannsókn viðamikilla mála, segir 
margt benda til þess að rannsókn 
lögreglunnar á Austurlandi sé í 
uppnámi, slóðin sé að kólna vegna 
afdrifaríkra mistaka. Þannig bendi 
margt til þess að fíkniefnin hafi fund
ist fyrir hreina og klára tilviljun. 

Tilviljun hafi ráðið því að frétta
töku lið  frá Stöð 2 var á staðnum 
þegar fíkniefnin uppgötvuðust í bíl 
hollenska parsins. Sérfræðingurinn 

segir að ráða megi af veru sjónvarp
stökufólksins að aðgerðir tollsins og 
lögreglu hafi ekki verið skipulagðar. 
Vart hafi orðið við eitthvað grunsam
legt og ákveðið að kanna það nánar.

Þá segir hann það eitt að gefa út í 
fjölmiðlum að fundurinn hafi verið 
í kjölfar áhættugreiningar vera stór 
mistök. Þar sé um að ræða mikil
vægar upplýsingar sem undir engum 
kringumstæðum eigi að fara til fjöl
miðla. Þarna hafi verið send skilaboð 
til þeirra sem stóðu að innflutningn
um, sem á sömu stundu hafi áttað sig 
á að ekki væri verið að hlera þá.

Sérfræðingurinn segir viðvan
ingsblæ á rannsókn lögreglu á 
Austurlandi og menn séu hugsi yfir 
því að lítil rannsóknardeild á Aust
fjörðum skuli rannsaka jafn viða
mikið og flókið mál. Spyrja mætti 
spurninga um hvenær sú rann
sóknardeild hafi rannsakað eða 
upplýst flókin alþjóðleg smyglmál 
og kveðst hann telja að kalla ætti til 
færasta fólkið til að glíma við stór 
mál. Þannig væri tryggð hámarks
nýting skattfjár og að mál séu leyst 
öllum til hagsbóta. 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Norræna í höfn í Þórshöfn í Færeyjum í lok síðustu viku. Fréttablaðið/ÓKÁ

Slóðin að kólna í 
rannsókn á smygli
Urgur er innan lögreglu á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að lögregla á Austur-
landi fer með forræði rannsóknar á einu umfangsmesta fíkniefnasmygli síðustu 
ára. Sérfræðingur í rannsóknum fíkniefnamála segir mistök í upplýsingagjöf og 
seinagang lögreglu og tollayfirvalda hafa leitt til þess að slóðin sé að kólna.

Stjórnmál Ásmundur Einar Daða
son, þingmaður Framsóknarflokks
ins, hefur óskað eftir því við Vigdísi 
Hauksdóttur, formann fjárlaga
nefndar, að borgarstjóri Reykjavíkur 
verði boðaður á fund nefndarinnar 
vegna fjárhagsstöðu Reykjavíkur
borgar.

Ein ástæða þess að borgarstjóri 
hefur verið boðaður á fund er að 
hann hefur lýst því yfir að fjárhags
vandi borgarinnar sé að hluta   til
kominn vegna fjárlagagerðar stjórn
valda.

Þá hefur Ásmundur einnig óskað 
eftir því að fulltrúar úr eftirlitsnefnd 
með fjármálum sveitarfélaga verði 
boðaðir á fundinn.

Tap Ahluta reksturs Reykjavíkur
borgar var tvöfalt meira en ráð var 
gert fyrir. Dagur B. Eggertsson segir 
að aðgerðaáætlun til að bregðast við 
vandanum sé í bígerð.

„Ég vonast til að ná breiðri sam
stöðu um það. Þar tökum við bæði 
ákvarðanir til skamms tíma, til að 
loka árinu, og leggjum línur um það 
hvernig við getum látið enda ná 
saman á næsta ári og næstu þremur 
árum.“

Helsta aukning í gjöldum borg
arinnar snýr að auknum kostnaði 
við starfsmannahald vegna nýrra 
kjarasamninga. Þar þurfi að ná hag
ræðingu en uppsagnir eru ekki á 
dagskrá.

„Ég treysti mér til að fullyrða að 
uppsagnir verða undantekningin,“ 
segir Dagur. – srs

Kalla 
borgarstjóra 
á fund 
fjárlaganefndar

Ég treysti mér til  
að fullyrða að  

uppsagnir  
verða undan-
tekningin.
Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri

ÞýSkaland SádiArabar hafa lýst yfir 
vilja sínum til að hjálpa vegna mikillar 
fjölgunar flóttamanna sem leita til Evr
ópu. Hjálparhönd þeirra er þó með 
óhefðbundnari hætti, en ríkið hefur 
boðist til að byggja um 200 moskur 
í Þýskalandi eða eina fyrir hverja 
hundrað flóttamenn sem þangað 
koma. Hin efnaðri ríki Arabíuskaga 
hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir að 
opna ekki landamæri sín fyrir flótta
fólki frá Sýrlandi.

Engin viðbrögð hafa borist frá þýsk
um stjórnvöldum vegna málsins. – srs

Vilja byggja  
200 moskur 

Vilja byggja mosku fyrir hverja hundrað 
flóttamenn. Nordicphotos/Getty

Álit sérfræðingsins:
Heimildarmaður Fréttablaðsins sem sérfróður er um fíkniefnarannsóknir og hefur 
komið að mörgum slíkum segir fyrstu mínúturnar og klukkustundirnar eftir stóran 
fíkniefnafund geta skipt öllu máli. Í gang fari æðisgengin atburðarás, þar sem 
meðal annars þurfi að hefja hleranir og kanna hvort á svæðinu séu góðkunningjar 
lögreglu. Oft ráðist framhald mála á þessum fyrstu klukkustundum. Hann kveðst 
óttast að tapast hafi dýrmætur tími fyrir austan, en kannski finnist einhvers staðar 
veik slóð sem ná megi með góðri aðstoð. Hún sé þó að kólna.
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NÝR
AURIS HYBRID 
FRUMSÝNING Í DAG!
Laugardag 12. september kl. 12-16 
hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi

SÖNN GLEÐI
Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum akstri, hvort heldur með bensín- eða dísilvél

eða í Hybrid-útfærslu. Nýr Auris er með ríkulegum staðalútbúnaði
og glæsilegur að innan sem utan. 

Láttu hjartað ráða för.

Fáðu að vita meira á Toyota.is/aurisVerð frá 3.490.000 kr.*
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

GJAFABRÉF FRÁ ICELANDAIR TIL EVRÓPU MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM**

Það verður hrein og sönn gleði hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi í dag þegar við 
kynnum nýjan Auris. Það er satt best að segja lyginni líkast hvað hann er skemmtilegur í akstri. 

Komdu, sjáðu og reynsluaktu nýjum Auris í dag kl. 12–16.

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

      *Verð fyrir Auris Live með 1.33 bensín- eða 1.4 dísilvél.
   **Gildir ekki með öðrum tilboðum.
***Gildir ekki með öðrum tilboðum. Viðkomandi þarf að vera meðlimur í Icelandair Saga Club.
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.
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Verð frá 118.500 KR. 
 á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn  
tvíbýli með hálfu fæði

VINSÆLT HÓTEL 

TENERIFE 20. - 28.NÓV 

FARASTJÓRARNIR JÓI OG FJALAR 
 TAKA VEL Á  
MÓTI YKKUR

HOTEL GALA **** 

538,5 
milljónir króna 

at vi n n umál  Atvinnuleysi hefur 
dregist töluvert saman á undan-
förnum misserum, hins vegar er það 
enn þá mælanlegt sér í lagi hjá ungu 
fólki. Í júlímánuði mældist atvinnu-
leysi 3,9% hjá fólki á aldrinum 16-24 
ára og mældist það 6,8% í júní. Þrátt 
fyrir það virðist mjög erfitt að fá fólk í 
þjónustustörf. 

Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson, 
framkvæmdastjóri Sports Direct, 
segir að ástandið hafi aldrei verið 
eins slæmt og núna við að reyna að fá 
starfsfólk. Lítið af umsóknum berist 
þegar þeir auglýsi eftir starfsfólki. 
Hann segist jafnframt vita að þetta 
ástand sé ekki einstakt hjá honum 
heldur í þjónustustörfum almennt. 
„Okkur vantar fólk í fullt starf og 
hlutastarf, það virðist ekki breyta 
neinu hvort maður auglýsir. Það er 
enn þá mælanlegt atvinnuleysi og það 
er það sem kemur mér svo á óvart,“ 
segir Sigurður.

Sigurður gerir ekki kröfu um 
fyrri reynslu og oft er það ungt fólk 
sem vinnur þessi störf. Spurður 
um hvernig hann ætli að reyna að 
manna störfin segist hann  ætla að 
halda áfram að auglýsa og reyna að 
vera samkeppnishæfari miðað við 
aðra atvinnurekendur. Hins vegar 
hefur ein lausn hans á vandamálinu 
einfaldlega verið að flytja starfskrafta 
inn. Í síðustu viku hafði Sigurður þurft 
rúmlega 300 aukavinnustundir til að 
standa undir lágmarksþjónustu. „Það 
er talað um að 171 vinnustund sé full 
vinna á mánuði, það vantaði því nærri 
tvær mánaðarstöður hjá mér á einni 
viku!" Í næstu viku ætlar hann því að 
fá fjóra Breta til að hjálpa sér. Hann er 
í samstarfi við erlenda keðju og segir 
að þar hafi verið rætt um að fá fólk frá 
þeim til starfa. Það er nú komið í ein-
hverja vinnslu. Sigurður segist hafa 
áhyggjur af áhrifum af þessu til fram-

tíðar. „Það hefur gengið vel hjá versl-
unareigendum í sumar. Ef á að halda 
áfram að byggja á því þá verðum við 
að hafa eitthvert fólk til að sinna þess-
um störfum til að halda áfram þessum 
uppgangi,“ segir Sigurður.

Stefán Melsteð, annar eigandi 
Snaps, tekur undir með Sigurði. Hann 
segir veitingastaðinn standa mjög vel 
í grunninn en erfitt sé að finna fólk 
í hlutastarf á haustin þegar skólinn 
byrjar og margir starfsmenn hætta. 
„Við auglýsum þokkalega og það 
kemur ekki mikið inn af umsóknum. 

Sérstaklega ef við auglýsum eftir 
reynslumiklu fólki þá kemur ekkert,“ 
segir Stefán. Hann telur þó að ástæða 
þess að svo fáir reynslumiklir finnist í 
störfin sé einnig sú að það séu svo fáir 
lærðir þjónar. „Nú er verið að tala um 
að byggja upp ferðaþjónustuna, þar 
með talið fleiri hótel og fleiri veitinga-
staði. Ég hef áhyggjur af því hvernig 
eigi að fá mannskap í það,“ segir 
Stefán. Stefán segir að það geti verið 
fyrirtækinu erfitt að flestir umsækj-
endur séu ungir krakkar, oft mennta-
skólanemar, sem þarf að þjálfa. 

Svo stoppar það stutt í vinnunni, 
hefur  ekki áhuga á framtíðarstarfi, 
eða er að vinna við þjónustustörf í 
eins konar millibils ástandi. Auð-
vitað kostar þetta fyrirtækið alveg 
svakalega mikið. Snaps hefur ráðið 
eitthvað af erlendu fólki til sín til að 
sporna við þessu, hins vegar gera þeir 
meiri kröfur til þess að þjónar séu 
íslenskumælandi eftir fremsta megni 
þegar kemur að þjónustunni frammi 
í sal, nema í þeim tilvikum þar sem 
mikil reynsla er að baki. 
saeunn@frettabladid.is

Aldrei verið eins erfitt að  
fá starfsfólk í þjónustustörf
Þrátt fyrir að mælanlegt atvinnuleysi ríki enn segir fólk í þjónustugeiranum að aldrei hafi verið eins erfitt 
að fá fólk í vinnu. Dæmi er um að verslanir flytji inn erlenda starfsmenn til að aðstoða sig.

Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson og Stefán Melsteð hafa báðir fundið fyrir því að erfitt sé að fá fólk í þjónustustörf. Fréttablaðið/GVA

Lars Lagerbäck, 
þjálfari 

íslenska 
karlalands-
liðsins 
í knatt-
spyrnu, 

sagði það 
afrakstur 

mikillar vinnu 
afar margra aðila 

að biðin eftir því að komast á stór-
mót væri loksins á enda. Það væri 
það besta við þetta allt saman. Allir 
hefðu lagt gríðarlega mikið á sig og 
bætt sig með hverju skrefi.

Björk Vilhelms-
dóttir borgar-

fulltrúi 
fer úr 
pólitík til 
Palestínu í 
sjálfboða-

vinnu. Hún 
sagði sér hafa 

mistekist í vel-
ferðarráði. Allt of 

margt vinnufært ungt fólk væri upp 
á kerfið komið. Björk kvaðst ætla að 
klára meistaranám í félagsráðgjöf 
og rannsaka „veikleikavæðingu“ 
velferðarþjónustunnar.

Ólafur Ragnar 
Grímsson, for-

seti Íslands, 
sagðist í 
ávarpi sínu 
við þing-
setningu 

setja 
Alþingi í 

síðasta sinn 
samkvæmt 

umboðinu sem þjóðin hefði falið 
honum. Forsetinn sagði nauð-
synlegt að stjórnskipun landsins 
yrði ekki í uppnámi þegar þjóðin 
veldi sér forseta að vori. Annars 
gætu forsetakosningar orðið efni í 
óvissuferð.

þrír í fréttum
Fótboltinn, 
borgarstjórnin 
og forsetinn

ungverjaland Flóttamenn sem sýna 
ungverskum yfirvöldum ekki fullan 
samstarfsvilja mega eiga von á því að 
verða handteknir frá og með næstu 
viku. Frá þessu greindi forsætisráð-
herra landsins, Viktor Orbán, í gær.

„Þegar maður tekur mið af því að 
við berjumst við uppreisn flótta-
manna sem koma ólöglega inn í land-
ið hefur lögregla staðið sig merkilega 
vel og tekið á vandanum án þess að 
beita valdi,“ sagði hann.

Yfirlýsing Orbán kom í kjölfar 
birtingar myndbands sem austur-
rískur sjálfboðaliði tók í flótta-
mannabúðum í ungverska bænum 
Röszke, en þangað koma þúsundir 
flóttamanna á degi hverjum. Mynd-
bandið sýnir æstan hóp flóttamanna 
innan girðingar að slást um poka 
með samlokum sem grímuklæddir, 
vígbúnir lögreglumenn köstuðu inn 
fyrir girðinguna.

Lögregla í Ungverjalandi segir 
rannsókn hafna á málinu. Í yfir-
lýsingu Human Rights Watch eru 
aðstæður í flóttamannabúðunum í 
Röszke sagðar ólíðandi.  - þea

Handtaka ósamvinnuþýða flóttamenn

Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, fyrirskipar handtökur flóttamanna. 
NordicPhotos/AFP

tölur vikunnar 5.9.2015 - 11.9.2015

65 
skipafélög
mörg þeirra stærstu í heimi, 
eru viðskiptavinir tækni-
fyrirtækisins Marorku.

110 
metra háar 
vindmyllur 
kannar Fallorka í 
tengslum við orku-
vinnslu í Eyjafirði.

15,3 
milljarða afgangur 
er boðaður af rekstri  
ríkissjóðs 2016.

87 af 202 
sem keyptu eitur vegna 
atvinnu sinnar höfðu aldrei 
haft tilskilið leyfi til kaupanna.

90 kíló 
af fíkniefnum 
fundust í húsbíl sem kom til 
landsins með Norrænu.

2,6 milljörðum króna verði varið til húsnæðismála,  
samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár.

eru útistand-
andi skuldir 
dæmdra 
ofbeldis-
manna við 
ríkið.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

Renault MEGANE
DÍSIL SJÁLFSKIPTUR 4,2 l/100 km*

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“Verð frá: 3.540.000 kr.

RENAULT MEGANE LIMITED
Dísil, beinskiptur, 3,5 l/100 km  / Dísil, sjálfskiptur, 4,2 l/100 km*

Innifalið í verði: 17" álfelgur / lyklalaust aðgengi / skyggðar rúður 
tölvustýrð tveggja svæða loftkæling / limited innrétting og aðfellanlegir speglar.

**Miðað við almenna sölu til einstaklinga og fyrirtækja án bílaleiga árið 2014

RENAULT MEGANE LIMITED, 
ÍSLANDSMETHAFI Í SPARAKSTRI, 
HLAÐINN BÚNAÐI 
Renault var þriðji mest keypti bíllinn á Íslandi 2014.** Nýju Renault bílarnir hafa slegið í gegn 
með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði og úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla með 
einstaklega hagkvæmri dual-clutch sjálfskiptingu. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Þúsundir komu saman til að sýna kröfunni um sjálfstæði sjálfsstjórnarhéraðsins Katalóníu stuðning í Barcelóna á Spáni í gær. Þá var fagnað Diada-deg-
inum, þjóðhátíðardegi Katalóníu. Fáninn hér að ofan er fáni héraðsins, en í því býr um sjö og hálf milljón manna. Fréttablaðið/EPA

KjArAmál Fertugri konu sem hefur 
starfað sem flugliði í meira en áratug 
hjá Icelandair var synjað um vinnu 
vegna aldurs. Icelandair ræður ekki 
flugliða fædda fyrir árið 1980. 

Konan segist hafa starfað hjá 
félaginu áður og ákveðið að sækja um 
þrátt fyrir að í auglýsingu hafi verið 
óskað eftir starfsfólki yngra en 35 
ára. Hún segist hafa talið reynslu sína 
góða og kom á óvart að vera synjað 
um vinnu. Konan segir að sér finnist 
viðhorf Icelandair skrítið og talar um 
„hreina og klára mismunun“. 

Guðjón Arngrímsson, upplýsinga-
fulltrúi Icelandair, segir grunnástæð-
una litla veltu starfsmanna. „Við erum 
að reyna að jafna aldursdreifinguna í 
hópnum. Það hætta fáir sem byrja og 
þetta er orðinn ansi stór hópur. Við 
viljum hafa aldursdreifinguna jafn-
ari en hún er og þetta er leið sem við 
höfum farið með góðum árangri.“ 

Guðjón hafnar því að með þessu 

mismuni Icelandair starfsfólki eftir 
aldri og brjóti jafnræðisreglu, en hún 
kveður á um að óheimilt sé að mis-
muna fólki á grundvelli tiltekinna 
eiginleika, svo sem aldurs. „Nei, ég tel 
ekki svo vera, þetta er bara aðferð sem 
við notum til að jafna aldurinn.“

Í svari Icelandair til konunnar er 
bent á að umsókn hennar uppfylli ekki 
þann aldursramma sem getið hafi verið 
um í auglýsingu. „Þú ert þar af leiðandi 
ekki í hópi þeirra sem gefst kostur á 
ráðningu í ofangreint starf,“ segir þar, 
um leið og henni er þakkaður áhuginn 
og óskað allra heilla um ókomna tíð. 
Undir ritar starfsmannasvið Icelandair.

Engin svör hafa borist frá Flugfreyju-
félagi Íslands þrátt fyrir fyrirspurn. For-
maður félagsins, Sigrún Jónsdóttir, er 
í fríi erlendis og stjórn félagsins gefur 
ekki kost á svörum í fjarveru hennar.

FFÍ er eitt af sjö stéttarfélögum sem 
eiga beina aðild að Alþýðusambandi-
inu. Magnús Nordal, lögfræðingur ASÍ, 

segir sambandið hafa barist fyrir lög-
leiðingu tilskipana ESB um bann við 
mismunun í fimmtán ár. 

„Ísland hefur ekki innleitt tilskipanir 
ESB um bann við mismunun númer 
43 og 78/2000. Allar ríkisstjórnir eftir 
það hafa gefið fyrirheit þar að lútandi 

en ekki lokið verkinu. Það er þó svo 
langt komið að nokkuð er um liðið 
síðan lagafrumvörp lágu fyrir. Þau hafa 
hins vegar ekki verið lögð fram. Von-
andi gerir nýr ráðherra það en ekkert 
á að vera henni til fyrirstöðu hvað það 
snertir.“ Hvað sem nýrri lagasetningu 
líður segir Magnús álit ASÍ að bein og 
óbein mismunun á grundvelli aldurs 
geti talist brjóta ákvæði 65. greinar 
stjórnarskrár. 

„Icelandair verður að svara því hvers 
vegna þeir setja tiltekin aldursmörk 
við ráðningu flugfreyja og flugþjóna. 
Þeim kann að vera það heimilt ef færð 
eru fyrir því málefnaleg rök sem helgist 
af lögmætu markmiði en það er dóm-
stóla að lokum að meta hvort svo sé.“

Magnús segir að samkvæmt svari 
Icelandair til konunnar sé einungis 
vísað til auglýsts aldursramma. „Að 
jafnaði þarfnast bein aldurstenging 
talsverðrar réttlætingar.“

kristjanabjorg@frettabladid.is

Tíu ára reynslu hafnað vegna aldurs
Lögfræðingur ASÍ segir Icelandair þurfa að svara því hvers vegna félagið setji tiltekin aldursmörk við ráðningu flugfreyja.  
Aldurstenging krefjist talsverðrar réttlætingar. Bein og óbein mismunun vegna aldurs er brot á ákvæði stjórnarskrár. 

Í stétt flugfreyja hefur áður verið tekist 
á um aldur. Aldurstakmarkanir voru 
við lýði í faginu allt til ársins 1973. Þá 
voru felldar niður aldurstakmarkanir 
í samningum við Loftleiðir og þá gat 
fyrsta kynslóð flugfreyja og flugþjóna 
gert starfið að ævistarfi. Mynd/Stöð2

Styðja sjálfstæði Katalóníu

Við erum að reyna 
að jafna aldurs-

dreifinguna í hópnum. Það 
hætta fáir sem byrja og þetta 
er orðinn ansi stór hópur. 
Við viljum hafa aldursdreif-
inguna jafnari en hún er.
Guðjón Arngrímsson, 
upplýsingafulltrúi  
Icelandair

HjálPArstArF Ráðherranefnd um 
málefni flóttafólks og innflytjenda 
kom saman fyrir ríkisstjórnarfund í 
gær. 

Alls hafa 25 sveitarfélög tilkynnt 
velferðarráðuneytinu að þau séu 
reiðubúin að taka á móti flóttafólki 
á komandi misserum.

Eygló Harðardóttir velferðarráð-
herra sagði eftir fundinn að hann 
hefði verið árangursríkur og unnið 
væri að stefnumótun um móttöku 
flóttafólks í samráði við alþjóðastofn-
anir og erlend ríki. 

Hún lagði hins vegar áherslu á 
það að Ísland tæki sjálft ákvörðun 
um þann fjölda flóttamanna sem til 
landsins kæmi.

„Nú er vinnan hafin hjá okkur og 
ég áætla að við munum funda stíft 
næstu daga og vikur í þessu máli,“ 
segir hún og bætir við að nefndin 
hafi farið yfir marga fleti og komi í 
ferlinu sjálfu til með að skoða vand-
lega viðkvæma hópa, svo sem börn 
og táninga.

Fimm ráðherrar eiga sæti í nefnd-
inni auk sérfræðinga sem munu 
halda utan um málin fyrir hönd 
Íslands.

Eygló segir það ánægjuefni hversu 
mörg sveitarfélög hafi gefið ráðu-
neytinu jákvætt svar við móttöku 
flóttafólks.

„Það vissulega sýnir hversu mikil 
jákvæðni er fyrir móttöku flóttafólks 
og það er gleðiefni að sveitarfélögin 
eru 25 talsins.“  - SA

25 sveitarfélög 
segjast tilbúin 
að taka á móti 
flóttafólki
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LANDSINS 
MESTA
ÚRVALfyrir heilsuna

Amino Energy
Ný tegund hefur bæst við fjölskylduna, bláberja.

Amino EnergyLýsi vítamín
LÝSI er leiðandi á heimsvísu á sviði rannsókna, 
vöruþróunar, framleiðslu og sölu á fiskiolíum.

Amino Energy
Ný tegund hefur bæst við fjölskylduna, bláberja.

Amino Energy

Hydroxycut
Drops, Fat Burner.

TILBOÐ
3.999kr/stk

v.á. 4.499

TILBOÐ
1.299kr/stk

v.á. 2.199

Ný bragðtegund

15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

USN
CLA & RASPBERRY KETONE EXTRACT sykurlaust og án 
örvandi efna. Eykur brennslu, nýtir fitubirgðir sem orku, 
styður við vöðvauppbyggingu, minnkar fituupptöku og 

sykurlöngun. COLLAGEN & CLA styður við heilbrigða húð 
og liði ásamt því að auka bennslu. 

BCAA Amino Gro 306 GR 
gefur þér aukna orku við 
æfingar og kemur í veg fyrir 
vöðvaniðurbrot.

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Gott verð
2.899 kr/stk

QUEST prótein snakk
Ekta kartöfluflögur, 21g prótein, aðeins 5g kolvetni 

og engin fita. Brakandi og samviskulaust Quest!

Nýtt í Hagkaup

Gott verð
399 kr/stk

ISOPURE prótein
Enginn sykur, Engin kolvetni. Hentar þeim 

sem hafa mjólkuróþol

ISOPURE 

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Nýtt í Hagkaup

Turmeric drykkurinn
Með kókosbragði

Turmeric drykkurinn

Túrmerikrótin hefur 
verið notuð öldum 
saman til að vinna á 
ýmis konar kvillum 
eins og bólgum, gigt, 
meltingarvandamálum, 
ofnæmi og jafnvel 
blóðsjúkdómum. 
Túrmerikrótin hefur 
verið nefnd sem ein 
heilsusamlegasta fæða 
heims. 

Froosh ávaxtasmoothie
Margar bragðtegundir.

Froosh ávaxtasmoothieFroosh ávaxtasmoothieFroosh ávaxtasmoothie

Gott verð
329 kr/stk

Gott verð
999 kr/stk



Velferðarmál  Hafnarfjarðarbær 
hefur sparað 72,5 milljónir króna 
á milli ára vegna nýs vinnulags og 
vinnubragða við afgreiðslu fjárhags
aðstoðar hjá sveitarfélaginu.

Björk Vilhelmsdóttir sagði í við
tali við Fréttablaðið í gær að skilyrða 
þyrfti fjárhagsaðstoð í Reykjavíkur
borg og játaði spurningu blaðamanns 
um hvort það væri aumingjavæðing 
í félagslega kerfinu. Hún sagði að 
borgin þyrfti að líta til sveitarfélaga 
eins og Hafnarfjarðar þar sem góður 
árangur hefur náðst með slíku átaki.

Í apríl í fyrra hófst verkefnið Áfram 
í Hafnarfirði sem felst í stuðningi til 
virkni í stað fjárhagsaðstoðar. Ein
staklingi sem biður um fjárhags
aðstoð er þannig boðið starf í stað
inn, ef hann er vinnufær.

Umfang fjárhagsaðstoðar Hafnar
fjarðarbæjar margfaldaðist á árunum 
20072013 eins og í öðrum sveitar
félögum. Síðastliðna sextán mánuði 
hefur dregið mjög úr aðstoðinni. Ef 
bornir eru saman fyrstu sex mánuðir 
ársins í ár og í fyrra fá um 36 prósent 
færri fjárhagsaðstoð. Til saman
burðar fækkaði notendum fjárhags
aðstoðar í Reykjavík um fjögur pró
sent á milli ára.

Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri 
Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar, 
segir það skipta sköpum að bæjaryfir
völd hafi staðið að baki verkefninu.

„Félagsráðgjafarnir sem vinna í 
málaflokknum komu með hugmynd
irnar og fengu svo stuðning bæjaryfir
valda sem bjuggu til hundrað fjölbreytt 
störf. Einnig fengum við atvinnurek
endur í lið með okkur og fengu þeir 
borgaða fjárhagsaðstoðina í stað þess 
að ráða fólk í störf. Það er hvati fyrir 
fólk að taka starfinu því launin eru 
hærri en sem nemur fjárhagsaðstoð
inni.“ erlabjorg@frettabladid.is  

Innritun stendur yfir 
fyrir skólaárið  

2015-2016.
Börn , unglingar og fullorðnir.

Byrjendur velkomnir sem og lengra komnir.

Vinsælu  hljómborðsnámskeiðin  að  hefjast.

Einkatímar.

Ármúli 38, 108 Reykjavík s: 5516751
pianoskoli@gmail.com s: 6916980

pianoskolinn.is

ÆVINTÝRALANDIÐ TAÍLAND 1.–16. NÓV.
Fjölbreytt og skemmtileg ferð til Taílands. 
Höfuðborgin Bangkok, náttúruperlur í fjöllum 
norðursins og hvíld við tærar strendur Hua Hin í 
lokin. Fararstjóri er Bjarni Hinriksson. 

VERÐ FRÁ 

498.000 KR.
Úrval Útsýn  |  Hlíðasmára 19  |  201 Kópavogi |  585 4000  |  uu.is

Bjóða vinnufærum 
starf í stað aðstoðar
Tæplega fjörutíu prósent færri þiggja fjárhagsaðstoð í Hafnarfjarðarbæ eftir  
að aðstoðin varð skilyrt. Nýtt vinnulag hefur sparað yfir 70 milljónir króna.

Hafnarfjarðarbær hefur sparað 792 milljónir í fjárhagsaðstoð síðastliðið ár. Fréttablaðið/Daníel 

Aumingjavæðing ógeðfellt hugtak

„Mér finnst aumingjavæðing ákaflega ógeðfellt hugtak,“ sagði Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir, formaður velferðarnefndar Alþingis og flokkssystir Bjarkar Vilhelms-
dóttur, þegar Fréttablaðið bar orð Bjarkar undir Sigríði. „Að nota aumingjavæðing 
jafngildir því að einstaklingsvæða þann vanda sem óheft markaðshyggja hefur 
kallað yfir okkar samfélag,“ sagði Sigríður Ingibjörg. Ekki náðist tal af Degi B. Egg-
ertssyni borgarstjóra en í vikulegum tölvupósti sínum skrifaði hann að Björk ætti 
langan og farsælan feril að baki. Hennar yrði sárt saknað. Hann mælti með að fólk 
læsi viðtalið við hana í Fréttablaðinu.

Áslaug Friðriksdóttir segir að sér komi orð Bjarkar ekki á óvart. „Ég er búin að 
benda á þetta í mörg ár, það er alltof mikið af vinnufæru fólki á fjárhagsaðstoð og 
gríðarlegur slaki hefur verið gagnvart aðstoðinni. Reykvískar fjölskyldur borga um 
440% meira en fjölskyldur á Akureyri vegna fjárhagsaðstoðar,“ segir Áslaug. Hún 
segir svör meirihlutans lengi hafa verið að þetta væru eðlileg áhrif bankahrunsins 
og það væri ekki val fólks að vera á bótum. „Ég held að öllum sé ljóst nú að svo er 
ekki. Stefna meirihlutans hefur viðhaldið þessum vanda. Nú blasir við rúmlega 3 
milljarða kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar á næsta ári sem hefur nánast ekkert 
dregist saman frá hruni þrátt fyrir gjörbreytt atvinnuástand.“

Sádi-arabía Byggingarkrani hrundi á 
moskuna Masjid alHaram í helgustu 
borg múslima, Mekka, í SádiArabíu 
í gærkvöldi en moskan var reist í 
kringum steinbygginguna Kaba sem 
er helgasti staður íslams. Slysið var 
mannskætt og létust 87 hið minnsta. 
Þá eru einnig fleiri en 180 slasaðir. 
Frá þessu greinir innanríkisráðu
neyti SádiArabíu á Twittersíðu 
sinni.

Undanfarið hafa yfirvöld á svæð
inu verið að undirbúa moskuna fyrir 
komu margra milljóna pílagríma 
sem halda í pílagrímsförina er kall
ast hajj. Í þá pílagrímsför verða allir 
múslimar að fara einu sinni á ævinni 
að minnsta kosti.

BBC greinir frá því að kraninn hafi 
líklega hrunið vegna mikilla vinda, 
en stormar hafa geisað á Arabíuskaga 
undanfarna viku. – þea

87 létust er krani hrundi
Krani hrundi á helgustu mosku múslima í Mekka í gær. NordicPhotos/Getty

bretland Nýr leiðtogi Verkamanna
flokks Bretlands verður kynntur í 
dag en kosningum lauk á fimmtu
daginn. Kosningarnar hófust þann 
14. ágúst síðastliðinn en boðað var 
til formannskjörs í kjölfar afsagnar 
Eds Miliband.

Miliband sagði af sér eftir að hafa 
beðið ósigur í þingkosningum í maí, 
en þá hlaut Íhaldsflokkurinn hreinan 
meirihluta á breska þinginu.

Ef marka má skoðanakannanir er 
nær öruggt að Jeremy Corbyn muni 
standa uppi sem sigurvegari, en í nýj

ustu könnunum hefur hann mælst með 
um fjörutíu prósenta fylgi, helmingi 
meira en næsti frambjóðandi á eftir.

Corbyn hefur setið á breska þing
inu frá 1983 og er lengst til vinstri 
af þeim sem í framboði eru og hafa 
skoðanir hans orðið til þess að 
nokkrir úr röðum flokksins hafa lýst 
yfir áhyggjum sínum af því að hann 
muni gera flokkinn óstjórntækan í 
augum almennings. – þea

Nýr leiðtogi Verkamannaflokksins
Jeremy Corbyn

         2014
         2015

✿  fjöldi sem fær fjárhagsaðstoð frá Hafnarfjarðarbæ 

jan. feb. mars apr. maí jún. júl. ágú.
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ford.is

NÝR FORD FOCUS
Ford Focus er Íslendingum kunnur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra 
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. 

Nú er kominn nýr Ford Focus sem hefur verið endurhannaður bæði að 
innan og utan.  Fjöðrunin er jafnframt ný, staðalbúnaðurinn mikill og hann 
er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur verið valin 
vél ársins í heiminum 3 ár í röð.  Einnig fáanlegur station frá 3.350.000 kr.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus – mest selda bíl heims. 
Komdu og prófaðu.

Nýja kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína. Eins má nefna endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur 
bæði í stæði sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Að auki er nú fáanlegt GPS leiðsögukerfi með Íslandskorti. Ford Focus er jafnframt eini bíllinn sem hefur hlotið fjögur öryggisverðlaun frá Euro NCAP.  
Nýi Ford Focus hlaut einnig titilinn „Besti bíllinn“ í flokki meðalstórra fjölskyldubíla eftir að hafa fengið fullt hús stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP. Focus er fáanlegur með Ford EcoBoost vélinni sem hefur 
hlotið titilinn vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð.

Ford Focus, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur/sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Nú fáanlegur sjálfskiptur með 
margverðlaunuðu EcoBoost vélinni  
frá aðeins 3.390.000 kr.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

20 ára afmæli  
Fordhjá Brimborg

FORD FOCUS 

FR
Á 3.190.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 3.390.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR
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Helstu þættir eru vikuskipulag, 
mánaðarskipulag og  
mætingarlistar o.fl.

Prentuð í stærð A4 þannig  
að allir ættu að geta skrifað  

bæði stórt og smátt.
Erum á Facebook og einnig  

með vefverslun.
Fleiri upplýsingar á www.TilTaks.is

BENTU Á ÞANN...

TILNEFNINGAR ÓSKAST!

Undirbúningsnefnd
Hvatningarverðlauna ÖBÍ 2015

Sendu okkur tilnefningu fyrir 15. september n.k. á 
þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má á www.obi.is

Hvatningarverðlaun ÖBÍ verða veitt 3. desember n.k. 
þeim sem hafa stuðlaða að jafnrétti, sjálfstæðu lífi 

fatlaðra og einu samfélagi fyrir alla.

Verðlaun eru veitt í flokki:
1. Einstaklinga
2. Fyrirtækja/stofnana
3. Umfjöllunar/kynningar

Þekkir þú einhvern 
sem er verðugur 
verðlaunahafi?

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.

1817
365.is

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

Sýrland Mikill fjöldi Sýrlendinga, 
sem flúði sprengingar og efnavopna-
árásir í heimalandi sínu, býr nú við 
litlu skárri lífsskilyrði í Jórdaníu og 
Líbanon. Talsmaður Sameinuðu 
þjóðanna varaði í gær við því að 
flóttamennirnir íhugi nú að snúa 
aftur til síns stríðshrjáða heimalands 
þar sem þeir sjái enga framtíð í Jórd-
aníu og Líbanon.

Þeir flóttamenn sem þar eru þurfa 
margir hverjir að lifa á andvirði um 
fimmtíu króna á dag og eiga margir 
hverjir ekki þak yfir höfuðið. 

Fréttastofa The Guardian greinir 
frá því að sjálfboðaliðar segi mörg 
dæmi um ung börn sem labba um 
göturnar og reyna að selja blóm eða 
pússa skó til að bæta hag fjölskyldu 
sinnar. Börnin eru svo áreitt af ölv-
uðu fólki á götum úti á næturnar þar 
sem þau þurfa oft að sofa.

„Flóttamenn hér segja okkur að 
þeir vilji frekar fara heim til Sýrlands, 
í miðja borgarastyrjöld. Fólk þarf að 
hafa náð botninum að öllu leyti til að 
taka slíka ákvörðun,“ sagði Dina El-

Kassaby, talskona Matvælaáætlunar 
Sameinuðu þjóðanna.

Melissa Fleming, talskona Flótta-
mannastofnunar Sameinuðu þjóð-
anna, segir slæma stöðu í nágranna-
ríkjunum helstu ástæðu fyrir því að 
æ fleiri Sýrlendingar flýi til Evrópu. 
„Á meðan ekki fæst fjármagn til að 
styrkja innviði þessara landa mun fólk 
halda áfram að flykkjast til Evrópu.“

BBC birti í gær myndband sem 
sýnir fórnarlömb efnavopnaárása. 
Myndbandið dregur upp óhugnan-
lega mynd af lífinu í Sýrlandi, sem 
hópar flóttamanna í Líbanon og 
Jórdaníu telja þó skárra en lífið í 
nágrannaríkjunum. 

„Það er virkilega sársaukafullt 
að horfa á myndbandið. Foreldrar 
bera föla, blauta og hreyfingarlausa 
líkama barna sinna inn á spítala á 
meðan læknar reyna að bjarga lífi 
þeirra. Menn kúgast og æla á meðan 
amma barnanna liggur friðsæl á 
bekk, látin,“ segir í lýsingu BBC á 
myndbandinu, sem var tekið upp í 
kjölfar efnavopnaárásar.

Fréttastofa BBC hefur eftir heim-
ildarmanni sínum, efnavopnasér-
fræðingi, að allt bendi til þess að 
sinnepsgas hafi verið notað í árásum 
Íslamska ríkisins. 

Þá hefur herlið ríkisstjórnar Bash-
ars al-Assads einnig verið sakað um 
að hafa beitt efnavopnum sem inni-
halda klór.  thorgnyr@frettabladid.is

Aðstæður flóttafólks 
eru ómannúðlegar
Fjöldi sýrlenskra flóttamanna vill frekar snúa aftur til Sýrlands en búa við hrika-
legar aðstæður í flóttamannabúðum í Líbanon og Jórdaníu. Efnavopnaárásum 
er beitt í Sýrlandi. Talsmaður Sameinuðu þjóðanna segir flóttamenn þurfa að 
hafa náð botninum til að íhuga að snúa aftur.

Ungur sýrlenskur drengur gengur fram hjá ruslahaug í flóttamannabúðum fyrir Sýrlendinga í suðurhluta Líbanons. Í slíkum 
búðum sér fólk enga framtíð. NordicPhotos/AFP

alþingi Steinunn Þóra Árnadóttir, 
þingmaður Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs, hefur lagt fram 
fyrirspurn til innanríkisráðherra um 
aukagreiðslur presta.

Steinunn spyr um þróun auka-
greiðslna yfir síðastliðin tíu ár, upp-
hæð þeirra og sundurliðun eftir pró-
fastsdæmum.

Þá spyr hún hvort ráðuneytinu sé 
kunnugt um að prestar hafi ekki farið 
eftir reglugerðum um aukagreiðslur 
og hvort misbrestir hafi orðið.

Þá hefur hún einnig lagt fram fyrir-
spurn til innanríkisráðherra um það 
hvort reglur um samviskufrelsi presta 
sé til staðar innan þjóðkirkjunnar. Þá 
spyr hún hvort þjóðkirkjuprestar hafi 
mismunað fólki á grundvelli kyn-
hneigðar. – srs

Spyr um 
aukagjöld 
presta og 
samviskufrelsi alþingi Vigdís Hauksdóttir og Guð-

laugur Þór Þórðarson hafa lagt fram 
frumvarp um breytingar á stjórn-
sýslulögum á þá leið að forstöðu-
mönnum opinberra stofnana sé gert 
auðveldara að segja upp ríkisstarfs-
mönnum.

„Þetta er raunverulega lagt fram til 
þess að lög um opinbera starfsmenn 
fái þá virkni sem þeim er ætlað. Hafa 
ber í huga að við erum ekki á nokk-
urn hátt að breyta lögunum um opin-
bera starfsmenn, aðeins stjórnsýslu-
lögum,“ segir Vigdís. 

„Eins og staðan er núna er nánast 
útilokað að segja upp fólki því þá 
vakna allar málsmeðferðarreglur 
stjórnsýslulaga og það ferli getur 
tekið allt að tvö ár.“

Vigdís bendir á að mikill munur sé 
á almennum vinnumarkaði og þeim 
opinbera þegar kemur að starfs-
lokum. 

„Það er stórkostlegur munur. Á 
almennum vinnumarkaði er hægt að 
segja þér upp samdægurs án ástæðna. 
við erum í raun að færa reksturinn 
nær almennum vinnumarkaði,“ segir 
Vigdís. – sa

Vilja liðka fyrir 
starfslokum

Eins og staðan er 
núna er nánast 

útilokað að segja upp fólki 
því þá vakna allar málsmeð-
ferðarreglur stjórnsýslulaga 
og það ferli getur tekið allt að 
tvö ár.
Vigdís Hauksdóttir, 
þingmaður Framsóknar-
flokks og formaður 
fjárlaganefndar

Foreldrar bera föla, 
blauta og hreyfingar-

lausa líkama barna sinna 
inn á spítala á meðan læknar 
reyna að bjarga lífi þeirra. 
Menn kúgast og æla á meðan 
amma barnanna liggur frið-
sæl á bekk, látin.
Lýsing BBC á myndbandi frá Sýrlandi 
sem er tekið í kjölfar efnavopnaárásar.
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Bílinn þinn upp í nýjan og við bætum um betur.

Það hefur sjaldan verið eins gaman að endurnýja bílinn. Þegar þú setur bílinn þinn 
upp í nýjan Volkswagen færðu sérstakan uppfærslubónus* sem fer stighækkandi eftir 
tegund. Notaðu þetta einstaka tækifæri til að fá þér nýjan Volkswagen og setja 
þann gamla upp í. Við metum hann og bætum um betur.

*Gildir til 31. 12. 2015.

www.volkswagen.is

 

Polo
+80.000 kr.

Golf Sportsvan
+125.000 kr.

Up!
+65.000 kr.

Golf Variant
+120.000 kr.

Touareg
+285.000 kr.

Passat
+150.000 kr.

UPPFÆRSLUBÓNUS
VOLKSWAGEN

Golf Metan
+100.000 kr.

Tiguan
+190.000 kr.



20% afsláttur
af öllum vítamínumaf öllum vítamínum

VítamíndagarVítamíndagar

Kúba Kúbverska ríkisstjórnin náðaði 
í gær ríflega þrjú þúsund og fimm 
hundruð fanga til að sýna fram á góð-
vild fyrir heimsókn Frans páfa, sem 
kemur til landsins í opinbera heim-
sókn í dag.

Samkvæmt yfirlýsingu ríkis-
stjórnarinnar á að sleppa föngunum 
á næstu dögum og verður þeim föng-
um sem eru af erlendu bergi brotnir 
sleppt til síns heimalands.

Hópurinn sem náðaður var 
saman stendur af föngum yfir sex-
tugu, föngum undir tuttugu sem hafa 
ekki verið sakfelldir fyrir fleiri en eitt 
brot, föngum sem hafa hegðað sér 
vel í fangelsi, kvenföngum og þeim 
sem eiga við heilbrigðisvandamál 
að stríða.

Sams konar fjöldanáðun var einn-
ig undirrituð í síðustu tvö skipti sem 
ríkjandi páfi heimsótti Kúbu. Þó hafa 
fleiri ekki verið náðaðir í einu frá 
árinu 1959, þegar Fidel Castro tók 
völdin á Kúbu. – þea

Kúbumenn náða 
þúsundir fyrir komu páfa

Kúbumenn sleppa 3.522 föngum til að 
fagna komu Frans páfa. Nordicphotos/AFP

stjórnmál Alþingi er komið saman 
að nýju eftir sumarfrí og þingmenn 
keppast við að koma hugðarefnum 
sínum á dagskrá. Fjöldinn allur af 
málum, bæði frá þingmönnum og 
ríkisstjórn, mun koma til með að 
líta dagsins ljós en þeir þingflokkar 
sem eiga sæti á Alþingi eiga þess kost 
að setja áherslu á ákveðin mál sem 
sett eru í forgang og komast á dag-
skrá þingsins.

„Það er samkomulag um það að 
allir þingflokkar geti sett þrjú mál í 
forgang,“ segir Svandís Svavarsdóttir 
þingflokksformaður Vinstri grænna.

Fréttablaðið hafði samband við 
þingflokksformenn stjórnmála-
flokkanna til að kanna hvaða mál 
hefðu verið sett í forgang.

Flokkarnir fá að mæla fyrir málun-
um í ákveðinni goggunarröð þar sem 
Samfylkingin er fyrst, síðan Vinstri 
græn, þá Björt framtíð, Píratar, Fram-
sóknarflokkur og loks Sjálfstæðis-
flokkur. Til að mynda mun Árni 
Páll Árnason mæla fyrir fyrsta máli 
þingsins á eftir fjárlagafrumvarpinu 
sem er tillaga Samfylkingarinnar 
um breytingar á almannatrygginga-
kerfinu.

„Þetta er til að tryggja það að þessi 
mál komist á dagskrá og til nefndar,“ 
segir Svandís.

Hún segir að eftir að þessi mál 
séu komin á dagskrá og komist 
til nefnda  þurfi þó að halda þeim 
á lofti til að þau hljóti endanlega 
afgreiðslu.

„Það er ekkert í þessu sem tryggir 
það að málin komist á leiðarenda.“

Mörg þeirra mála sem þingflokk-
arnir hafa sett í forgang eru mál sem 
hlutu ekki endanlega afgreiðslu á 
þingi og eru því endurflutt. Þau mál 
hafa gjarnan fengið meðferð í nefnd 
frá fyrra þingi og hafa því hlotið 
umsagnir sem tryggja málunum 
auðveldara brautargengi ef þau eru 
endurflutt.

„Stóru málin hjá okkur eru yfirleitt 
unnin á vettvangi ríkisstjórnarinn-
ar,“ segir Ásmundur Einar Daðason 
þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins.

„Þannig að þingmenn stjórnar-
flokkanna leggja kannski frekar 
áherslu á svona minni og lókal mál,“ 
segir hann og bendir á að til dæmis 
séu stærstu forgangsmál Framsókn-
arflokksins á borð við húsnæðismál-
in unnin innan ríkisstjórnarinnar. 

Allt frá hefndarklámi til banns við 
pyntingum á forgangslista þingflokka
Þingflokkarnir á Alþingi hafa gefið til kynna hver forgangsmál þeirra á Alþingi eru. Mörg málanna eru endurflutt frá því í fyrra.

Þingmenn Bjartrar framtíðar hafa ákveðið að beina sjónum 
sínum að almennum hegningarlögum en þeir leggja til breytingar 
á lögunum sem koma á banni við hefndarklámi. Þá leggur þing-
flokkurinn til þingsályktunartillögu þar sem menntamálaráð-
herra er falið að kanna kost á að stofna lýðháskóla á Íslandi. Auk 
fyrrgreindra mála hefur flokkurinn einnig lagt fram frumvarp sem 
er ætlað að skýra eigendastefnu Landsvirkjunar.

Lýðháskólar, Landsvirkjun og bann  
við hefndarklámi

Þingmenn Framsóknarflokksins munu á næstunni eiga þess kost 
að tala fyrir frumvarpi um að fjáröflun íþrótta- og æskulýðs félaga 
verði undanþegin virðisaukaskatti. Willum Þór Þórsson, þing-
maður flokksins, flutti málið á síðasta þingi en endurflytur málið 
núna. Þá mun flokkurinn leggja til stofnun embættis umboðs-
manns aldraðra auk þess sem þingflokkurinn mun setja frumvarp 
um tæknifrjóvganir í forgang.

Umboðsmaður aldraðra, virðisaukaskattur  
og tæknifrjóvganir

Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Pírata, mun endurflytja á mánu-
daginn þingsályktunartillögu um fullgildingu valfrjálsrar bókunar 
við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum, svokall-
aðan OPCAT-samning. Birgitta segir að víðtæk sátt sé um málið 
í nefndum þingsins og er bjartsýn á afgreiðslu þess. Þá munu 
Píratar einnig tala fyrir tillögu um eftirlit með starfsemi og 
starfsháttum lögreglu auk frumvarps til laga um upplýsinga- og 
sannleiksskyldu ráðherra.

Bann við pyntingum og eftirlit með lögreglu

Flóttamannamál eru á allra vörum um þessar mundir en þing-
flokkur Samfylkingarinnar hefur lagt fram þingsályktunartillögu 
þess efnis að Ísland taki að lágmarki á móti 500 flóttamönnum. 
22 þingmenn stjórnarandstöðunnar eru meðflutningsmenn að 
málinu en það eru nær allir stjórnarandstöðuþingmennirnir. Þá 
hefur flokkurinn lagt til að lífeyrisgreiðslur haldi í við lágmarks-
laun og tillögu um stuðning við leigjendur.

Flóttafólk, bóta- og húsnæðiskerfið

Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, mun mæla 
aftur fyrir frumvarpi sínu um að leyfa frjálsa sölu áfengis og 
er það eitt af forgangsmálum þingflokks Sjálfstæðisflokksins. 
Vilhjálmur er meðal annars búinn að tryggja málinu meðflutn-
ingsmenn úr fjórum stjórnmálaflokkum. Þá hefur flokkurinn lagt 
fram frumvarp sem mun koma til með að auka lýðræði innan líf-
eyrissjóða auk þess að hafa lagt til breytingar á upplýsingalögum.

Lífeyrissjóðir, vín í verslun og upplýsingalög

Þingflokkur Vinstri grænna hefur líkt og aðrir þingflokkar lagt 
fram þrjú áherslumál fyrir komandi þing. Flokkurinn leggur 
fram í annað sinn þingsályktunartillögu um stofnun þjóðgarðs 
á mið hálendinu, athygli vekur að Samfylkingin hefur lagt fram 
sambærilega tillögu. Þá hefur þingflokkurinn lagt fram tillögu 
um stofnun uppbyggingarsjóðs Landspítala, hugmyndin er að 
auðlindagjöld standi straum af kostnaði við sjóðinn. Að sögn 
Svandísar Svavarsdóttur kristallar sú hugmynd þann hug-
myndafræðilega mun sem er á milli vinstri aflanna í landinu 
og ríkisstjórnarflokkanna. Þá hafa þingmennirnir lagt fram tillögu um lengingu 
fæðingarorlofs en sú tillaga er byggð á skýrslu starfshóps vegna þingsályktunar 
um leikskóla að loknu fæðingarorlofi sem samþykkt var í fyrra.

Þjóðgarður og auðlindagjald

Í upphafi þings gefst þingmönnum kostur á að setja ákveðin þingmannamál í forgang á dagskrá Alþingis í vetur. Þó er ekki fullvíst að málin hljóti endanlega afgreiðslu. 
Fréttablaðið/Pjetur

Ragnheiður  
Ríkharðsdóttir

Birgitta  
Jónsdóttir

Ásmundur Einar 
Daðason

Svandís  
Svavarsdóttir

Helgi Hjörvar

Brynhildur 
Pétursdóttir

Stefán Rafn Sigurbjörnsson
stefanrafn@frettabladid.is
Sveinn Arnarsson 
sveinn@frettabladid.is
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25%
afsláttur af öllum
Nicotinell vörum

út september.

www.facebook/farmasiaapotek

08 - 20
Mán. til fös.

10 - 18
Lau.

13- 18
Sun.

Opið:

Farmasía
Suðurveri, 105 Reykjavík.
Sími 511 0200

Farmasía
er nýtt apótek 
í Suðurveri.

Good
Things 
Argan 
Facial 
Oil

Nicotinell vörum
út september.08 - 20

Mán. til fös.
10 - 18
Lau.

13- 18
Sun.

Opið:

Dirty  Works
20% kynningarafsláttur út september.
Fágaðar og skemmtilegar vörur til 
þess að lífga upp á daglegt dekur. 

Good Things
20% kynningarafsláttur út september.
Innihalda engin paraben, súlföt né genabreytt efni.
Margar vörur hæfar fyrir Vegan og Vegiterian.

Super Facialist by Una Brennan

20% kynningarafsláttur út september.
Una Brennan er einn virtasti snyrtifræðingur Breta. 
Breið lína sem sameinar náttúruleg, virk og ilmandi 
innihaldsefni sem stuðla að heilbrigðu útliti.

Good 
Things 
Argan 
Serum

Good 
Things 
Argan 
Day 
Cream

Good
Things
Argan 
Cleansing 
Oil

1.116 kr.
1.395 kr.

Super
Facialist
Rose
Miracle
Makeover
Facial Oil

1.916 kr.
2.395 kr.

Super
Facialist
Rose 
Calming 
Creamy 
Cleanser
1.196 kr.
1.495 kr.

Super
Facialist
Rose 
Brighten & 
Refine 
Facial Scrub
1.196kr.
1.495 kr.

Super
Facialist
Rose 
Radiance 
Day Cream 
SPF15
1.756 kr.
2.195 kr.

Super
Facialist
Rose 
Hydrate 
Peaceful 
Skin 
Night 
Cream

2.156 kr.
2.695 kr.

1.196 kr.
1.495 kr.

1.276 kr.
1.495 kr.

1.516 kr.
1.895 kr.







SKOÐUN
Gunnar

Mín skoðun Jón Gnarr
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Ég hef alla ævina verið að reyna að botna í þessu lífi. Ég 
hef lesið bækur, horft á heimildarmyndir, rætt við annað 
fólk og svo auðvitað prófað ýmislegt. Ég hef velt fyrir 

mér Guði, tilviljunum, andlegum heimum, tilgangi og lög-
málum og rytma alheimsins. Ég hef hugsað um heimspeki 
og siðfræði. Hvað er réttlæti? Ég hef velt fyrir mér listinni 
og sköpun, kærleika og krafti jákvæðrar hugsunar. Hvað er 
dauðinn? Ég hef brotið heilann um illskuna og eigingirn-
ina og af hverju sumt fólk er gott og gefandi á meðan aðrir 
virðast bara vilja hirða allt sem þeir geta fengið og helst 
ekki gefa neitt í staðinn. Ég hef pælt í og leikið mér með 
persónuleikann og sjálfið. Hver er ég? Er eitthvað til sem 
gæti kallast ég eða er einstaklingurinn ég ef til vill saman-
settur úr mörgum ólíkum sjálfum sem vinna saman? Er til 
mannsandi? Hvað aðgreinir okkur, ef eitthvað, frá öðrum 
dýrum og verum jarðarinnar? Hafa kindur sál? Hafa 
hundar húmor eða kunna kettir að skammast sín? Og af 
hverju hefur það með kunnáttu að gera? Er munurinn á 
réttu og röngu ekki meðfæddur eiginleiki heldur einungis 
lært fag? Hvað er tími? Er eilífðin endalaus tími eða ástand 
án tíma? Hvað er innsæi og hafa konur almennt meira af 
því en menn? Hvað er frelsi og hvað er ábyrgð og hvernig 
tengist þetta tvennt?

Margt er þveröfugt við það sem við höldum
Ég hef áttað mig á því að það eru náttúruleg lögmál að 
verki í heiminum. Jörðin hefur aðdráttarafl og hver ein 
og einasta hreyfing felur í sér einhverja gagnhreyfingu. 
Það eru frekar einföld og skýr eðlislögmál að verki sem 
grundvalla þann raunveruleika sem við skynjum. Ég veit 
líka að það er ekki endilega allur raunveruleikinn. Ég veit 
að það eru hlutir í kringum okkur sem við skynjum ekki. 
Við sjáum ekki alla liti og heyrum ekki öll hljóð. Og það 
eru aðrar víddir sem við skynjum alls ekki eða jafnvel 
aðeins að takmörkuðu leyti. Er tíminn til dæmis sjálf-
stæð vídd? Ég hef áttað mig á því að margt er þveröfugt 
við það sem við höldum. Ég á það til að fá exem. Ég er með 
viðkvæma húð eins og margt rauðhært og bláeygt fólk. 
Maður gæti í fljótu bragði haldið að það væri vegna þess 

að ónæmiskerfið væri laskað eða ekki alveg nógu virkt. 
En því er þveröfugt farið. Í rauninni er ónæmiskerfi mitt 
ofvirkt. Það stendur sig svo vel að það veldur mér sjálfum 
óþægindum. Og er kannski svipað ástatt um margt annað?

Vanlíðan er hugarástand
En það eru líka til aðeins flóknari og alþýðlegri lögmál. 
Það eru lögmál sem oft eiga sér orðatiltæki og snúa að lífs-
háttum og menningu. Þau eru ekki algild en því sem næst. 
Ef maður borðar of mikið og hreyfir sig lítið verður maður 
feitur. Flest sem er gott og lætur manni líða vel er minna 
virði en allt sem er ekki gott og lætur manni líða illa. Það 
er til dæmis betra að strita í líkamsræktarsal heldur en að 
liggja uppi í sófa. Vanlíðan er hugarástand. Þeir fiska sem 
róa. Þeir sem róa ekki fiska ekki heldur og fá þar af leið-

andi ekkert að éta. Og árangur krefst fyrirhafnar og erfiðis. 
Heppni er stórlega ofmetin. Og þveröfugt við það sem við 
höldum almennt þá eru mistök ekki slæm heldur eðlilegur 
hluti af árangri. Uppgötvanir og snilldarverk eru oftar en 
ekki eitthvað sem byggir á misskilningi. Og þetta á líka við 
um samskipti. Það sem maður gefur frá sér kemur líklega 
til manns aftur með einum eða öðrum hætti. Ófullkomnun 
er eðlilegur hluti af fullkomleika lífsins og örlög okkar virð-
ast að svo miklu leyti ráðast af tilviljunum. Það er þó ekki 
algilt. Allt er afstætt. Óeðlileg hegðun er oft aðeins eðlileg 
viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum. Lífið er glundroði. 
Jörðin snýst um sjálfa sig á 1.765 km hraða á klukkustund 
á sama tíma og hún snýst á 100.000 km hraða í kringum 
sólina í sólkerfi sem snýst um vetrarbrautina á 800.000 km 
hraða á klukkustund. Og þetta er að gerast í alheimi sem 
þenst út á ógnarhraða og varð líklega til í sprengingu. Þetta 
er líklega merkilegasta frétt þessarar viku. Takk fyrir að lesa 
þetta og ég óska þér og þínum góðrar ferðar.

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Ég veit að 
þú trúir því 
að þú skiljir 
það sem þú 
heldur að ég 
hafi sagt en 
ég er ekki 
viss um að 
þú áttir þig á 
að það sem 
þú heyrðir er 
ekki það sem 
ég meinti.

Það sem maður gefur frá sér 
kemur líklega til manns aftur 
með einum eða öðrum hætti.

Margir stytta sér stundir við að ráða 
í orð forseta lýðveldisins við þing-
setninguna í vikunni. Það er sam-
kvæmisleikur sem mörgum sem 
hafa áhuga á fjörlegum pólitískum 
fléttum, þykir mergur í: „Þegar 

ég nú, samkvæmt umboðinu sem þjóðin fól mér, set 
Alþingi í síðasta sinn,“ sagði Ólafur Ragnar, meistari 
hins óræða, í ávarpinu.

Þetta hefði alveg eins mátt orða svona: „Ég veit að 
þú trúir því að þú skiljir það sem þú heldur að ég hafi 
sagt en ég er ekki viss um að þú áttir þig á að það sem 
þú heyrðir er ekki það sem ég meinti.“ Öllu er haldið 
opnu og bíða verður áramótaávarpsins, þegar hálft 
ár er í kjördag, eftir að fá botn í málið. Ekki lýsir það 
mikilli tillitssemi.

Það hefur gustað um Bessastaði í forsetatíð Ólafs 
Ragnars. Hann færði þjóðinni heim sanninn um, að 
hún er fullfær um að taka ákvarðanir um stór mál í 
þjóðaratkvæði. Hann breytti Íslandi og lagði grunn 
að kröfunni um að málskotsrétturinn verði færður 
kjósendum með skýrum reglum, líkt og ráð er fyrir 
gert í stjórnarskrárdrögunum, sem þjóðin hefur sam-
þykkt með miklum meirihluta, en forsetinn og þingið 
hafa hafnað.

Óvíst er að niðurstaðan um þjóðaratkvæði og mál-
skotsrétt hefði orðið eins afgerandi ef nýleg reynsla 
hefði ekki verið fyrir hendi. Í ljósi reynslunnar treysti 
fólk sér til að setja þinginu skorður í málum, sem 
varða mikla hagsmuni. Sennilega verða meginlínur 
í kvótamálum aldrei lagðar án aðkomu þjóðarinnar. 
Makrílfrumvarpið, sem ríkisstjórnin guggnaði á að 
leggja fram í vor, er vísbending um það sem koma 
skal. Ráðherrarnir vissu að þeir yrðu gerðir afturreka 
með málið.

Andstaða forsetans við að kosið verði um stjórnar-
skrána samhliða kjöri forseta er stílbrot. Það stangast 
á við embættisferil hans. Sjálfur örlagavaldurinn 
virðist efast um, að treysta megi almenningi til að 
kjósa um fleiri en einn hlut í einu – stjórnarskrá og 
forseta.

Það er vanmat, ekki síst vegna þess að mjög upp-
byggileg umræða hefur átt sér stað um stjórnlög, þökk 
sé gjörðum forsetans sjálfs, stjórnlagaráði og undir-
búningnum sem átti sér stað áður en ráðið hóf störf.

Ólafur Ragnar er allt öðruvísi forseti en forverar 
hans. Þau beittu ekki málskotsréttinum. Þau voru 
sameiningartákn, sem létu einvörðungu að sér kveða 
í málum sem sameinuðu landsmenn. Ólafur hefur 
ekki hikað við að blanda sér í umdeild mál. En þjóðin 
þekkir Ólaf Ragnar og hefur kosið hann fjórum 
sinnum. Umboð hans hingað til hefur verið skýrt.

Spurningin er hvernig leikurinn sem hófst í þing-
setningunni á þriðjudag leggst í þjóðina og hvort 
aðrir frambjóðendur halda að sér höndum þar til 
hann verður leiddur til lykta.

Orðaleikir 
forsetans

Yfirvegaður les maður 
Fréttablaðið í miðri sprengingu

Komdu í yogaKomdu í yoga
Lækkar blóðþrýstinginnLækkar blóðþrýstinginn

Betri svefn
Áhersla á mjóbak og axlir

Rétt öndun góð slökun

Yoga IYoga II

Kennt í Sjúkraþjálfaranum í Hafnarfirði - Sími: 691 0381 - Kristín Björg

Hjónaafsláttur

Yoga l /stólar
• Ertu með vefjagigt
• Ertu Í yfirþyngd
• Ertu að ná þér 
 eftir veikindi
• Ertu komin á efri árin

Yoga ll
• Aukinn liðleiki
• Aukinn kraftur
• Aukinn styrkur
• Aukið jafnvægi

Yoga lll
Ertu að æfa en vilt ná 
lengra með krefjandi 
yogaæfingum

Meðgöngujóga  

hefst í  

september
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Hvar er kirkjan? Þannig spyrja menn 
í dag. Orsökin er fólksflóttinn frá 
hinum stríðshrjáðu löndum og hin 
mikla neyð, sem þetta fólk býr við. 
Já, hvar er kirkjan? Spurningunni 
er beint að kirkjunni sem stofnun, 
hinu píramídalagaða skipulagi frá 
einstaklingi um söfnuði og sóknar-
nefndir, um djákna, sóknarpresta og 
prófasta, og loks í biskupa og kirkju-
þing á toppnum. Þetta er hin opin-
bera stofnun. Hún er stundum þung í 
vöfum og sein til, en þó munar mjög 
um hana þegar hún tekur sig til og 
virkjar kerfið, sem ég var að lýsa.

En svo er einnig til önnur kirkja, 
og hún er í raun aðalmálið.

Skilji ég hlutina rétt, túlkar spurn-
ingin ofannefnda ákveðna gagnrýni 
á kerfiskirkjuna. Menn virðast ekki 
hafa verið alveg nógu fljótir að átta 
sig. En ég held, að það komi ekki að 
sök, af því að hin kirkjan brást rétt 
við, já, svo yndislega, nánast eins og 
sjálfsprottið blóm, sem allt í einu 
springur út, hrífur heiminn með 
fegurð sinni og vill umvefja lífið í 
kringum sig öllum þeim kærleik, 
sem orka þess geymir.

Já, hin kirkjan. Hver er hún? Hvar 
er hún? Hún er fólkið í landinu, sem 
hefur notið kristinnar boðunar í 
þúsund ár og fengið það í merg og 
bein og ekki síst inn í hugsun sína, 
að við erum öll bræður og systur, að 
mannkynið er ein fjölskylda, sem á 
sama föður, hvort sem við köllum 
hann Guð, Allah, Jahve eða eitthvað 
annað. Hver einstaklingur er í raun 
boðberi, þar sem aðalatriðið er: Mis-
kunnsemi þrái ég … Kerfis kirkjan 
hefur því miður skipt sér upp í fjölda 
kirkjudeilda, sem kenna sig við Lúth-
er, Róm, hvítasunnu, aðventu og svo 
margt annað. En aðalatriðið er fólk-
ið, sem hefur lært Gullnu regluna: 
„Allt, sem þér viljið, að aðrir menn 
gjöri yður, það skuluð þér og þeim 
gjöra.“

Æðri kraftur sem virkar
Þetta er fólk sem hefur margreynt, 
að til er æðri kraftur, sem virkar. Það 
veit, að bænin er aðgangur okkar að 
honum. Hún þarf ekki alltaf að felast 
í orðum, hún þarf hins vegar ætíð að 
byggjast á sterkri hugsun. Fegurst er 
bænin, þegar hún birtist í verkum, 
sem verða öðrum til góðs, ekki síst 
ef þau breyta neyð í farsæld. Ef vel 
á að vera, þarf hver einasta athöfn 
mannsins að vera bæn um betri 
heim. Máttur bænarinnar er mikill. 
Kynslóðirnar væru ekki enn að leita 
í lindir hennar, ef þær hefðu farið 
þangað erindisleysu.

Af hverju leita flóttamennirnir til 
Vesturlanda? Af því að þar er helst 
hjálp að fá. Vestræn menning hefur 
um aldir átt í hörpu sinni sterka 
strengi kristins bróðernis og sam-
hjálpar. Það er þó því miður ekki 
algilt, en strengirnir eru til, þeir 
eru sterkir og þeir eflast mest þegar 
samfélagið sér hve miklu þeir geta 
áorkað til góðs.

Ég þakka Guði fyrir fólkið, fyrir 
blómin, sem vaxa upp af fræjum, 
sem forfeðurnir hafa sáð í jarðveg 
þjóðarsálarinnar og bera nú fræ til 
framtíðar og fullþroska ávexti sem 
geta gjörbreytt lífi milljónanna, er 
eiga allt sitt undir okkur komið, því, 
hvernig við framkvæmum hinn dýr-
mæta boðskap: Allt sem þér viljið, 
að aðrir menn gjöri yður, það skuluð 
þér og þeim gjöra.

Þar sem þetta er iðkað af heilum 
hug, þar er kirkjan.

Hvar er kirkjan?
Þórir Stephensen
fv. dómkirkjuprestur
og staðarhaldari í 
Viðey

Vestræn menning hefur um 
aldir átt í hörpu sinni sterka 
strengi kristins bróðernis og 
samhjálpar. Það er þó því 
miður ekki algilt, en streng-
irnir eru til.

Sölusýning

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

Sölusýning í dag
frá kl. 10 til 16.

Í dag efnum við til sölusýningar í 
verslun okkar í Nóatúni 4.
Þar gefst tækifæri til að skoða allt það 
nýjasta sem við bjóðum, m.a. 
uppþvottavélar sem fengu hæstu 
einkunn bæði hjá dönsku og sænsku 
neytendablöðunum, þvottavélar með 
sjálfvirkum kerfum, þurrkara með 
sjálfhreinsandi rakaþétti, hljóðlátasta 
blandarann frá Bosch og fleira og fleira.

Fjöldi tilboða í tilefni dagsins. 
Veittur verður verulega góður 
afsláttur.

Látið sjá ykkur og njótið dagsins með okkur. 
Það verður heitt á könnunni!

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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365.is      Sími 1817

Í DAG kl. 16:20

EINN STÆRSTI LEIKUR ÁRSINS Í ENSKA BOLTANUM

Rauðu djöflarnir í Manchester United taka á móti 
erkifjendunum frá Liverpool kl. 16:20 í dag.
Þetta er stórleikur sem þú vilt ekki missa af.

MAN. UTD.–LIVERPOOL

Körfubolti Íslenska karlalandsliðið í 
körfubolta lauk keppni á Evrópumót-
inu, Eurobasket, á fimmtudagskvöldið 
þegar liðið tapaði í framlengingu gegn 
firnasterku liði Tyrklands. 

Næsta Evrópumót fer fram eftir tvö 
ár og sögn Hannesar S. Jónssonar, for-
manns KKÍ, ætlar Ísland að vera aftur 
meðal þátttökuþjóða þar: „Menn ætla 
aftur 2017. Stefnan er sett á það,“ segir 
Hannes, en hann var nýlentur í Kaup-
mannahöfn með íslenska liðinu þegar 
Fréttablaðið heyrði í honum.

„Páll Kolbeinsson, yfirmaður afreks-
nefndar, hefur sett þetta sem formlegt 
markmið,“ bætir Hannes við og hlær, 
en Páll stóð við hliðina á formanninum 
er hann ræddi við blaðamann.

Takmarkið er samt í fullri alvöru að 
fara aftur á EM eftir tvö ár, en það 
verður erfiðara en síðast. Ísland 
fékk annan séns í annarri umferð 
undankeppninnar síðast þar sem 
það vann tvo leiki gegn Bretum. 
Næst verður enginn annar séns.

„Það verður ekki önnur 
umferð næst,“ segir 
Hannes. Þess í stað 
verður hefðbundin 
undankeppni með 
þremur 5-liða riðlum 
þar sem tvö lið komast 
beint áfram á Euro-
basket 2017.

„Á næsta ári er 
í síðasta sinn sem 
riðlarnir eru spilaðir í 
einum rykk frá ágúst til 
september. Hvernig 
undankeppnin verð-
ur kemur samt ekki 
endanlega í ljós fyrr 
en í desember.“

Craig Pedersen, 
Kanadamaðurinn 
sem hefur gert 
svo góða hluti með 

íslenska liðið, fór ekki leynt með það 
eftir síðasta leikinn á EM að hann vill 
halda áfram með liðið.

„Sá vilji er gagnkvæmur og menn 
eru búnir að fara yfir það. Allar líkur 
eru á að hann verði áfram með liðið. 
Gengið verður frá því á næstu vikum. 
Hann þarf aðeins að ganga frá þessu 
sín megin til að þetta gangi upp en 
báðir aðilar hafa hug á að starfa saman 
áfram,“ segir Hannes.

KKÍ fékk engan 1,7 milljarð króna 
fyrir að fara á Eurobasket eins og KSÍ 
fær fyrir að fótboltalandsliðið komst 
á Evrópumótið í Frakklandi. Því fer 
fjarri því körfuboltasambandið fékk 
nákvæmlega ekki neitt.

„Við erum mjög óánægð með það 
og finnst að FIBA eigi að koma 

betur að þessu á svona stór-
mótum. Það var komið til 
móts við okkur varðandi hluta 
af hótelkostnaðinum en við 
viljum meira. Það er kominn 

mikill peningur í gegnum sjón-
varpsréttinn og við viljum 

að liðin njóti góðs af 
því,“ segir Hannes, 
en sambandið fékk 
þó nokkrar millj-
ónir á þessu ári og 
því síðasta.

„V i ð  f e n g u m 
25 þúsund evrur 
(3,6 milljónir kr.) 

í afreksstyrk óháð 
Eurobasket á síðasta 

ári og aftur núna. Svo 
fáum við fimm þúsund 
evrur fyrir hvert yngra 
landslið sem við send-
um á stórmót þannig 
að í heildina fáum við 
45 þúsund evrur í ár 
(6,5 milljónir kr.) frá 
FIBA í ár. En það er 
óháð Eurobasket. - tom

Um helgina

olís-deild karla 

ÍBV                 24-26       Valur 
Markahæstir: Theodór Sigurbjörnsson 11/3, 
Nemanja Malovic 4 - Ómar Ingi Magnússon 
8/6, Guðmundur Hólmar Helgason 4 
ÍBV var lengst af með undirtökin en 
Valsmenn stálu sigrinum þökk sé 
frábærum lokakafla.

Pepsi-deild kvenna, laugardagur
16.00 fylkir - Kr Fylkisvöllur
16.00 Selfoss - Þór/KA JÁVERK-Völlurinn 
16.00 Stjarnan - uMfA Samsung-völlurinn 
16.00 breiðablik - ÍbV Kópavogsvöllur 
16.00 Valur - Þróttur Laugardalsvöllur
Olís-deild kvenna, laugardagur
13.30 Ír - Grótta Austurberg
14.00 fram - ÍbV Framhús 
15.00 fjölnir - HK ÍM Grafarvogi 
15.00 Afturelding - Valur N1-höllin
15.00 fH - KA/Þór Kaplakriki 
16.00 Haukar - Selfoss Schenker-höllin 
Olís-deild karla, sunnudagur
17.00 Akureyri - Valur KA-heimilið
Pepsi-deild karla
17.00 Víkingur - breiðablik Víkingsvöllur
17.00 leiknir - fjölnir Leiknisvöllur 
17.00 ÍA - Kr Norðurálsvöllurinn 
17.00 fH - ÍbV Kaplakriki
17.00 Valur - Keflavík Vodafone-völlurinn 
17.00 Stjarnan - fylkir Samsung-völlurinn 
Það helsta á Sportrásunum, laugardagur
11.35 Everton - Chelsea Sport 2
13.50 Arsenal - Stoke Sport 2 
13.50 C. Palace - Man. City  Sport 3 
13.50 Watford - Swansea Sport 4
16.20 Man. utd. - liverpool Sport 2 
18.25 Atlético - barcelona Sport 
18.40 Juventus - Chievo Sport 3 
Það helsta á Sportrásunum, sunnudagur
10.25 Verona - torino Sport
12.20 Sunderland - tottenham Sport 2 
15.55 lazio - udinese  Sport 3 
16.30 fH - ÍbV Sport/Sport 2
18.40 inter - AC Milan Sport 4 
20.20 broncos - ravens Sport 3 
21.00 Pepsi-mörkin Sport/Sport 2

Nýjast

Ógleymanleg vika að 
baki, svona getur lífið komið 
manni á óvart. Takk fyrir 
stuðninginn, kveðjurnar og 
minningarnar.
Hlynur Bæringsson 
@Hlynurb

Glódís færist nær titlinum 
Landsliðskonan Glódís Perla Viggós-
dóttir og stöllur hennar í Eskilstuna 
United færast nær sænska meistara-
titilinum í fótbolta. Í gærkvöldi vann 
Eskilstuna 0-2 sigur á Hammarby og 
náði þar með fjögurra stiga forskoti á 
meistarana í Rosengård þegar fjórum 
umferðum er ólokið. Glódís var á 
sínum stað í vörn Eskilstuna sem 
hefur haldið hreinu í þremur síðustu 
leikjum sínum. Glódís er á sínu fyrsta 
tímabili í atvinnumennsku en hún 
kom til Eskilstuna frá Stjörnunni 
fyrir tímabilið og festi sig strax í sessi 
hjá þessu sterka liði. Landsliðskonan 
hefur leikið alla 18 deildarleiki Eskil-
stuna á tímabilinu.

Pedersen 
verður áfram
Formaður KKÍ segir að það sé gagnkvæmur vilji  
til að halda samstarfinu við Craig Pedersen áfram.

Craig 
Pedersen

olís-deild kvenna 

Stjarnan        30-22       Fylkir 
Markahæstar: Sólveig Lára Kjærnested 
12/3, Helena Rut Örvarsdóttir 7 - Patricia 
Szölösi 10/6, Thea Imani Sturludóttir 6/1 
Silfurliðið frá því í fyrra átti ekki í 
miklum vandræðum með Árbæinga 
á heimavelli og vann öruggan sigur.

Efri hluti 
Haukar 2
Afturelding 2 
Valur        2 
ÍR 2  
FH                  2

Neðri hluti 
ÍBV 0 
Akureyri 0 
Fram 0 
Grótta 0 
Víkingur 0

Stjarnan skein skært í fyrsta leik vetrarins

stjörnusigur stjarnan vann öruggan sigur, 30-22, á fylki í fyrsta leik vetrarins í Olís-deild kvenna í handbolta í gærkvöldi. fréttablaðið/Anton brink
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Fótbolti Strákarnir okkar hafa séð til 
þess að landsleikjahlé er eitthvað sem 
íslenskir fótboltaáhugamenn hlakka 
nú til. En menn hlakka líka alltaf til 
næstu umferðar í ensku úrvalsdeild-
inni og sérstaklega þegar viðureign 
Man chester United og Liverpool er 
á dagskrá.

Leikurinn í dag er sögulegur  en 
í fyrsta sinn síðan enska úrvalsdeildin 
var stofnuð árið 1992 verður enginn 
heimamaður í liðunum. Og ekki nóg 
með það. Í fyrsta sinn í 16 ár mætast 
þessir erkifjendur án þess að máttar-
stólpar liðanna og leikjahæstu menn 
frá upphafi, Ryan Giggs og Steven 
Gerrard, verði með.

Tímarnir eru heldur betur breyttir 
enda streyma nú inn bestu leik-
menn heims í gámavís í vinsælustu 
fótboltadeild í heimi. Þegar Steven 
Gerrard spilaði sinn fyrsta leik fyrir 
Liverpool á móti Man. Utd í sept-
ember árið 1999 voru átta uppaldir 
leikmenn í liðunum tveimur. Gerr-
ard, Jamie Carragher (sem skoraði 
tvö sjálfsmörk í 3-2 sigri United í 
leiknum), Robbie Fowler og David 
Thompson voru allir í liði Liver-
pool en hjá Rauðu Djöflunum voru 
þeir Phil Neville, Nicky Butt, Ronnie 

Wallwork og Paul Scholes í liðinu.
Bæði lið unnu fyrstu tvo leiki sína í 
úrvalsdeildinni á þessu tímabili og 
það allt annað en sannfærandi. Bæði 
gerðu svo jafntefli í þriðju umferð-
inni áður en United tapaði gegn 
Swansea eftir að komast 1-0 yfir og 
Liverpool fékk skell gegn West Ham. 
Eins mikið og stuðningsmönnum 
beggja liða finnst gaman að gera grín 
að hvorir að öðrum verða bæði sett 
að átta sig á því að liðin þeirra eru 
ekki að spila nógu vel. Samtals eru 
þau aðeins búin að skora fimm mörk 
(Utd 3, Liv 2).

Liverpool verður án mannsins sem 
hefur haldið sóknarleiknum uppi, 
Brasilíumannsins Phillipe Coutinho, 
en hann tekur út leikbann. Belginn 
Christian Bent eke hefur farið rólega 
af stað og aðeins skorað eitt kolólög-
legt mark. Sigurmark á Old Trafford 
væri þó fljótt að koma honum á háan 
stall á Anfield.

Stóra sagan úr herbúðum Man-
chester United er markvarða-
málin. Líklega  eru (fáir) dagar Ser-
gio Romero  í byrjunarliðinu  taldir 
því David De Gea, sem átti að vera 
farinn til Real Madrid, skrifaði undir 
nýjan fjögurra ára samning í gær. 
Vandamál United hefur ekki verið 
varnarleikurinn eða markvarslan 
– nema á móti Swansea – en það er 
ekkert verra að fá einn besta mark-
vörð heims aftur í rammann. 

Enginn 
heimamaður, 
hvorugt liðið 
spilar vel
Man. Utd og Liverpool mætast í erkifjendaslag er 
enska úrvalsdeildin fer aftur af stað um helgina. Í 
fyrsta sinn í 16 ár verða hvorki Ryan Giggs né Steven 
Gerrard á vellinum í leik þessara liða og þá verða 
engir uppaldir leikmenn í liðunum. 

www.rekstrarland.is Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Samsettir fjáröflunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins 

Öflug fjáröflun 
fyrir hópinn
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Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi  
í síma 515 1100 eða næsta útibú Olís og leitið tilboða.

Fótbolti  Fimm leikir fara fram í 
nítjándu umferð Pepsi-deildar karla 
á sunnudaginn og hefjast þeir allir 
klukkan 17.00. Umferðin einkennist 
svolítið af því að liðin í efri hlutanum 
spila við liðin í þeim neðri og því er 
lítið um innbyrðis baráttu á toppi og 
á botni.

Nýliðar Leiknis halda lífsbaráttu 
sinni áfram, en þegar fjórir leikir eru 
eftir í deildinni er Breiðholtsliðið 
enn á lífi og rúmlega það. Leiknir á 
heimaleik á sunnudaginn gegn Fjölni 
sem hefur að litlu að keppa nema ná 
innri markmiðum sínum.

„Fjölnisliðið er gott og við verðum 
að bera virðingu fyrir því. Það lifir 
á því að vera mjög skipulagt og gera 
fá mistök. Við þurfum að undirbúa 
okkur fyrir það. Þetta er mjög gott 
lið en við hljótum að finna einhverja 
veikleika á því sem við reynum að 
keyra á,“ segir Davíð Snorri Jónasson, 
annar tveggja þjálfara Leiknisliðsins.

Leiknismenn eru í ellefta sæti, því 
næstneðsta, með 15 stig, þremur 

stigum frá Eyjamönnum. Leiknismenn 
hafa aðeins unnið einn leik síðan 
í maí og aðeins skorað eitt mark í 
síðustu fjórum leikjum. Það mark 
gerði Víkingurinn Halldór Smári 
Sigurðsson fyrir Breiðhyltinga er hann 
sparkaði boltanum í eigið net.

„Við erum ekki að skora nóg, 
það er rétt. En við erum að komast 
í fínar stöður. Við erum með fína 
fótboltamenn og því þurfum við bara 
að gera aðeins meira til að skora. Við 
erum búnir að spila fína leiki en ekki 
fá stig,“ segir Davíð, en hvernig er 
að halda hausnum á Leiknisliðinu í 
standi í gegnum svona erfiða tíma?

„Við reynum bara að hjálpast að í 
þessu. Við erum með skýr markmið 
fyrir okkur og reynum að komast 
nálægt þeim í hverjum leik. Við 
reynum bara að halda einbeitingu og 
stefna saman að sama markmiðinu. 
Takmarkið er einfalt fyrir okkur. Svo 
náttúrlega um leið og þú gefst upp 
sjálfur geturðu bara pakkað saman og 
farið heim,“ segir Davíð. – tom

Engin uppgjöf

Fjölnir vann Leikni í umtöluðum leik síðast þegar liðin mættust.

Líkleg byrjunarlið Manchester United og Liverpool

Brendan Rodgers er undir 
pressu eftir skellinn gegn 
West Ham en sigur á 
erkifjendunum myndi 
friða stuðningsmenn 
Liverpool og kaupa honum 
nauðsynlegan tíma. 

David De Gea

Matteo Darmian Chris Smalling Daley blind luke Shaw

bastian Schweinsteiger  Morgan Schneiderlin

Juan Mata Maroane Fellaini Memphis Depay

Wayne Rooney

Simon Mignolet

Jeo Gomez Dejan lovren Martin Skrtel Nathaniel Clyne

lucas

James Milner Emre can

Roberto Firmino Jordan ibe
Christian benteke
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Tómas Þór 
Þórðarson
tomas@365.is

Van Gaal þarf að kveikja í 
sóknarleik sinna manna sem 
hafa aðeins skorað þrjú mörk 
á tímabilinu og skapað fá færi 
í leikjum sínum. Er hinn 19 ára 
rándýri Frakki Anthony Martial 
lausnin á vanda United?

Brendan Rodgers er undir 
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Traustar sendingar hitta í mark
Við þekkjum vel að góð undirstaða skiptir öllu 
fyrir hraðar og öruggar sendingar.

Landflutningar eru stoltur stuðningsaðili 
barna- og unglingastarfs KKÍ.

Áfram Ísland!



ÚTSALA
HÚSASMIÐJUNNAR

FLÍSAR 30% • SMÁRAFTÆKI 25% • POTTAPLÖNTUR 20 - 50% • HANDVERKFÆRI 20%
GARÐSTYTTUR OG GARÐÁLFAR 40% • VERKFÆRATÖSKUR 35% • PARKET 15-20% 
TRÖPPUR OG STIGAR 20% • B&D RAFMAGNSVERKFÆRI 30% • GREINAKLIPPUR 
35% GARÐVERKFÆRI 30% • STANLEY LOFTPRESSUR 25% • RAFMAGNSVERKFÆRI 
20% • NILFISK HÁÞRÝSTIDÆLUR 20% • BÚSÁHÖLD 25% • PLASTKÖRFUR 
OG BOX 30% • ÝMIS BLÖNDUNARTÆKI 20-25% • VINNUFATNAÐUR 20-40% 
NORDLUX LJÓS 20%  • INNIGOSBRUNNAR 50% OG MARGT FLEIRA

ÞVOTTAVÉL
Electrolux, FW30L7120 
1200 snúninga
7 kg.      
1805690

HLEÐSLUBORVÉL
EPC12CAB, 12V, 2 rafhlöður
5245999

999 kr

FULLT VERÐ 1.579

CALIBER
VERKFÆRATASKA
N15S 15”
5024497

5.795 kr

FULLT VERÐ 9.229

HANDLAUGARTÆKI
Winny
7900012

64.900kr
76.900kr

9.995kr
14.519kr

ERIKA OG CALLUNA 3 stk.
aðeins laugardag og sunnudag meðan birgðir endast

HELGARSPRENGJA

999kr/3 stk
1.499kr

1.990 kr

FULLT VERÐ 2.679

ORKIDEA
11325000

HAUSTLAUKAR
Túlípanar 50 stk, Krókusar 50 stk
Páskaliljur 20 stk.

1.490 kr/pk

FULLT VERÐ 1.890

990 kr/m2

FULLT VERÐ 1.390HARÐPARKET
Eik, 3ja stafa
6 mm þykkt, 7 ára ábyrgð
146937

FLÍS
K, Grafito
30 x 60 cm
Frostþolin
8600710

2.300 kr/m2

FULLT VERÐ 3.289

INNIMÁLNING 10 LTR
Polytex 7 veggmálning
Litir: Hvítt, beinhvítt, ljós antik.
7119970-7119977

7.796 kr

FULLT VERÐ 10.395

Loftljós 25 cm
Nordlux Standard
6010913

STANLEY
SKRÚFJÁRNA- OG TOPPASETT
48 stk
5010168

1.806 kr

FULLT VERÐ 2.779

STANLEY
SMÁHLUTABOX
5024822

6.997 kr

FULLT VERÐ 9.995

BORVÉL B&D
KR504CRE, 500W - HÖGG
5245599

6.297 kr

FULLT VERÐ 8.995

STINGSÖG B&D
KS500, 400W
5246011

Hillurekki Strong 175
Stærð: 180x90x45 cm
5 hillur, hver hilla ber 175 kg
Litur: Galv
5803673

LEIKHÓPURINN LOTTA 
SKEMMTIR Í DAG
Leikhópurinn Lotta skemmtir í 
Blómavali Skútuvogi kl. 14:00 í dag.

POTTJÁRNSPOTTUR
Arome, 30 cm, 5,2 ltr
2006779

7.697 kr

FULLT VERÐ 10.995

HITABYSSA
KX1692, 1600W, 130 - 560°C,
200/400L/mín,taska fylgir
5245418

Ný sending
af hillurekkum
mikið úrval

MATAR- OG  
KAFFISETT F/4, 20 stk
Hvítt/svart, ferkantað/kringlótt
2201166-9

5.990 kr

FULLT VERÐ 12.990

11.999 kr

FULLT VERÐ 15.999

1.199 kr

FULLT VERÐ 1.499

5.995kr
Frábært verð 3.996 kr

FULLT VERÐ 4.995

799 kr

FULLT VERÐ 1.599

ÁSTARELDUR
11328305

FRYSTIKISTA
G115, 103 ltr A+
1805483

33.117 kr

FULLT VERÐ 39.900

ÞURRKARI
EDC1072LDW
7 kg
1805568

56.490 kr

FULLT VERÐ 64.900
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7.697 kr

FULLT VERÐ 10.995

HITABYSSA
KX1692, 1600W, 130 - 560°C,
200/400L/mín,taska fylgir
5245418

Ný sending
af hillurekkum
mikið úrval

MATAR- OG  
KAFFISETT F/4, 20 stk
Hvítt/svart, ferkantað/kringlótt
2201166-9

5.990 kr

FULLT VERÐ 12.990

11.999 kr

FULLT VERÐ 15.999

1.199 kr

FULLT VERÐ 1.499

5.995kr
Frábært verð 3.996 kr

FULLT VERÐ 4.995

799 kr

FULLT VERÐ 1.599

ÁSTARELDUR
11328305

FRYSTIKISTA
G115, 103 ltr A+
1805483

33.117 kr

FULLT VERÐ 39.900

ÞURRKARI
EDC1072LDW
7 kg
1805568

56.490 kr

FULLT VERÐ 64.900



Farðu hlustaðu lestu horFðu

Dögurður og gatoraDe Mála suMarbústað tónleikar á akranesi

Um helgina, af hverju ekki að …

Í dag fer ég í dögurð hjá stórvini mínum 
Njalla sem á afmæli og við horfum á 
leikinn og svo afmæli hjá öðrum meistara 
um kvöldið. Morgundagurinn fer í sána, 
„recovery“ og Gatorade-þamb.

atli Már steinarsson, útvarpsmaður steinunn Camilla stones, söngkona bjartmar guðlaugsson, listamaður

Ég ætla að mála sumarbústað ef veður 
leyfir, pensill í einni og bjór í hinni, 
heitur pottur i íslenskri náttúru, grill 
og með því. Á sunnudaginn er ég að 
vinna enda allt á milljón þessa dagana 
við að undirbúa plötuna hennar Öldu 
Dísar sem kemur út fyrir jól.

á sýninguna Afreks-
konur í Ráðhúsi 
Reykjavíkur sem 
haldin er í tilefni 
100 ára afmælis 
kosningaréttar 
kvenna

á skemmtilegustu 
lög hljómsveitar-
innar Nýdanskrar 
í Hörpu á laugar-
dagskvöld.

Ljósmóðir af guðs 
náð eftir finnsku 
skáldkonuna Katja 
Kettu en hún hefur 
heillað lesendur 
víða um lönd með 
þessari mögnuðu 
skáldsögu.

á leikritið Í hjarta 
Hróa hattar sem 
frumsýnt er um 
helgina í Þjóðleik-
húsinu.

Helgin fer í það að mála myndir, klára 
nokkur ný lög og texta, passa Maríu 
Björt barnabarnið mitt og halda tónleika 
í Vitakaffi á Akranesi laugardagskvöldið. 
Tónleikarnir byrja kl. 22.00 og standa til 
miðnættis. Þar mun ég fara yfir ferilinn 
og segja lífsreynslutengdar lygasögur.

S ýningin hefur verið 
rúm tvö ár í vinnslu 
og segir Ásta að hana 
hafi langað til þess að 
vekja athygli á rétt-
indum og stöðu þeirra 
barna á Íslandi sem 

búa við vanrækslu, ofbeldi og/eða 
fátækt.

„Eftir að hafa lesið mikið um 

fátækt á Íslandi og að börn væru 
vanrækt, fátæk og beitt ofbeldi fór 
ég að velta því fyrir mér hvað ég gæti 
gert,“ segir Ásta en sýningin er byggð 
á sönnum reynslusögum barna og 
sýna myndirnar  ímyndaðar óskir 
barnanna.

Hún segir verkefnið vissulega hafa 
verið krefjandi og á tímum erfitt 
en hvatinn hafir verið að stuðla að 

fræðslu og forvörnum. „Krakkar 
geta komið á sýninguna og ef þau 
þurfa hjálp geta þau sett nafnið sitt 
og símanúmer á lítinn miða og þá 
verður haft samband við þau og 
þeim veitt ráðgjöf,“ segir Ásta en 
líkt og áður sagði er sýningin unnin í 
samstarfi við Barnaheill og er haldin 
í tilefni af 25 ára afmæli Barnasátt-
mála Sameinuðu þjóðanna.

Sögurnar eru margar hverjar 
átakanlegar og eru þær unnar upp 
úr beinum tilvitnunum í börnin og 
ímyndaðar óskir þeirra. „Ein átta ára 
gömul stelpa sagði orðrétt: Ég var 
heppin að vera ekki unglingur, því 
þá hefði ég getað fengið barn í mag-
ann. Óskin hennar var sú  að hún 
vildi vera orðin fullorðin. Hún vildi 
bara komast í burtu frá heimili sínu 

af því hún vildi ekki búa þar lengur.“
Í lok sýningarinnar hafa börnin 

kost á að festa sínar óskir á óskatré 
og hvetur Ásta foreldra til að aðstoða 
börnin við að skoða sýninguna og 
skrifa óskir sínar á miða.

Sýningin verður opnuð í Gerðu-
bergi klukkan 14.00 í dag og stendur 
þar yfir í þrjá mánuði. 
gydaloa@frettabladid.is

Langaði að leggja sitt á vogarskálar
Í dag verður opnuð í Gerðubergi ljósmyndasýningin Óskir íslenskra barna. Sýningin er samstarfsverkefni ljósmyndarans ástu kristjánsdóttur, 
Barnaheilla – Save the Children á Íslandi og steinunnar hauksdóttur sem sá um uppsetningu, búninga og gerð sérstaks óskatrés.

Hér má sjá Ástu við tvær af myndunum tíu sem verða á sýningunni. Verkin byggja á óskum íslenskra barna. Fréttablaðið/Vilhelm
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afsláttur
af öllum nike vörum
Frá fimmtudegi
til sunnudags 

20% 
Í tilefni opnunar glæsilegrar
Nike deildar í útilíf smáralind

Nike dagar

*

*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

Tilboðið

gildir í öllum

verslunum

Útilífs

Í dag kl. 12-15:
Íþróttakonur frá Nike verða á staðnum og sýna
Nike PRO „Tights of the month“ í fyrsta sinn ásamt
því að bjóða fram sérfræðiþekkingu sína á Nike.



Þátturinn The Biggest 
Loser hefur skapað 
þá hugmynd að það 
sem feitt fólk þurfi sé 
bara að láta öskra svo
lítið á sig.“ Þetta segir 
Ragen Chastain, 38 ára 

baráttukona fyrir líkamsvirðingu og 
heilsu í öllum stærðum. Eftir mánuð 
keppir hún í hálfri Járnmanns
keppni, hún er að æfa til að hlaupa 
heilt maraþon og hún hefur skráð 
sig til keppni í heilum Járnmanni á 
næsta ári.

Hún hefur fengið líflátshótanir 
og hatursbréf fyrir baráttu sína en 
lætur það ekki stöðva sig. Hún er 
alin upp í Austin í Texas og er vænt
anleg hingað til lands til að flytja 
erindi á þriðju Inter national Weight 
Stigmaráðstefnunni næstkomandi 
föstudag.

Áráttukennd megrun
„Sem barn skilgreindi ég mig sem 
feita. En þegar ég horfi til baka sé ég 
barn sem var vissulega aðeins stærra 
en hinir en mér gekk vel í íþróttum 
og var ekki strítt eins og öðrum 
feitum krökkum sem gekk verr að 
hreyfa sig. Ég byrjaði í raun ekki að 
þyngjast af viti fyrr en ég fór í fyrstu 
megrunina.“

Ragen var átján ára og á leið í fram
haldsskóla þegar hún byrjaði í fyrstu 
alvarlegu megruninni. Hún svelti sig 
og æfði af miklu offorsi. Á endanum 
missti hún meðvitund á hlaupabretti 
og var flutt með hraði á sjúkrahús. 
„Varðandi átröskun eru það genin 
sem hlaða byssuna en umhverfið sem 
tekur í gikkinn. Ég hafði ekki hugsað 
um megrun fram að þessum tíma
punkti en allt í einu hugsaði ég ekki 
um neitt annað.“

Þegar vítahringurinn var rofinn fór 
Ragen hins vegar að þyngjast hratt 
aftur. „Á meðan ég var í meðferð við 
átröskuninni voru aðrir læknar að 
segja mér að ég þyrfti að léttast til að 
vera heilbrigð. Þarna fór tilvera mín 
að snúast um megrunarkúra, suma 
ráðlagða af læknum eða samtökum 
á borð við Weight Watchers.  Ég léttist 
í styttri tíma en þyngdist alltaf aftur, 
og oftast um meira en ég hafði misst.“

Heilsa í öllum stærðum
Ragen ákvað að rannsaka hver væri 
besti megrunarkúrinn fyrir sig. 
„Rannsóknin leiddi í ljós að það var 
ekki einn einasti kúr þar sem meira 
en brot af þátttakendum léttist til 
langs tíma. Kannski þrjú til fimm 
prósent. Og þeir voru að missa eitt til 
tvö kíló sem er ekkert. Ég gæti misst 
það við að fara í klippingu.

Svo ég gerði mér grein fyrir því að 
það var engin ástæða til að trúa því 
að megrunarkúrarnir mínir myndu 
virka. Allir voru að upplifa það sama 
og ég. Þeir léttust tímabundið en 
þyngdust fljótlega aftur. Það var þá 
sem ég kynntist hugmyndinni um 
heilsu í öllum stærðum.“

Hún segir hugmyndina hafa verið 
fjarstæðukennda í fyrstu. „Ég hafði 
ekki einu sinni hugleitt að ég ætti 
að einbeita mér að heilsunni en 
ekki líkamsstærðinni. En þessi hug
myndafræði snýst um að borða það 
sem nærir þig og hreyfa þig þannig 
að þér líði vel. Þyngdin er ekki mæli
kvarði á hversu verðugur þú ert sem 
manneskja.“

Niðurlægð í danskeppni
Barátta Ragen fyrir betri framkomu 
við feitt fólk hófst þegar hún tók þátt 
í danskeppni fyrir tíu árum. Þá hafði 
hún æft samkvæmisdansa um nokk
urra mánaða skeið. „Dómararnir 
sögðu að hæfileikar mínir færu til 
spillis vegna þess að ég er feit. Einn 
dómarinn sagði líka að hún hefði 
ekki þolað að horfa á mig. Ég hafði 
ætlað mér að vera feitur dansari en 
áttaði mig á því að til þess yrði ég að 
vera feitur aktívisti.

Það að breyta viðhorfinu til 
þyngdarinnar lagaði ég líka sam
band mitt við hreyfingu. Ég var allt
af að hreyfa mig til að breyta stærð 
líkamans og lögun en núna hreyfi ég 
mig til að setja mér markmið, til að 
skemmta mér og til að líða vel.“

Síðastliðin fjögur ár hefur hún 
helgað sig alfarið baráttu sinni ↣

Ragen Chastain er búsett í Los Angeles í Bandaríkjunum en er væntanleg hingað til lands á föstudag til að fjalla um fitufordóma.

Morðhótanir 
eru daglegt brauð
Ragen Chastain vill vekja athygli á misrétti sem feitt fólk verður fyrir. 
Hún lifir heilbrigðu lífi og hefur meðal annars gengið heilt maraþon í 
hellidembu og skítakulda til að sigrast á eigin takmörkum.

Snærós 
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

Ég hafði ekki 
einu sinni 
hugleitt að 
Ég ætti að 
einbeita mÉR 
að heilsunni 
en ekki líkams
stæRðinni.

Ég hafði ekki 
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af útgjöldum 
ríkja til heil-
brigðismála 

Erfitt er að meta nákvæmlega 
heildarkostnaðinn (WHO, 2006). 

Úthúðaði feitu fólki í myndbandi á netinu 
„Ef ég móðga þig þannig að þú 
ákveður að grenna þig aðeins, þá get 
ég lifað með því,“ segir uppistandar-
inn og leikkonan Nicole Arbour, sem 
gaf út myndband á YouTube þann 
3. september sem heitir Dear Fat 
People. Myndbandið er sex mínútur 
að lengd, þar sem uppistandarinn 
segir feitu fólki að grenna sig í löngu 
máli. „Ég get alveg sofið á nóttunni.“

Yfir tuttugu milljón manns hafa 
horft á myndbandið á Facebook-síðu 
hennar, en ein milljón á YouTube-
síðunni. Margir hafa gefið út eigin 
myndbönd þar sem þeir gagnrýna 
orð Arbour, meðal annars Whitney 
Way Thore, raunveruleikasjónvarps-
stjarna úr þáttunum My Big Fat 
Fabulous Life. Myndbandið hefur 
fengið mikla gagnrýni á netmiðlum, 
og fréttamiðlar á borð við CNN, BBC 
og Huffington Post fjallað ítarlega 
um málið. Samfélagsmiðlar vestan-
hafs loguðu eftir útgáfu myndbands-
ins og var Arbour meðal annars 

sökuð um að ýta undir fordóma í 
garð feitra.

Ljóst er að Nicole Arbour hefur 
aldrei vakið jafn mikla athygli og nú, 
þrátt fyrir að hafa reynt fyrir sér í 
skemmtanabransanum um nokkra 
hríð, fyrir það að níðast á feitu fólki í 
sex mínútur á netinu.

Ragnheiður M. Kristjónsdóttir, 
þýðandi og fyrrverandi blaða-
maður, var eitt sinn í yfir-

þyngd, en tók sig á og er nú talsvert 
grennri. Hún segist hafa fundið fyrir 
fitufordómum. „Einn góðan veðurdag 
görguðu ungir menn í bíl „fitubolla!“ 
á mig þar sem ég gekk í makindum 
mínum í Vesturbænum. Mér brá smá 
því mér fannst ég satt að segja bara 
nokkuð mikil pæja í nýjum jakka og 
gallabuxum,“ útskýrir Ragnheiður og 
heldur áfram:

„Eitt sinn hitt ég gamlan félaga 
á djamminu sem ég hafði nýlega 
hitt í sjoppuferð. Hann sagði mér í 
óspurðum fréttum að ástæða þess 
að ég væri feit væri sú að ég væri of 
mikið í sjoppum. Þrátt fyrir þessar 
sögur, og nokkrar í viðbót, þá hef ég 
ekki oft orðið vör við opinskáa fitu-
fordóma í minn garð heldur kannski 
oftar skynjað þá, eða fundist ég 
skynja þá. Ég hef einnig verið með 
fitufordóma fyrir sjálfri mér. Þess má 
geta að ég komst ekki í ofþyngd fyrr 
en á fullorðinsárum og hef eflaust 
aðra sögu að segja en þeir sem glímdu 
við ofþyngd frá unga aldri.“

Oft er talað um að of feitum séu 
síður boðin hærri laun, betri stöður, 
og þar fram eftir götunum. Heldurðu 
að ofþyngd sem þú glímdir við á 
árum áður hafi aftrað þér frá því að 
sækja tækifæri, til dæmis í vinnu?

„Í mínu tilfelli hefur ofþyngd vafa-
laust aftrað mér frá því að sækja tæki-
færi, bæði hvað varðar vinnu og hitt 
kynið því mig vantaði sjálfstraustið. 
Mér er minnisstætt þegar ég var spurð 
um heilsufar mitt í atvinnuviðtali en 
þar sem ég var heilsuhraust kona á 
besta aldri gat ég ekki annað en tengt 
þessa spurningu við aukakílóin,“ segir 
Ragnheiður, hún segist þó hafa fengið 
sína mestu stöðuhækkun þegar hún 
var í talsverðri ofþyngd.

„Þess má reyndar geta að ég hafði 
unnið þar lengi og sannað mig.“

Upplifðir þú að almennt væri skot-
leyfi á feita eða að fólki í kringum þig 
þætti óþægilegt að ræða við þig um 
þessi mál? „Mér fannst frekar að fólki 
þætti óþægilegt að ræða þessi mál við 
mig en það eru alltaf einhverjir sem 
láta allt flakka og þá gjarnan undir 
formerkjum „hreinskilni“. Sem betur 
fer hafði ég líka oft á tilfinningunni 
að sumu fólki væri nákvæmlega sama 
hvað ég væri þung. Einn maður vin-
konu minnar tók ekki eftir því að ég 
væri búin að léttast fyrr en 20 kíló 
voru fokin. Það finnst mér æði,“ segir 
Ragnheiður og hlær.

Hún segir fólk gjarnan hafa verið 
að gefa henni ráð, óumbeðið, þegar 
hún var í ofþyngd. „Ég fékk alls kyns 
ráð. Vinsælast var að benda manni 
á að fara út að ganga því það vita 

Ragnheiður M. Kristjónsdóttir

Sú hugmynd virð iSt ríkj andi að það 
megi áreita feitt fólk. það Sé því í raun 
fyrir beStu. með ofbeldi Sé því komið í 
Skilning um að það þurfi að létta Sig.

gegn fitufordómum. Hún kemur 
fram á ráðstefnum og skrifar pistla. 
Hún hefur mætt mikilli mótspyrnu, 
sérstaklega frá nettröllum sem ganga 
langt yfir öll mörk í gagnrýni sinni.

Nákvæmar morðhótanir
„Það er stórt samfélag á netinu sem 
þrífst á því að áreita feitt fólk, og það 
er mjög gott í því. Það var 150 þúsund 
manna hópur á Reddit sem hafði 
þann eina tilgang að hata feitt fólk. 
Þaðan fæ ég marga tölvupósta um að 
ég eigi að drepa mig.

Ég fæ líka almennar líflátshót-
anir frá fólki sem segist ætla að berja 
mig svo fast í magann að ég drepist. 
Svo fæ ég mjög nákvæmar hótanir 
frá fólki sem veit hvar ég mun næst 
koma fram opinberlega og segist ætla 
að skjóta mig. Það er mjög óþægilegt 
þegar einhver hefur sagst ætla að 
drepa mig akkúrat klukkan korter í 
sjö á einhverri ráðstefnu. Þá fylgist 
maður vel með klukkunni.“

„Hei, feita tík“
Ragen segir að hún verði samt aldrei 
fyrir meiri áreitni á opinberum vett-
vangi en einmitt þegar hún er að 
hreyfa sig. „Þegar ég var að æfa mig 
fyrir maraþonið sá ég einu sinni bíl 
leggja við hliðina á mér. Ég heyrði 
farþegann öskra „hei, feita tík“ og 
sneri mér við, því viðkomandi hlyti 
að vera að tala við mig. Það sátu tveir 
fullorðnir menn í bílnum og köstuðu 
í mig eggjum.

Þegar ég tilkynnti að ég ætlaði í 
Járnmanninn sendu tveir aðilar mér 
póst og sögðust ætla að skrá sig í 
keppnina svo þeir gætu drekkt mér 
í sundinu.“

Hún segir feitt fólk almennt verða 
fyrir mikilli áreitni á opinberum 
vettvangi. „Það er sama fólk sem fer 
á netið og spyr af hverju feitt fólk 
hreyfi sig ekki meira og öskrar svo á 
okkur þegar við erum úti að hlaupa. 
Sú hugmynd virðist ríkjandi að það 
megi áreita feitt fólk. Það sé því í 
raun fyrir bestu. Með ofbeldi sé því 
komið í skilning um að það þurfi að 
létta sig.“

Fitufordómar kerfisbundnir
Hún segir fitufordóma hafa ýmsar 
birtingarmyndir og sumir séu kerfis-
lægir. „Það eru til góðar rannsóknir 
sem sýna að feitt fólk er síður ráðið 
í störf og fær lægri laun en mjói 
samstarfsfélagi þeirra, óháð hæfni. 
Svo eru miklir fitufordómar í heil-
brigðiskerfinu. Feit manneskja sem 
fer til læknis má búast við því að vera 
greind sem feit og send í megrun á 
meðan mjó manneskja með sömu 
kvilla fær lyf eða meðferð sem hæfir 
sjúkdómnum. Það eru til fatafram-
leiðendur, eins og Abercrombie & 
Fitch, sem stæra sig af því að fram-
leiða ekki föt fyrir feitt fólk. Eins og 
það geri merkið kúl.

Markmið mitt með baráttunni er 
að allir hafi aðgang að góðum upp-
lýsingum um heilsu og fái frelsi til 

að velja sjálfir. Í Bandaríkjunum er 
í gangi stríð gegn offitu. Þyngd fólks 
er ekki lengur einkamál heldur mega 
allir hafa skoðanir á því. Okkur er 
kennt að þungir séu dragbítar á 
samfélaginu og sem samfélag höfum 
við ákveðið að feitir eigi skilið verri 
framkomu.“

Lætur hótanir ekki stöðva sig.
Þrátt fyrir að Ragen upplifi vissu-
lega óþægindi vegna líflátshótana 
og áreitni hefur hún þetta um þær 
að segja: „Ef einhver gerir alvöru úr 
hótunum sínum og drepur mig vona 
ég að það verði til vakningar um að 
við verðum að hætta að koma fram 
við feitt fólk eins og gert er í dag. Ég 
vona að það hvetji annað feitt fólk 
til að stíga fram og segja hingað og 
ekki lengra. Ég myndi samt ekki vilja 
nota orðið píslarvottur, þetta er bara 
eitthvað sem ég hugsa um ef einhver 
fylgir hótununum eftir.“

Eins og áður segir er hún nú á fullu 
að æfa fyrir maraþon og Járnmann-
inn. „Ég get farið í splitt og pressað 
400 kíló með löppunum. Ég elska að 
hreyfa mig. Ástæðan fyrir því að ég 
tek þátt í maraþoninu og Járnmann-
inum er að mig langar að stíga út fyrir 
þægindasvæðið mitt. Alla ævi hafði 
ég gert hluti sem ég var góð í og mér 
fannst vanta að ég þyrfti virkilega að 
kljást við eitthvað og vera lélegust. 
Það er kannski ekki skemmtilegt á 
meðan á því stendur, en þetta snýst 
um glansandi medalíuna í lokin.“

Árið 2007 

87.778 
fullorðnir á aldrinum 18-79 
ára eru of þungir hér á landi 

↣

Margir höfðu skoðun á vextinum 

Nicole Arbour

ég fékk allS kynS 
ráð. vinSælaSt var 
að benda manni á að 
fara út að ganga því 
það vita auðvitað 
allir að ekkert lætur 
40–50 aukakíló hverfa 
hraðar en hreSSileg 
ganga. 

auðvitað allir að ekkert lætur 40–50 
aukakíló hverfa hraðar en hressileg 
ganga. 

Þar sem ég stóð við kaffivélina í 
vinnunni benti kona ein mér góð-
fúslega á það að með aukinni vatns-
drykkju væri hægt að léttast um tvö 
kíló á ári. Ég hitti eitt sinn líkams-
ræktaróðan frænda minn á djamm-
inu sem sagði mér í trúnaði að það 
gengi ekki fyrir mig að vera svona 
feit. Hann yrði bara að taka mig í 
strangt æfingaprógramm. Svo má 
auðvitað ekki gleyma gullmolanum 
sjálfum; hinum gullna meðalvegi. 
„Það eina sem þú þarft að gera er að 
borða minna og hreyfa þig meira,“ 
sem er ekki aðeins ein mesta lygi og 
misskilningur allra tíma, heldur frasi 

sem fær mig til að langa að meiða 
fólk. Ég hef fengið mjög margar óum-
beðnar ráðleggingar en ég man þær 
sem betur fer ekki allar.“ Hún segist 
líka hafa upplifað það sterkt, bæði 
í ofþyngd og eftir að hún grenntist, 
að fólk sem sjálft hefur ekki þurft 
að glíma við offitu hafi oftast ekki 
hundsvit á því sem það leggur til 
málanna en hafi miklar skoðanir.

Fannst þér þú vera dæmd þegar þú 
gekkst inn á veitingastaði eða inn í 
fatabúðir þegar þú varst of þung? 

„Mér finnst allur gangur á því en 
persónulega fannst mér erfiðara að 
fara inn á veitingastaði en í fataversl-
anir hvað varðar viðmót. Aftur á móti 
hefur oft verið alveg ferlega erfitt og 
leiðinlegt að kaupa sér föt – ekki síst á 
þeim tíma sem lítið var um verslanir 
með föt í stærri stærðum og sniðum 
sem henta feitara fólki,“ útskýrir 
Ragnheiður.

„Svo finnst mér líka krúttlegt að 
segja frá því að ég lenti nokkrum 
sinnum í því þegar ég var í ofþyngd 
að ókunnugar konur komu til mín og 
slógu mér gullhamra fyrir klæðaburð 
eða útlit. Kannski hefur þeim fund-
ist að sæta feitabollan þyrfti á því að 
halda. Hver sem ástæðan var þótti 
mér vænt um það. Annað sem ég tók 
nokkrum sinnum eftir er að einhverj-
um karlmönnum sem virtu mig ekki 
viðlits þegar ég var feit fannst ég mun 
áhugaverðari manneskja eftir að ég 
grenntist.“

43.860 
fullorðnir á aldrinum 
18-79 ára eru of feitir

Þetta jafngildir því að rúmlega 

60% 
Íslendinga  
séu yfir kjörþyngd

Heildarkostnaður af offitu og 
fylgikvillum hennar er u.þ.b.

∙ Rannsóknir sýna að heilbrigðiskostnaður eykst með hækkandi líkams-
þyngdarstuðli þjóða (WHO, 2006)∙ Talið er að um fimmta hvert barn og unglingur í Evrópu  
sé yfir kjörþyngd (WHO, 2006)

BMi-stuðull er mælikvarði á þyngd eða massa miðað við hæð  
Hann er reiknaður með því að deila massa einstaklings í kílóum með 
líkamshæðinni í metrum í öðru veldi, það er þyngd(kg)/hæð(m)2.

KjörÞyngd Miðast við

BMI 18,5± 24,9
ofÞyngd 

25± 29,9
offita 

BMI 30 
eða hærraSamkvæmt skilgreiningum Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar. 

tíðni offitu meðal kvenna 
greinist mest á aldrinum 

70± 79 ára 
á Íslandi

6% 
tíðni offitu meðal karla 
greinist mest á aldrinum 

50± 59 ára 
á Íslandi
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INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
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ENERGETICS LOLITA 
Æfingatoppur með léttum stuðningi. 
DRY PLUS efni. Litir: Rauður, svartur. 
Dömustærðir.

ENERGETICS PREY
Hlýrabolur úr Dry Plus efni með 
góðri öndun. Litir: Rauður, svartur. 
Dömustærðir.

ENERGETICS RIFT 
Æfingabuxur úr Dry Plus efni. 
Litur: Svartar. Dömustærðir.

3.990
2.9902.990 5.990

ENERGETICS PANAMA
Æfingabolur úr DRY Plus efni með 
góðri öndun. Litir: Rauður, svartur. 
Dömustærðir.

NIKE  TASKA
Íþróttatöskur. Litir: Rauð, 
svört, blá. Stærð: M.

3.490

Dömustærðir.

7.990
Energetics
æfingaskór

FRÁBÆRT 
VERÐ!

RJR NEOPRENE
Handlóðasett, 1,5-5 kg.

RJR JÓGADÝNA
RJR jógadýna 6 mm, 
170 x 60 cm.

RJR NUDDRÚLLA
Nuddrúlla, 30 cm löng, 
15 cm í þvermál

RJR JÓGAHANDKLÆÐI
RJR jógahandklæði, blátt.

4.9904.990

7.990

Flott úrval af æfingafatnaði og 
fylgihlutum á frábæru verði!

MEÐ STÆL

RÆKTAÐU
LÍKAMANN

2.990

svört, blá. Stærð: M. 170 x 60 cm.500
VERÐ FRÁ:

kr.
kg

ENERGETICS CATENA
Léttir æfingaskór. 
Dömustærðir.



Fyrst þetta gerðist þá er 
ég ofboðslega þakklátur 
fyrir hvar ég var staddur,“ 
segir Friðleifur Friðleifs-
son sem varð fyrir því í 
júlí síðastliðnum að  fá 
skyndilegt hjartastopp 

í svefni á heimili sínu. Friðleifur er 45 
ára gamall hlaupari og í besta formi 
lífs síns. „Margir hafa furðað sig á því 
að þetta hafi komið fyrir einstakling 
í mínu formi en þetta er eitthvað sem 
getur komið fyrir alla,“ segir Friðleifur 
sem á að baki glæsilegan hlaupaferil og 
hefur tekið þátt í fjölmörgum hlaupum 
og maraþonum undanfarin ár með 
góðum árangri.

Friðleifur starfar hjá Iceland Seafood 
og vegna vinnu sinnar ferðast hann 
töluvert til annarra landa. Það var því í 
raun lán í óláni að hann var heima við 
hlið eiginkonu sinnar þegar  hjartað 
stöðvaðist en ekki einn á hótelherbergi 
erlendis. „Þá sæti ég ekki hér,“ segir 
hann. „Ég var bara ótrúlega heppinn.“

Friðleifur rifjar upp aðfaranótt föstu-
dagsins 17. júlí þegar hann fékk hjarta-
stopp. „Ég fór að sofa á fimmtudags-
kvöldi og leið bara vel, ekkert var að 
angra mig. Síðan vakna ég bara í raun 
og veru uppi á spítala morguninn eftir 
og ég man ekkert hvað gerðist þarna 
á milli. Allt sem ég er að segja frá er 

komið frá fólkinu sem var í kringum 
mig og hefur sagt mér hvað gerðist,“ 
segir hann.

Stuðaður í gang á gólfinu heima
„Konan mín sem er hjúkrunarfræðingur 
vaknaði við það að ég gaf frá mér stök 
hávær öndunarhljóð og hún áttar sig á 
að eitthvað er að. Hún sér og finnur að 
ég er stífur, blár, púlslaus og sýni engin 
viðbrögð og byrjar þá strax að hnoða og 
blása mig. Elsti strákurinn okkar vaknar 
líka við þessi hljóð og umgang frá 
svefnherberginu.“ Sonurinn hringdi á 
Neyðarlínuna og sjúkraflutningsmenn 
og lögregla voru komin á staðinn eftir 
um 6 mínútur. Þetta gerðist snemma 
um morgun og þeir voru fljótir á stað-
inn þó svo að heimilisfólkinu hafi þótt 
þetta heil eilífð. Friðleifur hafði þá verið 
í hjartastoppi allan tímann og ekki sýnt 
nein viðbrögð, en eiginkona hans hélt 
áfram að hnoða hann þann tíma. „Þegar 
sjúkraflutningamennirnir komu, þá 
tóku þeir við endurlífgunarferlinu og 
stuðuðu mig í gang á gólfinu heima hjá 
mér. Þá var mér að sjálfsögðu ekið með 
hraði á spítalann. Strákarnir mínir voru 
ótrúlega duglegir á meðan á þessu stóð, 
því það er örugglega ekki auðvelt að 
sjá heimilið fyllast af sjúkraflutninga-
mönnum og lögreglu eldsnemma á 
föstudagsmorgni til að koma pabba til 
bjargar.“

Vaknaði á spítala
„Það var mjög skrýtið að vakna í rúmi 
á spítala og átta sig á því hvar maður 

Þakklátur  
fyrir að ekki fór verr
Friðleifur Friðleifsson fékk óútskýrt hjartastopp í svefni á heimili 
sínu og svo aftur daginn eftir. Það varð honum til lífs að eiginkona 
hans vaknaði við hljóð sem komu frá honum. Friðleifur á að baki 
farsælan hlaupaferil en ekki er hægt að tengja hjartastoppið við álag 
vegna hlaupa eða vinnu. Hann hvetur alla til að læra skyndihjálp.

Friðleifur í CCC-fjallahlaupinu á Mont 
Blanc 2013. 

Friðleifur telur sig lánsaman að 
hafa verið á heimili sínu þegar 

hann fékk hjartastoppið en ekki er-
lendis einn á hótelherbergi en hann 

ferðast mikið vegna starfs síns.  

Ég var sendur í allar 
mögulegar rannsóknir 
en niðurstaðan er 
einFaldlega sú að 
það er engin augljós 
skýring á þessu. 
Færustu hjartalæknar 
lsh gátu ekki tengt 
þetta stopp við hlaupa
æFingar, Frekar en 
vinnuálag eða því um 
líkt.

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

veginum auk þess að hlaupa nokkur 
maraþon erlendis. Tveimur vikum 
fyrir hjartastoppið hljóp hann ásamt 11 
öðrum hlaupurum hringinn í kringum 
landið fyrir átakið Útmeðʼa. Vegna 
hlaupaferilsins hafa margir haldið að 
hjartastoppið hafi komið að völdum 
ofþjálfunar. „En það er engin tenging 
þar,“ segir hann.

Hjálpaði að vera í góðu formi
Friðleifur segist hafa einsett sér að vera 
jákvæður eftir þessa reynslu og nýta 
sér hana til góðs. Það að hafa verið í 
svo góðu formi hafi hjálpað honum 
að jafna sig fljótt. „Ég er ótrúlega þakk-
látur fyrir að vera á lífi. Ég gat farið að 
vinna fljótt aftur og fara í göngutúra 
en er ekki farinn að hlaupa enn. Ég 
mun gera það en þá ætla ég ekki að 
vera í kappi við klukkuna enda ef til 
vill óþarfi. En það er mikið félagslíf 
í kringum hlaupin og skemmtilegur 
félagsskapur.“

Hann segir að það hafi einnig skipt 
miklu máli að reyna að vera andlega 
sterkur, og líta jákvætt á þetta. „Ég fékk 
bæði líkamlega og andlega hjúkrun á 
Landspítalanum og við fjölskyldan 
fengum til dæmis öll áfallahjálp og 
það hjálpaði okkur gífurlega mikið. Ég 
lít björtum augum á framtíðina og það 
er mikil mildi að ég hafi sloppið svona 
vel þrátt fyrir allt saman, það hefði 
margt getað farið allt öðruvísi. Þegar 
þú ert í svona vandræðum þar sem 
þú veist ekki hvað er að þér þá reynir 
maður að njóta augnabliksins betur. 
En fyrst og fremst met ég það mikils 
sem gert hefur verið fyrir mig. Ég á svo 
mörgum mikið að þakka og sérstaklega 
fjölskyldunni. Við eigum jafnframt frá-
bært heilbrigðisstarfsfólk, sjúkraflutn-
ingamenn og lögreglu. Það vildu allir 
allt fyrir mig gera. Mér finnst nauðsyn-
legt að þakka þeim fyrir það. Það var 
líka ómetanlegt að að finna fyrir allri 
vinsemdinni og væntumþykjunni frá 
fjölskyldu og vinum.“

Skyndihjálp skiptir öllu
Friðleifur hvetur fólk til þess að læra 
skyndihjálp. „Það skiptir svo miklu 
máli. Það bjargar mannslífum. Ég sæti 
ekki hér í dag ef konan mín hefði ekki 
búið yfir þessari kunnáttu. Fólk hugsar 
alltof oft að þetta geti ekki komið fyrir 
á sínu heimili.

Ég held að fólk eigi fyrst og fremst 
að skoða alvarlega að verða sér úti um 
þessa þekkingu. Sjálfur kann ég ekki 
fyrstu hjálp upp á tíu en ég stefni á að 
bæta þá þekkingu hið fyrsta,“ segir 
hann. 

væri og spyrja: Af hverju er ég hérna? 
Hvað gerðist? Að þurfa svo að kyngja 
því að það hafi einhver svona alvarlegur 
hlutur komið fyrir þig, það var mjög 
skrýtið. Sjá alla fjölskylduna saman-
komna og maður sá á svip þeirra að 
það hafði mikið gengið á.“ Friðleifur 
var hafður á hjartadeildinni yfir daginn 
undir ströngu eftirliti.

„Svo um kvöldið þennan sama dag 
þá fékk ég annað hjartastopp. Ég sat 
á rúmgaflinum og mónitorinn fór 
skyndilega að sýna að ég væri að fá 
mikið af aukaslögum, ég datt út og 
endaði aftur í hjartastoppi. Ég var strax 
stuðaður aftur í gang og settur á lyf sem 
vinna gegn hjartsláttaróreglu.“

Hann segir það hafa verið ákveðið 
áfall að þetta hafi gerst aftur. „Það var 
svolítið erfitt að sætta sig við það. Þá 
áttaði maður sig á að það var eitthvað 
sem var ekki alveg í lagi. Þá var ekki 
hægt að afskrifa þetta sem stakt tilfelli,“ 
segir hann.

Í kjölfarið voru gerðar enn frekari 
rannsóknir á Friðleifi en ekki fannst 
hvað olli hjartastoppunum.

„Ég var sendur í allar mögulegar 
rannsóknir en niðurstaðan er einfald-
lega sú að það er engin augljós skýring 
á þessu. Færustu hjartalæknar LSH gátu 
ekki tengt þetta stopp við hlaupaæfing-
ar, frekar en vinnuálag eða því um líkt, 
þetta er í raun bara algjörlega óútskýrt.“

Tækið mun bjarga
Í framhaldinu var ákveðið að setja 
bjargráð í Friðleif. „Þetta verð ég alltaf 
með,“ segir hann og sýnir bjargráðinn. 
„Þetta var skrýtið fyrst en ég er farinn 
að venjast þessu núna. Maður verður 
að þakka fyrir það að vera kominn 
með þetta tæki. Það mun bjarga mér 
ef þetta gerist aftur. Tækið er hannað 
til að bjarga fólki. Þetta virkar líka sem 
gangráður þannig að ef hjartað fer að 
slá óreglulega þá grípur hann inn í. 
Ef gangráðurinn ræður ekki ekki við 
óregluna og ég fer í lífshættulegan takt 
þá kemur stuð í bringuna. Það er víst 
eins og að fá hestaspark í bringuna en 
nú er stefnan sett á að fá aldrei stuðið,“ 
segir hann ákveðinn.

Friðleifur var í átta daga á spítalan-
um en fékk svo að fara heim. Hann átti 
erfitt með svefn fyrstu næturnar. „Þetta 
gerðist í svefni og fyrst hugsaði maður 
hvort þetta myndi gerast aftur ef ég færi 
í hvíld. En svo komst ég yfir það.“

Hjartastoppin voru nokkuð sem 
Friðleifur bjóst ekki við að lenda í. 
Hann er í toppformi og hefur keppt í 
hlaupum undanfarin ár með góðum 
árangri, t.d. í Esjuhlaupinu og á Lauga-

Fréttablaðið/Stefán
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aldrei meira úrval af barnabókum!

OG NÚ ENN LÆGRA VERÐ!

MIKIÐ ÚRVAL
BÓKA á 99 kr.

MÖRKIN 1

Allir sem versla fá fría bók!

Bókapakkar
á frábæru verði

KOMDU 
OG GERÐU 
FRÁBÆR 

KAUP!



„Við vorum fimm mánuði að gera hana 
upp og gerðum hana alveg fokhelda,“ 
segir Heba og bætir hlæjandi við að 
framkvæmdirnar hafi vissulega tekið 
á, sér í lagi þegar hún dansaði tíu tíma 
á dag og Dóri var í húsgagnasmíða
námi samhliða því að gera upp eitt 
stykki íbúð. „Það var samt líka ótrúleg 
gaman og fyrirhafnarinnar virði.“

Veggir voru brotnir niður, eld
húsinnrétting færð á milli herbergja, 
flísalagt, málað og gólfið í íbúðinni 
flotað.

„Gólfið er pínu gróft en við fílum 
það. Það eru smá „skemmdir“ í gólf
inu en það er bara karakter.“

Þegar kemur að hlutum og hús
gögnum segir Heba þau vanda valið. 
Innbúið ber því augljóst vitni og er 
skemmtileg og litrík blanda af not
uðu, nýju, hönnun og hlutum sem 
húsráðendur hafa sankað að sér á 
ferðalögum.

Notalega nýuppgert í Norðurmýrinni

Eldhúsið er uppáhaldsstaður Hebu í íbúðinni. Eldhúsinnréttingin er upprunaleg og var sérsmíðuð inn í annað herbergi í íbúðinni og færð í framkvæmdunum. „Það er ótrúlega gaman að elda hér og við lögðum 
mikið upp úr eldhúsinu.“ Fréttablaðið/Vilhelm 

Heba er fljót að nefna að kaffivélin og kvörnin séu á meðal uppáhaldshluta 
hennar. „Þessi eru notuð á hverjum degi. Þetta eru systkini, Rocky og Sylvía,“ segir 
hún og hlær. 

Halldór lærði húsgagnasmíði og 
hannaði og smíðaði stólinn „Okkur 
þykir svo vænt um hann,“ segir Heba og 
bætir við að að baki stólsins hvíli mikil 
vinna og spekúlasjónir. 

Litla hansahillan er í eldhúsinu og 
geymir marga af uppáhaldshlutum 
húsráðenda. „Við keyptum íbúðina 
með búslóðinni, fundum þessa hillu og 
erum alveg ótrúlega ánægð með hana.“

Goccia-kaffiborðið var keypt notað 
í Mílanó á gjafverði og setur svip á 
stofuna. Borðið var hannað árið 1944 
af  Isamu Noguchi og hefur svo sannar-
lega staðist tímans tönn.

Guli vasinn er einn 
af hlutunum sem 
standa í hansahill-
unni í eldhúsinu. 
Vasinn var keyptur 

á ferðalagi í út-
löndum.

Línurnar í kjötskurðar-
brettinu eru eftirmynd 
af götunum í hverfinu. 
„Ég held mjög mikið 
upp á þetta bretti. 
Við fengum það 
í jólagjöf og svo 
fluttum við í Norður-
mýrina tveimur árum 
seinna.“ 

Heba Eir Kjeld  dansari

Uppáhalds í hosiló  

Gyða Lóa 
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

Dansarinn Heba Eir Kjeld, unn-
usti hennar, myndlistarmaður-
inn Halldór Sturluson, og 
sonur hans búa í nýuppgerðri 
og notalegri íbúð í Norður-
mýrinni. Íbúðina gerðu þau 
upp með góðri hjálp vina og 
fjölskyldu á sama tíma og þau 
luku námi.
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Öflugir 
fræðslusjóðir
Efling – stéttarfélag er með öfluga 
fræðslusjóði. Sjóðirnir styrktu þúsundir 
til fræðslu á síðasta ári. síða 2

Fjölbreytt fræðsla 
og ráðgjöf
Líf og sál sálfræðistofa býður upp á 
fjölda gagnlegra vinnustaðanámskeiða. 
Stofan er leiðandi á sviði úttekta á 
vinnustöðum. síða 6

Lífið breytt til hins 
betra
Hringsjá er náms- og starfsendurhæfing 
fyrir fólk sem vill komast aftur út á 
vinnumarkaðinn eftir hlé. Anna Björk 
Ragnarsdóttir hefur góða reynslu af 
náminu.  síða 7
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Ókeypis fjölmiðlafyrir-
lestrar í hundraðatali
Jónas Kristjánsson, sem á langan feril að baki sem blaðamað-
ur og ritstjóri, kenndi blaðamennsku fyrir starfandi blaða-
menn í símenntadeild Háskólans í Reykjavík um nokkurt 
skeið. Fyrirlestrana tók hann upp á myndskeið og var með 
námskeið á heimasíðu sinni jonas.is. Fyrr á þessu ári ákvað 
hann að opna þau öllum, án endurgjalds.

Námskeiðin heita Textastíll, Blaðamennska, Nýmiðlun, 
Fréttamennska, Miðlunartækni, Rannsóknir, Ritstjórn og 
Fjölmiðlasaga og hverju þeirra tilheyra um fimmtíu fyrir-
lestrar. Í heildina skipta þeir hundruðum og ná yfir flestallt 
sem snýr að að fjölmiðlun.

Sameiginlegt markmið námskeiðanna er, að því er segir á 
síðunni, að nemandi fái þekkingu og færni til að stunda allar 
tegundir blaðamennsku 
og fjölmiðlun-
ar á prenti, í 
sjónvarpi, í  
útvarpi og í 
nýmiðlun á 
netinu.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is s. 512 5434.  Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.

Námskeið á haustönn 2015
Hefjast frá 21. september!

Nánari upplýsingar og innritun á heimasíðu skólans 
www.nhms.is

Einnig er fyrirspurnum svarað í síma 585 5860 
og á nhms@hafnarfjordur.is

• TUNGUMÁL
• ENSKUSKÓLINN
• ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA
   Icelandic as a second language
• MYNDLIST OG MYNDVINNSLA
• HANNYRÐIR
• TÓNLIST 
• HOLLUSTA OG HEILSA
• DAGFORELDRANÁMSKEIÐ 
• FJARNÁM VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI

„Ég hef alltaf haft áhuga á göml-
um vinnuaðferðum. Ég heyrði 
námskeiðið auglýst í útvarpinu 
og ákvað bara að drífa mig. Ég 
veit svo sem ekki í hvað ég ætla 
mér að nýta þessa þekkingu en 
þetta mun örugglega eitthvað 
nýtast mér í framtíðinni,“ segir 
María Rún Jóhannsdóttir kvik-
myndagerðarmaður en hún er 
stödd á Tyrfingsstöðum í Skaga-
firði þar sem hún stingur upp 
klömbruhnausa af miklum móð 
og hleður í veggi.

María er á torfhleðslunám-
skeiði hjá Fornverkaskólanum 
en skólinn hefur undanfarin ár 
unnið að endurgerð torfhúsa á 
Tyrfingsstöðum.

„Ég er borgarbarn, gisti bara 
á bæ hér nálægt meðan á nám-
skeiðinu stendur. Veðrið hefur 
verið fínt en rok flesta dagana. 
Ég var samt alveg búin að reikna 
með roki og rigningu,“ segir 
María og viðurkennir að torf-
hleðslan sé hörkuvinna.

„Þetta tekur heilmikið á, þó 
ég sé vel vön erfiðisvinnu. En 
þetta er ótrúlega gaman og hóp-
urinn er frábær. Við erum sex 
á námskeiðinu. Tyrfingsstaðir 
eru merkilegur staður en hér var 
búið í torfbæ fram til ársins 1969. 

Hér eru nokkur gömul torfhús og 
við vinnum við eitt þeirra, sem 
var hrunið að hluta. Við byrj-
uðum á að taka niður timbur-
grindina og grafa úr botninum. 
Tókum svo niður hlaðna grjót-
veggi og skoðuðum hvernig þeir 
voru gerðir. Hlóðum þá svo upp 
aftur og löguðum. Svo stung-
um við klömbruhnausa hér úti 
á túni til að hlaða í veggina og 
fórum einn daginn að Glaumbæ 
að skera upp torf og strengi,“ út-
skýrir María.

En má nota nútímagræjur?
„Við erum með hamra, nagla og 
sagir við að smíða grindina en til 
dæmis kljúfum við stóra drumba 
niður í stað þess að saga þá niður. 
Þannig verða þeir sterkari.“

Hvað finnst þér svona heillandi við 
fornt verklag?
„Mér finnst þetta bara svo róm-
antískt og gaman að læra að lifa 
af landinu á einfaldan máta. Eins 
má þessi verkkunnátta ekki glat-
ast. Mér finnst til dæmis grjót-
hleðslan mjög áhugaverð, ég gæti 
vel hugsað mér að bæta við mig 
þannig þekkingu. Ég prófaði líka 
eldsmíði einu sinni og langar að 
gera meira af því.“

Fornverka-rómantík 
á Tyrfingsstöðum
María Rún Jóhannsdóttir, kvikmyndagerðar- og ljósamaður, hefur unnið  
að gerð sjónvarpsþátta á borð við Fortitude og Halo. Þá vann María að tökum  
á þýskum kvikmyndum í sumar. Hún á sér þó annað áhugamál en 
kvikmyndagerð. Hún skellti sér á námskeið í torfhleðslu í Skagafirði.

Hér sést vel munstrið í hleðslunni.

Unnið er að endurbyggingu útihúsa á Tyrfingsstöðum í Skagafirði.

Fornt handbragð sem ekki má gleymast.

María Rún Jóhannsdóttir kvikmynda-
gerðarmaður skellti sér á námskeið í 
torfhleðslu norður í Skagafirði.
MyNd/BRyNdÍS ZoëGa

Jónas á langan blaðamannaferil að baki.
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Fjóla Jónsdóttir, fræðslustjóri 
hjá Eflingu – stéttar félagi, 
segir að félagið komi víða 

við í fræðslumálum. „Við viljum 
benda fyrirtækjum, stofnunum 
og einstaklingum á fræðslusjóð-
ina en þar er hægt að sækja um 
ýmsa styrki til fræðslu. Styrkir til 
fyrirtækja og stofnana gera þeim 
meðal annars kleift að bjóða upp 
á eigin fræðslu, námskeið eða 
fyrir lesara fyrir starfsmenn. „Svo 
að segja öll fræðsla sem fyrirtæki 
bjóða upp á fyrir starfsmenn 
sína sem eru í Eflingu er styrkt 
af fræðslusjóðunum,“ segir Fjóla. 
Fræðslusjóðir atvinnulífsins eru 
í sameiginlegri eigu atvinnurek-
enda og stéttarfélaga en þar fyrir 
utan er Efling líka með sitt eigið 
fræðslustarf.

Mörg námskeið í boði
Einnig eru ýmis starfstengd nám-
skeið í boði fyrir félagsmenn Efl-
ingar á vinnumarkaði. Þessi nám-
skeið eru greidd af fræðslusjóð-
unum og af mörgum má nefna 
námskeið fyrir leiðbeinendur 
á leikskólum, fyrir starfsmenn 
í mötuneytum og námskeið í 
umönnun. Kennt er samkvæmt 
námsskrám Fræðslumiðstöðv-
ar atvinnulífsins en helstu sam-
starfsaðilar eru Mímir símennt-
un, Iðan og Menntaskólinn í 

Kópavogi. Markmið okkar er 
að efla starfstengda menntun á 
vinnumarkaðnum.

Þá geta einstaklingar fengið 
styrki vegna náms eða námskeiða 
sem þeir sækja. Margir hafa nýtt 
sér þessa styrki til að efla sig í 
starfi og dæmi er um að endur-
menntun ýti undir að fólk fari í 
áframhaldandi nám. „Þessu til 
viðbótar býður Efling upp á ýmiss 
konar ókeypis námskeið fyrir fé-
lagsmenn, til dæmis samskipta-
námskeið og markþjálfun. Einn-
ig erum við með öfluga fræðslu 
fyrir trún aðar menn í samvinnu 
við Félagsmálaskóla alþýðu.“

Leið að nýrri braut
Fjóla segir að á síðasta ári hafi Efl-
ing styrkt um 8.000 félagsmenn 
í gegnum fræðslusjóðina. Við 
kynnum þessa fræðslumöguleika 
fyrir félagsmönnum í samtölum 
okkar við þá, í félagsblaði Efling-
ar og á heimasíðu. „Við komum 
víða við í eflingu starfsmenntun-
ar og hvetjum fyrirtæki og ein-
staklinga til að nýta sér fræðslu-
sjóðina. Það mikilvægasta í hlut-
verki okkar er að fá fólk til að taka 
ákvörðun um að fara aftur stað, í 
stutt eða langt nám eftir atvikum. 
Það er oft leiðin inn á nýja braut í 
lífinu. Af þessu erum við í Eflingu 
alltaf stoltust,“ segir Fjóla.

Markmiðið að efla starfstengda menntun
Efling – stéttarfélag er með öfluga fræðslusjóði fyrir einstaklinga og fyrirtæki, í samvinnu við atvinnurekendur. Sjóðirnir styrktu á 
áttunda þúsund manns til fræðslu á síðasta ári. Efling hvetur félagsmenn til að nýta sér það sem er í boði.

Fjóla Jónsdóttir, fræðslustjóri hjá Eflingu. MYND/GVA

Bryndís Eva Vilhjálmsdóttir starfar sem félagsliði 
á Hrafnistu í Kópavogi. Bryndís fór á tvö fagnám-
skeið í umönnun áður en hún fór á félagsliðabrú 
hjá Mími, en langaði að mennta sig frekar og var 
að byrja í sjúkraliðanámi. Bryndís er í starfi með-
fram náminu. „Ég fékk áhuga á að mennta mig 
frekar,“ segir hún. „Ég nýtti mér fræðslusjóð Efl-
ingar fyrir skólagjöldum. Efling er að gera ótrúlega 
mikið og gott starf í starfs- og símenntun. Það er 
hægt að fá alls kyns styrki sem skipta okkur miklu 
máli. Ég hefði ekki komist í þetta nám án þess 
að fá styrk. Ég fékk líka styrk þegar ég sótti nám-
skeið í félagsliðanámi hjá Mími. Ég þurfti ekkert 
að borga úr eigin vasa,“ segir Bryndís sem hvetur 
fólk til að kynna sér og nýta það sem er í boði hjá 
fræðslusjóði Eflingar. Sjóðurinn veitir manni mjög 
gott tækifæri til að mennta sig sem hefði annars 
ekki verið möguleiki. Þegar ég hef lokið þessu 
námi þá hækka ég í launum,“ segir Bryndís.

Ótrúlega flott 
styrktarkerfi

Guðrún Kristín Svavarsdóttir, rekstrarstjóri hjá 
Eldhúsi Landspítala, hefur nýtt sér fræðslusjóð 
Eflingar til starfsþjálfunar starfsmanna. „Við 
sendum starfsmenn á fagnámskeið til þess að þeir 
geti aukið færni sína í eldhúsinu. Þetta eru oft 
grunnnámskeið sem fram fara í Menntaskólan-
um í Kópavogi. Námskeiðin eru starfsmönnum að 
kostnaðarlausu þar sem stéttarfélagið greiðir allan 
kostnað. Námskeiðin eru þrjú.
Í skólanum kynnist fólk og lærir undirstöðuatriði 
í næringarfræði, örverufræði og öðru sem teng-
ist þessu starfi. Í rauninni er þetta bráðnauðsyn-
legt fyrir almenna starfsmenn,“ segir Guðrún og 
bætir við að stundum sé námskeiðið hvatning til 
frekara náms í þessu fagi. „Sumir fara í matsvein-
inn og aðrir verða matartæknar. Þetta er mjög 
hvetjandi,“ segir hún. „Þá hefur Efling einnig tekið 
þátt í kostnaði við íslenskunám fyrir þá sem þurfa. 
Fræðslusjóðurinn og vinnuveitandi hafa gert 
starfsmönnum kleift að fagmennta sig og þar með 
auka færni sína á vinnumarkaði.“

Eykur færni  
starfsmanna

Guðrún Kristín Svavarsdóttir, rekstrarstjóri Eldhúss Landspítala. 
 MYND/ANTON BRINK

Fyrirtækið Securitas hefur notfært sér fræðslustyrki 
Eflingar og atvinnurekenda (Starfsafl fræðslusjóð-
ur) til að fræða starfsmenn. Hlíf Böðvarsdóttir, 
fræðslustjóri hjá fyrirtækinu, segir að ákveðið hafi 
verið að rafvæða kennsluna og koma upp Securitas-
skóla á netinu. „Ég sótti um styrk hjá Starfsafli til 
að þróa þennan nýja skóla og fékk strax jákvæð við-
brögð. Þess utan hefur sjóðurinn verið okkur hvatn-
ing til námskeiðahalds bæði utan- og innanhúss. 
Við fáum styrk vegna eigin fræðslu fyrir hvern þann 
sem situr námskeiðið innanhúss og síðan endur-
greiðslu þegar við sendum starfsmenn á námskeið 
utanhúss. Vegna þessara styrkja höfum við mark-
visst aukið símenntun í fyrirtækinu,“ segir Hlíf.
„Fræðslusjóðurinn er hvetjandi til að efla okkar 
innri kennslu og við erum vakandi yfir þeim nám-
skeiðum sem bjóðast. Þegar starfsmenn hefja störf 
hér fara þeir strax á námskeið innanhúss. Í fram-
haldinu eru menn sendir á námskeið utanhúss. Til 
dæmis fá öryggisverðir hjá okkur mjög mikla starfs-
þjálfun, fyrst í rafræna skólanum okkar og síðan 
áframhaldandi starfsmenntun. Dæmi um það er 
Rauði jakkinn, sem er unnið í samvinnu við Sjúkra-
flutningaskóla Íslands. Þar hafa átta öryggisverðir 
farið í gegnum stíft nám í vettvangshjálp og undir-
búning fyrir sjúkraflutning.
Styrkirnir til að 
halda innanhúss-
námskeið urðu til 
þess að það er hægt 
að efla menntun á 
faglegri hátt en áður. 
Fræðslusjóðurinn 
hefur tekið mjög já-
kvætt í að styrkja 
okkur og ég myndi 
hvetja fyrirtæki til 
að nýta sér sjóð-
ina. Starfsmenn hafa 
verið ánægðir og við 
erum sífellt að hanna 
ný námskeið. Starf-
ið er alltaf í þróun,“ 
segir Hlíf.

Höfum aukið 
starfsþjálfun

Hlíf Böðvarsdóttir, fræðslustjóri hjá 
Securitas. MYND/GVABryndís Eva Vilhjálmsdóttir nemi. MYND/GVA
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sérsniðið námskeið fyrir heimsókna- 
vini með hund hjá rauða krossinum 
Heimsóknavinaverkefni Rauða krossins er eitt stærsta og útbreiddasta 
verkefni félagsins. Alls starfa rúmlega 550 sjálfboðaliðar um allt land við 
heimsóknaþjónustu Rauða krossins. Hlutverk heimsóknavinar er fyrst og 
fremst að veita félagsskap, nærveru og hlýju. Heimsóknavinur með hund 
er eitt verkefni heimsóknavina. Heimsóknavinir af þessu tagi, þar sem 
hundurinn er í aðalhlutverki, eru þekktir víða um heim og sums staðar 
taka hundarnir virkan þátt í þjálfun og endurhæfingu sjúklinga. Hunda-
vinirnir á vegum Rauða krossins fara í reglubundnar heimsóknir á stofn-
anir og heimili, meðal annars til langveikra barna, aldraðra og fatlaðra.

Þó nokkur undirbúningur liggur að baki hverri heimsókn. Eigendur 
hundanna þurfa að byrja á því að fara á þriggja tíma námskeið fyrir 
almenna heimsóknavini og klukkutíma námskeið sem er sérsniðið að 
hundaheimsóknum. Eftir það þarf að láta skoða hundinn til að ganga úr 
skugga um að hann henti í verkefnið. Standist hundurinn matið er fund-
inn gestgjafi sem vill fá heimsókn frá hundi og eiganda hans.

Mánudaginn 21. september verður haldið námskeið sem er sérsniðið 
fyrir verðandi hundavini. Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu Rauða 
krossins, raudikrossinn.is.

Ástríða fyrir mat hefur fylgt 
Berglindi Ólafsdóttur frá 
því hún var ung stelpa. 

Hún byrjaði snemma að elda 
fyrir bræður sína auk þess sem 
öll sumarstörf hennar á ung-
lingsárum tengdust mat á ein-
hvern hátt. Áhuginn jókst bara 
með árunum enda les Berglind 
mikið af matreiðslubókum, fylg-
ist með matarbloggurum, horfir 
á matreiðsluþætti í sjónvarpi og 
sækir ýmis matreiðslunámskeið, 
þ.m.t. nokkur erlendis. „Yngri 
dóttir mín deilir þessum áhuga 
með mér. Hún skoraði á mig að 
setja upp matarblogg og lofaði að 
aðstoða við myndatökur. Úr varð 
matarbloggið kryddogkrasir.com 
sem er eiginlega samvinnuverk-
efni allrar fjölskyldunnar.“

Eitt það skemmtilegasta sem 
Berglind gerir er að sækja mat-
reiðslunámskeið erlendis og 
hefur hún sótt nokkur undan-
farin ár. „Fyrst fór ég með vin-
konu minni árið 2011 til Marra-
kesh í Marokkó en krydd og 
brauð skipa stóran sess í mat-
argerð Marokkómanna. Tveim-
ur árum síðar fórum við hjónin 
á námskeið í indverskum göt-
umat hjá Jamie Oliver í London 
en hann hefur um margra ára 
skeið verið átrúnaðargoð mitt í 
eldhúsinu.“

Í vor fór Berglind á eftir-
minnilegasta námskeiðið til 
þessa þegar hún sótti fjögurra 
daga matreiðslunámskeið hjá 
Hugh Fearnley-Whittingstall í 
River Cottage í Suður-Englandi. 
„Ég hef lengi átt þann draum 
að heimsækja stjörnukokkinn 
Hugh Fearnley-Whittingstall og 
samstarfsfólk hans á River Cott-
age sem er matarbýli í Suður-

Englandi. Námskeiðið stóð yfir 
í fjóra daga þar sem hver dagur 
hafði sitt þema; fyrsta daginn 
var lögð áhersla á grænmeti, 
þann næsta fisk, kjöt á þriðja 
degi og lokadagurinn var helg-
aður bakstri.“

allt nýtt til hins ýtrasta
Hugh er einnig talsmaður líf-
rænnar ræktunar og þess að 

neytendur séu meðvitaðir um 
uppruna þeirrar matvöru sem 
þeir kaupa og nýtingu henn-
ar. „Á hverjum degi var boðið 
upp á óvænta lystauka og alltaf 
á hárréttum augnablikum. Ís-
kalt freyðivín sem unnið var úr 
blómum ræktuðum á svæðinu 
þegar við vorum búin að vinna í 
hita í dágóða stund eða dásam-
legt eplavín þegar orkan var um 

það bil að detta niður og nokkur 
stund í fyrsta rétt dagsins. Stöð-
ugt var verið að koma okkur á 
óvart með litlum og óvæntum 
hlutum sem við áttum ekki von 
á og gerðu dvölina enn eftir-
minnilegri.“

Á landareigninni er ræktað 
grænmeti, ávextir og kryddjurtir 
og nýttum við það sem var fersk-
ast hverju sinni. „Við lærðum 
t.d. að nýta allan blómkálshaus-
inn, notuðum brenninetlu til 
að krydda brauð, blóm og blöð 
af baunagrasi í salatið og fyrstu 
aspassprotar vorsins fengu að 
fara ferskir og örþunnt sneiddir 
í steiktan blómkálsrétt. Grísinn 
var nýttur frá trýni að hala, eitt-
hvað sem ég mun líklega aldrei 
leika eftir. Já, og baksturinn, alls 
kyns bökur og brauð, svo ekki sé 
minnst á smjördeigið, annars 
vegar fyllt með krydduðu kjöti 
og hins vegar með sættum rab-
arbara.“

Hún segir matreiðslunám-
skeið spennandi kost á ferða-
lögum erlendis. „Maður undir-
býr ferðina með góðum fyrir-
vara og hefur því nægan tíma 
til að leyfa sér að hlakka til og 
spekúlera í því sem maður er 
að fara að læra og melta síðan 
vel og lengi að námskeiðinu 
loknu.“

Sækir innblástur á fjarlægar slóðir
Mataráhugi Berglindar Ólafsdóttur hefur leitt hana á nokkur matreiðslunámskeið erlendis þar sem hún hefur m.a. lært marokkóska 
brauðgerð, eldað indverskan götumat og gjörnýtt ferskt hráefni. Grís sem var nýttur frá trýni að hala var einnig mikil áskorun.

Eitt það skemmtilegasta sem Berglind Ólafsdóttir gerir er að sækja matreiðslunámskeið erlendis. MYNd/ÚR EiNkaSaFNi
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H jördís er glaðlynd og hress en það 
þekkja vel þeir fjölmörgu farþegar 
sem hafa fylgt henni á sólarströnd, 

bæði Benidorm, Kanarí og Tenerífe í 
gegnum tíðina. Hún tekur gjarnan upp 
gítarinn og syngur gömlu, góðu lögin. 
Gömlu lögin sem hún söng á böllunum í 
gamla daga, enda syngja allir með Hjör-
dísi. Dóttir hennar, Hera Björk Þórhalls-
dóttir, er ekki síður hress en þær mæðgur 
verða með tónleika í Salnum í Kópavogi 
í október ásamt fleiri góðum söngvurum 
þar sem Jóns Sigurðssonar, Jóns í bank-
anum, verður minnst. Hann hefði orðið 
níræður á þessu ári. Jón á heiðurinn af 
mörgum helstu dægurperlum Íslands.

Gömlu meistararnir
„Við vorum með svona tónleika í maí sem 
tókust svo vel að við ætlum að endurtaka 
leikinn. Við Jón störfuðum saman um ára-

bil,“ segir Hjördís. „Jón var harmóníku-
leikari, textahöfundur og bankamaður. 
Ég ætla að rifja upp texta hans með unga 
fólkinu sem syngur með mér. Fólk verður 
oft hissa á hversu mörg lög Jón gerði og 
flestir þekkja þau vel. Þessir gömlu meist-
arar gerðu svo fallega texta við dægurlög 
sem innihéldu gjarnan sögu. Hver man 
ekki eftir Einsa kalda úr Eyjunum, Ég er 
kominn heim, Komdu í kvöld, Úti í Ham-
borg og fleiri sígildum dægurperlum?“ 
spyr Hjördís. „Salurinn syngur með þegar 
maður syngur þessa gömlu, góðu texta.“

Í fjörinu á spáni
Hjördís var búin að pakka þegar við 
spjölluðum við hana og orðin spennt 
að fara í sólina. Hún verður á Benidorm 
í mánuð en það er árlegt hjá henni á 
haustin. „Ég fer með farþegum 60+ og 
tek að mér að skemmta fólki. Um 

Íslenskir hönnuðir í parís
tólf íslenskir hönnuðir sýna verk sín á salon 
révélations í parís um helgina. Þeirra á  
meðal Orri finn, maría Kristín jónsdóttir, 
Hanna Dís Whitehead og Þórunn árnadóttir.
sÍða 6

Gleðin Í fartesKinu
lÍfsGlöð  Hjördís Geirsdóttir söngkona er hvergi nærri hætt að syngja eða 
skemmta þótt hún sé 71 árs. Hún segist halda áfram á meðan heilsan leyfi. 
Hjördís flaug til Benidorm í gær þar sem hún er skemmtanastjóri.

HverGi nærri Hætt að synGja Hjördís er létt og kát eins og dóttir hennar, Hera Björk söngkona.  MYND/VILHELM

ÞaKKlæti
„Við skemmtum 
fólki sem er þar 
í dagvistun. Fólk 
sem er orðið full-
orðið og lúið, sumir 
að ná sér eftir 
veikindi. Fólk er 
ákaflega þakklátt 
þegar við komum 
og syngjum með 
því.“

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

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

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

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Fólk| helgin

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja  
Ástþórsdóttir  Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434   
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Syngur Fyrir Sjúka Hjördís syngur ekki bara fyrir farþega á Spáni heldur heimsækir 
hún reglulega dagvistarstofnanir á höfuðborgarsvæðinu og skemmtir fólki.  MYND/VIlHElM

helgina byrjar fjörið, fyrst með 
kynningu, síðan göngutúr og 
síðan verður skemmtidagskrá á 
sunnudaginn. Á milli vinnu ætla 
ég bara að slaka á og njóta þess 
að vera í góða veðrinu. Ég fer á 
vorin til Tenerife og á haustin til 
Benidorm,“ segir Hjördís og bætir 
við að margir komi aftur og aftur 
í þessar ferðir. „Þetta er ægilega 
skemmtilegt fólk.“

Þegar Hjördís er spurð hvernig 
það hafi komið til að hún tók að 
sér þetta starf, svarar hún: „Fyrir 
þrjátíu árum söng ég á böllum 
fyrir eldriborgaraklúbb á vegum 
Útsýnar. Fólkið kom hvaðanæva 
af landinu og skemmti sér á Hótel 
Sögu. Þar var ég uppgötvuð og 
boðið að fara með í ferðir. Ég starf-
aði líka sem sjúkraliði og hafði því 
víðtæka reynslu til að fara með 
eldra fólki til útlanda. Í framhald-
inu lærði ég nokkur grip á gítar og 
tek hann gjarnan upp á skemmt-
unum.“

Syngur Fyrir Sjúka
Hjördís skemmtir ekki eingöngu 
farþegum á sólarströnd. Hún held-
ur gjarnan söngskemmtanir fyrir 
fólk sem dvelur í Múlabæ ásamt 
fleiri konum sem kalla sig Haf-
meyjarnar. „Við skemmtum fólki 
sem er þar í dagvistun. Fólk sem 
er orðið fullorðið og lúið, sumir að 
ná sér eftir veikindi. Fólk er ákaf-
lega þakklátt þegar við komum 
og syngjum með því. Ég er með í 
fóstri nokkrar svona dagvistanir 
sem ég heimsæki reglulega og oft 
með Hafmeyjunum en þetta gerum 
við í sjálfboðavinnu. Það er svo 
gaman að upplifa gleðina með fólk-
inu,“ segir Hjördís. „Hafmeyjarnar 
eru konur sem ég kynntist í sundi 

þegar ég flutti í Mosfellsbæinn. Við 
fengum okkur kaffi eftir sundið og 
ég fékk þær til að koma með mér á 
dagvistarstofnanir og syngja fyrir 
fólkið þar. Við erum allar hættar 
að vinna og finnst þetta mjög 
skemmtilegt. Það sýna allir við-
brögð við söngnum, hversu lasið 
sem fólk er. Ég gæti gert þetta á 
hverjum degi hefði ég tíma, en ég 
fæ svo margar beiðnir um að koma 
á hinar og þessar stofnanir,“ segir 
Hjördís. „Við tökum mest gömul 
lög en svo ný inni á milli, eins og 
Það geta ekki allir verið gordjös og 
Þannig týnist tíminn.“

langur Ferill
Hjördís hefur verið lengi í brans-
anum. „Ég byrjaði að syngja fimm-
tán ára. Ég er fædd og uppalin 
í Flóanum. Bróðir minn, Gissur 
Geirsson heitinn, var með hljóm-
sveit. Á þessum tíma var danska 
söngkonan Gitte Henning afar 
vinsæl. Hún kom hingað til lands 
árið 1959 og var með mjög vin-
sælt lag sem nefnist Mama. Ég fór 
að stæla sönginn hennar í fjósinu 
heima. Þegar Gissur bróðir heyrði 
í mér kippti hann mér á hljóm-
sveitaræfingu og lét mig syngja 
Mama. Þannig varð ferillinn til,“ 
segir Hjördís sem söng meðal ann-
ars í fimm ár á Hótel Loftleiðum 
með hljómsveit Karls Lilliendahl. 
„Í þeirri hljómsveit voru líka Árni 
Scheving, Árni Elvar, Guðjón Karls-
son og fleiri frábærir músíkantar.“

Hjördís hefur gefið út tvær 
hljómplötur, árin 1990 og 2001. Á 
seinni plötunni reyndi ég að ná 
saman eldri tónlistarmönnum og 
var með aldurstakmarið 50+. Mér 
blöskraði þessi ungdómsást sem 
var sprottin upp á þeim tíma. Ég 

gerði því uppreisn og fékk gömlu 
karlana með mér. Það voru sautján 
meðspilarar með mér á plötunni, 
tveir sem rétt sluppu inn vegna 
aldurs. Bakraddasöngkonurnar 
fengu undanþágu þar sem það 
voru Hera Björk, dóttir mín, og 
Kristjana Stefánsdóttir sem er 
nánast stjúpdóttir.“

hreyFing er góð
Starfsmenn hótelsins Melia á Beni-
dorm, þar sem Hjördís býr, eru 
afar kátir þegar hún kemur, enda 
syngur hún fyrir alla hótelgesti. 
„Ég syng Bítlana og Tinu Turner 
í bland við íslenska tónlist. Það 
er mjög gaman að eldast í þessu 
starfi og ég þakka fyrir góða 
heilsu. Ég hef alltaf hugsað vel 
um mig, stunda sund og fer í 
göngur. Ég var lengi heilbrigðis-
starfsmaður og veit vel hvað það 
er mikilvægt að hreyfa sig,“ segir 
Hjördís. „Mér líður vel í sólinni og 
hitanum á Spáni en er ekki mikið 
fyrir að liggja í sólbaði. „Ég var í 
kuldanum fyrir norðan í sumar og 
lét hann svo sem ekkert á mig fá,“ 
segir Hjördís og bætir því við að 
fjölskyldan eigi lítinn og fallegan 
sveitabæ í Þingeyjarsýslu. „Við 
reynum að dvelja þar á sumrin, 
stunda trjárækt og veiða fisk.“

Hjördís segist hafa kynnst 
mörgu yndislegu fólki í gegnum 
starf sitt. Hún er mannblendin og 
á auðvelt með að umgangast fólk. 
Þegar hún er spurð hver sé uppá-
haldsstaðurinn, svarar hún: „Það 
er eiginlega hver staður með sitt 
sérkenni en ef ég á að vera hrein-
skilin finnst mér best að vera á 
Tenerife. Þangað fer ég með hóp í 
mars,“ segir þessi hressi skemmt-
anastjóri.� nelin@365.is

SMÁRALIND

AFMÆLISDAGAR

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Friðsælar nætur
Streitulausir dagar 
Betri og dýpri svefn
Engin eftirköst eða ávanabinding

Vísindaleg sönnun á virkni
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16053244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18066139

Melatónin
Náttúrulegt

Upplýsingasími 896 6949
og www.vitex.is

ZenBev Triptófan  úr graskersfræjum

Upplýsingar www.SUPERBEETS.is    vitex ehf - Upplýsingasími 896 6949

Betra blóðflæði

Íslensk vottun 
á virkni NO3

Sýni rannsóknarstofa 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

NO. - 1. dós superbeets 
jafngildir 30 flöskum 

af 500 ml rauðrófusafa
Betri 
heilsa

Fæst í apótekum og heilsubúðum

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.

1817
365.is

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365
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Vörurnar frá Sólgæti eru hollar og 

góðar fyrir sælkera á öllum aldri sem 

vilja gera vel við sig. Líttu í kringum 

þig í næstu verslun. Þú kemur e�aust 

auga á eitthvað ljómandi gott.

H E I L N Æ M T  O G
N Á T T Ú R U L E G T
H E I L N Æ M T  O G
N Á T T Ú R U L E G T

LJÓMANDI
GOTT

solgaeti.isheilsa.is

helgin

Sigurður Júlíus Bjarnason 
hefur stundað brettaíþrótt-
ina í hartnær tuttugu ár. 

„Ég byrjaði sem gutti á svipuðum 
tíma og Brettafélag Reykjavíkur 
var stofnað,“ segir Sigurður 
en félagið verður tuttugu ára á 
næsta ári.

Sigurður er í forsvari fyrir 
félagið ásamt sterkum kjarna 
brettaiðkenda en annars er 
félagafjöldi síbreytilegur enda 
stöðug nýliðun. Oft er talið að 
brettaíþróttin sé aðeins fyrir 
ungt fólk en því er Sigurður ekki 
sammála. „Það er lítið mál að 
eldast vel í þessari íþrótt svo 
lengi sem maður heldur kunnátt-
unni við, og þá er góð aðstaða 
auðvitað lykilatriði.“

Brettafélagið var áður með 
aðstöðu á Seljavegi 2 en tók nýja 
húsnæðið í Dugguvogi í gagnið 
í byrjun apríl. Húsnæðið, sem 
áður hýsti kjötvinnslu, var allt 
tekið í gegn af félögunum sjálf-
um, vinum og vandamönnum. 
„Við þurftum að mála, koma fyrir 
lýsingu, rífa teppi og veggi,“ lýsir 
Sigurður og allar innréttingar 
eru smíðaðar af brettaiðkendum 
sjálfum. „Við erum enn þá að 
byggja skál sem við vonumst til 
að verði tilbúin fyrir jólin.“

„Æfingaaðstaðan byggir á 
ákveðnu flæði, hægt er að fara 
á milli svæða hindrunarlaust en 
einnig er hægt að skipta því upp 
ef margir eru í húsinu,“ segir 
Sigurður og bendir á að húsið sé 
opið öllu hjólabrettafólki. „Það er 
ekkert aldurstakmark en fólk er 
hér á eigin ábyrgð.“

Brettafélagið heldur reglulega 
námskeið fyrir byrjendur. „Þetta 
eru helgarnámskeið á veturna 
og hálfs mánaðar námskeið á 
sumrin. Svo er stefnan hjá okkur 
að bjóða upp á langtímanám-
skeið sem nær yfir heilan vetur 
til að iðkendur geti nýtt sér frí-
stundakort Reykjavíkurborgar,“ 
segir Sigurður og telur bjart fram 
undan í brettaíþróttinni.

Aðgangseyrir er 900 krónur en 
einnig er hægt að kaupa klippi-
kort og mánaðakort.

Opið er frá 17 til 22 á virkum 
dögum og frá 13 til 18 um helgar.

lítið mál að eldaSt 
í brettaíþróttinni
á bretti allt árið  Hjólabrettin eru tekin til kostanna af miklum móð í 
nýju æfingahúsi Brettafélags Reykjavíkur sem var opnað í Dugguvogi 8 í vor.

góð aðStaða Félagar  Brettafélags Reykjavíkur hafa sjálfir smíðað allar innréttingar.

á öllum aldri Brettakrakkar leika listir sínar.

leikur liStir Sigurður Júlíus hefur lifað og hrærst í brettaheiminum í tuttugu ár og kann ýmislegt fyrir sér. Mynd/SteFán

Sáttur Sigurður er afar ánægður með nýja húsnæðið í dugguvogi.
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Sýna verk í ParíS
falleg Sýning Tólf íslenskir hönnuðir sýna nú verk sín á Salon  
Révél ations í París um helgina við góðar undirtektir gesta.

Sýningin er falleg. Það tala margir 
um hversu vel heppnuð Salon 
Révélations er. Það er einnig 

mjög áhugaverð nálgun á Magic Lang-
uage-sýningunni. Staka hefur fengið 
mjög jákvæð viðbrögð og margir verið 
að spyrjast fyrir og einhverjir ætla 
að vera í sambandi,“ segir María 
Kristín Jónsdóttir vöruhönnuður en 
hún sýnir hálsmenalínu sína Stöku á 
Révélations í París um helgina.

Révélations er alþjóðlegur tvíær-
ingur sem fer nú fram í París í annað 
sinn. Þar fara fram ráðstefnur um 
skapandi greinar, vinnustofur og tvær 
sýningar, Le Banquet og Magic Lang-
uage/Game of Whispers.

Hátt í 340 hönnuðir taka þátt frá 15 
löndum, þar af tólf íslenskir hönnuðir

María Kristín sýnir Stöku á sýning-
unni La Banquet og þar sýnir einn-
ig hönnunarfyrirtækið MÓT. Á Magic 
Language/Game of Whispers sýna 
Helga Ósk Einarsdóttir, Hlutagerðin, 

Orri Finn, Hanna Dís Whitehead og 
Þórunn Árnadóttir.

„Staðsetningin er frábær á sýning-
arbásnum og sýningargestir virðast 
kunna að meta sýninguna,“ segir 
Hrönn Snæbjörnsdóttir, ein þriggja 
hönnuða Hlutagerðarinnar. „Sýningin 
er byggð upp eins og hvíslleikur og 
höfum við heyrt að gestum finnist það 
áhugverð nálgun að vali á sýninga-
gripum. Íslensku hönnuðirnir sem og 
hinir hönnuðirnir frá Norðurlöndum 
eru að fá jákvæða athygli, 
til dæmis kom franski 
forsætisráðherrann 
að skoða sýninguna í 
gær. Það hefur mikla 
þýðingu fyrir 
okkur að taka þátt 
og fá tækifæri til 
að sýna okkar hönnun 
erlendis, kynnast öðrum hönn-
uðum, sýningarstjórum og hitta sýn-
ingargesti,“ segir Hrönn. n heida@365.is

Object 11 Að Hlutagerðinni standa Elín Bríta, Hjörtur Matthías Skúlason og Hrönn Snæbjörnsdóttir.

SerieS X eftir Mót Mót samanstendur af 
Baldri Helga Snorrasyni, Guðrúnu Harðardóttur 
og kötlu Maríudóttur.

Staka eftir Maríu kristínu Jónsdóttur.DialOg 02  eftir Hönnu Dís Whitehead

Sýning
María Kristín Jóns
dóttir vöruhönnuður 
sýnir hálsmena línu 
sína Stöku á Révél
ations í París um 
helgina.

verður með áheyrnarprufur í Neskirkju  
mánudaginn 14. september kl. 16.,  

eða í samráði við stjórnanda kórsins  
Steingrím Þórhallsson í síma 896-8192.

Áhugasamir og söngelskir drengir á aldrinum 8-12, velkomnir.
Myndir úr starfi kórsins og ferðalögum á Facebook síðu kórsins.

Drengjakór Reykjavíkur

,,Syngja eins og englar, hegða sér
eins og herrar og leika sér eins og strákar.”

Orri finn

Mathilde 
Barstóll hvítur og rauður 

 17.990 kr.   27.990 kr.

Styrkir úr Fræðslu- 
og verkefnasjóði UMFÍ

Umsóknarfrestur til að sækja um styrki úr Fræðslu- og 
verkefnasjóði Ungmennafélags Íslands er til 1. október.

Umsóknum skal skilað rafrænt á þar til gerðum 
umsóknareyðublöðum sem er að finna á heimasíðu UMFÍ 

(www.umfi.is) undir Styrkir fyrir 1. október.

Sjóðurinn veitir m.a. styrki til félags- og íþróttastarfs ungmenna-
félagshreyfingarinnar með því að auka menntun og þekkingu 

félaga innan hreyfingarinnar á íþróttagreinum, þjálfun, 
í félagsmálum og félagsstarfi.

Rétt til styrkveitingar úr sjóðnum eiga allir félagar í ungmenna-
félögum sem eru virkir í starfi og hafa uppáskrift síns félags eða 
sambands til að afla sér aukinnar þekkingar á sínu sérsviði sem 

gæti nýst viðkomandi félagi, sambandi og ungmennafélags-
hreyfingunni í heild. Einnig eiga stjórn og nefndir UMFÍ, 

héraðssambönd, ungmennafélög og deildir innan þeirra rétt á 
að sækja um styrk úr sjóðnum.

Sjóðsstjórn er heimilt að veita styrki úr sjóðnum að eigin 
frumkvæði til verkefna sem ekki teljast til árlega verkefna-

hreyfingarinnar.

Nánari upplýsingar eru gefnar á þjónustumiðstöð UMFÍ
í síma 568-2929.



smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Alþýðusamband Íslands leitar að metnaðarfullum einstaklingi með góða þekkingu á 
vinnumarkaðinum og umhverfi verkalýðshreyfingarinnar og brennandi áhuga á þeim 
málefnum sem ASÍ vinnur að. Viðkomandi starfar í nánu samstarfi við forsvarsmenn 
aðildarsamtaka ASÍ, starfsmenn stéttarfélaga og eftirlitsfulltrúa þeirra, starfsfólk ASÍ og 
samstarfsaðila utan verkalýðshreyfingarinnar með það að markmiði að atvinnurekendur 
virði gildandi löggjöf og kjarasamninga.

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is 

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 27. september nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sérfræðingur í vinnuvernd og vinnustaðaeftirliti

Starfs- og ábyrgðarsvið:
 • Að efla starf ASÍ og samstarfsaðila á sviði vinnustaðaeftirlits 
 • Að halda utan um skipulag og framkvæmd vinnustaðaeftirlitsins 
    af hálfu ASÍ 
 • Að bera ábyrgð á daglegum samskiptum við samstarfsaðila 
   utan verkalýðshreyfingarinnar
 • Að auka þekkingu og vitund um mikilvægi vinnuverndar
 • Að sjá um upplýsingamiðlun og kynningar á sviði vinnuverndar 
 • Að leiða stefnumótun á sviði vinnuverndar

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Góð þekking á vinnumarkaðinum og umhverfi 
   verkalýðshreyfingarinnar 
 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
 • Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar
 • Færni í mannlegum samskiptum 
 • Góð tölvukunnátta
 • Reynsla af teymisvinnu
 • Reynsla af vinnu við stefnumótun og vitundarvakningu

Alþýðusamband Íslands eru heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað þúsund í 
fimm landssamböndum og 51 aðildarfélagi um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. 
Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði 
og hjá ríki og sveitarfélögum. Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur 
vörð um hagsmuni þeirra og réttindi. 

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil- 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA HLEKKI Í KEÐJUNA
Landspítali auglýsir laus störf geislafræðinga, hjúkrunarfræðinga, lífeindafræðinga og sjúkraliða.
Hafir þú áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala; www.landspitali.is, undir „laus störf”
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EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

STAY APARTMENTS er 
framsækið íbúðarhótel með yfir 
70 íbúðum í rekstri í miðbæ 
Reykjavíkur. Við erum að leita að 
starfskrafti í eftirfarandi stöður:

Aðstoðarhótelstjóri. Starfið felur í sér 
að sjá um bókunarkerfi hótelsins, bókunar-
vélar, tölvupóstasamskipti, daglegan rekstur, 
launaútreikninga og annað tilfallandi. Reynsla 
í hótelrekstri æskileg en ekki nauðsynleg.

Handlaginn. Starfið felur í sér almennt 
viðhald á íbúðum og tilfallandi minniháttar 
framkvæmdir. 

Þerna. Viðkomandi þarf að hafa reynslu í 
þrifum, vera sjálfstæður, stundvís og drífandi 
einstaklingur.

Vinsamlegast sendið umsóknir merktar því 
starfi sem sótt er um á halldor@stay.is.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í þjóðhagsvarúð Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201509/929
Kerfisstjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201509/928
Sjúkraþjálfari Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201509/927
Sérfr. í málefnum útlendinga Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201509/926
Aðalvarðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðb.svæðinu Reykjavík 201509/925
Starf við ræstingar Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201509/924
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, launadeild Reykjavík 201509/923
Tæknimaður á rannsóknarstofu Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201509/922
Rannsóknarstaða Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201509/921
Bókari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupsst. 201509/920
Launafulltrúi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201509/919
Fjármálastjóri Umhverfisstofnun Reykjavík o.fl. 201509/918
Sérfræðilæknar Landspítali, aðgerðasvið Reykjavík 201509/917
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan í Garðabæ Garðabær 201509/916
Emb.nefndarm. í úrsk.n. velf.mála Velferðarráðuneytið Reykjavík 201509/915
Emb. form. úrsk.nefndar velf.mála Velferðarráðuneytið Reykjavík 201509/914
Móttökuritari Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201509/913
Ljósmæður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201509/912
Líffræðingur/lífeindafræðingur Landspítali, veirufræðideild Reykjavík 201509/911
Lífeindafræðingur Landspítali, sýklafræðideild Reykjavík 201509/910
Deildarlæknar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201509/909
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjartagátt Reykjavík 201509/908
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, svefnrannsóknir Reykjavík 201509/907
Sjúkraliði Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201509/906
Sérfræðilæknir Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201509/905
Umsjónarmaður m. húsi og innk. Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201508/904
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurlandi Selfoss 201508/903
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Blönduós 201508/902
Veiðieftirlitsmenn Fiskistofa H.fj./Stykkish. 201508/901

Rekstrarstjóri hafna Norðurþings
Norðurþing óskar eftir að ráða rekstrarstjóra fyrir hafnir Norðurþings, með starfsstöð á Húsavík.

Starfssvið:
•	Stjórnun	og	daglegur	rekstur
•	Annast	kostnaðareftirlit	með	einstökum	tekju-	og	kostnaðarþáttum	
hafnanna	og	eftirlit	með	fjárhagskuldbindingum

•	Eftirlit	og	eftirfylgni	á	reglugerðum
•	Samskipti	við	viðskiptavini	hafnanna
•	Annast	ýmis	samskipti	og	uppgjör	við	Samgöngustofu,	
Siglingasvið	Vegagerðarinnar	og	Fiskistofu

•	Verkstýring
•	Umsjón	með	markaðsstarfi	hafnanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	rekstri	og	stjórnun	skilyrði
•	Skipstjórnarréttindi	kostur
•	Þekking	á	starfsemi	hafna	(hafnsækinni	starfsemi)	æskileg	
•	Mjög	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Frumkvæði,	metnaður	og	vönduð	vinnubrögð	
•	Almenn	tölvukunnátta
•	Hæfni	til	að	tjá	sig	í	máli	og	riti	á	íslensku	og	ensku

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.	
Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	
umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	við	komandi	í	starfið.	Nánari	upplýsingar	veita	Þóra	Pétursdóttir	
(thora.petursdottir@capacent.is)	og	Auður	Bjarnadóttir	(audur.bjarnadottir@capacent.is)	hjá	Capacent	Ráðningum.	

Hafnir	Norðurþings	eru	þrjár.	Húsavíkurhöfn	er	þeirra	stærst	og	flokkast	sem	meðalstór	fiski-	og	flutningahöfn	í	dag.	Miklar	framkvæmdir	standa	þó	fyrir	
dyrum	á	hafnarsvæðinu	m.a.	á	viðleguköntum,	brimvarnargörðum	og	vegna	dýpkana,	í	ljósi	iðnaðaruppbyggingarinnar	á	Bakka.	Lengd	bryggjukanta	
verður	ríflega	700	metrar	og	mesta	dýpi	við	kant	12	metrar	við	Bökugarð	á	um	200	metra	kafla.		Dráttarbraut	er	í	höfninni	fyrir	250	þungatonn.

Á	Raufarhöfn	er	meðalstór	fiskihöfn.	Lengd	bryggjukanta	er	500	metrar	og	er	mesta	dýpi	við	kant	8,5	metrar	á	50	metra	kafla	og	6,5	metrar	á	160	metra	
kafla.	Dýpi	í	innsiglingu	er	9,5	metrar.		

Á	Kópaskeri	er	smábátahöfn.	Lengd	bryggjukanta	er	119	metrar	og	er	mesta	dýpi	við	kant	4	metrar	á	50	metra	kafla.		Flotbryggja	staðsett	í	höfninni	sem	
rúmar	4	báta.

Meiraprófsbílstjóri
Bílstjóri með CE réttindi óskast í 100% starf
við áfyllingar flugvéla á Reykjavíkurflugvelli,  

ADR-réttindi kostur.

Ferilskrá sendist til:  jobs@globalfuel.is
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Störf á heimilum og  
vinnustöðum fatlaðs fólks

Stuðningsfulltrúar óskast til starfa á heimilum og 
vinnustöðum félagsins í Reykjavík. 

Á heimilin vantar fólk í hlutastörf í vaktavinnu, þessi 
störf gætu vel hentað með námi. Hlutverk starfsfólks 
í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að aðstoða 
íbúa í daglegu líf i og efla sjálfstæði þeirra.

Á vinnustöðunum er annars vegar laust 62% starf í 
eldhúsi Lækjaráss, Stjörnugróf og hins vegar 100% 
starf í vinnu og virkni í Lyngási, Safamýri. Starfs- 
mennirnir taka þát t í f jölbreyt tum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp  
í sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og eru 
störfin laus nú þegar.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. Einnig getur 
Þórhildur Garðarsdót tir veit t nánari upplýsingar í 
síma 414 0500.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
Áss styrktarfélags við SFR.

Aðstoðarmaður bakara eða  
bakaranemi óskast

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst,  
vinnutími frá 5:00 til 13:00 og aðra hverja helgi.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

Pantone
Black

Pantone
021 CV

Sérfræðingur í innkaupum
Elkem Ísland auglýsir starf sérfræðings í innkaupum lausa til umsóknar. Leitað er að dugmiklum og jákvæðum einstaklingi sem hefur 
áhuga á að starfa í góðu teymi starfsmanna.

Starfssvið:
•	Innkaup	á	tækni-	og	rekstrarvörum
•	Innkaupastýring	og	innleiðing	innkaupaferla
•	Umsjón	og	eftirfylgni	með	birgðastöðu	lagers
•	Samningagerð	og	samskipti	við	birgja	
•	Tölvuvinnsla	og	skráningar	tengdar	starfinu
•	Sérverkefni	á	sviði	innkaupamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Reynsla	af	innkaupum	er	æskileg
•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi
•	Sjálfstæði	í	vinnubrögðum	en	jafnframt	hæfni	til	að	leiða	teymi
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Þjónustulund	og	samskiptahæfni
•	Kunnátta	og	greiningarhæfni	í	Microsoft	Excel
•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.	
Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	
umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	við	komandi	í	starfið.	Nánari	upplýsingar	veita	Helga	Jónsdóttir	
(helga.jonsdottir@capacent.is)	og	Jóna	Björk	Sigurjónsdóttir	(jona.sigurjonsdottir@capacent.is)	hjá	Capacent	ráðningum.

Elkem	Ísland	kappkostar	að	starfa	í	víðtækri	sátt	við	starfsfólk	sitt,	viðskiptavini,	íslenskt	samfélag	og	lífríki	náttúrunnar.	Með	öryggi,	fagmennsku	og	heiðar	-
leika	að	leiðarljósi	leggjum	við	okkar	af	mörkum	til	framleiðslu	á	hágæða	kísilmálmi.	Fyrirtækið	ber	virðingu	gagnvart	því	jafnvægi	sem	ávallt	þarf	að	ríkja	á	
milli	nýtingar	og	verndunar	náttúruauðlinda.	Elkem	Ísland	er	hluti	af	Elkem	A/S	samsteypunni	sem	hefur	í	meira	en	hundrað	ár	verið	frumkvöðull	í	tækniþróun	
í	kísiliðnaði	og	haft	frumkvæði	að	þróun	margvíslegra	lausna	á	sviði	umhverfismála.	Elkem	Ísland	starfar	samkvæmt	vottaðri	gæða-	og	umhverfisstjórnun.

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er mark-
mið okkar að viðskiptavinir upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert trygg-
ingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt 
tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála 
hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af sextán og er 
það íslenska fyrirtæki sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.  

Sérfræðingur í 
fjárfestingum 
TM auglýsir laust starf við eignastýringu

Einstaklingar sem eru jákvæðir og hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi 
ásamt framúrskarandi samskiptahæfileikum eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 22. september nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari 
upplýsingar veita Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) og Jóna Björk 
Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

Starfssvið
• Dagleg stýring fjáreigna félagsins.
• Mat á fjárfestingakostum og 
 eftirfylgni með fjárfestingum 
 félagsins.
• Mælingar á afkomu og árangri 
 einstakra eigna og eignasafnsins í 
 heild. 
• Skýrslugerð og miðlun upplýsinga 
 til stjórnenda og eftirlitsaðila. 

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, 
 verkfræði eða sambærileg menntun sem 
 nýtist í starfi. 
• Framúrskarandi greiningarhæfileikar.
• Reynsla af fjármálamarkaði er æskileg.
• Geta til að setja fram og miðla upplýsingum 
 á skýran hátt.
• Geta til að vinna undir miklu álagi
• Góð enskukunnátta, góðir samskipta-
 hæfileikar og haldgóð tölvukunnátta.

Tryggingamiðstöðin    Síðumúla 24    Sími 515 2000    tm@tm.is    www.tm.is



Umsóknarfrestur er til 28. september nk. og sækja þarf um starfið á www.byko.is. Nánari upplýsingar veitir Árni Reynir Alfredsson, markaðsstjóri, arnireynir@byko.is. 

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Við hjá BYKO óskum eftir að ráða grafískan hönnuð í fullt starf á markaðssviði fyrirtækisins. 
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki. Ef þú býrð yfir hæfileikum til að starfa sjálfstætt, ert jákvæð/ur og 
átt gott með að vinna með öðrum þá hvetjum við þig til að sækja um. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, frábæra samstarfsfélaga og mikla 
framtíðarmöguleika hjá traustu og markaðssinnuðu fyrirtæki. Starf á markaðssviði felur í sér fjölbreytt viðfangsefni er snúa að kynningarmálum 
fyrirtækisins, þar á meðal þátttöku í skilgreiningu verkefna og útfærslu á lausnum. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. 

ÁBYRGÐARSVIÐ:
• Hönnun prentefnis, svo sem blaða, bæklinga og dreifirita.
• Hönnun auglýsinga í prentmiðla, á vef og skjámiðla. 
• Vefhönnun og framþróun vefs, í samvinnu við vefstjóra.
• Samskipti við prentsmiðjur.
• Samskipti við birtingahús og fjölmiðla vegna auglýsingabirtinga.
• Samskipti innan fyrirtækisins við vinnslu markaðsefnis. 
• Önnur verkefni sem unnin eru í samráði við næsta yfirmann.

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
• Menntun á sviði grafískrar hönnunar.
• Umtalsverða reynslu af auglýsingagerð.
• Þekkingu á vefhönnun.
• Fagleg, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og vilja til að vinna í hóp.
• Næmt auga fyrir smáatriðum.
• Hæfileika til að hugsa út fyrir boxið og leita nýrra lausna.

Spennandi tækifæribyko.is

Hjúkrunarstjóri og deildarstjóri 
hjúkrunardeilda á HVEST 
Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarstjóra og deildarstjóra hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Umsóknarfrestur er
til og með 26. september nk.

SÆKJA UM:
Nánari upplýsingar um störfin veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is í síma 519 6770. Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin 
á heimasíðu Ráðum www.radum.is. Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

HElStU vERKEfNi og ÁByRgð: 
 » Stjórnun á daglegri starfsemi hjúkrunarheimilanna 
Eyri á Ísafirði og á Bolungarvík (HB)

 » Almennt starf hjúkrunarfræðings 
 » Þátttaka í teymisvinnu
 » Önnur verkefni sem tilheyra starfinu 

MENNtUNAR- og HÆfNiSKRÖfUR:
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg
 » Reynsla af hjúkrunarstjórnun
 » Reynsla af öldrunarhjúkrun, hjúkrun á hjúkrunarheimili 
og hjúkrun á legudeildum

 » Reynsla af rafrænni sjúkraskrárgerð æskileg
 » faglegur metnaður, áreiðanleiki og góð samskiptahæfni

Deildarstjóri hjúkrunardeilda Hjúkrunar heimilis ins Eyrar á Ísafirði og 
Hjúkrunar heimilis Bolungarvíkur (HB) er með meginstarfsstöð á Ísafirði. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum. Gert er ráð fyrir að deildarstjóri 
hefji störf fljótlega.

DEiLDarstjóri HjúkrUnarDEiLDa

HElStU vERKEfNi og ÁByRgð:
 » Dagleg stjórnun hjúkrunardeildar og stjórnun 
hjúkrunar starfssemi heilsugæslustöðvar HvESt á Patreksfirði

 » Umsjón með innkaupum 
 » yfirumsjón með ræstingum 
 » Almennt starf hjúkrunarfræðings 
 » Þátttaka í teymisvinnu
 » Önnur verkefni sem tilheyra starfinu 

MENNtUNAR- og HÆfNiSKRÖfUR:
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg
 » Reynsla af hjúkrunarstjórnun
 » Reynsla af öldrunarhjúkrun, hjúkrun á hjúkrunarheimili og hjúkrun á legudeildum
 » Reynsla af rafrænni sjúkraskrárgerð
 » faglegur metnaður, áreiðanleiki og góð samskiptahæfni

Hjúkrunarstjóri HVEst starfar á heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Patreksfirði. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum. Gert er ráð fyrir að hjúkrunarstjóri 
hefji störf fljótlega. 

HjúkrUnarstjóri

Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða

www.intellecta.is

Starf á fjármálasviði - viðskiptafræðingur
Traust þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða talnaglöggan og nákvæman
einstakling á fjármálasvið fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að hafa reynslu
af bókhaldi og fjármálum. Gott tækifæri fyrir öflugan aðila sem vill
þróast í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.intellecta.is



VIÐ LEITUM AÐ STARFSFÓLKI

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Ráðum www.radum.is.
Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Blómaskreytir

Blómaval Skútuvogi óskar eftir að ráða blómaskreyti í 100% starf.

Í starfinu felst gerð blómaskreytinga, þjónusta við viðskiptavini, móttaka og 
afgreiðsla pantana, vöruframsetning, útstillingar og önnur tilfallandi störf. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af starfi í blómaverslun, viðhafa sjálfstæð og 
vönduð vinnubrögð, með ríka samskiptahæfni og mikla þjónustulund. Menntun í 
blómaskreytingum er kostur.

Ráðum ehf. er dótturfyrirtæki Expectus og sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum 
viðskiptavini. Má þar nefna - starfsgreiningar, auglýsingagerð, úrvinnslu, viðtöl, umsagnir, hæfnismat og fleira. 
Ráðum hóf starfsemi í mars árið 2012 og í apríl 2014 sameinuðu Ráðum og Expectus krafta sína í þeim tilgangi að bjóða viðskiptavinum fyrirtækjanna öflugri þjónustu til 
árangurs á sviði ráðninga og ráðgjafar. Fyrirtækin hafa það eitt að markmiði að skapa virði með viðskiptavinum sínum.

Nánari upplýsingar veita Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is og Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is.

sölumaður í fagmannadeild

Húsasmiðjan í Hafnarfirði leitar að metnaðarfullum og þjónustulunduðum 
sölumanni í fagmannadeild.

Í starfinu felst þjónusta við viðskiptavini, sala, afgreiðsla, tiltekt pantana, 
vöruframsetning og önnur tilfallandi störf. 
Viðkomandi þarf að búa yfir haldgóðri þekkingu á byggingarvörum, 
viðhafa sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, með ríka samskiptafærni 
og hafa reynslu af sambærilegu starfi.

Vélamaður á tæknisViði

Ölgerðin óskar eftir að ráða iðinn og samviskusaman einstakling 
í framleiðslusal fyrirtækisins.

Í starfinu felst ábyrgð á framleiðsluvélum m.a. á breytingum og fínstillingum 
á vélbúnaði sem notaður er við framleiðslu á vatni, gosi og öli. Leitað er að 
starfsmanni með iðnmenntun, t.d. vélstjórn, vélvirkjun eða bifvélavirkjun. Um 
vaktavinnu er að ræða og eru konur jafnt og karlar hvattar til að sækja um.

Bókari

Rótgróið fyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða bókara í 100% starf.

Leitað er að jákvæðum, samviskusömum og skipulögðum alhliða bókara með 
að minnsta kosti 5 ára starfsreynslu í bókhaldi. Mikill kostur ef viðkomandi hefur 
þekkingu og reynslu af DK bókhaldskerfi og sé viðurkenndur bókari.

sölumaður í timBurráðgjöf

Húsasmiðjan í Grafarholti leitar að metnaðarfullumog þjónustulunduðum 
sölumanni í timburráðgjöf.

Í starfinu felst þjónusta við viðskiptavini og söluráðgjöf á byggingarefnum. 
Viðkomandi þarf að hafa haldgóða þekkingu á timbri og byggingarvörum, 
viðhafa sjálfstæð og vönduð vinnubrögð auk ríkrar samskiptahæfni. 
Hentugt starf fyrir nema í húsasmíði og öðrum iðngreinum.

saumastarf

Starfsmaður óskast í saumavinnu hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í gluggatjöldum.

Starfið felur m.a. í sér saumaskap á gluggatjöldum, tauköppum, felligardínum 
og m.fl. Leitað er að einstaklingi sem er samviskusamur, nákvæmur og er vanur 
saumavinnu. Um 100% starf er að ræða. Einungis reyklausir einstaklingar með 
góða íslenskukunnáttu koma til greina.

ÞjónustuVer

Fyrirtæki á fjármálamarkaði óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustuver. Í starfinu 
felst að svara fyrirspurnum viðskiptavina í gegnum síma, netspjall og tölvupósta, 
veita ráðgjöf og úrlausn mála.

Leitað er að þjónustuliprum einstaklingi sem hefur gaman af mannlegum 
samskiptum, er með jákvætt viðhorf og er tilbúinn að starfa í góðu teymi 
starfsmanna.

aðstoðarVeitingastjóri

American Style óskar eftir að ráða aðstoðarveitingastjóra í 72-100% starf.

Í starfinu felst afgreiðsla og þjónusta í veitingasal, mönnun á vaktir og annað 
sem tilheyrir starfinu. Aðstoðarveitingastjóri ber ábyrgð á staðnum í fjarveru 
veitingastjóra. Leitað er að starfsmanni sem er með mikla hæfni í mannlegum 
samskiptum, getur unnið undir álagi og er með reynslu af heimilisrekstri.

- helgarVinna
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Byggiðn – Félag byggingamanna óskar eftir 
mælingamanni í fullt starf. Starfið felst í að fara á 
vinnustaði, magntaka verk trésmiða og reikna út.

HÆFNISKRÖFUR:
 > Sveinspróf í húsasmíði
 > Góð alhliða tölvukunnátta
 > Góðir samskiptahæfileikar
 > Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 > Kostur að umsækjandi hafi reynslu við að 

vinna í uppmælingakerfi

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk. og skulu 
umsóknir berast á netfangið finnbjorn@byggidn.is eða 
í pósti á Byggiðn – Félag byggingamanna, Borgartúni 30, 
105 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað og 
umsækjendum tilkynnt um málalok þegar ákvörðun 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir formaður félagsins, 
Finnbjörn A. Hermannsson í síma 535-6006.

Byggiðn – Félag byggingamanna er 
stéttafélag faglærðra byggingamanna og 
málsvari þeirra og samningsaðili um kaup 
og kjör á vinnumarkaði. Byggiðn varð til við 
sameiningu Trésmiðafélags Reykjavíkur og 
Félags Byggingamanna, Eyjafirði árið 2008.

Málsvari byggingamanna

STARFSMAÐUR VIÐ
UPPMÆLINGAKERFI
HÚSASMIÐA

Upplýsingar um star�ð veitir 

Haraldur Líndal Pétursson 

í síma 5200 800 eða haraldur@ronning.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 22. september.   

Hæfniskröfur: 

• Sveinspróf í rafvirkjun 

• Starfsreynsla í ra�ðnaði 

• Nákvæm og vönduð vinnubrögð 

• Góð enskukunnátta 

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni og útsjónarsemi 

• Reynsla af sölustörfum kostur

Upplýsingar um star�ð veitir Hallur Vilhjálmsson þjónustustjóri 

í síma 5200 800 eða hv@ronning.is. Umsóknum skal skilað fyrir 22. september. 

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 
og þjónustufyrirtækin Sindra og Hebron. Hjá félaginu starfa 75 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, 
Reykjanesbæ, Hafnar�rði, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. 
Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

www.ronning.is

Söluráðgja� á rafbúnaðarsviði
Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og sveigjanlegan söluráðgjafa til starfa á 

rafbúnaðarsviði. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhver� að Klettagörðum 25 með jákvæðu 

og hressu starfsfólki. Johan Rönning hefur 5 ár í röð verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina 

fyrirtæki ársins 2012, 2013, 2014 og 2015. Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun VR árið 2013, eitt af fyrstu 

fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. Fyrirtækið leggur mikið upp úr opnum og heiðarlegum samskiptum. 

Starfsmaður í þjónustudeild
Johan Rönning óskar eftir að ráða hörkuduglegan liðsmann í þjónustudeild 

fyrirtækisins að Klettagörðum 25, Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á 

vörum félagsins gagnvart viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf 

þar sem viðkomandi hefur möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Star�ð felst í: 

• Sölu og þjónustu á rafbúnaði 

• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf 

• Lausnamiðuðum hugsunarhætti 

Hæfniskröfur: 

• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni

• Lyftararéttindi kostur

Star�ð felst í: 

• Tiltekt og frágangi á pöntunum 

• Samskiptum við viðskiptavini 

• Öðrum tilfallandi störfum innan  

   þjónustudeildar 

Er kraftur í þér?
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Heilsuleikskólinn Brimver/Æskukot á 
Eyrarbakka og Stokkseyri auglýsir eftir:

 
•	 sérkennslustjóra	sem	einnig		
	 væri	staðgengill	leikskólastjóra
•	 deildarstjóra	
•	 leikskólakennurum

Nánari	upplýsingar	um	störfin	eru	á	vef	Árborgar	
www.arborg.is

Aðstoðarleikskólastjóra 
vantar við Auðarskóla

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, er stað-
settur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð –Ánægja-   
Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 35 
– 40 börn frá 12 mánaða aldri.  Húsnæði leikskólans er nýlegt og að-
staða og aðbúnaður góður. Næsti yfirmaður aðstoðarleikskólastjóra 
er skólastjóri. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi 
og hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra verka.

Menntun og hæfniskröfur:  
- Leikskólakennaramenntun
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
- Skipulagshæfni
- Frumkvæði
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum  
Kennarasambands Íslands.   

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson  
skólastjóri í síma 899-7037.   
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
eyjolfur@audarskoli.is 

Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á sama netfang.  
Umsóknarfrestur er til og með 14. september.

Nánari upplýsingar umskólann má finn á  
www.audarskoli.is
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Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. 
Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu, gerir út fjölda hóp-
ferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili. Hjá fyrirtækinu 
starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu 
og reynslu af ferðaþjónusturekstri. Vegna aukinna verk- 
efna leitum við að hæfu fólki í eftirfarandi störf:

Sölufulltrúi  
á ferðaskrifstofu

Hæfniskröfur:
• haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
• brennandi áhugi á sölumennsku
• góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:
Valgerður Lindberg, sölustjóri ferðaskrifstofu, en umsókn- 
um skal skilað á netfangið valgerdur@gjtravel.is 

Vaktstjóri í stjórnstöð
Hæfniskröfur:
• réttindi til aksturs hópferðabifreiða
• afburðahæfni í mannlegum samskiptum
• tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:  
Stefán Gunnarsson, en umsóknum skal skilað á netfangið  
stefan@gjtravel.is 

Bifreiðastjórar  
í framtíðarstörf og  

afleysingar 
Hæfniskröfur:
• réttindi til aksturs hópferðabifreiða
• glaðlegir, jákvæðir og snyrtilegir
• tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• stundvísir og reglusamir

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Sigurður Sigurðsson, en umsóknum skal skilað á netfangið  
sigurdur@gjtravel.is 

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 20. september og 
verður öllum umsóknum svarað. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.
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Tæknimaður 
Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands

Laust er til umsóknar starf tæknimanns á rannsóknarstofu 
í jarðefnafræði.

Starfið felur í sér undirbúning sýna og 
efnagreiningar, umsjón með rannsóknarstofu 
í jarðefnafræði, umsjón með öryggismálum 
á rannsóknarstofum og aðstoð og þjálfun 
framhaldsnema og starfsfólks á sviði 
efnagreininga.  

Hæfniskröfur
• BS-gráða í jarðfræði eða efnafræði
• MS-gráða er kostur
• Haldgóð reynsla af vinnu á rannsóknarstofu 

og efnagreiningum
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 

samskiptum
 
Ráðið verður í starfið til tveggja ára með 
möguleika á framlengingu.

Umsóknarfrestur er til 5. október 2015.
 
Nánari upplýsingar veitir Svandís Helga Halldórsdóttir, 
skrifstofustjóri, í síma 525 4492, svandish@hi.is. 

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa rúmlega þrjú hundruð 
manns við rannsóknir og kennslu. Stærsta rannsóknarstofnun 
sviðsins er Raunvísindastofnun sem skiptist í Jarðvísindastofnun 
og Eðlisvísindastofnun.

Jarðvísindastofnun og Jarðvísindadeild Háskóla Íslands vinna náið 
saman að rannsóknum og menntun á sviði jarðvísinda undir 
sameiginlegri stjórn. Þar starfar 31 sérfræðingur og kennarar sem 
vinna að fjölbreyttum verkefnum.

TAKTU ÞÉR 
GÖNGUTÚR
Á LAUNUM!
Póstdreifing leitar að duglegu og ábyrgu fólki 
til að bera út blöð í þínu nágrenni. Vinnutími 
eru sex dagar í viku, mánudaga til laugardaga, 
milli klukkan 6:00 og 7:00.

Hægt er að sækja um starfið á vefsíðu okkar 
www.postdreifing.is

PÓSTDREIFING EHF
Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300

www.postdreifing.is  | postdreifing@postdreifing.is     

Helstu verkefni og ábyrgð:
	 	 Útreikningur	og	frágangur	launa
	 	 Upplýsingagjöf	til	starfsmanna	vegna	
	 	 útborgunar	launa	
	 	 Ýmsar	greiningar,	samantektir	og	úrvinnsla	
	 	 á	sviði	kjaramála
	 	 Ráðgjöf	til	stjórnenda	á	sviði	kjaramála
	 	 Samskipti	við	starfsmenn,	lífeyrissjóði,	
	 	 stéttarfélög	og	opinbera	aðila	
	 	 Útreikningar	á	kjörum	og	réttindum	
	 	 starfsmanna	skv.	kjarasamningum	
	 	 Eftirlit	með	framkvæmd	kjarasamninga

Hæfnikröfur:	
	 	 Viðskiptafræðimenntun	eða	sambærileg	
	 	 menntun	
	 	 Reynsla	af	launabókhaldi	er	kostur	
	 	 Þekking	á	launa-	og	mannauðskerfum	ríkisins	
	 	 er	æskileg
	 	 Góð	kunnátta	og	færni	í	Excel
	 	 Þekking	á	kjarasamningum	og	lögum	um	
	 	 réttindi	og	skyldur	starfsmanna	er	æskileg		
	 	 Nákvæmni,	talnagleggni	og	sjálfstæð	
	 	 vinnubrögð	
	 	 Jákvæðni	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	

Frekari upplýsingar um starfið 
Nánari	upplýsingar	veitir	Sigríður	Rósa	Magnúsdóttir,	
deildarstjóri	launadeildar	í	síma	585-1342	netfang:	
sigridur.rosa.magnusdottir@heilsugaeslan.is

Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	Kjarafélags	viðskipta-	og	hagfræðinga.

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar		
og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfið.	Jafnframt	skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	um	menntun.		
Umsókn	getur	gilt	í	6	mánuði.	Mat	á	hæfni	umsækjenda	byggist	á	innsendum	gögnum	og	viðtölum	við	umsækjendur.		
Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,	
Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.		
Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.		

Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is),	undir	laus	störf	eða	
á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Starf launafulltrúa 
hjá Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	100%		
starf	launafulltrúa.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti		
hafið	störf	þann	1.	nóvember	næstkomandi	eða	eftir	
nánara	samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015.

PO
R
T
	h
ön
nu
n



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  12. september 2015 9

Starf hjá fjölskyldu í Sviss
Íslensk hjón með þrjú börn (6, 8 og 9 ára) leita að  

Au-Pair til starfa í Sviss. Ráðningatími er frá október.   
Þetta er tækifæri fyrir einstakling sem hefur áhuga  

á að vinna með börnum og starfa erlendis.  
Góð aðstaða og ýmis tækifæri fyrir réttan aðila. 

Áhugasamir hafið samband við fjolasteingrims@gmail.com

Starfsmaður í viðhaldsdeild

BM Vallá óskar eftir að ráða starfsmann  
í viðhaldsdeild fyrirtækisins. 

Vinnan felst í viðhaldi og viðgerðum á stórum bifreiðum, 
vélum og tækjum ásamt viðhaldi og viðgerðum í verksmiðjum 

fyrirtækisins. 
Við óskum eftir stundvísum og samviskusömum starfsmanni 

sem er vanur slíkum störfum. 

Vinsamlegast sendið umsóknir á  
Gylfa Þór Helgason, gylfi@bmvalla.is

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

KERFISSTJÓRI
SÉRFRÆÐINGUR Í 

ÞJÓÐHAGSVARÚÐ

  Fjármálaeftirlitið 
leitar að öflugum 
einstaklingi í 
kerfisumsjón og 
þjónustu.

  Fjármálaeftirlitið 
óskar eftir sérfræðingi í 
teymi þjóðhagsvarúðar 
á greiningasviði.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Upplýsingatæknisvið sér um þróun og rekstur tölvukerfa, ásamt því að þjónusta 
starfsfólk og eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Einnig hefur sviðið eftirlit með 
upplýsingatæknikerfum eftirlitsskyldra aðila og sinnir tölvurannsóknum. Viðkomandi 
þarf að hafa góða öryggisvitund og þekkingu og reynslu af kerfisrekstri. Í boði er 
fjölbreytt og krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi. 

Starfssvið
• Uppfærsla og rekstur upplýsingatæknikerfa
• Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar
• Umsjón með eldvegg, vefsíum og öðrum öryggisbúnaði
• Þjónusta við notendur tölvukerfa 
• Annað sem til getur fallið á upplýsingatæknisviði

Hæfniskröfur
• Viðeigandi menntun í kerfisrekstri eða tölvunarfræðum
• Reynsla af rekstri tölvukerfa 
• Þekking og reynsla af rekstri VMware
• Þekking og reynsla af Microsoft lausnum, s.s. Exchange, Lync, SCCM og 

Sharepoint er kostur
• Þekking og reynsla af stjórnun eldveggja og öðrum vörnum er kostur
• Þekking á Agile vinnubrögðum er kostur
• Frábær hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, kraftur og öguð vinnubrögð

Hlutverk þjóðhagsvarúðar er að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamarkaði og 
miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig 
gerir teymið tillögur um breytingar á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða 
stýringu áhættu á fjármálamarkaði.  

Starfssvið
• Ábyrgð á gerð og framkvæmd álagsprófa
• Yfirsýn yfir fjármálamarkaðinn
• Mótun þjóðhagsvarúðartækja
• Mótun reglna og viðmiða
• Samskipti við eftirlitsskylda aðila og aðra hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Hæfniskröfur
• Háskólagráða í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði, eða sambærilegu.  

Framhaldsmenntun kostur
• Þekking og reynsla af gerð og framkvæmd álagsprófa
• Yfirgripsmikil þekking á fjármálamarkaði
• Rík greiningarhæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, jákvæðni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

Umsjón með starfinu hafa Bjarni Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri 
(bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Umsjón með starfinu hafa Sigurður Árni Kjartansson forstöðumaður á greiningasviði 
(sigurdurk@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.



365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir móttökustjóra

Við óskum eftir að ráða móttökustjóra í fullt starf  
í móttöku okkar í skaftahlíð 
Helstu verkefni og ábyrgð 
- Daglegur rekstur og þjónusta við viðskiptavini 
- Ábyrgð á uppgjöri 
- Mönnun í móttöku
- Skipting verkefna 
- Útlit móttöku
- Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur
- Reynsla af sambærilegu starfi 
- Reynsla af stjórnun 
- Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
- Góð almenn tölvukunnátta 
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi 

Viðkomandi þarf að vera orðinn 25 ára. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Vilborg einarsdóttir, vilborg@365.is 

umsóknarfrestur er til 19. september hægt er að 
sækja um með því að senda umsókn í tölvupósti á 
vilborg@365.is 
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Tanntæknir í Tannlæknadeild

Leitað er að kröftugum einstaklingi sem nýtur þess að 
vinna með fólki, leiðbeina og þjónusta í starfi tanntæknis 
á aðgerðarstofu Tannlæknadeildar. 

Helstu verkefni:
• Undirbúningur fyrir verklega kennslu, vinna 

við sótthreinsun, rafræn skráning 
sjúkragagna, röntgenmyndataka o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tanntæknamenntun frá námsbraut 

tanntækna eða sambærileg menntun er 
æskileg

• Starfsreynsla í faginu er æskileg
• Góð færni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund er mjög mikilvæg

Nánari upplýsingar veitir Hanna G. Daníelsdóttir, 
deildarstjóri í klíník Tannlæknadeildar, í síma 525 4888, 
hgd@hi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2015.

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf.

Bílamálari óskast
 
Óskum eftir bílamálara til vinnu hjá  
Bílaréttingum og sprautun Sævars.  
Okkur vantar að bæta við okkur aðila  
í nú þegar flottan hóp starfsmanna.  
Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir  
duglega og metnaðarfulla einstaklinga.

Umsóknir sendist á  
bilaretting@bilaretting.is merktar „Atvinna“.

Meiraprófsbílstjóri
Bílstjóri með CE réttindi óskast í 100% starf
við áfyllingar flugvéla á Reykjavíkurflugvelli,  

ADR-réttindi kostur.

Ferilskrá sendist til:  jobs@globalfuel.is

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt. Stofnunin annast stjórn-
sýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá 
málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Veiðieftirlitsmenn óskast á starfsstöðvar Fiskistofu í Hafnarfirði og í Stykkishólmi
Fiskistofa óskar eftir að ráða einn veiðieftirlitsmann í starfsstöð sína í Hafnarfirði og einn veiðieftirlitsmann í starfsstöð sína í Stykkishólmi. 
Stöðurnar heyra undir deildarstjóra veiðieftirlitssviðs – vestur. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó.  
Eftirlit á sjó felst m.a. í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirliti 
með aflasamsetningu, eftirlit með veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla.  
Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í sam- 
ræmi við veiðar og afla um borð. 
• Eftirlit í landi. 
Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með 
veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum 
afladagbóka. Starfið felur einnig í sér eftirlit með löndunum erlendra skipa og úttektir á afurðum 
vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast 
með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála 
sem upp koma. 

Hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur haldgóða reynslu af störfum í sjávarútvegi
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin
• Gott líkamlegt atgervi
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum
• Sanngirni og háttvísi
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Skipstjórnarréttindi eru æskileg

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlitssviðs í síma 
5697932. 

Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og 
annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið starf@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiski- 
stofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar: „Veiðieftirlitsmaður Hafnarfirði“ eða 
„Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmi“.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2015.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.  
Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, 
með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins.



   Þátttaka í stefnumörkun, skilgreiningu verkþátta  
og samþættingu verkefna á sviði fjarkönnunar

   Tengiliður við EUMETSAT og erlenda samstarfshópa 
varðandi tæknilega úrvinnslu og gögn

   Verkefnastjórn og þátttaka í tímabundnum 
rannsóknarverkefnum tengdum fjarkönnun

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólanám á sviði raunvísinda eða verkfræði
   Framhaldsnám á sviði raunvísinda og/eða verkfræði 
   Góð forritunarkunnátta, t.d. python, C/C++, Fortran, 

Unix/Linux eða Java
   Frumkvæði og faglegur metnaður
   Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
   Hæfni í mannlegum samskiptum 
   Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
   Greiningarhæfni og færni og geta til að miðla 

niðurstöðum innan teymis og út á við
   Farsæl reynsla á sviði rannsókna og úrvinnslu 

mæligagna kostur
   Þekking á hugbúnaðarprófunum og farsæl reynsla  

af hugbúnaðarverkefnastjórnun kostur
   Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri (jorunn@vedur.is), Halldór Björnsson, 
hópstjóri veðurs og loftslagsrannsókna (halldor@vedur.
is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@
vedur.is), í síma 522 6000.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í kerfis
stjórn, nánar tiltekið „*nix nörd“, til að sinna rekstri, 
við haldi og rekstrarþróun á sérhæfðum miðlægum kerfum 
Veður stofunnar. Viðkomandi mun starfa í upp lýs inga
tæknihóp Veðurstofunnar sem er hluti af Fjármála- og 
rekstrarsviði. 

Hlutverk
Veðurstofan rekur mörg krefjandi og óhefðbundin 
upp lýsinga tæknikerfi. Hlutverk viðkomandi er að hafa 
umsjón með, þjónusta, setja upp, prófa og reka þessi 
kerfi. Viðkomandi tekur þátt í kerfishönnun og þróun og 
tekur við kerfum/hugbúnaði sem koma þarf í rekstur. 
Við komandi sér um samskipti við þjónustuaðila ef svo ber 
undir.

Menntun og hæfniskröfur
  Háskólamenntun eða farsæl reynsla á sviði  

tölvunar eða kerfisfræði 
  Farsæl reynsla af umsjón og rekstri tölvukerfa
  Þekking og farsæl reynsla á kerfisstjórnun Linux kerfa
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu 
  Hæfni í kerfislæsi, þ.e. hæfni til að ná fljótt og 

örugglega yfirsýn yfir flókin kerfi/verkefni 
  Æskileg er reynsla af kerfishönnun sem miðar að því  

að ná háum uppitíma
  Þekking á netkerfum og fjarskiptum er kostur 
  Þekking á kerfisskjölun er kostur 
  Kunnátta í forritunarmálum, s.s. Python,  

skeljaforritun er kostur 
  Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veita Vigfús Gíslason, 
hópstjóri upplýsingatækni (gislason@vedur.is) og Borgar 
Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) í síma 
522 6000. 

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í úrvinnslu 
fjarkönnunargagna í fullt starf á Úrvinnslu og rann
sóknar sviði. Í boði er spenn andi, krefjandi og fjölbreytt 
fram tíðar starf. 

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu Íslands starfa 
rúmlega 40 manns við ýmis spennandi þróunar og 
rannsóknarverkefni er tengjast veður og lofts lags
rannsóknum, jökla og vatnafræði, haffræði, jarðskorpu
hreyfing um, eldgosum, dreifingu gas og ösku skýja sem 
og ofanflóðum. Þessi verkefni byggja mörg á úrvinnslu 
fjarkönnunargagna, s.s. gagna frá veður og ratsjár
tunglum, hita mynda vélum og ýmsum öðrum fjar könn un
ar  tækjum. Gert er ráð fyrir að við komandi sér fræð ingur 
verði leiðandi í þróun aðferða og afurða sem nýtast við 
vöktun á þessum eðlisþáttum náttúrunnar.

Veðurstofan er aðili að Reiknimiðstöð evr ópskra veður
stofa, og hefur þar aðgang að reikni afli til þess að keyra 
viðamikil tölvulíkön. Veðurstofan heldur á aðild Íslands að 
Evr ópsku veðurtunglastofnuninni (EUMETSAT) og hefur 
þannig aðgang að nýjustu fjarkönnunar gögn um ásamt 
markvissri þjálfun á þessu sviði. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður fái viðeigandi 
þjálfun á þeim fagsviðum þar sem fjarkönnunargögnin 
verða nýtt.

Helstu verkefni
   Faglega leiðandi hlutverk og sérfræðivinna í 

meðhöndlun og úrvinnslu fjarkönnunar gagna, 
sérstaklega veðurtunglagagna

   Þátttaka í þróun fjarkönnunaraðferða til eftirlits  
á náttúruvá og eðlisþáttum jarðar

   Miðlun veðurtunglaafurða til eftirlits
   Uppsetning og þróun grunnkerfa í móttöku og 

úrvinnslu veðurtunglagagna

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur 
í kerfisstjórn/
DevOps

Sérfræðingur í úrvinnslu 
fjarkönnunargagna

Umsóknarfrestur starfanna er til og 
með 28. september nk. 

Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsækjendur eru vin saml ega  
beðnir um að sækja um störfin á 
heima  síðu Veðurstofu Íslands undir 
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á 
www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á 
fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði, 
Athugana- og tækni sviði, Úrvinnslu- 
og rannsóknasviði, Fjár mála- og 
rekstrarsviði og Skrifstofu for stjóra. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Launafulltrúi

Starfið felst í: Menntunar og hæfniskröfur:
 •Vinnslu launabókhalds, þ.m.t. útreikningur og 
greiðsla launa og skil launatengdra gjalda.
 •Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna útborgunar 
launa. 
 •Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á 
sviði kjaramála.
 •Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttar-
félög og opinbera aðila.
 •Útreikningar á kjörum og réttindum starfsmanna 
skv. kjarasamningum.
 •Ýmis önnur störf í tengslum við bókhald og 
reikningagerð.

 •Góð reynsla af launabókhaldi er nauðsynleg.
 •Menntun sem viðurkenndur bókari eða 
sambærileg menntun er kostur.
 •Þekking á DK- bókhaldskerfinu og launaumhverfi.  
 •Góð kunnátta og færni í Excel.
 •Þekking á kjarasamningum og lögum um 
réttindi og skyldur starfsmanna. 
 •Góð skipulagning, nákvæmni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
 •Þjónustulyndi, jákvæðni og lipurð í 
mannlegum samskiptum.

Arctic Adventures leitar að launafulltrúa í fullt starf. Um er að ræða starf í fjármáladeild 
fyrirtækisins. Þar starfar teymi sem sér um allt sem snýr að fjármálum fyrirtækisins og launum 
starfsmanna. Viðkomandi kemur til með að halda utan um öll laun starfsmanna fyrirtækisins auk 
þess að taka þátt í bókhaldstengdum verkefnum deildarinnar. 

www.adventures.is | Vatnagarðar 8 | 104 Reykjavík

Allar umsóknir berist til Jóhönnu Ellu starfsmannastjóra í johanna@adventures.is
Umsóknarfrestur er til 21. september 2015

Fjármálastjóri
Starf fjármálastjóra hjá Umhverfisstofnun er laust til 
umsóknar. Við leitum að öflugum einstaklingi með 
áhuga á sífelldu umbótastarfi.

Fjármálastjóri fer með yfirstjórn fjármála og reksturs 
hjá stofnuninni í umboði forstjóra og ber ábyrgð á 
hagkvæmri stýringu fjármuna.  Hann ber ábyrgð á 
gerð rekstraráætlana og eftirfylgni þeirra, yfirumsjón 
með bókhaldi, útsendingu og innheimtu krafna 
sem og gerð kostnaðarmata og útboðum stofn-
unarinnar. Þá ber hann ábyrgð á miðlun upplýsinga 
til yfirstjórnar og starfsmanna og er tengiliður stofn-
unar við Fjársýslu ríkisins, umhverfis- og auðlinda-
ráðuneyti og Ríkisendurskoðun. Fjármálastjóri situr 
í yfirstjórn stofnunar.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur til 
þess er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.
is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suður-

landsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is.

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísa�örður 
Mývatn - Patreks�örður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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Sölumaður óskast 
Óskum eftir að ráða sölumann í verslun okkar.  
Reynsla af sölumannsstörfum og brennandi  
þjónustulund er það sem við leitum eftir.  

Umsóknarfrestur er til 16. sept. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir sendist á box@frett.is  merkt „Sölumaður 1209“ 

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil- 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Heila- og taugaskurðlækningar

Helstu verkefni og ábyrgð

•  Sérfræðistörf í samráði við 
yfirlækni sérgreinarinnar, s.s. 
greining, meðferð og eftirfylgd 
sjúklinga með vandamál er 
tengjast sérgreininni, m.a. 
þátttaka í samráðskvaðningum 
og göngudeildarþjónustu 

•  Þátttaka í vöktum sérgreinarinnar
•  Þátttaka í kennslu og vísinda- 

vinnu í samráði við yfirlækni 

Hæfnikröfur

•  Almenn reynsla í heilaskurð-  Almenn reynsla í heilaskurð-  
aðgerðum, mænuaðgerðum 
og bakaðgerðum er skilyrði

•  Sérstök reynsla í æðagúlskirurgíu 
(aneurysmakirurgíu) er nauðsynleg

•  Reynsla í kennslu og vísindavinnu 
æskileg

•  Jákvæðni, sveigjanleiki 
og lipurð í samskiptum

•  Íslenskt sérfræðileyfi í heila- 
og taugaskurðlækningum

Laust er til umsóknar fullt starf sérfræðilæknis við heila- og taugaskurðlækningadeild 
á skurðlækningasviði. Starfið veitist frá 1. maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 
og með 29. september 2015. 

Fullt starf (100%) er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu. Laun skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra 
og stéttarfélags. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.
is, undir „laus störf“. Öllum 
umsóknum verður svarað. Tekið 
er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum. 

Umsókninni fylgi aðgerðaskrá 
sem sýnir fjölda og gerð 
aðgerða sem viðkomandi 
hefur framkvæmt sem 
aðalskurðlæknir.

Umsókn fylgi einnig vottfestar 
upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af kennslu, vísindavinnu 
ásamt sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann 
að hafa birt eða skrifað.

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim.

Nánari upplýsingar veitir Aron 
Björnsson, yfirlæknir, (aronb@
landspitali.is, 543 7406).

Borgarbyggð auglýsir lausar eftirfarandi stöður:

Sálfræðingur 
- Starfshlutfall er 50 - 100%. 

 
Verkefni og ábyrgðarsvið
•	Forvarnarstarf	til	að	stuðla	að	velferð	barna	og	ungmenna
•	Snemmtækt	mat	á	stöðu	nemenda,		greining	og	ráðgjöf
•	Ráðgjöf	til	foreldra	og	barna
•	Stuðningur	við	starfsemi	og	starfshætti	í	skólum	með	ráðgjöf		
	 og	fræðslu
•	Greining	og	meðferð	vegna	barnaverndarmála
•	Önnur	teymisvinna	á	fjölskyldusviði

Hæfniskröfur
•	Löggildur	sálfræðingur	
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	þverfaglegu	starfi
•	Frumkvæði,	ábyrgð	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum	

Talmeinafræðingur	
- Starfshlutfall er 50-100%. 

Verkefni og ábyrgðarsvið
•	Fagleg	forysta	í	málþroska	og	læsi	barna	og	ungmenna
•	Snemmtækt	mat	á	stöðu	nemenda,	ráðgjöf	og	fræðsla
•	Ráðgjöf	til	foreldra	og	barna
•	Stuðningur	við	starfsemi	og	starfshætti	í	skólum	með	ráðgjöf		
	 og	fræðslu
•	Önnur	teymisvinna	á	fjölskyldusviði

Hæfniskröfur
•	Löggildur	talmeinafræðingur
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	þverfaglegu	starfi		
•	Frumkvæði,	ábyrgð	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

Laun	eru	samkvæmt	samningi	Sambands	íslenskra	sveitarfé-
laga	við	viðkomandi	stéttarfélag.

Dagforeldrar
Verkefni og ábyrgðarsvið
•	Starfa	sem	sjálfstæðir	verktakar	með	starfsleyfi	og	eftirlit		
	 frá	Borgarbyggð
•	Veita	börnum	góða	umönnun,	öryggi	og	hlýju
•	Sækja	grunnnámskeið	fyrir	dagforeldra
•	Taka	þátt	í	skyndihjálparnámskeiðum	og	fræðslu	sem	boðið	er		
	 upp	á	hverju	sinni

Hæfniskröfur
•	Skal	ekki	vera	yngri	en	20	ára
•	Heilsuhraustur
•	Hafa	ríka	ábyrgðartilfinningu
•	Aðgangur	að	húsnæði	sem	uppfyllir	þau	skilyrði	sem	sett	eru		
	 fram	í	reglugerð
•	Aðgangur	að	útileiksvæði

Möguleiki	er	á	húsnæði	fyrir	dagforeldra	sem	vilja	starfa		
á	Bifröst.

Niðurgreiðslur	og	gjöld	foreldra	eru	samkvæmt	núgildandi	
reglum	um	niðurgreiðslur	til	dagforeldra	í	Borgarbyggð.

Umsóknafrestur er til og með 25. september 2015.

Upplýsingar	um	störfin	veitir	Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	
sviðsstjóri	fjölskyldusviðs,	netfang:	
annamagnea@borgarbyggd.is	og	í	síma	840	1522.	

Umsækjendur	eru	beðnir	um	að	skila	inn	umsóknum	á	netfangið	
annamagnea@borgarbyggd.is.	Með	umsókn	þarf	að	fylgja	
starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	
ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningi	fyrir	hæfni	í	starfið.	

Vaktstjóri
 

Þar sem hún Ragna okkar hefur ákveðið að mennta sig 
meira, þá leitum við að öðrum frábærum vaktstjóra í sal.  

Unnið er á 2-2-3 vöktum.  
Áhugasamir eru beðnir um að senda umsókn með ferilskrá á 

karen@hotelselfoss.is eða viggo@hotelselfoss.is.

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið
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Smiðjuvegi 11  200 Kópavogur
S 564 4680   takplan@islandia.is

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN

Þakplan ehf.
Þakdúkalagnir
Óskum eftir að ráða starfsmenn í þakdúka-lagnir.  
Helst vönum en þó ekki skilyrði.

Vinsamlegast sendið umsóknir á steinunn@takplan.is

Samtök um kvennaathvarf

Rekstrarstýra
Samtök um kvennaathvarf leita að rekstrarstýru í 60-100% 
starf. Starfið er í mótun og við leitum að vel menntuðum, 
reynslumiklum, talnaglöggum, ábyrgum og tæknilega sjálf-
stæðum femínista til að móta það með okkur.  

Samskiptahæfni, frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í vinnu-
brögðum eru mikilvægir eiginleikar ásamt brennandi áhuga 
á starfsemi Kvennaathvarfsins. 

Verkefni rekstrarstýru eru meðal annars bókhald og launa-
greiðslur, samskipti við styrktaraðila, umsjón með félagatali 
og heimasíðu auk sérverkefna sem valin verða á grunni 
þekkingar og reynslu starfskonunnar.

Nánari upplýsingar á www.kvennaathvarf.is og hjá fram-
kvæmdastýru í netfangi sigthrudur@kvennaathvarf.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. september og skulu 
umsóknir sendar til framkvæmdastýru í tölvupósti. 

Okkur vantar 
Aðstoðarmann á prentvél 

Hér er um framtíðarstarf að ræða.

Starfsreynsla í prentsmiðju er kostur 
en ekki skilyrði.

Óskum eftir jákvæðum einstakling með ríka 
þjónustulund og á auðvelt 
með mannleg samskipti.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
kjartan@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 16. september.

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð 1877. 
Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður 

heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum.

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

u u u u

u u u u

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar og skilningur 

á mismunandi menningarumhverfi.

• Sjálfsöryggi og góð eftirfylgni.

• Góð vinnslu og lausnaþekking.

• Öguð og nákvæm vinnubrögð.

• Þekking á undirbúningi og úrvinnslu 
söluferils.

• Verkfræði- eða tæknifræðimenntun er 
kostur.

• Mjög góð enskukunnátta.

• Þekking og reynsla í notkun á 
tölvuteikniforritum (CAD).

Starfslýsing:
•  Tengiliður söludeildar við sölumenn og 

umboðsmenn. 

•  Yfirfara og staðfesta upplýsingar fyrir 
verðlagningu og gerð layout-teikninga.

• Skipulagning samskipta og stuðningur við 
söluteymi. 

•  Túlka  og vinna úr fyrirspurnum/
spurningum frá söluneti.

Söluhönnuður

Umsóknarfrestur er til 20. september 2015. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu 
Marel, marel.com/jobs . 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Snorri Þorkelsson, snorri.thorkelsson@marel.com,
sími 563 8000.

Marel leitar að söluhönnuði (Sales Engineer) til starfa í söludeild fiskiðnaðar. 
Starfið felst í gerð tilboða, umsjón söluverka,  sem og  samskiptum, stuðningi og 
upplýsingavinnslu í kringum söluteymi okkar og því þurfum við metnaðarfullan 
og úrræðagóðan einstakling.  

marel.is/jobs

Marel er alþjóðlegt 
hátæknifyrirtæki í 
fararbroddi í þróun 
og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa 
um 4000 manns í fimm 
heimsálfum, þar af um 
500 á Íslandi. 

Hæfniskröfur:
• BS gráða í viðskiptafræði eða 

sambærilegu fagi. 

• Að minnsta kosti fimm ára reynsla af 
sambærilegu starfi í verkefnamiðuðu 
framleiðslumhverfi.

• Mikil greiningarhæfni. 

• Mikil samkiptahæfni bæði í töluðu og 
rituðu máli.

• Mjög góð enskukunnátta.

• Góð þekking á ferlum aðfangakeðju, 
innkaupum,framleiðslu og flutningum. 

• Þekking á IFRS stöðlum. 

Starfslýsing:
• Mánaðarlegar greiningar á fjármálum 

framleiðslu og skýrslugerð.

• Mánaðarleg greining á frammistöðu 
framleiðslu með áherslu á tillögur  og 
innleiðingu úrbóta.

• Innleiðing og útreikningur á kostnaði 
(e.hourly rate calculations, product 
costing).

• Áætlanagerð (e.budgeting).

Financial Controller Local Manufacturing
Financial Controller vinnur náið með framkvæmdastjóra framleiðslu og er hluti 
af alþjóðlegu fjármálateymi aðfangakeðju fyrirtækisins (Global Supply Chain). 
Viðkomandi ber ábyrgð á að innleiða og framkvæma reglulegar greiningar á 
fjármálum tengdum framleiðslu og framleiðsluverkefnum ásamt skýrslugerð.  

Umsóknarfrestur er til 20. september 2015.  Einungis er tekið á móti umsóknum 
á heimasíðu Marel, marel.com/jobs 

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður Magnússon, Thordur.Magnusson@marel.com 
eða Valdís Arnórsdóttir, Valdis.Arnorsdottir@marel.com, í síma 563 8000.

Spennandi starfsvettvangur

Við bjóðum upp á 
góða vinnuaðstöðu, 
skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, 
framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu, gott 
félagslíf og margt fleira.

Umsjónarmaður með húsi og  
innkaupum

 
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa  í 
fullt starf við skólann. Við skólann starfa tveir þjónustufulltrúar 
í nýju þjónustuveri sem annast umsjón með húsnæði og lóð 
skólans auk innkaupa. 

Starfið felur í sér öll almenn störf umsjónarmanns svo og 
sérhæfð störf á sviði tæknikerfa, tækjaumsjónar, viðhalds 
á húsnæði, búnaði og lóð auk þjónustu við nemendu og 
starfsmenn. Einnig umsjón með innkaupum Menntaskólans í 
Kópavogi, innkaupakerfi, lagerhaldi og afgreiðslu til faghópa. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun eða menntun á 
sviði tækni og rekstrar auk góðrar tölvufærni. Umsækjandi þarf 
að vera góður í mannlegum samskiptum hafa þjónustulund og 
sýna frumkvæði og árverkni í starfi. 

Ráðið er í starfið frá 1. október n.k. og fara launakjör 
eftir sérstökum samningi Starfsmannafélags ríkisins og 
fjármálaráðherra. Umsóknarfrestur er til 20. september. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í 
umsókn þarf að greina frá menntun og starfsreynslu.  
Umsókn skal senda til skólameistara.

Frekari upplýsingar um starfið veita skólameistari,  
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari,  
Helgi Kristjánsson í síma 594 4000.

 
Skólameistari

Vegna mikilla anna þá óskar Vegamót  
eftir að ráða vana pizza bakara og grillara 

 í fulla vinnu og hluta starf.
Skemmtilegur og fjölbreittur matseðill.

Góð laun í boði fyrir duglegan starfskraft.

Umsókn sendist á vegamot@vegamot.is
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PÍANÓSKÓLI ÞORSTEINS GAUTA

Starfskraftur óskast í þrif 
2-3 daga vikunnar.

Umsóknir sendist á pianoskoli@gmail.com

Talmeinafræðingur
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar óskar eftir að ráða talmeina-
fræðing með löggild starfsréttindi til starfa í fullt starf frá  
15. október 2015 – 15. október 2016. 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar er þjónustumiðstöð, með um 
20 starfsmenn, fyrir sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum 
bæjarins auk þess að annast stjórnsýslumálefni skólakerfisins 
hjá sveitarfélaginu. 

Meginverkefni talmeinafræðings er: 
• að annast greiningar barna í leik- og grunnskólum  
 Hafnarfjarðar, 
• að veita foreldrum og starfsfólki leik- og grunnskóla ráðgjöf,
• fagleg forysta í málefnum varðandi málþroska og  
 talmeinaþjónustu barna,
• almenn umsýsla með málaflokknum hjá sveitarfélaginu.
• teymisvinna við aðra sérfræðinga skrifstofunnar 

Talmeinafræðingur mun starfa í teymi fagfólks á Skólaskrif-
stofunni sem sinnir margvíslegri sérfræðiþjónustu við börn 
og nemendur í leik- og grunnskólum þar sem áreiðanleiki, 
vinnusemi, frumkvæði, ábyrgð, þekking og reynsla af starfi 
með börnum og lipurð í samskiptum eru mikilvægir eiginleikar 
í starfi.

Um er að ræða eins árs tímabundna afleysingu með hugsan-
legum möguleika á framlengingu ráðningar að þeim tíma 
loknum. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi. 

Upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Þorvarðarson,  
deildar stjóri á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar 
(eirikurth@hafnarfjordur.is). 

Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Hafnarfjarðar  
www.hafnarfjordur.is.  Með umsóknum skal fylgja starfs- og 
menntunarskrá (CV) auk greinargerðar um faglegar áherslur í 
starfi. Umsóknarfrestur til 20. september 2015.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði.

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

             

Laus er til umsóknar staða  
forstöðumanns Kötluseturs í Vík í Mýrdal.

 
Kötlusetur ses. er hvoru tveggja í senn Rannsókna- og 
fræðasetur og Menningarmiðstöð í Vík  í Mýrdal.
 
Höfuðáherslan í starfsemi Kötluseturs er á sviði ferðamála, 
náttúruvísinda og menningarmála. Stór þáttur í starfsemi 
stofnunarinnar á síðustu árum hefur snúið að uppbyggingu 
ferðaþjónustunnar í fjölbreyttri náttúru svæðisins.  Þá er 
Kötlusetur tengiliður Mýrdælinga við samstarfsverkefnið 
Kötlu Jarðvang um verndun og nýtingu jarðminja í þágu 
sjálfbærrar þróunar og eflingar byggðarinnar.

Góð menntun sem nýtist í starfi, frumkvæði, metnaður og 
þekking á starfsemi í ferðþjónustu og menningarstarfsemi 
er skilyrði fyrir ráðningu í starfið.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 24. september 2015.  
Fyrirspurnir og umsóknir berist til Ásgeirs Magnússonar 
stjórnarformanns í síma 8983340  
eða á netfangið sveitarstjori@vik.is.

Stjórnin.

Embætti nefndarmanna í  
úrskurðarnefnd velferðarmála

Velferðarráðuneytið auglýsir laus til umsóknar 
embætti þriggja nefndarmanna í úrskurðarnefnd vel-
ferðarmála. Félags- og húsnæðismálaráðherra skipar 
í embættin til fimm ára frá 1. janúar 2016.

Um störf úrskurðarnefndar velferðarmála fer sam-
kvæmt nýjum lögum um úrskurðarnefnd velferðar-
mála nr. 85/2015 sem taka gildi 1. janúar 2016.  
Hlutverk nefndarinnar er að úrskurða í kærumálum 
vegna stjórnvaldsákvarðana á sviði velferðarmála.  
Við gildistöku laganna tekur úrskurðarnefnd vel-
ferðarmála við hlutverki eftirtalinna úrskurðar- og 
kærunefnda á sviði velferðarmála;  kærunefndar 
barnaverndarmála, kærunefndar greiðsluaðlög-
unarmála, úrskurðarnefndar almannatrygginga, 
úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og vinnu-
markaðsaðgerða, úrskurðarnefndar félagsþjónustu 
og húsnæðismála og úrskurðarnefndar fæðingar- og 
foreldraorlofsmála.  Á árinu 2014 bárust framan-
greindum nefndum samtals 713 kærur og var það 
nokkur fækkun frá árinu 2013 þegar kærur voru 898.

Ráðherra skipar formann úrskurðarnefndar vel-
ferðarmála og þrjá aðra nefndarmenn í fullt starf til 
fimm ára.  Auk þeirra sitja átta aðrir nefndarmenn í 
úrskurðarnefnd velferðarmála.  Nefndin skal starfa í 
fjórum þriggja manna deildum undir stjórn formanns 
eða nefndarmanns sem skipaður er í fullt starf.  

Nefndarmenn skulu uppfylla skilyrði um embættis-
gengi héraðsdómara og hafa þekkingu og reynslu á 
sviði stjórnsýslu eða öðrum störfum sem veita hlið-
stæða lögfræðilega reynslu. Æskilegt er að umsækj-
endur hafi reynslu af gerð stjórnsýsluúrskurða og 
þekkingu og reynslu í þeim málaflokkum sem nefnd-
in fjallar um. Umsækjendur þurfa að hafa mjög gott 
vald á íslensku og góð kunnátta í ensku og Norður-
landamálum er æskileg. Áhersla er enn fremur lögð 
á styrkleika í samvinnu og samskiptum og metnað til 
að ná árangri í starfi.

Í umsóknum skulu koma fram upplýsingar um 
menntun og starfsreynslu,  umsagnaraðila og önnur 
atriði sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og 
færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf nefnd-
armanns í úrskurðarnefnd velferðarmála.

Hæfni umsækjenda verður metin af matsnefnd skv. 
2. tölul. 2. gr. laga um úrskurðarnefnd velferðarmála 
og skal nefndin láta ráðherra í té skriflega rökstudda 
umsögn um umsækjendur.

Um starfskjör nefndarmanna fer samkvæmt ákvörð-
un kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006 um kjararáð. 

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um embættið.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðríður Þor-
steinsdóttir lögfræðingur á skrifstofu ráðuneytis-
stjóra (gudridur.thorsteinsdottir@vel.is).  Umsóknir 
ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil skulu 
berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við 
Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið: post-
ur@vel.is eigi síðar en  5. október nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin.  

Velferðarráðuneytinu, 10. september 2015

Embætti formanns  
úrskurðarnefndar velferðarmála
Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
embætti formanns úrskurðarnefndar velferðarmála. 
Formaður nefndarinnar gegnir jafnframt embætti 
forstöðumanns nefndarinnar.  Félags- og húsnæðis-
málaráðherra skipar í embættið til fimm ára frá  
1. janúar 2016.

Um störf úrskurðarnefndar velferðarmála fer sam-
kvæmt nýjum lögum um úrskurðarnefnd velferðar-
mála nr. 85/2015 sem taka gildi 1. janúar 2016.  
Hlutverk nefndarinnar er að úrskurða í kærumálum 
vegna stjórnvaldsákvarðana á sviði velferðarmála.  
Við gildistöku laganna tekur úrskurðarnefnd vel-
ferðarmála við hlutverki eftirtalinna úrskurðar- og 
kærunefnda á sviði velferðarmála;  kærunefndar 
barnaverndarmála, kærunefndar greiðsluaðlög-
unarmála, úrskurðarnefndar almannatrygginga, 
úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og vinnu-
markaðsaðgerða, úrskurðarnefndar félagsþjónustu 
og húsnæðismála og úrskurðarnefndar fæðingar- og 
foreldraorlofsmála.  Á árinu 2014 bárust framan-
greindum nefndum samtals 713 kærur og var það 
nokkur fækkun frá árinu 2013 þegar kærur voru 898.

Ráðherra skipar formann úrskurðarnefndar vel-
ferðarmála og þrjá aðra nefndarmenn í fullt starf til 
fimm ára.  Auk þeirra sitja átta aðrir nefndarmenn í 
úrskurðarnefnd velferðarmála.  Nefndin skal starfa í 
fjórum þriggja manna deildum undir stjórn formanns 
eða nefndarmanns sem skipaður er í fullt starf.  

Formaður úrskurðarnefndar velferðarmála hefur 
yfirstjórn hennar með höndum og ber ábyrgð á starf-
semi hennar, fjárhag og daglegum rekstri.  

Formaður skal uppfylla skilyrði um embættisgengi 
héraðsdómara og hafa reynslu af dómstörfum, gerð 
stjórnsýsluúrskurða eða öðrum störfum sem veita 
hliðstæða lögfræðilega reynslu.  Umsækjendur þurfa 
að hafa mjög gott vald á íslensku og góð kunnátta 
í ensku og Norðurlandamálum er æskileg.  Þá er 
æskilegt að umsækjendur hafi reynslu af stjórnun 
og stjórnsýslu og þekkingu og reynslu í þeim mála-
flokkum sem nefndin fjallar um. Áhersla er enn 
fremur lögð á styrkleika í samvinnu og samskiptum, 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi.

Í umsóknum skulu koma fram upplýsingar um 
menntun og starfsreynslu,  umsagnaraðila og önnur 
atriði sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og 
færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf for-
manns úrskurðarnefndar velferðarmála.

Hæfni umsækjenda verður metin af matsnefnd skv. 
2. tölul. 2. gr. laga um úrskurðarnefnd velferðarmála 
og skal nefndin láta ráðherra í té skriflega rökstudda 
umsögn um umsækjendur.

Um starfskjör formanns fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006 um kjararáð. 

Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um embættið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðríður Þor-
steinsdóttir lögfræðingur á skrifstofu ráðuneytis-
stjóra (gudridur. thorsteinsdottir@vel.is).  Umsóknir 
ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil skulu 
berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við 
Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið: 
postur@vel.is eigi síðar en  5. október nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipun í embættið hefur verið tekin.  

Velferðarráðuneytinu, 10. september 2015
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð 
hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 
2002 og 2013

Nánari upplýsingar um þjónustu 
okkar má finna á www.or.is  

Forstöðumaður Þjónustuvers

Forstöðumaður Þjónustuvers starfar á Þjónustusviði OR 
og ber ábyrgð á rekstri þjónustuvers, þjónustuvaktar og 
innheimtu OR. Þjónustuver annast almenna afgreiðslu og 
símaþjónustu, upplýsingagjöf til viðskiptavina og þjónustu- 
vakt allan sólarhringinn fyrir fyrirtæki samstæðunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna

• Daglegur rekstur einingarinnar

• Gerð mönnunar- og þjónustuáætlana

• Þjálfun starfsmanna

• Skilgreining ferla

• Samskipti við viðskiptavini

• Samskipti við ytri aðila, s.s. vegna innheimtu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf, s.s. á sviði viðskiptafræða, 
   þjónustu- eða mannauðsstjórnunar

• Framhaldsmenntun á háskólastigi er kostur

• Stjórnunarreynsla

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

Forstöðumaður Reikningshalds

Forstöðumaður Reikningshalds starfar á Fjármálasviði OR 
og ber ábyrgð á reikningshaldi og uppgjöri OR.

Starfs-  og ábyrgðarsvið 
• Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna

• Daglegur rekstur einingarinnar

• Umsjón með uppgjöri og reikningshaldi samstæðunnar

• Ráðgjöf og þjónusta við dótturfélög OR

• Greiningarvinna, eftirlit og prófanir 

• Mótun stefnu og framtíðarsýnar

Menntunar - og hæfnikröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði skilyrði

• Reynsla af uppgjörsvinnu og samstæðuuppgjöri skilyrði

• Löggildingarpróf í endurskoðun kostur

• Stjórnunarreynsla æskileg

• Mjög gott vald á íslensku og ensku 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is.

Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar starf.or.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. september 2015.

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um störfin

Við leitum að leiðtogum
Orkuveita Reykjavíkur leitar að forstöðumönnum til að leiða Þjónustuver og Reikningshald OR. 
Viðkomandi verða hluti af stjórnendateymi síns sviðs og munu bera ábyrgð á þjónustu eining- 
anna við fyrirtæki samstæðunnar sem eru Veitur, Orka náttúrunnar, Gagnaveita Reykjavíkur 
og OR. Viðkomandi þurfa að búa yfir mjög góðri samskiptahæfni og þjónustulund ásamt 
sjálfstæði, frumkvæði og öguðum vinnubrögðum.
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Öflugur bókari óskast.
Hjúkrunarheimilin Eir, Skjól og Hamrar og dótturfélög 

þeirra óska eftir öflugum og áreiðanlegum bókara til starfa 
sem fyrst. Reynsla við bókhald og uppgjör er áskilin.

Starfssvið :      
• Færsla  bókhalds í Microsoft Dynamics AX, þ.m.t. 

merking fylgiskjala, skráning reikninga, innborgana 
og greiðslna.

• Afstemmingar á bókhaldsreikningum,  
bankareikningum og lánadrottnum.

• Vinna við ársuppgjör og árshlutauppgjör.
• Skil á virðisaukaskattsskýrslum, skattskýrslum og 

öðrum gögnum til skattyfirvalda.
• Aðstoð við áætlanagerð.
• Önnur störf eftir þörfum.   

 
Menntunar- og hæfniskröfur:

• Veruleg þekking og reynsla á bókhaldi er skilyrði.
• Mjög góð kunnátta í Excel og almenn tölvufærni 

áskilin.
• Þekking á Microsoft Dynamics AX æskileg.
• Þekking á uppgjörum samkvæmt alþjóðlegum  

reikingsskilastöðlum (IFRS) kostur.
• Nákvæm og öguð vinnubrögð.
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til 21. september n.k. Vinsamlega 
sendið umsóknir ásamt ferilskrá í tölvutæku formi til 

edda@eir.is. Upplýsingar gefur Gylfi Ástbjartsson,  
framkvæmdastjóri fjármála, í síma 522 5700.

Viðkomandi þarf meðal annars að sinna
vörumóttöku, frágang og uppröðun 
á lager og í verslun
tiltekt, pökkun og útkeyrslu á vörum

öðrum tilfallandi verkefnum

Leitum að þjónustuliprum einstakling með reynslu 
af sambærilegum störfum eða iðnaðarstörfum.

Þar sem þjónusta og samskipti við viðskiptavini er 

Fullt starf / Framtíðarstarf
miklir möguleikar fyrir rétta einstaklinginn.

Umsóknir sendist á fossberg@fossberg.is

FOSSBERG
Starfskraftur óskast á lager

Fossberg ehf. - Dugguvogi 6 - 104 Rvk
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Tekur þú að þér
að tengja heimsálfur?
Isavia óskar e	ir fólki á sviði rafeindavirkjunar, rafvirkjunar og hugbúnaðartækni

Nánari upplýsingar er að finna á www.isavia/atvinna Umsóknarfrestur er til og með 19. september

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1040 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Tæknimaður
CNS kerfa

Við leitum að færum tæknimanni með rafeindavirkjun eða sambærilegt nám að baki. 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á uppbyggingu og rekstri almennra �arskipta- og tölvu-
kerfa, sem og grunnþekkingu og reynslu af netkerfum og kapallögnum. Starfið felst meðal 
annars í uppsetningu og viðhaldi á �arskipta-, síma- og netkerfum sem og veður- og leið-
sögubúnaði á flugvöllum og �arskiptastöðum Isavia. Starfið krefst bakvakta og talsverðra 
ferðalaga innanlands.

Rafvirki Við leitum að faglærðum rafvirkja með reynslu af rekstri og viðhaldi smá-, lág- og háspennu-
kerfa. Þekking á flugmálum og iðntölvustýringum er æskileg. Starfið felst í vinnu við 
brautarlýsingu, aðflugs- og leiðsögukerfi, viðhaldi hússtjórnarkerfa og almennri raflagna-
vinnu. Starfið krefst bakvakta og talsverðra ferðalaga innanlands.

Linux/AIX 
sérfræðingur

Við leitum að öflugum einstaklingi til hugbúnaðarviðhalds og reksturs flugstjórnarkerfa. 
Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærilegt nám er skilyrði. Starfið felur í sér forritun 
vegna viðhalds kerfa í notkun, almennan rekstur flugstjórnarkerfa, fyrirbyggjandi viðhald, 
bilanagreiningar og úrlausnir.
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Störf sem í boði eru:

ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN 

ÖRUGGLEGA Á FJÖLLUM!

GAKKTU Í TEYMI 
ÍSLENSKRA 
FJALLALEIÐSÖGUMANNA 
Við leitum að einstaklingum sem eru tilbúnir að vinna í 
frábæru starfsumhverfi Íslenskra Fjallaleiðsögumanna.

Allar frekari upplýsingar um störfin og starfskröfur má finna 
á www.fjallaleidsogumenn.is eða hjá Halldóri Inga í síma 
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is. 

Umsóknarfrestur til 20. september 2015.

• Starfsmaður á skrifstofu 
í dagsferðadeild, framtíðarstarf.

• Starfsmaður á söluskrifstofu 
í Skaftafelli/Skógum.

• Jöklaleiðsögumenn/leiðsögumenn.

Vegna aukinna umsvifa óskar 
Vaka hf. eftir starfsfólki í  
eftirtalin störf: 

VarahlutaVerslun
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í varahlutaverslun.

hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bíltegundum og varahlutum kostur

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 20. september 2015, merkt: Förgun
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

lYFtarI
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á lyftara.

Ert þú góður lyftaramaður og átt gott með að vakna til 
vinnu, þá erum við að leita að þér, vantar vanan  
lyftaramann til starfa. Mikil vinna og góð laun í boði fyrir 
rétta starfskraftinn.

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 20. september 2015, merkt: lyftari
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

hjólbarðaverkstæði
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á hjólbarðaverkstæði.

Ert þú hörkuduglegur og átt gott með að vakna til vinnu, 
þá erum við að leita að þér, vantar dekkjamann til starfa. 
Mikil vinna og góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 20.september 2015, merkt: Dekk
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar

Hjá Pacta Lögmönnum starfa á þriðja tug reyndra 

lögmanna á 14 starfsstöðvum víða um land. 

Lögmenn Pacta búa yfir víðtækri reynslu og þekk-

ingu á flestum sviðum lagaumhverfis sveitarfélaga, 

fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. 

Markmið Pacta er að veita viðskiptavinum um land 

allt gæða lögmannsþjónustu og ráðgjöf, byggða 

á þekkingu, trausti og áreiðanleika sem skilar 

faglegum og heiðarlegum vinnubrögðum. Með 

samræmdu upplýsingakerfi og samskiptalausnum 

hafa lögmenn Pacta einstakan aðgang að reynslu 

og sérþekkingu annarra lögmanna stofunnar, hvar 

sem þeir starfa á landinu. 

Nánari upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, verkefnastjóri Pacta, í síma 440 7900 

og á netfang benjamin@pacta.is. Umsóknarfrestur er til 21. september 2015. 

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarupplýsingar. 

Ráðið verður í starfið samkvæmt nánara samkomulagi.

Pacta lögmenn ı Laugavegi 99 ı 101 Reykjavík ı Sími 440 7900

Akranes og Vesturland 
Við leitum að lögfræðingi til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Pacta á Vesturlandi, 

með starfsstöð á Akranesi.

Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar ráðgjafar og samningagerðar, 

málflutningur, ábyrgð á mætingum í héraðsdóma og hjá Sýslumannsembættum. Við leitum 

eftir ákveðnum og drífandi einstaklingi sem er metnaðarfullur og sjálfstæður í starfi og býr yfir 

mikilli samskiptafærni. Æskilegt að viðkomandi hafi málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi.

Við viljum ráða
lögmann til starfa

Reykjavík ı Hafnarfjörður ı Akranes ı Ísafjörður ı Blönduós 

Sauðárkrókur ı Siglufjörður ı Dalvík ı Akureyri ı Húsavík

Egilsstaðir ı Reyðarfjörður ı Selfoss ı Vestmannaeyjar

Selfoss

Fjallabyggð

Reykjavík

Akranes

Reyðarfjörður

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Vestmannaeyjar

Hafnarfjörður

LÖGMENN 
ALLRA 

LANDSMANNA

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is
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Við leitum að sölumanni í verslanir Sindra á höfuðborgarsvæðinu 
við sölu á verkfærum og tengdum búnaði. Starfið felur í sér 
tækniráðgjöf og tilboðsgerð fyrir viðskiptavini.  
 

Sindri er verslunar- og þjónustu- 
fyrirtæki á sviði byggingalausna, 
festingarvara, véla og verkfæra. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem 
rekur, auk Sindra, verslunar- og 
þjónustufyrirtækin Johan Rönning 
og Hebron.

Hjá félaginu starfa 72 starfsmenn 
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykja- 
nesbæ, á Akureyri og Selfossi. 

Johan Rönning hf. er góður og 
eftirsóttur vinnustaður.

Hæfniskröfur 
¬ Reynsla af sölustörfum 
¬ Rík þjónustulund 
¬ Frumkvæði 
¬ Öguð vinnubrögð 

Sindri óskar 
eftir sölumanni

Upplýsingar um starfið veitir 
Kristján Páll Hrafnkelsson
 í síma 575 0000 eða kph@sindri.is.

Starfslýsing 
¬ Sala og þjónusta við viðskiptavini 
¬ Tilboðsgerð og ráðgjöf 

Umsóknum skal skilað 
fyrir 28. september. 

 |  Skútuvogi 1  |  Viðarhöfða 6  |  Bæjarhrauni 12  | 
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ARK STUDIO
Leitum að jákvæðu og skapandi starfsfólki sem er 
tilbúið að vinna við fjölbreytt hönnunarverkefni ýmist 
sjálfstætt eða í hóp.
Nokkurra ára reynsla í gerð aðal- og verkteikninga 
ásamt góðri tölvukunnáttu í teikniforritum nauðsynleg.

Ark studio (áður arkitektur.is)  er alhliða hönnunar- og 
ráðgjafarfyrirtæki með margra ára reynslu og leggur 
áherslu á vönduð og traust vinnubrögð.

Áhugasamir sendi gögn fyrir 21. september á
arkstudio@arkstudio.is

ARK STUDIO - Hverfisgata 76 - 101 Reykjavík

ARKITEKT - BYGGINGAFRÆÐINGUR - TÆKNITEIKNARI

Óskum eftir starfsmanni í 100% stöðu í heimaþjónustu 
Mosfellsbæjar. Æskilegt er að starfsmaður hafi bíl til 
umráða og geta hafið störf sem fyrst. 

Upplýsingar veita:
Valgerður Magnúsdóttir, deildarstjóri Eirhamra,  
í síma 864 3599 og  
Edda Björk Arnardóttir, mannauðsstjóri,   
í síma 522 5700.

Umsóknir má einnig senda rafrænt á 
vm@mos.is og edda@eir.is

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
Sími 522 5700

Félagsleg  
heimaþjónusta 

Mosfellsbæ

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið

· Sérfræðingar í notenda- og tölvuþjónustu í   
UT-deild

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Sérkennari í leikskólann Núp 

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Matráður í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

Grunnskólar

· Forfallakennari í dönsku í Snælandsskóla

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Álfhólsskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Kársnesskóla

Velferðasvið

· Stuðningsfulltrúi í íbúðakjarna fyrir fatlað   
fólk í Kópavogi

· Starfsfólk í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 

Leikskólinn Skerjagarður  
Við á Leikskólanum Skerjagarði, Bauganesi 13 í  
Reykjavík, erum að leita að metnaðarfullum og 

jákvæðum leikskólakennara eða leiðbeinanda, sem  
hefur brennandi áhuga að starfa með börnum. 

  
Framtíðarstarf í boði. Skerjagarður er lítill einkarekinn 
leikskóli, þar sem frumkvæði og gleði eru í fyrirrúmi. 
Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  

skerjagardur@skerjagardur.is.   
eða í síma 8485213 Sóldís

 

Kennarastöður við Ölduselsskóla.

Vegna forfalla vantar nú umsjónarkennara í  
2. og 6. bekk Ölduselsskóla. Um tímabundna 

ráðningu á skólaárinu er að ræða.

Hæfniskröfur:
•	 Réttindi	til	að	sinna	kennslu	í	grunnskóla	
•	 Færni	í	samskiptum	
•	 Faglegur	metnaður		
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð
•	 Reynsla	og	áhugi	á	að	starfa	með		 	 	
	 börnum

Nánari	upplýsingar	gefur	Börkur	Vígþórsson	skólastjóri,	
borkur.vigthorsson@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	16.	september	og	skal		
umsóknum	skilað	á	vef		http://reykjavik.is/laus-storf	
	
Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur skólans um 460 
talsins Einkunnarorð Ölduselsskóla eru færni, virðing og metnaður, þar sem 
lagt er upp með að starfsmenn og nemendur sýni metnað í námi og starfi, 
leitist við að bæta færni sína og beri virðingu fyrir sér, öðrum og umhverf- 
inu. Skólinn státar af öflugri kennslu í bóklegum og verklegum greinum. 
Mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara með það að markmiði að halda 
úti öflugu skólastarfi án aðgreiningar. Skólinn starfar eftir eineltisáætlun 
Olweusar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

PÍANÓSKÓLI ÞORSTEINS GAUTA

Starfskraftur óskast í móttöku og símsvörun. 
3 daga vikunnar eftir hádegi.

Umsóknir sendist á pianoskoli@gmail.com

Vegna mikilla anna þá óskar Vegamót  
eftir að ráða vana pizza bakara og grillara 

 í fulla vinnu og hluta starf.
Skemmtilegur og fjölbreittur matseðill.

Góð laun í boði fyrir duglegan starfskraft.

Umsókn sendist á vegamot@vegamot.is

Gestamóttaka og
markaðsstjórn

Smárahótel óskar að ráða starfskrafta
í hótel móttöku og markaðsstarf.

Starfið fellst í innritun gesta, umsjón bókunarkerfis,
póstkerfis, reikningagerð og almenna afgreiðslu
við gesti í móttöku. Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi

Umsjón með kynningarmálum, markaðsmálum,
bókunarfyrirtækjum, heimasíðu, tilboðsgerð og sölu,
samningum og samskipti við viðskiptamenn.
Reynsla og þekking á sölu og markaðsmálum æskileg.

Smárahótel reka Airport Hótel Smára við
Flugstöð Leifs Eiríkssonar og Hótel Smára í Kópavogi.

Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá og nánari
upplýsingar á netfangið flughotel@gmail.com

Markaðsstjórn

Gestamóttaka

Smárahótel
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Bílamálari óskast
 
Óskum eftir bílamálara til vinnu hjá  
Bílaréttingum og sprautun Sævars.  
Okkur vantar að bæta við okkur aðila  
í nú þegar flottan hóp starfsmanna.  
Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir  
duglega og metnaðarfulla einstaklinga.

Umsóknir sendist á  
bilaretting@bilaretting.is merktar „Atvinna“.

EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

STAY APARTMENTS er 
framsækið íbúðarhótel með yfir 
70 íbúðum í rekstri í miðbæ 
Reykjavíkur. Við erum að leita að 
starfskrafti í eftirfarandi stöður:

Aðstoðarhótelstjóri. Starfið felur í sér 
að sjá um bókunarkerfi hótelsins, bókunar-
vélar, tölvupóstasamskipti, daglegan rekstur, 
launaútreikninga og annað tilfallandi. Reynsla 
í hótelrekstri æskileg en ekki nauðsynleg.

Handlaginn. Starfið felur í sér almennt 
viðhald á íbúðum og tilfallandi minniháttar 
framkvæmdir. 

Þerna. Viðkomandi þarf að hafa reynslu í 
þrifum, vera sjálfstæður, stundvís og drífandi 
einstaklingur.

Vinsamlegast sendið umsóknir merktar því 
starfi sem sótt er um á halldor@stay.is.
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ÞG Verk  -  Lágmúla 7, 108 Reykjavík   -  S: 534 8400 

Magnaðir smiðir óskast í 
okkar frábæra starfshóp!

Allir smiðir í uppmælingu

Mjög góð verkefnastaða næstu árin

Frábær starfsandi og starfsmannafélag

Fyrsta  okks starfsmannaaðstaða

Hafðu samband við okkur!

Leggðu frá þér hamarinn og sendu inn umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið - Starfsumsókn

Framundan eru spennandi tímar og

aukin umsvif hjá fyrirtækinu.

ÞG Verk er eitt stærsta byggingarfyrirtæki

landsins með um 600 nýjar íbúðir í byggingu

á höfuðborgarsvæðinu.

ÞG Verk er einnig umsvifamikið á útboðsmarkaði.
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Software Test Engineer
Key Responsibilities :
• Create and maintain test plans, test specifications and test cases
• Develop and execute manual and automated test cases
• Investigate and report test failures

• Maintain test environment

You have:
• Excellent problem solving skills
• Strong verbal and written communication skills
• Working knowledge of Linux, familiar with Linux command line

• University degree in a technical field or equivalent

How to apply
For further information, contact Mario Suman, Quality Assurance Manager, on 525-0500
or at mario@tern.is. All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.

For more information see http://www.tern.is

Tern Systems is a worldwide provider of mission critical Air Traffic Management 
solutions to customers in Europe, North Africa, East Asia and Southeast Asia.

We are expanding our test team and seek motivated and skilled individuals, 
working on both domestic and foreign projects, for the position of:

Störf á heimilum og  
vinnustöðum fatlaðs fólks

Stuðningsfulltrúar óskast til starfa á heimilum og 
vinnustöðum félagsins í Reykjavík. 

Á heimilin vantar fólk í hlutastörf í vaktavinnu, þessi 
störf gætu vel hentað með námi. Hlutverk starfsfólks 
í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að aðstoða 
íbúa í daglegu líf i og efla sjálfstæði þeirra.

Á vinnustöðunum er annars vegar laust 62% starf í 
eldhúsi Lækjaráss, Stjörnugróf og hins vegar 100% 
starf í vinnu og virkni í Lyngási, Safamýri. Starfs- 
mennirnir taka þát t í f jölbreyt tum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp  
í sveigjanlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og eru 
störfin laus nú þegar.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. Einnig getur 
Þórhildur Garðarsdót tir veit t nánari upplýsingar í 
síma 414 0500.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
Áss styrktarfélags við SFR.

Vegna aukinna umsvifa óskast 
starfsmaður við bókhald og 
viðskiptaþjónustu hjá Endurskoðun 
og ráðgjöf ehf.

Ábyrgðarsvið:
 Umsjón með fjárhags- og launabókhaldi.
 Afstemmingar og uppgjör.
 Önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Hæfniskröfur:
	Menntun	eða	reynsla	sem	nýtist	í	starfi.
 Reynsla af bókhaldsstörfum, uppgjörs-
vinnu og afstemmingum er skilyrði.

 Frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
	Góðir	samskiptahæfileikar	og	rík	
þjónustulund.

Áhugasamir sendi starfs- og 
námsferilskrá á eymundur@cpa.is fyrir
1. október næstkomandi. 

Bókhald
Viðskiptaþjónusta 

Garðatorgi 7 | 210 Garðabæ | sími 544 8989 | cpa@cpa.is 

Tígrisdýr óskast!
Við leitum að duglegum vaktstjóra í Smáralind. 

Starfsfólk Tiger þarf að hafa ríka þjónustu lund,  
gott auga fyrir útstillingum, góða samskipta- og  

skipulagshæfileika, vera hresst og snyrtilegt til fara.

Um 90-100% starf er að ræða. Reynsla  
af afgreiðslu og stjórnun er æskileg. Viðkomandi  

þarf að geta byrjað sem fyrst. 

Áhugasamir senda inn umsókn og ferilskrá  
fyrir 10. sept. n.k. á netfangið atvinna@tiger.is.

ATVINNA - Hópferðabílstjórar

Bílstjórar óskast fyrir Akstursþjónustu Fatlaðra
Starfslýsing: Hæfniskröfur:
Akstur hópferðabíla á 
höfuðborgarsvæðinu
fyrir akstursþjónustu fatlaðra
og aldraðra.

- Aukin ökuréttindi (D1) - Snyrtimennska og stundvísi
- Geta til að starfa með fötluðum
- Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
atvinna@viptravelservice.is

EInnig er hægt að hringja í Þórir í síma 775 1001

- Rík þjónustulund
- Hreint sakavottorð

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365
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Viðskiptatækifæri í veisluþjónustu
Glæsilegur Veislusalur Salavegi 2 Kópavogi til leigu fyrir traustann leigutaka, leigist með öllum 
helsta búnaði og er gott  eldhús á staðnum. 

Salurinn er með fallegri veislusölum á landinu hann er á þriðju hæð og byggður ofan á húsið 
með stórum þaksvölum allan hringinn og glæsilegu útsýni. Um er að ræða einstakann veislu-
sal fyrir allskyns viðburði.

Nánari upplýsingar hjá Fylkir ehf í s. 821-6693/lulli@fylkirehf.is

til leigu Í SÍÐuMÚlA

Áhugasamir hafið samband 
við sölumenn okkar. 

s. 511-2900

Erum með í einkaleigu mjög gott 852fm brúttó skrifstofu-/
lagerhúsnæði á einu gólfi í Síðmúla.  Gluggar á 3 vegu, 3 
innkeyrsludyr. Lofthæð 2,4-3,25m. Fimm inngangar. Dúkur 
á gólfum og flúrósent lýsing í loftum. Loftræstilagnir(kerfi). 
Hringakstur um húsið og fljödi bílastæða. Hentar t.d. undir 
heildverslanir, líkamsrækarstöð, léttan iðnað ofl, eða jafnvel 
sem skrifstofuhúsnæði. leiguverð: 1.150 þús. á mánuði.

Fótaaðgerðarstofa

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 
auglýsir laust til leigu húsnæði fyrir fótaað-
gerðarstofu í Félagsmiðstöðinni Vesturreitum, 
Aflagranda 40, 107 Reykjavík.  

Umsóknarfrestur er til 17. september n.k. 

Nánari upplýsingar veitir 
Guðbjörg Theresia Einarsdóttir í síma 411-2700, 
netfang gudbjorg.t.einarsdottir@reykjavik.is   

Umsóknum skal skilað í Vesturreiti félagsmið-
stöð, Aflagranda 40, 107 Reykjavík, eða á ofan-
greint netfang.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	 Reglubundið	viðhald	pípulagna	í	ýmsum	húseignum		
	 Reykjavíkurborgar	-	Hverfi	1,	2	og	3,	 útboð nr. 13597.
•	 Reglubundið	viðhald	pípulagna	í	ýmsum	húseignum		
	 Reykjavíkurborgar	-	Hverfi	4	og	5,	 útboð nr. 13598.
•	 Reglubundið	viðhald	pípulagna	í	ýmsum	húseignum		
	 Reykjavíkurborgar	-	Hverfi	6	og	7,  útboð nr. 13599.
•	 Reglubundið	viðhald	pípulagna	í	ýmsum	húseignum		
	 Reykjavíkurborgar	-	Hverfi	8,	9	og	10,	 útboð nr. 13600.

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

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Rammasamningur	um	símaþjónustu	og	símtæki,			 
 EES útboð nr. 13386.

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

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF
er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins. 
Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu, gerir út fjölda hóp-
ferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili. Hjá fyrirtækinu 
starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu 
og reynslu af ferðaþjónusturekstri. Vegna aukinna verk- 
efna leitum við að hæfu fólki í eftirfarandi störf:

Sölufulltrúi  
á ferðaskrifstofu

Hæfniskröfur:
• haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
• brennandi áhugi á sölumennsku
• góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:
Valgerður Lindberg, sölustjóri ferðaskrifstofu, en umsókn- 
um skal skilað á netfangið valgerdur@gjtravel.is 

Vaktstjóri í stjórnstöð
Hæfniskröfur:
• réttindi til aksturs hópferðabifreiða
• afburðahæfni í mannlegum samskiptum
• tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
• fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir:  
Stefán Gunnarsson, en umsóknum skal skilað á netfangið  
stefan@gjtravel.is 

Bifreiðastjórar  
í framtíðarstörf og  

afleysingar 
Hæfniskröfur:
• réttindi til aksturs hópferðabifreiða
• glaðlegir, jákvæðir og snyrtilegir
• tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
• stundvísir og reglusamir

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Sigurður Sigurðsson, en umsóknum skal skilað á netfangið  
sigurdur@gjtravel.is 

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 20. september og 
verður öllum umsóknum svarað. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um.

TAKTU ÞÉR 
GÖNGUTÚR
Á LAUNUM!
Póstdreifing leitar að duglegu og ábyrgu fólki 
til að bera út blöð í þínu nágrenni. Vinnutími 
eru sex dagar í viku, mánudaga til laugardaga, 
milli klukkan 6:00 og 7:00.

Hægt er að sækja um starfið á vefsíðu okkar 
www.postdreifing.is

PÓSTDREIFING EHF
Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300

www.postdreifing.is  | postdreifing@postdreifing.is     

 
NORA óskar eftir verkefnahugmyndum 
og styrkumsóknum með umsóknarfrest 
þann 5. október 2015.

NORA styrkir samstarf 
á Norður-Atlantssvæðinu

Norræna Atlantssamstarfið

Nánari upplýsingar á: www.nora.fo 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



| fasteignir | 12. september 2015  LaUgarDagUr24

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Langalína 13 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herb. íbúð

Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum 
stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs 
með útsýni yfir Arnarnesvoginn og að 
Sel tjarnarnesi. 
Verulega aukin lofthæð er í stof um, eldhúsi 
og einu herbergi íbúðar innar. 

Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. 
Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur.  
Setustofa er með miklum gluggum.  
Örstutt er í ylströnd sunnan megin hússins.
Verð 48,9 millj.

Íbúð merkt 0204. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 14.00 – 15.00  

OPIÐ 

HÚS

ÁLFHÓLSVEGUR 111, KÓPAVOGI
Sölusýning í dag milli kl 14:00 og 14:30.

Nýjar eignir í fimm íbúða húsi, allar með 
sérinngangi í grónu hverfi í Kópavogi.

4ra herb. 113,5 fm verð 44,9 millj.
3ja herb. 95,9 fm verð 39,9 millj.

4ra herb. 113,5 fm verð 45,9 millj.
5 herb. 140,2 fm verð 49,9 millj.
3ja herb. 95,7 fm verð 40,9 millj.

Afhending október 2015
OPIÐ HÚS að Álfhólsvegi 111, Kópavogi 

Laugardaginn 12. sept. milli kl. 14:00 og 14:30.

Upplýsingar gefur: 
GUÐMUNDUR VALTÝSSON, 
Viðskiptafræðingur, 
löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali. 
Bókið skoðun: GSM 865 3022. 
gudmundur@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000 

HAFÐU SAMBAND VIÐ STARFSFÓLK OKKAR 
OG FÁÐU ALLAR UPPLÝSINGAR.

535 1000 
stakfell@stakfell.is

Upplýsingar gefur 
AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR, 
löggiltur fasteignasali.
GSM 893 2495. 
adalheidur@stakfell.is

Vel skipulagt og fallegt 306,6 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum á góðum stað í Garðabæ. Gott skipulag, miklir 
möguleikar. Stór afgirt hornlóð og  skjólgóð verönd til 
suðurs. Mikið útsýni. Stór tvöfaldur bílskúr. Aukaíbúð á 
jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

NOTALEGT 
FJÖLSKYLDUHÚS Í GARÐABÆ
- AUKAÍBÚÐ Á NEÐRI HÆÐ

VERÐ:  86.900.000 KR

OPIÐ HÚS ÐRIÐJUDAGINN 15. SEPTEMBER KL. 17.30 - 18.00.

Reynir Þorsteinsson.
Lögg.fasteigna,fyrirtækja 
og skipasali.

Einstakt tækifæri!

Til sölu: Gistiheimili Grindavíkur sem er í fullum rekstri, 
góð bókun framundan. Með húsinu fylgir 2500m² lóð og eru 
mikli möguleikar að stækka reksturinn til muna. Í húsinu 
eru 11 herbergi, 2 eldhús, 3 salerni með sturtu, matsalur, 
góð mótaka. Húsið er skráð skv fmr 356,3m². Skipti mögleg, 
gott áhvílandi lán. Nánari upplýsingar eru hjá Fasteignasölu 
Reykjaness 533 4455.

www.netver.is 

S. 896 8767
www.egfasteignamidlun.is

39,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag  kl. 15 - 16 

einar@egfasteignamidlun.is

BJÖRT OG FALLEG CA.107 FM EFRIHÆÐ Í "SIGVALDAHÚSI " 
Á FRÁBÆRUM STAÐ Í LAUGARDALNUM. 
3-4 svefnherbergi og rúmgóð stofa/borðstofa með útgengi 
út á stórar suðvestur svalir með útsýni. Nýtt eldhús og 
skólplagnir nýlega endurnýjaðar. Mjög góð staðsetning 
innst í botnlanga og örstutt er í skóla, leikskóla, sundlaug 
og útivistarparadísina, Laugardalinn, með öllu því sem 
hann hefur upp á að bjóða.

SPORÐAGRUNN 17

www.egfasteignamidlun.is einar@egfasteignamidlun.is

KIÐJABERG  
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG,  

MILLI KL. 13:00 OG 15:00. HEITT Á KÖNNUNNI

SÆLUREITUR Í SVEITINNI 
Glæsilegt nýtt og vandað 127 fm. heilsárshús á 10.000 fm. 
eignarlóð í landi Kiðjabergs. Húsið er örstutt frá Golfvelli 
GKB. Stendur á steyptum sökkli, gólfhiti, viðhaldslétt og 
klætt lituðu áli. Flísalögð gólf og vandaðar innréttingar.  
Verð 37 millj. Nánari uppl. veita Knútur & Rúnar

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  Rúnar Þór Árnason 
Í námi til löggild. 
s: 690-0595
runar@brufast.is

Knútur Bjarnason 
Lögg fast. 
s: 694-4217
knutur@brufast.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Markarflöt - Garðabæ
Glæsilegt 315,0 fm. einbýlishús á pöll
um, að meðtöldum 42,0 fm. tvöföldum 
bílskúr á frábærum stað innarlega við 
Markarflöt í Garðabæ. 

Húsið var mjög mikið endurnýjað fyrir  
fáeinum árum síðan, m.a. gólfefni, inni-
hurðir, eldhúsinnrétting og tæki endurnýjuð 
auk baðherbergja og fataskápa. Arninn er 
í stofu og gólfsíðir gluggar. Hjónasvíta sem 
samanstendur af svefnherbergi, fataher-
bergi og baðherbergi. 

Lóðin snýr að mestu leyti til suðurs. Skjól-
sælar verandir eru á lóð með skjólveggjum 
auk tyrfðrar grasflatar og mikils gróðurs.  
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Refsholt 17, Skorradalur
311 Borgarnes
Fallegur sumarbústaður

Stærð: 10,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 19.340.000

Verð: 27.900.000
Velkomin í opið hús í Skorradalnum, sunnudaginn 13. september frá kl. 17:00 til 18:00. Vinsamlegast
hafið samband við Víglund í síma 891-9981 til að komast inn á svæðið. RE/MAX Fjörður og Víglundur
Helgason sölufulltrúi kynna til sölu virkilega fallegt 110,3 m2 sumarhús í Skorradal.
Húsið stendur á 4.128,0 fm leigulóð við Refholt 17 í Skorradal. Um er að ræða timburhús sem byggt
var árið 2005. Hitaveita er í húsinu. Góð grasflöt er fyrir framan húsið og gott bílaplan. Fallegur
sumarbústaður sem vert er að skoða.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur Helgas
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 13. sept kl.17:00 - 18:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdottir loggildur fast., skipa og fyrirtækjasali

verð 63,5 millj

Fannafold
•	Skemmtilega	hannað	226,6	fm	
	 parhús/sérhæð	–	tvöfaldur	bílskúr
•	5	svefnherbergi
•	Mikið	endurnýjuð	og	góð	eign	
	 fyrir	stóra	fjölskyldu
•	Glæsilegt	útsýni
Upplýs. veitir Sirrý sölustjóri 
í síma 824-4760 eða 
sirry@fasteignakaup.is

Sigríður 
Hrund

sölustjóri

Erna 
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

Hótel Hellissandur til sölu

• Hótel Hellissandur er 906,2 fm bygging. 
• Hótelið er á 2 hæðum með lyftu. 
• Byggt árið 2000. 
• Hótelið er sérlega vandað og vel frá gengið. 
• Tuttugu herbergi með  sérbaðherbergjum.
• Stutt í allar náttúruperlur Snæfellsness. 
• Góðir stækkunarmöguleikar. 

Bárður H.
Tryggvason
lögg. fast.sali
s: 896-5221

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 588-4477

Allar upplýsingar veita  
Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221,  
eða Ingólfur Gissurarson lögg.fs.  
í s: 588-4477.

TÍSKUVÖRUVERSLUN	  TIL	  SÖLU	  

Um	  er	  að	  ræða	  verslun	  sem	  selur	  kvennfatnað	  og	  fylgihluti.	  
Góð	  ársvelta	  og	  miklir	  vaxtamöguleikar.	  

Verslunin	  er	  staðsett	  miðsvæðis	  í	  Reykjavík	  	  
í	  leiguhúsnæði	  sem	  hefur	  gott	  auglýsingargildi,	  traustur	  leigusali.	  

Tilvalið	  fyrir	  einstaklinga	  sem	  vilja	  skapa	  sér	  vinnu.	  
Yfir	  10000	  fylgjendur	  á	  FACEBOOK.	  

GÓÐUR	  TÍMI	  FRAMUNDAN	  /	  LAGER	  FYLGIR	  MEÐ	  Í	  KAUPUM.	  
	  

Áhugasamir	  aðilar	  sendið	  fyrirspurn	  á	  prada@simnet.is	  

Fornistekkur 14, í landi Bjarteyjarsands, Hvalfjarðarsveit.  Fallegt 
heilsárshús 86,2 fm á 4000 fm leigulóð í skipulögðu sumarhúsahverfi í 
næsta nágrenni við höfuðborgarsvæðið. Byggingarár 2003. Húsið er 
að grunnfleti 77,8 fm ásamt 8,4 fm ókláruðu gestahúsi.  Húsið er því 
skráð samkvæmt FMR 86,2 fm fyrir utan svefnloft og kjallara. Fallegt 
hús, vel staðsett. Laust fljótlega. Verð 20,9 millj.
Upplýsingar gefur Hlynur Halldórsson s. 698 2603.

Sumarhús  
við Bjarteyjarsand - Fornistekkur

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Úlfar 
Davíðsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897.9030 Sími 512 4900 • landmark.is

Sími 519 5500 • fastborg.is

FJÁRFESTINGARKOSTUR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
AMTMANNSSTÍGUR 5.A – SÉRBÝLI

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLUM

Um er að 220.3 fm raðhús/sérbýli sem er 2.hæðir og kjallari á einum besta stað í Þingholtunum á 
horni Amtmannsstígs og Þingholtsstrætis. Eign skiptist á eftirfarandi hátt; 
Íbúð á 1.hæð 88.7 fm, íbúð á 2.hæð 88.7 og íbúðarherbergi í kjallara er skráð 42.9 fm.
Húseign er í góðu ástandi. Töluvert miklir möguleikar með húsnæði.
AFHENDING 1. NÓV 2015.

VERÐ: 90.- millj. 

Upplýsingar:
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali s: 6900.820 – LANDMARK fasteignasölu
Úlfar Davíðsson lögg.fasteignasali s: 897.9030 – BORG fasteignasala

 

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Engihjalli 17
200 KÓPAVOGUR

Falleg 2 herb. íbúð á 7 hæð, nr. 0705 með góðu 
útsýni í lyftuhúsi. Nýtt hvíttað eikarplastparket, 
íbúðin er nýmáluð. Sameiginlegt þvottahús á 
hæðinni. Rúmgóðar svalir. Er í útleigu.

STÆRÐ: 62,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 1

20.900.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    14. sept 17:30 – 18:00

Bríetartún 6
105 REYKJAVÍK

Bjart og fallegt heimili á rólegum stað í hjarta 
Reykjavíkur. Íbúðin er á 3.hæð og er með 
suðursvölum og sameiginlegum garði. Húsið 
hefur verið mikið lagfært á síðustu árum.  

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

28.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515

Drápuhlíð 23
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð með 
sérinngangi. Búið er að skipta um skólp, dren, 
ofnalagnir, raflagnir að hluta, laga þakkant, 
mála og steina húsið að utan.

STÆRÐ: 95,2 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

33.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    14. sept 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    13. sept 16:00 – 16:30

Arnarhraun 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Um er að ræða vel skipulagða 4ra herbergja 
íbúð með sérinngangi á 1 hæð í þríbýlishúsi 
við Arnarhraun. Geymsla og þvottahús innan 
íbúðar. Ekkert áhvílandi  - laus til afhendingar.

STÆRÐ: 119,8 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

35.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Austurkór 123-125
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð raðhús á einni hæð 
ásamt bílskúr við Austurkór. Tilbúið til 
innréttinga, verð frá 44 m kr. Fullbúið án gólfef-
na, verð frá 48,5 m kr.

STÆRÐ: 149,5 fm RAÐHÚS      HERB: 3

44.0-48.5 M
Heyrumst
Andri   690 3111

Hlíðarbyggð 49
210 GARÐABÆR

Fallegt, mikið endurnýjað raðhús á tveimur 
hæðum. Fjögur svefnherbergi (möguleiki á fim-
mta), tvö baðherbergi. Auðvelt að breyta neðri 
hæðinni í sér íbúð. Fjölskylduvænt hverfi.

STÆRÐ: 194 fm RAÐHÚS      HERB: 4-5

57.900.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    13. sept 16:30 – 17:00

Sunnuflöt 30
210 GARÐABÆR

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð á einstökum stað við lækinn og hraunið á 
flötunum. Nýlegur nuddpottur og gufubað. Stór 
lóð með stækkunar möguleika.      

STÆRÐ: 235,5 fm EINBÝLI       HERB: 5

95.000.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    13. sept 15:30 – 16:00

Skeiðarvogur 103
104 REYKJAVÍK

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð á einstökum stað við lækinn og hraunið á 
flötunum. Nýlegur nuddpottur og gufubað. Stór 
lóð með stækkunar möguleika.      

STÆRÐ: 163,6 fm RAÐHÚS      HERB: 4-5

46.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

OPIÐ HÚS    14. sept 17:30 – 18:00

Ránargata 13
101 REYKJAVÍK

Björt og falleg, mikið endurnýjuð 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð með stórum sameiginlegum 
garð á besta stað í miðbæ Reykjavíkur.

STÆRÐ: 120 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372



Fossahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vandað sex herbergja raðhús 

á góðum stað. Fallegt og mikið útsýni. Fimm 

svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar svalir.

Flísalögð forstofa með skápum, stór rennihurð 

skilur að forstofu við alrými, innangengt í 

bílskúr.Fimm parketlögð svefnherbergi. Par-

ketlagt sér sjónvarpsrými, útgengt út á verönd 

og út í garð baka til. Flísalagt baðherbergi með 

með glersturtuklefa ásamt hvítri innréttingu.

Flísalagt þvottahús með innréttingu og góðu 

skápaplássi.Parketlagður stigi milli hæða. Mjög 

fallegt eldhús, hvít sprautulökkuð innrétting, 

gott skápapláss, stór eyja með skápum.   

Útgengi út á stórar svalir með miklu útsýni. 

Björt og falleg stofa, mikið útsýni. Parketlögð 

og björt borðstofa, við hlið stofu. Flísalagt 

baðherbergi, stór sturta með gler skilrúmi. Hvít 

innrétting með góðu skápa plássi.

61.400.000

STÆRÐ: 217 fm RAÐHÚS      HERB: 6

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008   699 5008 
  hannes@fastlind.is  hannes@fastlind.is

Kleifarvegur 13
104 REYKJAVÍK

Reisulegt hús á glæsilegri lóð við Kleifarveg 
13. Einstök staðsetning og miklir möguleikar.  
Fallegur og gróinn garður. Bóka skoðun s: 892-
9966 eða stefan@fastlind.is.

STÆRÐ: 253,1 fm EINBÝLI       HERB: 7

74.900.000
Heyrumst
Stefán   510 7900

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 
mikilli lofthæð á frábærum stað í Akralandinu í 
Garðabæ.  Húsið er afar vandað og ekkert hefur 
verið til sparað við byggingu og hönnun þess.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 5-6

109.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Heiðarsel 17
109 REYKJAVÍK

Fjölskylduvænt og vel staðsett raðhús með 
innbyggðum bílskúr við Heiðarsel 17. Fimm 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og stórt eldhús.

STÆRÐ: 202 fm RAÐHÚS      HERB: 6

48.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    13. sept 17:00 – 17:30

Perlukór 3c
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg neðri hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Sér inngangur, vandaðar innréttingar, suður 
verönd og garður. Mjög vönduð eign sem hefur 
hlotið hönnunarverðlaun Kópavogsbæjar.

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

49.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    13. sept 16:00 – 16:30

Sjafnarbrunnur 1
123 BÆJARFÉLAG

Nýjar og glæsilegar íbúðir í sérlega vönduðu 
lyftuhúsi. Innréttingar frá Brúnás, steyptir 
milliveggir og vandaður frágangur. Einungis 3 
íbúðir eftir.

STÆRÐ: 103-117 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

35.5-39.6 M
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    14. sept 17:00 – 17:30

Skógarsel 41
109 REYKJAVÍK

Glæsileg íbúð í neðst í Seljahverfi. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni, rúmgóðar suðursvalir. 
Þvottahús innan íbúðar, sérgeymsla í sameign 
og stæði í bílageymslu ásamt lítilli aukageymslu.

STÆRÐ: 106,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

37.500.000
Heyrumst
Lára   899 3335

OPIÐ HÚS    14. sept 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    sunnudaginn 13. september 14:00 – 14:30
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Opið hús mánudaginn 14. sept. frá kl. 18:00-18:30

Opið hús mán. 14. sept. og þri. 15. sept. frá kl. 17:00-17:30

Barónsstígur 43  
Mjög falleg 3ja herb. íbúð

Breiðavík 10 – laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sérlega falleg og björt þriggja herb. íbúð á 4 hæð í góðu fjölbýlishúsi, 
íbúðin er mikið endurnýjuð að innan sem og hús og sameign. Ágætt 
útsýni. Frábær staðsetnig í hjarta borgarinnar. Verð 26.9 millj. 

Mjög falleg 93 fm íbúð á þriðju hæð (efstu), 3ja herbergja. Íbúðin er 
sérlega vel um gengin og fallega innréttuð. Parket. Sérþvottahús. 
Fallegt útsýni. Suðursvalir. Laus strax. Verð 28,9 millj.  Allir velkomnir. 
Nánari upplýsingar í s: 611-4870.

Síðumúla 27, S: 588-4477

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Jason Kristinn Ólafsson
sölufulltrúi

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

einbýlishúsi í 
pnr. 103, 104, 105 og 108.

Ábyrgir aðilar sem eiga fallegt enda-
raðhúsi á besta stað í bænum eru að 
leita af einbýli miðsvæðis í Reykjavík.

Þarf að hafa bjart og fallegt aukarými 
(vinnustofu) ca 60 fm. Eða möguleika 
að breyta í þannig rými.

leitar að ...

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:
Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Nýlegt einbýlishús 
og hesthús í Kópavogi

69,5 millj.Verð:

Sjarmerandi hverfi nálægt Elliðavatni

Húsið er byggt 1998 og hesthúsið 2010

Húsið telur gott alrými og 3-4 svefnh.

Hesthúsið er fyrir átta hesta,

vel innréttað með mikla möguleika

Dimmuhvarf 11a

Til sölu fullbúið og glæsilegt veitingahús á besta 

stað í Kringlunni með löngum leigusamningi. 

Staðurinn er fullbúin og með vönduðum tækjum 

og innbúi. Reksturinn hefur skilað góðri afkomu. 

Um er að ræða alhliða veitingastað með góðu 

eldhúsi sem er staðsettur á fjölförnum stað. 

Sæti  og borð fyrir allt að 100 manns, ásamt 

sólríku útisvæði sem nýtist vel á sumrin. Hér er 

um að ræða einstakt tækifæri fyrir duglegt fólk 

að ganga inn í góðan veitingastað með mikla 

veltu. Hagstætt verð. 

Veitingahús í Kringlunni
Spennandi viðskiptatækifæri í hringiðu Kringlunnar

Upplýsingar gefur: 
GUÐMUNDUR VALTÝSSON, 
Viðskiptafræðingur, löggiltur fasteigna- 
og fyrirtækjasali. 
Bókið skoðun: GSM 865 3022. 
gudmundur@stakfell.is

Til sölu er:

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson  
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur Sigfússon 
löggiltur fasteignasali 

Sími 862 3377 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. SEPT. MILLI KL. 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. SEPT. MILLI KL. 14:45 - 15:15

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. SEPT. MILLI KL. 15:30 - 16:00

KLUKKUVELLIR 1 - HAFNARFJÖRÐUR

STEKKJARHVAMMUR 7 - HFJ. 

NORÐURBAKKI 23 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar fullbúnar 4ra herb. íbúðir.  Laust við kaupsamning. 
Fallegar innréttingar, gott skipulag. 
Lyfta - Sér inngangur af svölum. 
Verð 34,6 - 35,1 millj. 
Eiríkur Svanur Sigfússon lögg.fasteignasali verður á staðnum.

Fallegt 183,2 fm 6 herb. (4-5 svefnh.) raðhús á tveimur hæðum, þar 
af er 21,2 fm bílskúr. Almennt gott ástand eignar, bæði að utan og 
innan.  
Verð 46,5 millj. 
Eiríkur Svanur Sigfússon lögg.fasteignasali verður á staðnum. 

LAUS FLJÓTLEGA

LAUS FLJÓTLEGA

AÐEINS 3  

ÍBÚÐIR EFTIR

Falleg 121,3 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ með verönd og GLÆSI-
LEGU SJÁVARÚTSÝNI við Norðurbakka 23, íbúð 104 í Hafnarfirði. 
SÉR STÆÐI Í LOKAÐRI BÍLAGEYMSLU. 
Verð 42,9 millj. 
Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali verður á staðnum.  

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi,  
sími 519-2600

Ásdís Ósk
löggiltur fasteignasali
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Rósa Margrét, sölufulltrúi 
gsm 893 7969     

Opið hús mánudaginn 
14. september  
milli kl. 17:-17:30

Hæðargarður 35

Verð: 41.700.000  

Tegund: fjölbýli
Stærð: 85.3 fm + 24.4 fm stæði  

1-2Svefnherbergi:

www.HuSaSKjOl.iS           HuSaSKjOl@HuSaSKjOl.iS        www.facebOOK.cOm/HuSaSKjOl

Íbúð fyrir 63 ára og eldri. 2-3 herbergja, 85,3 fm. íbúð  íbúð á 4. hæð í húsi 
með lyftu, ásamt 24,4 fm. stæði í bílageymslu samtals 109,7 fm. Búið er 
að opna minn herbergið inn í stofuna. Auðvelt að setja aftur upp léttan 
vegg og stúka af aftur í herbergi. Húsvörður er til staðar í húsinu. Þjónusta 
eldriborgara í sama húsi. Hárgreiðslu-og snyrtistofa á sama stað.  
Rósa Margrét sölufulltrúi tekur á móti áhugasömum í dag.  s: 8937969  
netfang rosamargret@husaskjol.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Til leigu. Verslun – Þjónustuhúsnæði
Höfum fengið í leigu þetta góða og vel staðsetta hús næði ca. 
550 fm. Auðveldlega hægt að skipta í tvö bil með sérinngang. 
Tilvalin eign fyrir verslun, heildsölu, veitingastað,Léttan iðnað 
ofl. Góð aðkoma. Mikið auglýsingagildi. Frábær staðsetning í 
vinsælu hverfi.  
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Nýkomið í einkasölu gott atvinnuhúsnæði á Hafnarsvæðinu 
í Hafnarfirði samtals 200 fm. Mikil lofthæð, innkeyrsludyr og 
skrifstofuhúsnæði á 2.hæð. Frábær staðsetning. Góð eign. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Stakkahraun 1 -  Hafnarfjörður 

Cuxhavengata 
- Hf - Atvinnuhúsnæði



|Fólkheilsa

sÖlUsTaÐiR OG UPPlÝsiNGaR Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og 
heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is

Jóna Hjálmarsdóttir hefur 
notað Active Liver í nokkra 
mánuði með góðum árangri. 

„Ég ákvað að prófa Active Liver 
eftir að ég sá að það er úr nátt-
úrulegum efnum og ég hef fulla 
trú á að náttúruefnin í vörunni 
hjálpi lifrinni að hreinsa sig. Ég 
er sjúkraliði að mennt og er með-
vituð um líkamsstarfsemina og 
veit að fita getur safnast á lifrina, 
þess vegna vildi ég prófa.“

Jóna segist hafa fundið fljótt 
mun á sér. „Ég fékk fljótlega 
aukna orku og mér finnst auð-
veldara að halda mér í réttri 
þyngd. Ég er í vinnu þar sem ég 
þarf að vera mikið á ferðinni, ég 
er í góðu formi og hef trú á að 
Active Liver geri mér gott. Ég 
finn líka mun á húðinni á mér, 
hún ljómar meira og er mýkri. Ég 
er mjög ánægð með árangurinn 
og mæli með Active Liver fyrir 
fólk sem hugsar um að halda 
meltingunni góðri,“ segir hún.

Starfsemi lifrarinnar hefur 
mikið að segja um líkamlegt heil-
brigði og hefur lifrin mikla þýð-
ingu fyrir efnaskiptin. Það geta 
verið margar ástæður fyrir því 
að fita safnast upp í lifrinni. Það 
getur verið vegna áfengisneyslu 
en það getur einnig verið vanda-

mál hjá fólki í yfirþyngd. Þreyta 
og þróttleysi geta verið merki 
um að mikið álag sé á lifrinni.

NÝTUR þú lífsiNs Of mikiÐ?
Þegar lífinu er lifað til fulls er 
auðvelt að finna 
fyrir því og það 
sést á fólki. Nú má 
fá hjálp til þess 
að minnka það að 
sögn Ólafar Rúnar 
Tryggvadóttur, 
framkvæmda-
stjóra hjá Icecare. 
„Active Liver 
styður við niður-
brot fitunnar í 
þörmunum, bætir 
meltinguna og 
stuðlar að eðli-
legri lifrarstarf-
semi. Dagsdaglega 
leiðir fólk almennt 
ekki hugann að lifrinni. Hún 
gegnir þó mikilvægu hlutverki 
varðandi efnaskipti og niðurbrot 
á fitu. Of mikið af kolvetnum, 
of mikið áfengi og feitur matur 
valda of miklu álagi á starfsemi 
lifrarinnar og gallsins.

Matur sem neytt er nú á dög-
um inniheldur meira af kolvetn-
um en matur sem forfeður okkar 

neyttu. Við erum ekki vön þeim. 
Of stór skammtur af kolvetnum 
miðað við prótein gerir lifrinni 
erfitt að viðhalda eðlilegum efna-
skiptum og niðurbroti á fitu. Sem 
betur fer eru það ekki einungis 

prótein sem geta örvað lifrar-
starfsemina,“ útskýrir Ólöf.

leyNdaRmáliÐ Um  
acTive liveR
Active Liver inniheldur náttúru-

legt jurtaþykkni, sem er þekkt 
fyrir að örva virkni lifrarinnar og 
gallsins, og efnið kólín, sem er 
mikilvægt fyrir fitubrennslu og 
hjálpar til við að minnka fitu sem 
getur safnast fyrir í lifrinni.

aUkiN ORka meÐ acTive liveR
icecaRe kyNNiR  Fita er ekki bara bundin við maga, rass og læri. Hún getur einnig sest innan í líffærin og fita í lifrinni getur haft 
slæm áhrif á líðanina. Jóna Hjálmarsdóttir mælir með Active Liver fyrir fólk sem hugsar um að halda meltingunni góðri.

áNÆGÐ Jóna mælir með Active liver fyrir fólk sem hugsar um að halda meltingunni góðri.  MYND/VIlHElM

chili Burn-töflurnar eru 
byltingarkenndar töflur sem 
hjálpa til við fitubrennslu 

á náttúrulegan hátt. Töflurnar 
innihalda chili-jurtina sem eykur 
brennslu, grænt te sem örvar 
meltinguna, króm sem minnkar 
sykurlöngun, piparmintuolíu sem 
dregur úr uppþembu 
og vindgangi, ásamt B-
vítamíni og magnesíum. 
Chili Burn virkar þannig 
á þrefaldan hátt; það 
eykur brennslu, örvar 
meltinguna og minnkar 
sykurlöngunina.

hJálPaR Til viÐ  
aÐ léTTasT
Sævar Már Guðmunds-
son hefur lengi átt í 
baráttu við aukakílóin 
og hefur hreyfing verið 
helsta ástæða þess að 
hann hefur ekki verið 
í ofþyngd. „Fyrir ná-
kvæmlega tveimur árum 
var ég í mjög góðum 
málum og búinn að vera að létt-
ast töluvert hálfu ári á undan. Þá 
hafði ég tekið mataræðið í gegn 
svo um munaði og hreyfði mig 
mikið. Álag í vinnunni gerði það 
svo að verkum að í upphafi árs í 
fyrra fór ég að hafa minni tíma til 
að æfa og borða rétt og fór þá að 
þyngjast aftur,“ segir Sævar.

Í lok ágúst í fyrra fór Sævar 
aftur að mæta í ræktina. „Þetta 
snýst allt um sjálfsaga og ég fann 
það á fyrstu skiptunum mínum 
að ég þurfti breytingu í öllu. Ég 
skráði mig í fasta tíma í ræktinni 
og æfi í það heila fimm sinnum 

í viku. Eftir að ég sá auglýsingu 
um Chili Burn í byrjun september 
ákvað ég að prófa það. Tæpum 
tveimur mánuðum síðar hafði ég 
lést um rúm fjögur kíló og fitupró-
senta lækkað um tæp fjögur pró-
sentustig.“

sykURþÖRfiN miNNi
Sævar tekur Chili Burn-töflu 
kvölds og morgna og hann telur 
það hjálpa til við að halda bruna 
gangandi allan daginn. „Með réttu 
mataræði hjálpar þetta mikið. 
Auk þess finnst mér þörfin í sykur 
hafa minnkað, mig langar ekki 
eins mikið að fá mér gosdrykki 
eða nammi eins og áður. Ég leyfi 
mér það þó einu sinni í viku.“

Hann segir það lykilatriði að 
hafa trú á þessu öllu saman. 
„Hreyfing skiptir mig miklu máli og 
rækt á líkamanum til að viðhalda 
hraustlegu útliti. Chili Burn hjálpar 

til við að halda niðri sykurþörf og 
mataræðinu í lagi auk þess sem 
það er vatnslosandi,“ segir Sævar.

lOksiNs fUNdiÐ þaÐ sem 
viRkaR
Helene Jenssen hefur tekið Chili 
Burn-töflurnar inn daglega í rúma 

tvo mánuði. „Ég hef lagt 
af og ekki bætt kílóun-
um á mig aftur. Ég nota 
minni fatastærðir og það 
er frábært.“ 
Hún segist hafa barist 
við hliðarspik og stóran 
maga í mörg ár, reynt allt 
til að grennast en ekkert 
gengið. „Þegar ég las að 
chili væri náttúrulega 
efnið í Chili Burn-töflun-
um fór ég strax í næstu 
heilsuverslun og keypti 
mér pakka – og þá fór 
eitthvað að gerast! Eftir 
að ég fór að taka Chili 
Burn inn hef ég minnk-
að matarskammtana 
aðeins. Mér líður betur í 

maganum og ég er ekki eins þrút-
in og útþanin eins og ég var áður 
eftir máltíðir. Ég var næstum búin 
að gleyma því hvað manni getur 
liðið vel þegar maður lítur vel út. 
Ég mun aldrei verða þybbin aftur 
og mun halda áfram að taka inn 
töflurnar.“

fRamleiTT í skaNdiNavíU
Sænskir sérfræðingar hjá New 
Nordic hafa þróað þessar nýju 
töflur byggðar á efnum úr chili-
plöntunni. Þykkninu hefur verið 
blandað saman við önnur nátt-
úruleg efni sem innihalda 

katekín-andoxunarefni. Klín-
ískar rannsóknir, sem hafa verið 
birtar í vísindatímaritinu Obe-
sity, sýna fram á að sama magn 
af innihalds efnunum og er í töfl-
unum getur dregið úr líkamsfitu. 
Sérfræðingarnir bættu piparm-
intuolíu við töfluna, sem dregur 
úr uppþembu og vindgangi.

Sérstakar ráðstafanir hafa 
verið gerðar til að hámarka gæðin 
bæði úr chili-plöntunni og öðrum 
innihaldsefnum, allt frá 
vinnslu þar til neyt-
andinn tekur 
við þeim.

NáTTúRUleG fiTUbReNNsla
icecaRe kyNNiR  Chili Burn-töflurnar auka brennslu, örva meltingu og minnka sykurlöngun. Sævar Guðmundsson hefur lést eftir 
að hann fór að taka inn Chili Burn. Helene Jenssen líður betur og finnst hún líta betur út eftir að hún fór að nota töflurnar. 

fólk meÐ skeRTa  
lifRaRsTaRfsemi ÆTTi 
ekki NOTa chili bURN 

ekki skal Taka chili bURN 
á TómaN maGa

chili bURN eR ekki  
ÆTlaÐ bÖRNUm

áNÆGÐ meÐ áRaNGURiNN  
Helene Jenssen hefur lagt af og 

ekki bætt kílóunum á sig 
aftur eftir að hún fór að 

nota Chili Burn.
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KÚRBÍTSSTANGIR
4 stk. meðalstór kúrbítur
2 stk. hvítlauksrif
1 tsk. sítrónusafi
2 msk. ólífuolía
1 ½ dl parmesanostur
Maldon-salt og ferskur pipar

Skerið kúrbítinn langsum fyrst í tvo 
helminga og svo aftur í tvennt. Það 
má jafnvel skera í minni lengjur ef vill. 
Raðið stöngunum á pappírsklædda 
ofnplötu. Blandið saman ólífuolíu, sítr
ónusafa og hvítlauk í skál og penslið 
yfir. Saltið og piprið og 
dreifið loks parm
esanostinum yfir. 
Bakið við 180 
gráður í um það 
bil 12 mínútur eða 
þar til osturinn er 
orðinn gullinbrúnn. 
Berið stangirnar fram heitar.

ÞURRKUÐ KANILEPLI
3 rauð epli eða jónagold
Kanill

Kjarnhreinsið eplin og skerið í þunnar 
sneiðar. Sumir skera í báta, aðrir í 
skífur. Dreifið á pappírsklædda ofn
plötu og stráið kanil yfir. Bakið við 100 
gráður í 2 klukkustundir. Gott er að 
leyfa eplunum að kólna í ofninum, þess 
vegna yfir nótt. Þá verða þau stökk og 
minna á flögur.

OSTUR MEÐ HNETUKURLI
1 hvítmygluostur að eigin vali
50 g pekanhnetur

10 döðlur eða þurrkaðar 
apríkósur

1 msk. hunang
1-2 tsk. chili-flögur
1 tsk. timian

Maldonsalt

Takið utan af ostinum og setj
ið í lítið eldfast mót. Saxið 
hnetur og döðlur smátt og 

setjið í skál. Kryddið með 
chili, timian og salti og 
hellið hunangi yfir. Dreif
ið hnetublöndunni yfir 

ostinn. Dreifið restinni í 

kring. Bakið við 180 gráður í um það 
bil 10 mínútur. Hægt er að bera ostinn 
fram einan og sér eða með kexi.

HELGARSNAKK Í 
HOLLARI KANTINUM
UPPSKRIFTIR  Þegar allt fer að komast í fastar skorður eftir sumarið ákveða 
margir að taka heilsuna fastari tökum; skella sér í ræktina og huga betur að 
mataræðinu. Þörfin fyrir millimál og kvöldnasl hverfur ekki á einni nóttu. Þá 
er um að gera að prófa sig áfram með örlítið hollari bita en Kók og Prins.

TILVALIÐ YFIR SJÓNVARPINU Af 
hverju ekki að prófa kúrbítsstangir í stað-
inn fyrir snakk? MYND/COOKINGCLASSY.COM

SÆTT EN RÍFUR Í Bakaðir ostar eiga vel við í skammdeginu.



BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Transporter vinnuflokkabíll 4x4 
Árgerð 2003. Ekinn 78þ.km. Bsk. 
Dísel. Fjórhjóladrif. Toppeintak. Verð 
1.890.000kr m/VSK. Raðnr 157671. 
Sjá á www.stora.is

Ford Transit vinnuflokkabíll Árgerð 
2006. Ekinn 51þ.km. Bsk. Dísel. 
Toppeintak. Verð 2.390.000kr m/VSK. 
Raðnr 157670. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Suzuki Swift GLX 5/2014 ek.49þús. 
Sjálfskiptur. Lyklalaust aðgengi. Ásett 
verð 2.650.000.- Rnr.287698

Renault Clio Diesel 2/2015 ek.37þús. 
Sjálfskiptur. Ásett verð 2.690.000.- 
Rnr.151214

Kia Rio Lx 1.4 Diesel 1/2015 ek.37þús. 
Beinskiptur. Ásett verð 2.230.000.- 
Rnr.287713

Renault Clio Authentic 6/2014 
ek.68þús. Beinskiptur. TILBOÐSVERÐ 
1.690.000.- Rnr.287705

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

M.BENZ Ml 350. Árgerð 2003, 
ekinn 176 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 1.490.000. Rnr.150695. 
Verð áður 1790 þús. er á staðnum

TOYOTA Land cruiser 100 diesel . 
Árgerð 8/ 2002, ekinn 249 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Tilboðsverð 2.890.000. 
Rnr.133790. Er á staðnum. Verð áður 
3290 þús

PORSCHE 911 carrera 4 . Árgerð 2001, 
ekinn 69 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
5.490.000. Rnr.133586. Glæsilegur bíll. 
Er á staðnum

LAND ROVER Discovery 4 HSE 256hö. 
Árgerð 7/2012, ekinn 115 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.900.000. 
Rnr.134079. Glæsilegur bíll. er á 
staðnum

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Þarftu að kaupa eða 
selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

VW CC Dísel Nýskr 9.2012, Ekinn 
aðeins 42 Þ.km, Sjálfskiptur. 18” 
álfelgur ofl. Verð 4.990þ Ath skipti. Er 
á staðnum ! s. eftir lokun 663 2430

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %

www.bílagallerí.is

SUZUKI Grand vitara premium 
Árgerð 2011, ekinn 138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð 2.290.000. Rnr.221395.

VW Up! take. 
Árgerð 2014, ekinn 52 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 1.490.000. Rnr.221391.

VW Polo trendline. 
Árgerð 2014, ekinn 59 Þ.KM, dísel, 5 gírar.  
Verð 1.940.000. Rnr.221390.

VW Polo trendline. 
Árgerð 2013, ekinn 114 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. Rnr.221394.

VW Golf trendline.  
Árgerð 2012, ekinn 119 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð 1.940.000. Rnr.221393.

VW Polo trendline. 
Árgerð 2012, ekinn 117 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.221384.

VW Polo trendline. 
Árgerð 2012, ekinn 128 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.110257.

VW Golf blue motion. 
Árgerð 2014, ekinn 54 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð 2.990.000. Rnr.110255.

SUZUKI Swift. Árgerð 2012, ekinn 101 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.690.000. Rnr.110247.

SKODA Octavia ambiente. 
Árgerð 2012, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 5 gírar.  
Verð 2.640.000. Rnr.110258.

NISSAN QASHQAI. 
Árgerð 2015, ekinn 8 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 4X4. 
Verð 4.690.000. Rnr.221378.

NISSAN QASHQAI SE.  
Árgerð 2011, ekinn 74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð 3.490.000. Rnr.110254.

Höfðabílar • S: 577 4747 • Fosshálsi 27, 110 Reykjavík • hofdabilar@hofdabilar.is

Heitt  
á könnunni. 

Opið alla helgina 
frá 11:00-16:00

• Allir bílarnir ástandskoðaðir hjá

• Bílar í toppstandi.

Þú gerir ekki betri kaup!

Save the Children á Íslandi

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Kia cee’d EX 1.6 world cup edition. 
Árgerð 2014, ekinn 25 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.260085. 6 ár 
eftir af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ A 250 4matic. 
Árgerð 2014, ekinn 6 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 7.590.000. 
Rnr.161464.

Kia Sorento EX classic 197 hö. Árgerð 
2014, ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.190.000. Rnr.161545. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI I40 wagon style. Árgerð 
2012, ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.991019.

AUDI Q7 quattro s line. Árgerð 2011, 
ekinn 78 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
9.490.000. Rnr.991411.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Bílar til sölu

Cadillac Eldorado 1975 skoðaður 
til 2017. Góður bíll en þarfnast 
aðhlinningar. Tilboð óskast. Uppl. í s. 
8642412 eða 6965577

BMW 118, dísel, 6 gíra, árg. 2008, 
ek.123þús. Mjög vel með farinn bíll, 
þjónustubók frá upphafi. Ásett verð 
2.2 millj, gott staðgreiðsluverð. Uppl. 
í s:6184546

Hyundai I10 Árg 10/2010 ek. 78 Þ.KM, 
bensín bsk. Ný heilsársdekk og nýtt í 
bremsum. Verð 990 þús. Lán 700 þús. 
Afb 25 á mán. Uppl í s. 782 5555

Suzuki Swift árg.6/2010 ek.89 þ.km 
sjálfsk. engin skipti Verð 1.290 þ 
S:840-0042

IZUZU D-MAX árg.2007 ek.104 þ.km 
sjálfsk. engin skipti Verð 2.250 þ 
S:840-0042

Pajero árg ‘99 sjsk. Ekinn 256xxx. Á 
nýlegum 35” dekkjum. Vel með farinn 
og mikið endunýjaður. Verð 650.000 
Ómar 8676364

Toyota Landcruiser 150 VX 
Anniversary Árg. 8/2011, ek. 42 þús. 
33” breyttur, dráttarbeysli, glugga og 
húddhlífar ofl. Ásett verð 8.590 þús. 
Skoða skipti ódýrara. Uppl. 869 1122

VW PoLo, ÁRG. 2011,
ek. 74 þ. Ssk, diesel. Einkabíll. Einn 
eigandi. Álfelgur. Sjálfsk. Skoða skipti. 
Verð 1,9 mkr. Tilboð og uppl. sendist á 
heyvindur@gmail.com

Til sölu mitsubishi lancer station sk’16 
þarfnast bremsuviðgerða. Verð 150þ. 
Uppl í S: 6590550

 Bílar óskast

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
MILLjóN STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/eða 
skoðunar. skoða allar tegundir. Hringdu 
í síma: 659-9696 eða sendu email á 
6599696@gmail.com

BÍLL óSKAST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

BENZ ATEGO 1224 ár. 05/2007 ekinn 
250 þ.km. Með kæli, 2,5 tonna lyftu, 
Webesto miðstöð í topp standi,verð 
5.950 þ. fæst á 4.500 þ. kr. stgr. + vsk. 
Uppl. í S. 820 6030

Iveco trakker 2007. ekin 205þ 
grjótpallur. ný dekk, nýjar bremsur. 
nýskoðaður 2016. mikið endyrnýjaður. 
möguleiki á að láta einhverja vinnu 
fylgja. Uppl. í s. 666-8888

 Húsbílar

 Vinnuvélar  Lyftarar

 Hjólbarðar

FRÁBæR DeKKjATILBoÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

FeLGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er rösk 
og vandvirk. Upplýsingar í síma 845 
6231, Margrét.

 Garðyrkja

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Öll málningarvinna innan-og utandyra. 
Vanir menn í uppsetningu gifsveggja, 
parket-og flísalögn. Málefni símar 848 
8899 & 659 5111

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

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 
553 2171

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

Húsasmiðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, utan sem innanh. Áratuga 
reynsla S. 7740866

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið til 22.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR oG 
DYRASÍMAKeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Trésmíði

INNReTTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Vinnustaðagirðingar 3m x 2m með 
stein og samtengi. TIlboðsverð 
kr.6950.- auk vsk stk. DS-Lausnir 
ehf s.561-8373 / email: dslausnir@
internet.is

FRÁBÆR BÍLL - FRÁBÆRT VERÐ!

Til sölu LAND ROVER 
RANGE ROVER 
EVOQUE SYNAMIC 
SD4, árgerð 2013, ek. 28 
þ.km. raðnúmer 301003. 
5 manna, sjálfskiptur, 
diesel. Verð 8.990.-þús.

Nánari upplýsingar í síma 695 1035 eða 
á Planinu Korputorgi S. 517 0000

FORD F350 Lariat Diesel 
Árgerð 2008, ekinn 58 
Þ.KM, sjálfskiptur.  Travel 
Lite pallhús árg. 2015 
vel búið. Ökutækið er 
á staðnum. Verð á bíl 
og húsi kr. 8.9 milljónir      
Rnr.103997.

Klettháls 2 • 110 Reykjavík 
S. 511-0000   • www.bilalind.is

til sölu



Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

Eigum til afhEndingar 
strax

Ný TRIMO 20ft gámahús, fullfrágengin 
með ljósum, 2 gluggum og 
útidyrahurð. Tilboðsverð kr. 975.000.- 
auk vsk DS-Lausnir ehf s.561-8373

PEarl mastEr Custom
ATH. Tvöfaldur trommupedall, 8 diskar 
og fl. Verð 250þús. Uppl. í s. 895 4444

 Óskast keypt

staðgrEiðum og lánum 
út á: gull, dEmanta, 

vönduð úr og málvErk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu!  
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

kauPum gull - 
 JÓn & Óskar

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í 
úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús. 
Harmonikukennsla. Pokar og ólar. 
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

 verslun

 sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 námskeið

norska - iCElandiC - 
English - Enska

 NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
Fullorðna Byrja/Start: 21/9, 19/10, 
16/11, 18/1. 4 vikur/5 x í viku - 4 
weeks/5 days a week. Kennsla m/
móðurmálstækni - kr 45.000,- www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s. 557 
1155/8981175.

iCElandiC CoursEs for 
frEE!

LINGVA ehf. offers 12 weeks FREE 
Icelandic courses from 21. september. 
Please register www.lingva.is and 
write: FRETTABLADID in the box 
marked: SPECIAL OFFER Only 300 
places available! Register as soon as 
possible www.lingva.is

 kennsla

gítarnám! gítarnám!
Gítarstofan, Auðbrekku, býður upp 
á nám fyrir fólk á ÖLLUM aldri. 
Gítarstofa Steingríms s. 898 2263

 ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 dýrahald

grindarbúr á gÓðu 
vErði

Stærð 61 cm verð 6.990,-  
Stærð 76 cm verð 8.990,-  
Stærð 91 cm verð 10.990,-  
Stærð 107 cm verð 12.990,-  
Stærð 122 cm verð 14.990,-  
 Dýraland Mjódd s.587-0711  
 Dýraland Kringlan 7 s.588-0711  
 Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

voff.is - ný hvolPasíða
www.voff.is er hvolpasíða 
Hundaræktarfélags Íslands, þar 
geturðu fengið upplýsingar um got, 
ræktendur, tegundir ásamt greinum 
um hvolpauppeldi, allt á einum stað. 
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að 
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og 
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari 
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

HÚSNÆÐI

 húsnæði í boði

til lEigu aðEins á 
aðEins 950 kr fm!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is

S. 690 3031 / 661 7000

www.lEiguhErbErgi.is
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

lEigJEndur, takið Eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 húsnæði óskast

Óska Eftir 4-5hErbErgJa 
íbúð, raðhúsi Eða 

Einbýli í langtímalEigu.
Við erum 4manna fjölskylda. 

Erum snyrtileg og reglusöm með 
fastar tekjur. 

Hægt er að hafa samband í 
síma 698 8063, 692 6959 eða 

artgrafik75@gmai.com

Einbýlis-eða raðhús óskast til 
leigu á höfuðborgarsvæðinu fyrir 
þriggja manna fjölskyldu. Öruggum 
greiðslum heitið meðmæli ef óskað er. 
Upplýsingar 8488899

traustur lEigJandi
Kk sérfr. hjá lögreglu/kennari við 
HÍ óskar eftir íbúð helst miðsv. á 
Hfbsv. Skilvís, reglusamur og reyklaus. 
Meðmæli. Uppl: soa@hi.is.

| smáauglýsingar | laugardagur  12. september 2015 11

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Námskeiðin að hefjast.

Glerbræðsla 8 sept
leirmótun  15. sept

tiffany´s Glersk 22. sept
leir framhald 28. sept

skartGripaGerð 30. sept
sjá nánar á www.Glit.is oG facebook 

www.glit.is
WWW.GLIT.IS   
GLIT@GLIT.IS

NÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST

sauna.is

Allt fyrir sauna- og gufuböð!

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

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

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | golflist@golflist.is | golflist@golflist.is www.golflist.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKAbb
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavíkíshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

til sölu
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Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin
http://www.facebook.com/cafecatalina

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

Leikir helgarinnar Hljómsveitin klettar
Rúnar Þór, 
Rúnar Villa, 
tryggvi Hubner 
og Siggi Árna. 
Spila um helgina

Laugardaginn 12. sept
11:35 Everton - Chelsea
13:50 Arsenal - Stoke City
13:50 Crystal Palace - Man.City
16:20 Man.United - Liverpool

Sunnudaginn 13. sept
14:50 Leic. City - Aston Villa

BOLTINN Í B
EINNI

Allir velkomnir 

Vandað Gestahús 14,99m2 tveggja herbergja með rúmi 
og koju í báðum herbergjum, eða eftir vali kaupenda.

Húsið er framleitt í 
einingum, full einangrað, 
og er Íslensk framleiðsla.
Komum með húsið á 
staðinn og setjum það 
upp hvar sem er á 
landinu. Sýningarhús 
uppkomið inní 
verksmiðju fyrirtækisins. 

Opið sunnudag frá 12-16 • s: 787 5144 • www.huseining.is

skemmtanir

til sölu

 Atvinnuhúsnæði

TIL LeIGU GLæSILeGT 250 
M2 SkRIfSTofUhúSNæðI í 

hAfNARfIRðI.
Stórt opið rými, tvær sér 

skrifstofur, fundarherbergi og 
kaffistofa.

Getur leigst með húsgögnum. 
Möguleiki á viðbótarrými á sömu 

hæð. Laust nú þegar. Hagstætt 
leiguverð.

Upplýsingar í síma 898 7820 og 
á www.leiga.webs.com

Góð fjÁRfeSTING
Til sölu eða leigu mjög góð 50 m2 
iðnaðarbil í Steinhellu 14, Hfn. 
Fjölbreyttir möguleikar. Verð frá: 9,9 m 
S: 661-6800

AUðbRekkA - 
VeRSLUNARRÝMI

Til leigu 400fm verslunarrými á 
jarðhæð við Auðbrekku. Innkeyrsludyr. 
s. 897 9743

hAfNARfjöRðUR 
- SkRIfSTofUR 
-VINNUSTofUR

Nokkur 20 - 46 m2 rými laus eða að 
losna í snyrtilegu húsnæði. Nánar á 
www.leiga.webs.com s. 898 7820

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLURTILLeIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, 
stærðir 1,7-10 fm. Hausttilboð: Fyrsti 
mánuðurinn frír. Aðgangur 24 tíma 
sólarhrings, upphitað og vaktað. 
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

GeyMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

www.bUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GeyMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

LAGheNTA MANNeSkjU 
VANTAR TIL STARfA Á 

SMíðAVeRkSTæðI, LAGeR 
o.S.fRV.

Um er að ræða starf við 
framleiðslu, vinnutími er frá 8 til 

18 á daginn.
Aðeins ábyrg, vandvirk, dugleg, 
heiðarleg, sjálfstæð manneskja 

með mannleg samskipti á hreinu.
Gott vald á íslensku algjört 

skilyrði.
Hreint sakavottorð og meðmæli 

óskast.
Áhugasamir umsækjendur hafi 
samband í rekkjan@rekkjan.is

DeVIToS pIzzA
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu 

og pizzabakara. Dagvinna, 
næturvinna og um helgar.

Uppl. í s. 697 8434

hjÁ jóA feL - kRINGLUNNI
Óskum eftir að ráða manneskju 
í fullt starf hjá okkur í Jóa Fel 

Kringlunni
Upplýsingar á kringla@joifel.is

bíLAþVoTTUR
Óskum eftir að ráða röska 

starfsmenn í bílaþvott. Unnið er 
eftir 2/2/3 vaktakerfi. 

Umsóknir ásamt ferlisskrá sendist 
á job@procar.is

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í full starf 
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

öRyGGISVöRðUR - 
VeRSLUNARþjóNUSTA

Skilyrði: 

-Hreint sakavottorð 

-Íslenskukunnátta 

-20 ára lágmarksaldur 

-Góð þjónustulund 

Umsókn með mynd og ferilskrá 
sendist á 115@115.is Nánari 

upplýsingar um starfið eru veittar 
í síma 5 115 115 www.115.is

MoSfeLLSbAkARí - 
MoSfeLLSbæ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Vinnutími 
frá 12:00 - 18:30 virka daga. 

Umsækjendur þurfa að tala góða 
íslensku.

Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

Assistants needed in a bakery in the 
Reykjavík area. Shift work. Please 
apply to umsokn@kornid.is

RæSTINGARSTARf
Viljum bæta við okkur 

starfsmanni í ræstingu. Æskilegt 
að viðkomandi hafi reynslu af 
ræstistörfum. Morgunvinna, 

unnið virka daga og aðra hvora 
helgi,

Starfshlutfall er samningsatriði
Þarf að geta byrjað fljótlega.

Nánari upplýsingar í síma 893-
2323 eða info@kringlukrain.is

cASTeLLo pIzzeRIA
óskar eftir starfsfólki í hluta starf. 
18 ára eða eldri. Hafðu samband á 
castello@simnet.is & s. 692 3051

Starfsfólk óskast í þrif hjá 
ferðaþjónustu á Suðurlandi. Einnig 
vantar mann í griðingarvinnu og ýmiss 
önnur störf og einnig vanan mann 
við aðstoð í eldhúsi. www.horgsland.is 
Uppl. í s. 894 9249

STóLL Á hÁRSNyRTISTofU
Stóll á hársnyrtistofu til leigu frábær 
staðsetning í 108 RVK. Uppl. í s. 864 
4092 & lindaj@simnet.is

HEILDSALA: Starfsfólk óskast í 
afgreiðslu o.fl. í heildsölu Rvk. Þarf 
að tala íslensku. Umsóknir sendist til 
thjonusta@365.is merkt “heildsala”

VéLVIRkI eðA VANUR 
MAðUR óSkAST

Álheimar ehf óskar eftir að ráða 
vélvirkja eða vanan mann í málmsmíði 
/ vélavinnu. Fjölbreytt framtíðarstarf, 
góð vinnuaðstaða. Uppl. í s. 869 1122 
Örn efnir@efnir.is www.alheimar.is

Óskum eftir röskum brettasmíði 
mikil vinna, erum staðsettir á Höfn í 
Hornafirði. Getum útvegað herbergi 
. Nánari uppl. hjá Bjössa í síma 893 
5444.

 Atvinna óskast

VANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA eðA 

jÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

Járniðnaður, meirapróf get byrjað strax 
uppl í síma 8682953

TILKYNNINGAR

 einkamál

58 ára einlægur karlmaður vill 
kynnast konu á svipuðum aldri sem 
nánum félaga. Engin skyndikynni. 
Fullum trúnaði heitið og krafist. Uppl. 
8561883.

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer 
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna. 
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna 

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?



NÁMSKEIÐ SÍBS
HAUST 2015

Reykjalundarnámskeið SÍBS um heilbrigði og lífsstíl 
eru aðlöguð útgáfa af námskeiðum sem notuð eru í meðferð á Reykjalundi. 

Námskeiðin eru kennd af okkar færustu sérfræðingum á hverju sviði 
og þú getur treyst faglegu innihaldi þeirra

Allar nánari upplýsingar á sibs.is/namskeid eða í síma 560 4800 

Leiðbeinendur á námskeiðunum eru fagaðilar af Reykjalundi 

Að takast á við 
stoðkerfisverki

29. sept. 2015

Hugarfar 
og heilsuefling

5. okt. 2015

Stafgöngunámskeið 
á Reykjalundi

28. sept. 2015

HAM við þunglyndi 
og kvíða

5. okt. 2015

Skipulag, tíma-
stjórnun og minni

13. okt. 2015

Núvitund - 
HAM eftirfylgd

8. okt. 2015

Streita og jafnvægi 
í daglegu lífi

20. okt. 2015

Að nærast 
með núvitund

22. okt. 2015

Að lifa með 
lungnasjúkdóm

26. okt. 2015

HAM við hamlandi 
stoðkerfisverkjum

2. nóv. 2015

Hollt mataræði 
og heilbrigði

28. okt. 2015
Allar nánari upplýsingar
sibs.is/namskeid
eða í síma 560 4800 

Anna Kristín Þorsteinsdóttir, hjúkrunarfræðingur • Arnbjörg Guðmundsdóttir, sjúkraþjálfari • Ásdís Kristjánsdóttir, sjúkraþjálfari, 

Louisa Sif Mønster , iðjuþjálfi • Elfa Dröfn Ingólfsdóttir, hjúkrunarfræðingur • Guðrún Jóna Bragadóttir, næringarfræðingur

Gunnhildur Gísladóttir, iðjuþjálfi • Hans J Beck læknir • Inga Hrefna Jónsdóttir sálfræðingur • Jóhanna Kristín Steingrímsdóttir, 

hjúkrunarfræðingur • Ágúst Már Jónsson, íþróttafræðingur • Jónína Helgadóttir, iðjuþjálfi • Kristbjörg Helgadóttir, sjúkraþjálfari 

Lilja Sif Þorsteinsdóttir, sálfræðingur • Claudia Ósk Georgsdóttir, taugasálfræðingur • Rakel María Oddsdóttir, félagsráðgjafi

Rósa María Guðmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur • Rúnar Helgi Andrason, sálfræðingur • Stefán E Hafsteinsson, iðjuþjálfi

Steinunn B Bjarnason, iðjuþjálfi • Ingibjörg Flygenring, félagsráðgjafi • Steinunn H. Hannesdóttir, íþróttafræðingur



Starfsemin er í meginatrið
um þríþætt. „Við bjóðum 
upp á námskeið og fræðslu 

fyrir vinnustaði, gerum vinnu
staðagreiningar og úttektir á ein
eltiskvörtunum ásamt því að 
sinna meðferð og ráðgjöf,“ segir 
Þórkatla Aðalsteinsdóttir, annar 
eigandi stofunnar.

Aðspurð segir hún stofuna leið
andi á sviði úttekta á vinnustöð
um og þá sérstaklega vegna ein
eltiskvartana. „Þá erum við þessi 
hlutlausi aðili sem stjórnendur 
snúa sér að til að greina vandann 
og vinna með hann. Eins höfum 
við verið með fræðslu um ein
elti á vinnustöðum; bæði nám
skeið og styttri fyrirlestra sem 
geta bæði virkað fyrirbyggjandi 

og nýst þegar vandamál eru til 
staðar.“ Að sögn Þórkötlu er ekki 
mikið um alvarleg eineltismál en 
alltaf eru þó einhver til vinnslu á 
stofunni. „Við fáum þau mál sem 
vinnustaðurinn nær ekki að leysa 
úr upp á eigin spýtur. Ástæður 
þess geta verið ýmsar. Mögulega 
hafa stjórnendur blandast inn í 
málið á einhverjum stigum þess 
eða málið hefur verið að velkjast 
lengi á vinnustaðnum án þess að 
náðst hafi niðurstaða.

Önnur fræðsla stofunnar snýr 
að anda á vinnustað, samskipt
um á vinnustað, streitu, álagi og 
áföllum en þegar þau eiga sér stað 
getur þurft að kalla eftir áfalla
hjálp og ráðgjöf. „Eins höfum 
við verið með fræðslu um breyt

ingar á vinnustað en þær geta 
oft reynst starfsfólki erfiðar. Þá 
höfum við haldið námskeið um 
krefjandi viðskiptavini, sem eru 
kannski í ójafnvægi vegna erfið
leika eða áfalla, og farið yfir 
hvernig megi halda jafnaðargeði 
og fagmennsku. Við höfum sömu
leiðis hjálpað vinnustöðum að 
byggja upp leiðarljós í samskipt
um og undirbúið jarðveginn fyrir 
starfsmannasamtöl svo dæmi séu 
nefnd, en alla fræðslu er hægt að 
aðlaga hverjum stað fyrir sig. Þess 
utan erum við reglulega með 
sjálfsstyrkingarnámsskeið sem 
eru opin öllum.“

Allar nánari upplýsingar er 
að finna á heimasíðu stofunn-
ar lifogsal.is

Fjöldi gagnlegra 
vinnustaða námskeiða
Líf og sál sálfræðistofa hefur verið starfrækt í á annan áratug og er nú til húsa 
að Höfðabakka 9, þar sem fjöldi annarra sjálfstætt starfandi sálfræðinga 
starfar. Sálfræðingar stofunnar eru fimm og fást þeir töluvert við 
vinnustaðatengd mál auk þess að sinna klínískri meðferð fullorðinna.

Starfsmenn stofunnar frá vinstri: Reynar Kári Bjarnason, Rakel Davíðsdóttir, Einar Gylfi Jónsson, Áslaug Kristinsdóttir og Þórkatla Aðal-
steinsdóttir.  MYND/VALLI

Námskeið Coursera eru á 
breiðu bili og er meðal 
annars hægt að sækja 

nám í markaðsfræði, fjármála
læsi, félagssálfræði, samninga
tækni, verkefnastjórnun og algó
ritma svo fátt eitt sé nefnt. Nám
skeiðin eru unnin í samstarfi 
við marga af fremstu háskól
um heims, jafnt í Evrópu, Asíu 
og Ameríku. Lengd námskeiða 
er misjöfn en flest eru kennd á 
510 vikna tímabili. Námskeið
in byggjast á stuttum mynd
bandsfyrirlestrum og gagn
virkum prófum og verkefnum 
sem mörg fela í sér samskipti og 
endurgjöf á milli nemenda. Að 
loknu hverju námskeiði fá nem
endur formlega viðurkenningu.

Forsvarsmenn Coursera sjá 
fyrir sér framtíð þar sem allir 
hafa aðgang að menntun á 
heimsmælikvarða en hingað til 
hefur hún aðeins verið í boði 
fyrir lítinn hluta mannkyns. 
Markmiðið er að gefa öllum 
færi á góðri menntun og efla 
þannig einstaklinga, fjölskyld
ur þeirra og nærumhverfi. 
Á námskeiðunum er lögð 
áhersla á að beita viðurkennd
um kennsluaðferðum sem ýta 

undir að nemendur læri betur 
og hraðar. Netkennsla er þar 
lykilatriði en nýlegar rann
sóknir sýna að hún skili jafn
vel betri árangri en hefðbund
in kennsla í kennslustofu. Hjá 
Cours era er jafnframt notuð 
svokölluð Mastery Learning 
– tækni sem sálfræðingurinn 
Benj amin Bloom hefur þróað, 
en hún gengur út á að nem
endur hafi skilið tiltekið atriði 
til fulls áður en lengra er hald
ið. Nemendur fá því tafarlausa 
endur gjöf ef þeir virðast ekki 
skilja ákveðið hugtak eða efni 
og fá endur tekin og breytileg 
verkefni sem ýta undir skiln
ing. 

Þar sem tölvur geta aðeins 
gefið takmarkaða endurgjöf 
notast Cours era jafnframt við 
svokallað jafningjamat þar sem 
nemendur gefa hver öðrum 
endurgjöf. Þessi aðferð hefur 
þótt gagnast bæði þeim sem 
svarar tilteknu prófi eða verk
efni og þeim sem gefur endur
gjöfina.

Námskeið Coursera eru fyrir 
alla, byrjendur jafnt sem lengra 
komna, en margir nota þau 
jafnframt til að dýpka skiln

Fyrsta flokks námskeið fyrir alla
Coursera veitir fólki um allan heim aðgang að bestu menntun sem völ er á og býður upp á meira en hundrað netnámskeið án 
endurgjalds. Fyrirtækið er í samstarfi við alla helstu háskóla og fræðslustofnanir heims en markmiðið er að gera öllum kleift að 
sækja sér menntun óháð búsetu, stétt og stöðu. Námskeiðin eru af ýmsum toga og fjalla um allt frá félagssálfræði til algóritma.

Heimilisiðnaðarskólinn, sem 
rekinn er af Heimilisiðnaðar
félaginu, er með metnaðar
fulla námsskrá á hverju ári. 
Nú er kominn út listi yfir nám
skeið á haustönn 2015 og úrval
ið er mikið. Sem dæmi má nefna 
námskeið í gerð faldbúninga, 
þjóð búninga kvenna, herra og 
barna. Námskeið í gerð dagt
reyja, undirpilsa og svunta. 
Einnig má læra möttulsaum, 
vefnað, baldýringu, knipl, orker
ingu og hvernig búa má til sauð
skinnsskó. Alltaf er boðið upp á 
einhverjar nýjungar. Hér eru 
dæmi um námskeið sem koma 
ný inn í haust:

 – Tálga ýsubein – Tálgaðir 
smáhlutir úr ýsubeini sem hægt 
er að nota í skartgripi og fleira. 
Kennari útvegar hnífa, þjalir 
og sandpappír. Kennari er Phil
lippe Ricart.

– Saumað út í peysufatabrjóst 
– Farið í helstu aðferðir sem 
notaðar eru við að sauma út í 
brjóst við peysuföt. Varplegg

ur (kontórsaumur), lykkjuspor, 
f latsaumur, franskur saumur 
og enskur saumur. Fer það eftir 
mynstrum hvaða aðferðir eru 
notaðar. Nemendur prófa allar 
aðferðirnar og sauma litlar pruf
ur með þeim. Kennari er Hall
dóra Arnórsdóttir.

Hægt er að skrá sig með því að 
senda tölvupóst á  
skoli@heimilisidnadur.is

Kennt að baldýra,  
hekla, knipla og tálga

Hekl fyrir byrjendur er eitt af þeim námskeiðum sem kennd eru hjá Heimilisiðnaðar-
skólanum.

Námskeið Coursera eru fyrir 
alla, byrjendur jafnt sem lengra 
komna. Margir nota þau jafn
framt til að dýpka skilning sinn 
á tilteknu efni.

ing sinn á tilteknu efni. Þá 
hefur komið á daginn að blönd
uð kennsla gefur oft góða raun 
og hafa netnámskeið Coursera 
oft reynst góð viðbót við hefð
bundna kennslu.

Fróðleiksfúsum er bent á  
Coursera.org
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Anna Björk Ragnarsdótt
ir segir líf sitt hafa breyst 
gjörsamlega til hins betra 

eftir að hún hóf nám í Hringsjá. 
„Ég hafði ekki verið í skóla í þrjá
tíu ár þegar ég byrjaði í Hringsjá 
haustið 2013. Þá hafði ég verið 
heimavinnandi og hugsað um 
börnin mín síðustu tíu árin. Mig 
langaði lengi að fara aftur í skóla 
en hafði ekki kjarkinn. Því lengri 
tími sem leið því erfiðara var að 
koma sér af stað. Ég var orðin 
mjög félagsfælin og einbeiting
in við lestur var orðin mjög lítil, 
nánast engin. Ég byrjaði á að 
fara á tvö alveg frábær námskeið 
og svo í janúar 2014 byrjaði ég í 
sjálfu náminu í Hringsjá,“ segir 
Anna Björk.

Sigraðist á mörgum hindrunum
Anna Björk sótti um í Hringsjá 
árinu áður en hún komst inn en 
hætti við það því hún hafði ekki 
kjarkinn í það þá. „En svo var 
eitthvað sem rak mig áfram, mig 
langaði svo rosalega að komast 
út úr þessari einangrun og kom
ast eitthvað áfram með sjálfa 
mig. Fyrsta önnin var mjög erfið 
fyrir mig á allan hátt. Ég varð að 
rifja upp stærðfræði, íslensku og 
ensku og lærði á tölvur í fyrsta 
skipti. Ég fékk samt góðar eink
unnir en á annarri önninni 
fór mér að ganga miklu betur 
félagslega og fór að fá meiri trú 

á sjálfa mig og að ég gæti lært. 
Einkunnirnar voru frábærar og 
ég sigraðist á mörgum hindr
unum með hjálp alveg frábærra 
kennara sem vinna í Hringsjá. 
Ég var líka mjög heppin með 
skólafélaga og héldu þau mjög 
vel utan um mig. Í útskriftinni 
í vor var meðaleinkunnin mín 
yfir níu,“ lýsir hún stolt í bragði.

Fór í frekara nám
Námið í Hringsjá opnaði heilan 
heim fyrir Önnu Björk sem hún 
þekkti ekki áður. Nú getur hún 
lesið heilu bækurnar og einbeit
ingin kom aftur hjá henni. „Ég 
byrjaði á félagsliðabraut í Borg
arholtsskóla í haust og á það 
endur hæfingunni í Hringsjá al
gjörlega að þakka. Ég væri ekki í 
þessu námi í dag ef ég hefði ekki 
fengið þessa endurhæfingu. Í 
Hringsjá er nemendum hjálp
að við að taka næstu skref eftir 
námið hvort sem þau eru tekin 
í átt að frekara námi eða vinnu. 
Endurhæfingin gengur út á að 
hjálpa fólki við að halda áfram.“

A nna Björk mælir með 
náminu og námskeiðunum í 
Hringsjá fyrir alla þá sem vantar 
hvatann til að komast af stað og 
þá sem langar til að breyta sínu 
lífi. „Það geta allir lært og kenn
ararnir í Hringsjá hafa alveg 
einstakan hæfileika til þess að 
hjálpa manni við það. Starfs

fólkið þar er allt yndislegt og ég 
á engin orð til að lýsa aðdáun 
minni á þeim.“

Frábær námskeið í boði
Anna Björk segir námskeiðin 
sem Hringsjá býður upp á vera 
góð til að koma sér af stað. „Ég 
fór á námskeiðið Frestun í fram

kvæmd sem var mjög gott nám
skeið sem ég lærði mikið af. Það 
eru margir með frestunaráráttu 
eins og ég var með en á nám
skeiðinu er farið í hvað hægt 
er að gera til að hætta að fresta 
hlutum. Ég tók líka námskeiðið Í 
fókus sem miðast við fólk sem er 
með ADHD. Ég er ekki með það 

en hafði mikinn áhuga á því og 
hafði mikið gagn af námskeið
inu. Ég er búin að taka fjögur 
námskeið í allt hjá Hringsjá og 
þau voru öll frábær,“ segir Anna 
Björk og brosir.

Næstu námskeið í Hringsjá 
hefjast 6. október.

Lífið gjörbreyttist til hins betra 
HRINGSJÁ er náms- og starfsendurhæfing fyrir fólk sem vill komast aftur út á vinnumarkaðinn eftir hlé vegna sjúkdóma, slysa eða 
annarra áfalla. Anna Björk Ragnarsdóttir segir nýjan heim hafa opnast sér eftir að hún hóf nám í Hringsjá. 

Námið í Hringsjá opnaði nýjan heim fyrir Önnu Björk og öðlaðist hún þar meira sjálfstraust og trú á að hún gæti lært. Hún stundar nú 
nám í Borgarholtsskóla. MYND/GVA

Námskeið sem opna þér nýjar leiðir

Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510 9380 eða á hringsja.is

Hringsjá býður úrval af öðruvísi og spennandi námskeiðum sem hafa hjálpað mörgum að komast  
aftur eða í fyrsta sinn af stað til meiri virkni, meiri lífsgæða og fleiri valkosta í námi eða starfi

Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna  
slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla  
grunnmenntun eða hafa átt erfitt með að tileinka sér hefðbundið nám. Auk námskeiða býður Hringsjá  
líka fullt nám í 3 annir. 

Um er að ræða eftirfarandi námskeið:

ÚFF -  
Úr frestun í  
framkvæmd

Farið yfir ástæður frestunar, 
einkenni og afleiðingar. Fyrir  
þá sem vilja hætta að fresta og 
fara að ná árangri í lífinu. 

Fjölskyldan  
og ég

Með aukinni þekkingu tileinka 
þáttakendur sér leiðir til að 
verða betri fjölskyldumeðlimir, 
makar og uppalendur.

Minnistækni Kennd er tækni til þess að efla 
og bæta minnið. Hentar þeim 
sem eiga við gleymsku eða 
skert minni að stríða.

TÁT -  
Tök á  
tilverunni

Bjargráð og færni í að takast 
betur á við daglegt líf og  
hindranir sem upp koma. 

Í fókus - Að ná 
fram því besta 
með ADHD

Eykur skilning á ADHD  
(athyglisbresti/ofvirkni) og 
hvernig hægt er að ná betri 
tökum á ADHD

Sjálfstyrking Styrkir nemendur í að tjá sig, 
sýna öðrum örugga framkomu  
og almennt að vera til!

Tölvugrunnur Tölvunotkun fyrir byrjendur.  
Unnið á eigin hraða með 
aðstoð.
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Í Lucknow, höfuðborg fjölmennasta ríkis Ind
lands, Uttar Pradesh, er sá skóli sem hefur haft 
flesta nemendur skráða í einu. Í City Mont
essoriskólanum voru skólaárið 20102011 39.437 
nemendur í skólanum og 2.500 kennarar kenndu 
þeim í um þúsund skólastofum og er metið skráð 
í Heimsmetabók Guinness.

Skólinn var stofnaður árið 1959 af Bharti og 
Jagdish Gandhi en þá voru þar aðeins fimm 
nemendur. Rúmri hálfri öld síðar geta nemendur 
skólans hvergi safnast allir saman þar sem enginn 
vettvangur í borginni rúmar þá alla. Nemendurn
ir eru á aldrinum þriggja til sautján ára og eru um 
45 börn í hverri kennslustofu, öll í skólabúningi.

Mikill skortur er á skólum í Uttar Pradesh. Í 
ríkinu er fjöldi þeirra sem eru læsir undir meðal
tali landsins, eða 74 prósent. 

City Montessori er ekki aðeins stærri en aðrir 
skólar heldur hafa nemendur hans unnið til 
fjölda verðlauna og viðurkenninga í gegnum 
árin. 

Skólinn, sem fær engan fjárstuðning frá ríkinu, 
er hins vegar lítill í samanburði við stærsta há
skóla heims sem einnig er á Indlandi. Í háskól
anum Indira Ghandi National Open University í 
Delhi eru ekki færri en fjórar milljónir sem stunda 
nám en skólinn er tíu sinnum stærri en sá stærsti 
í Bandaríkjunum, University of Phoenix.

Flestir nemendur skráðir 

Hjólafimi í borginni
Undir merkjum „Með fróðleik 
í fararnesti“ eru skipulagðir 
skemmtilegir og fróðlegir við
burðir fyrir alla fjölskylduna. 
Í dag verður til dæmis farið 
í hjólaferð eftir hjólastígum 
Reykjavíkur. 
Lagt verður af stað frá Öskju, 
náttúrufræðahúsi Háskóla Ís
lands, klukkan 11. Fyrir hópnum 
fara þau Anna Sigríður Ólafs
dóttir, dósent í næringar
fræði, og Erlingur Jóhannsson, 
prófessor í íþrótta og heilsu
fræði, sem ætla meðal annars 
að kenna hópnum teygjur og 
æfingar og fræða hann um 
íþróttanammi. Ferðin tekur um 
tvo klukkutíma og er farin í sam
starfi við Ferðafélag barnanna.

Upp á kant
Þekkingarmiðstöð Sjálfs-
bjargar heldur í dag námskeið 
í hjólastólafærni sem ber heitið 
„Upp á kant“ en námskeiðið er 
haldið í samvinnu við Samtök 
endurhæfðra mænuskaddaðra 
(SEM). Þetta er í annað sinn sem 
boðið er upp á slíkt námskeið 
og mun Hákon Atli Bjarkason, 
meðstjórnandi SEM samtak
anna, vera leiðbeinandi ásamt 
aðstoðarmanni.

Námskeiðið er ókeypis og 
er ætlað öllum þeim sem nota 
handknúinn hjólastól og vilja 
þannig bæta færni sína með 
það í huga að vera virkari á allan 
hátt í hinu daglega lífi.

Skráningarfrestur er út
runninn en örfá pláss eru laus. 
Áhugasamir geta sett sig í sam
band við Hákon Atla leiðbein
anda í síma 660 3807. Gefa þarf 
upplýsingar um tegund stóls, 
hversu lengi viðkomandi hefur 
notað hjólastól, upplýsingar um 
fötlun og hvort viðkomandi hafi 
einhver sérstök markmið með 
námskeiðinu þar sem það er að 
hluta mótað eftir þörfum hvers 
og eins.

Námskeiðið fer fram í sal 
Íþróttafélags fatlaðra, Hátúni 
14 í Reykjavík, hefst kl. 13 og 
stendur til kl. 16. Nánari upp
lýsingar má finna á vef Þekk
ingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar, 
www.thekkingarmidstod.is, og á 
Facebook.

Lofthradi.is      Sími 1817

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
Allt að 30 Mb/s hraði.

STÖÐUGRA SAMBAND
Mikil notkun truflar ekki aðra viðskiptavini. 

INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Allt innlent niðurhal er innifalið.

MEIRI HRAÐI
Allt að 30 Mb/s hraði.

STÖÐUGRA SAMBAND
Mikil notkun truflar ekki aðra viðskiptavini. 

INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Allt innlent niðurhal er innifalið.

Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.isAthugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is
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Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

HÁALIND 6 – 201 KÓP
OPIð Hús suNNuDAgINN 13. seP frÁ 16.00 – 16.30
• Bjart og fallegt 207,2 fm parhús á tveim hæðum.
• 5 herbergi og baðherbergi á báðum hæðum.
• Snyrtilegur garður með palli beggja megin.
• Rúmgóður bílskúr með flísum á gólfi.
• V. 62,9 millj.

Hafðu samband 
þÓrArINN THOrAreNseN 
sölustjóri. Sími 770 0309

LITLAVÖr 3 – 200 KÓP
OPIð Hús suNNuDAgINN 13. sePT. KL. 15:00 – 15:30  
• Einstaklega fallegt 180,2 fm. 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum ásamt 25,3 fm. bílskúr. 
• Lóð glæsilega frágenginn, heitur pottur og tjörn með koi fiskum, suðurverönd.  
• Afar vandaðar sérsmíðar eikar-innréttingar.  
• 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi. 
• V. 54,9 millj.

Hafðu samband 
þÓrArINN THOrAreNseN 
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

BreIðAVÍK 21 – 112 rVK
OPIð Hús MÁNuDAgINN 14. sePT. KL. 17:30 – 18:00 
Einstaklega falleg og vel skipulögð 94,7 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð.  Stórar suðursvalir.   
Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Þvottahús innan íbúðar  Stutt í alla þjónustu og skóla.   
Sameign afar snyrtileg.  Myndavéla-dyrasími.
V. 31.9 millj.

Hafðu samband 
þÓrArINN THOrAreNseN 
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

LÆKJArBrAuT 3 – HVALfIrðI
OPIð Hús LAugArDAg 12.sePT KL.14:00-16:00
• Glæsilegt ca. 170 fm einbýlishús
• Húsið stendur á 1.hkt eignarlandi
• Stækkunarmöguleikar eru fyrir hendi
• 3 svefnherb., 2 baðherb., 2 stofur
• V. 51,9 millj. 

 MÁNAgATA 20 – 101 rVK
OPIð Hús suNNuD. 13. sePT KL: 17:00 – 17:30
• Mjög góð útleigueining, miðsvæðis í Reykjavík
• Íbúðin er alls 42 fm, stúdíóíbúð og íbúðarherbergi
• Íbúðin er ósamþykkt. Nýlega var þak endunýjað.  
• V. 18,5 millj

Landmark leiðir þig heim!
sími 512 4900 

landmark.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
eggerT MArÍusON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
sVeINN eYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
sVeINN eYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

HÁHOLT 23 – 200 HfJ
OPIð Hús suNNuD. 13. sePT KL: 13:00 – 13:30
• Falleg og björt 3ja herbergja íbúð auk bílskúrs.
• Alls er eignin um 120 fm á efri hæð í fjórbýli.
• Glæsilegt útsýni.  Mjög góð staðsetning.
• V. 30,9 millj

fIsKAKVÍsL 30 – 110 rVK
OPIð Hús MÁNuDAgINN 14. seP frÁ 18.00 – 18.30
• Björt og falleg 128,9 fm 4ra herb íbúð á tveimur hæðum.
• Tvennar svalir og mikið útsýni.
• Rúmgóð geymsla ekki í fm tölu.
• V. 41,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
eggerT MArÍusON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
sIgurður r. sAMúeLssON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
sIgurður r. sAMúeLssON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

HJALLABrAuT – 220 HfJ.
• Rúmgóða 3ja herb., 93 fm endaíbúð
• Vel skipulögð stofa/borðstof og sjónvarpsstofa
• Gluggar eru á 3 vegu
• Rúmgóðar suður-svalir aflokaðar að hluta
• Viðhaldslítið hús sem er klætt að utan
• GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
• V. 27,9 millj. 

þrAsTArHÖfðI - 270 MOs
• Glæsilegt 262,2 fm. tvílyft einbýlishús  
   með 36,1 fm. innbyggðum bílskúr.  
• Gert ráð fyrir 4 svefnherbergjum.  
• Frábært útsýni.  
• Eignin skilast fullbúinn án gólfefna.
• V. 83,9 millj.



Það er heimilisleg stemning 
í Ljósinu þegar blaðamann 
og ljósmyndara ber að garði 
rétt fyrir hádegi. Fjölmenni 
er í húsinu, fólk að spjalla 
með kaffibolla í hendi, aðrir í 
handverksvinnu og hugleiðsla 

í einu herberginu. „Við leggjum mikið upp 
úr því að það sé heimilisleg stemming hérna, 
fólki á ekki að líða eins og það sé að koma inn 
á einhverja stofnun,“ segir Erna Magnúsdóttir, 
stofnandi Ljóssins, endurhæfingar- og stuðn-
ingsmiðstöðvar fyrir krabbameinsgreinda og 
fjölskyldur þeirra, sem fagnar tíu ára afmæli 
sínu um þessar mundir.

„Við byrjuðum með tvær hendur tómar 
en okkur hefur tekist að byggja þetta upp á 
þessum tíu árum með hjálp margra og nú á að 
fara stækka húsið en það er Oddfellow-reglan 
sem gefur okkur viðbygginguna,“ segir Erna. 
Starfsemin hófst í kjallara Neskirkju haustið 
2005. Markmið Ljóssins er að fólk fái sérhæfða 
endurhæfingu og stuðning, bæði frá fagaðilum 
og fólki í sömu sporum. Fjölmargt er í boði; 
námskeið, líkamsrækt, fyrirlestrar, hópastarf 
og handavinna svo eitthvað sé nefnt. Og 
margir nýta sér þjónustuna. „Það voru 70 hér 
í gær, í fyrra voru 1.000 manns sem komu 
hingað,“ segir Erna um leið og hún sýnir okkur 
húsið.

Þrátt fyrir að starfsemi Ljóssins hafi fyrir 
löngu sannað virkni sína þá segir Erna hið 
opinbera aðeins styrkja starfið að litlum 
hluta. „Við höfum barist í mörg ár fyrir að fá 
samning við ríkið til að hjálpa okkur en fáum 
eftir 10 ár um helming af rekstrarfénu frá 
hinu opinbera en hinu þurfum við að safna 
fyrir. Það fer mikill tími í það. Við erum með 
okkar styrktaraðila en það fer of mikill tími í 
fjáröflunina,“ segir Erna og nefnir afmælistón-
leika Ljóssins sem haldnir verða í Háskólabíói 
næstkomandi miðvikudag. „Við myndum 
halda svona oftar en það tekur mikinn tíma að 
skipuleggja þetta,“ segir hún.

Erna vann áður hjá Landspítalanum við 
endurhæfingu krabbameinssjúklinga. Þegar 
starfsemin var skert ákvað hún að láta reyna á 
það að opna nýjan stað fyrir starfsemina. Það 
gekk eftir og hefur starfsemin stækkað ár frá 
ári. „Fólk fær hér andlega og líkamlega endur-
hæfingu. Við erum með líkamsrækt hér en 
líka í Hreyfingu. Einnig erum við með nudd og 
alls kyns heilsumeðferðir. En fyrst og fremst er 
þetta stuðningur. Það er áfall að greinast með 
krabbamein og margir verða einmana, flestir 
þurfa að hætta í vinnu og eru mikið einir. Hér 
fær fólk góðan undirbúning við að byggja sig 
aftur upp eftir krabbameinsmeðferðir eða 
koma sér aftur af stað út í lífið.“

Mikilvægur 
stuðningur  
eftir   veikindi

Ég fékk hér ómetanlegan stuðning,“ 
segir Elín Stephensen sem kom 
fyrst í Ljósið fyrir um ári, þá 

nýkomin úr krabbameinsaðgerð. 
Hún fór á námskeið fyrir nýgreind-
ar konur sem voru á svipuðum stað 
í ferlinu og hún. Hún segir það hafa 
skipt miklu máli að geta talað við 
fólk sem var á sama stað og hún og 
skildi líðanina. „Ég vil meina að það 
námskeið hafi hreinlega skipt sköpum 
fyrir mig. Það myndast svo mikill trúnaður. Þarna 
getur maður talað um allt í sambandi við krabbameinið, með-
ferðina og líðanina. Svo erum við náttúrulega í veikindaleyfi 
þannig að við værum meira og minna að hanga einar heima 
en í staðinn kemur maður hér, hittir fólk og spjallar. Hérna 
frammi er bara glaumur og gleði. Ekkert verið að tala um 
veikindi nema bara í léttum dúr en bak við luktar dyr opnar 
maður á erfiðleikana, tárin og allt það.“

Elín er kennari og er nýfarin að vinna aftur í 50 prósent starfi 
en kemur áfram reglulega í Ljósið. „Hér er bara gleði. Það er 
hlegið, faðmast, þetta er svolítið eins og koma heim.“

Ómetanlegur stuðningur

Davíð Kristófer Young greindist 
með eitlakrabbamein í fyrra. 
„Ég mætti hérna fyrst í janúar 

á þessu ári eftir að ég var búinn með 
meðferðina,“ segir Davíð sem er 
í dag laus við meinið. Hann kom 
í Ljósið til þess að byggja sig upp 
líkamlega og andlega eftir með-
ferðina. „Það voru allir yndislegir sem 
tóku á móti mér hér og mér hefur liðið 
vel hér síðan,“ segir Davíð. Hann segir 
mikilvægt að hitta aðra með sömu eða svipaða 
reynslu. „Líka það að maður var ekki að vinna og leiddist. Þá 
var gott að koma hingað, fá sér hádegismat og vera í kringum 
fólk sem skildi mig. Mínir nánustu eru æðislegir og styðja 
við bakið á manni en það er ekki það sama, þeir skilja ekki 
alveg hvað maður er að ganga í gegnum.“ Davíð hefur verið 
í hóp með fólki á aldrinum 30-40 ára sem hittist reglulega á 
æfingum í Hreyfingu. „Þetta er öflugur hópur og flestir með 
börn líka. Við reynum að hittast aðra hvora viku og gera eitt-
hvað skemmtilegt. Þetta er hress hópur og mikil læti í okkur á 
æfingum, við erum öll orðin góðir vinir í dag,“ segir hann.

Gott að finna skilninginn

Þetta er svo rosalega flott starf-
semi. Bæði hvað er vel tekið á 
móti fólki en líka að það eru 

fáir staðir í dag sem kosta lítið. 
Það geta því allir tekið þátt sama 
hvaðan þeir koma,“ segir Gunn-
ar L. Friðriksson sem byrjaði að 
koma í Ljósið í fyrravetur eftir að 
hann greindist með ristilkrabbamein. 
Gunnar hefur kennt núvitund undan-
farin ár og er nú farin að kenna námskeið í 
Ljósinu. „Mig langaði að gefa eitthvað til baka því ég hef fengið 
svo margt hér,“ segir hann. „Ég hafði heyrt af Ljósinu en vissi 
ekki nákvæmlega hvað væri í gangi hérna. Ég ákvað að prófa 
og fannst gott að koma hingað. Svo fór ég í lyfjameðferð og 
hafði góðan tíma, þá var gott að koma hingað og fá stuðning. 
Vera í gönguhóp, hitta fólk og fá sér kaffisopa. Fá punkta sem 
maður fær ekki annars staðar. Hitta fólk sem var búið að fara í 
gegnum þetta áður og gat gefið manni góð ráð.“

Gefur til baka

Erna stofnaði Ljósið fyrir tíu árum með báðar hendur tómar og fékk til liðs við sig mikið af góðu fólki sem 
hefur byggt upp starfsemina. Fréttablaðið/Anton Brink

Mikil sköpunargleði ríkir í Ljósinu og margir sem 
vinna að handverki, jafnvel margir sem uppgötva 
leynda hæfileika. 

Mikið af námskeiðum er í boði, meðal annars í jóga.

Mikið er lagt upp úr líkamlegri hreyfingu í Ljósinu 
og starfa þar þrír sjúkraþjálfarar. 

Ljósið, endurhæfingar- og 
stuðningsmiðstöð fyrir 
krabbameinsgreinda og 
fjölskyldur þeirra, fagnar 
10 ára afmæli um þessar 
mundir. Stofnendur 
byrjuðu með báðar hendur 
tómar en hafa byggt upp 
öflugt starf sem fer sífellt 
stækkandi.

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is
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Til að ná þeim árangri 
sem Apple hefur náð 
þarf meira til en silíkon, 
gler og stál. Galdrar eru 
það sem þarf og í tilfelli 
Apple eru töfrarnir sam-

runi verkfræði í heimsklassa og enn 
betri markaðssetningar.

Við höfum oft séð töfrabrögð 
Apple en aldrei jafn bersýnilega og 
á miðvikudaginn í San Francisco. 
WWDC-ráðstefna Apple, sem haldin 
er þrisvar á ári, er Ofurskál nördanna 
og rétt eins og umgjörð og framsetn-
ing hinnar raunverulegu Ofurskálar 
er ráðstefna Apple oft á tíðum fjar-
stæðukennd upplifun, þar sem frasar 
eins og „Það eina sem hefur breyst er 
allt” þykja frábærir en ekki merki um 
geðtruflun.

Apple á það nefnilega til að biðja 
neytendur um að kveðja raun-
heima tímabundið og stíga inn 
í straumlínulagaðan og vel kóð-
aðan hliðarveruleika, þar sem 
reglurnar eiga ekki við. Frumefnin 
sem mynda þennan töfraheim urðu 
til við sundrun fyrri nýsköpunar. 
Mögulega hljómar þetta allt frekar 
neikvætt en staðreyndin er sú að 
Apple er fyrirtæki sem hefur á valdi 
sínu einstakan hæfileika til að draga 
stórkostlegar nýjungar úr loftkenndu 
rými sem mörg tæknifyrirtæki fylla. 
Það var sannarlega raunin á miðviku-
daginn. Þrjár tilkynningar standa 
upp úr og allar munu þær móta fram-
tíð Apple.

R i s ava x i n  u p p f æ r s l a  i Pa d 
Fyrst þetta, áður en lengra er haldið: 
Þú getur hent iPad-inum þínum í 
ruslið. Tim Cook, framkvæmdastjóri 
Apple, kynnti iPad Pro til leiks á mið-
vikudaginn. Þetta er spjaldtölva sem 
er svipað stór og blaðsíðan sem þú 
lest þetta á. Hún er hlægilega stór 
og vélbúnaðurinn sem hún býr yfir 
er álíka stórtækur. Apple fullyrðir 
að iPad Pro sé öflugri en 80% af far-
tölvum í heiminum. Þetta er spjald-
tölva sem hönnuð er fyrir þá sem 
hata fartölvur en þurfa samt á einni 
slíkri að halda.

Apple kynnti einnig lyklaborð 
fyrir iPad Pro og Stylus eða griffil 
en gleymdi jafnframt að tilkynna er 
að iPad Pro er ekki Surface-spjald-
tölvan frá Microsoft. Saman mynda 
þessar einingar öfluga spjaldtölvu 
með gríðarlega möguleika sem teygja 
anga sína allt frá heilbrigðisþjónustu 
til grafískrar hönnunar. Hörður 
Ágústsson, framkvæmdastjóri Mac-
land, telur að margir geri sér eflaust 
ekki grein fyrir hvað iPad Pro á eftir 
að breyta miklu. „Ég hef þegar fengið 
margar fyrirspurnir frá auglýsinga-
stofum og hönnuðum um hvenær 
græjan kemur,“ segir Hörður. „IPad 
Pro er að mörgu leyti að sækja inn á 
markað sem Apple er þegar ráðandi 
á, til dæmis hönnunarmarkaðinn.“ 
Margir hafa bent á að það sem Steve 
Jobs, sem hafði skoðanir á flestu, 

Töfrandi óvissuferð Apple
Enn á ný hefur Apple kynnt vörur til leiks sem eru í senn heillandi og kunnuglegar. Stærsta uppfærsla í sögu Apple 
TV virðist ætla að festa Apple í sessi sem ráðandi afl í sjónvarpsholinu en margir höfðu beðið eftir uppfærslunni. 

Tim Cook, framkvæmdastjóri Apple, kynnir iPad Pro til leiks. NordicPhotos/Getty

iPhone 6S með 12MP myndavél og 3D Touch-tækni. NordicPhotos/Getty

Þetta er annað skref í 
Þá átt að afruglarinn 
hættir að vera til 
staðar á hverju heimili.
Hörður Ágústsson, 
framkvæmdastjóri Macland

tölvuleikir
Metal Gear Solid v:  
Phantom Pain
konami 
PC
★★★★★

Það fyrsta sem segja má um Metal 
Gear Solid V: Phantom Pain er þetta: 
Þvílíkt frelsi. Leikurinn er svokallaður 
sandkassa-leikur sem gerist á stóru 
svæði og er hægt að nálgast markmið 
hvers verkefnis fyrir sig á óteljandi 
vegu. Um er að ræða síðasta leikinn 

í Metal Gear-seríu Hideo Kojima. 
Fyrsti leikurinn í seríunni kom út 
árið 1987 fyrir MSX2-leikjatölvurnar 
og svo skömmu seinna í gömlu Nin-
tendo-leikjatölvurnar sem svo margir 
muna eftir. Það ætti því öllum að vera 
ljóst að Kojima hefur varið miklum 
tíma í seríuna og Phantom Pain er 
meistaraverk hans.

Söguhetja leiksins, Big Boss eða 
Snake, vaknar úr dái árið 1984 eftir 
níu ára svefn. Markmið hans er að 
byggja upp her og hefna sín á þeim 
sem komu honum í dá á sínum tíma. 

Til þess ferðast hann til Afganistans 
og Afríku þar sem hann berst við her-
menn, vélmenni og aðila sem erfitt er 
að útskýra.

Þó leikurinn gangi mikið út á að 
læðast inn fyrir víglínur, þá er það 
alls ekki eina leiðin til að leysa úr 
verkefnum leiksins. Öll svæði leiksins 
eru opin og hægt er að taka með sér 
mismunandi vopn og fylgdarfélaga í 
hvert sinn. Hvort sem það er hestur, 
hundur, vélmenni eða leyniskytta.

Ítarlegri umfjöllun um MGSV: 
Phantom Pain má nálgast á Vísi. – skó

Frelsið allsráðandi

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@365.is

tækni

sagði um griffla árið 2010: „Ef þið 
sjáið griffil, þá klúðruðu þeir því.“ 
Apple Pencil, eins og penninn er kall-
aður, er nýtt dæmi um hvernig Apple 
brýtur reglur stofnandans, sem er 
ágætt enda lítur penninn afar vel út.

Bylting í notkun smáforrita
Nýja iPhone 6S vörulínan er nauðalík 
þeirri sem kom á markað á síðasta ári. 
Breytingarnar á vélbúnaðinum eru í 
takt við uppfærslur síðustu ára. Sím-
inn af öflugri og með betri myndavél. 

Apple veit að það er ekki nægilega 
krassandi ástæða til að fá sér nýjan 
síma. Stóra breytingin fellst í nýrri 
nálgun á hvernig notendur nota smá-
forrit. Með 3D Touch-tækninni grein-
ir skjárinn mismunandi snertingar. 
Kröftug snerting kallar fram eitt, létt 
snerting annað. Svipaða eiginleika 
er að finna á Apple Watch. Þetta er 
risavaxið skref fyrir Apple, þýðingar-
mikið fyrir framleiðendur smáforrita 
og mun skilagreina notkun þeirra í 
öllum komandi kynslóðum iPhone.

App Store í sjónvarpið
Að endingu ber að nefna Apple TV, eða 
Netflix eins og það er kallað á flestum 
heimilum. Ný útgáfa af Apple TV er, 
rétt eins og iPad Pro, tæki sem á rætur 
í hliðarveruleika Apple. Með græjunni 
verður hægt að leita samhliða á öllum 
efnisveitum (Hulu, Netflix, Amazon 
o.fl.). Þá verður hægt að leita að efni 
með Siri og spila leiki af ýmsum toga 
í gegnum sjónvarpið. Fjarstýringin er 
með snertifleti og virkar einnig sem 
leikjapinni. Í þessari upptalningu er 

að finna eiginleika sem Microsoft, 
Google, Roku, Amazon, Samsung og 
Sony hafa fyrir löngu innleitt í sín tæki.

Hugbúnaður Apple TV hefur jafn-
framt verið uppfærður og núna getur 
hver sem er spreytt sig á að þróa smá-
forrit fyrir Apple TV. Þar með opnast 
nýr og gríðarlega fjölbreyttur vett-
vangur fyrir hugbúnaðarframleið-
endur. Möguleikarnir tengdir Apple 
TV eru nær endalausir.

Uppfærsla Apple TV hefur vofað yfir 
nokkuð lengi og ljóst er að margir hafa 
beðið eftir að sjá hvað Apple hefur 
fram að færa. „Þetta ár hefur farið í að 
bíða eftir nýju Apple TV,“ segir Hörður 
í Macland. „Á þessu ári höfum við 
kannski selt 10% af venjulegri árssölu 
Apple TV. Fólk var búið að heyra að 
það væri eitthvað á leiðinni.“

Nýjungin að geta leitað í öllum 
efnisveitum samhliða er jafnframt for-
senda þess að Apple TV taki endanlega 
yfir sjónvarpsholið. „Þetta er annað 
skref í þá átt að afruglarinn hættir að 
vera til staðar á hverju heimili. Þegar 
börnin mín fara í heimsókn til ömmu 
sinnar benda þau á afruglarann og 
spyrja „hvað er þetta?“.“

Apple veit
IPod-inn var ekki fyrsti MP3-spilarinn 
og iPad-inn ekki fyrsta spjaldtölvan. 
En að einhverju leyti er okkur alveg 
sama. Apple veit það. Það er það sem 
velgengni Apple gengur út á. Því hver 
mun nota Surface frá Microsoft eftir 
fimm ár eða Roku eða Amazon Fire 
TV til að horfa á sjónvarpið? Apple 
veit það.
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– fyrst og   fremst
ódýr!ódýr!ódýr!

Ferskt íslensktFerskt íslenskt
lambakjöt

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

lambakjötlambakjöt

799kr.
kg

Verð áður 898  kr. kg
Íslenskt lambasúpukjöt af nýslátruðu
Hálfur sagaður frampartur

af nýslátruðu

BÆNDA-
MARKAÐUR

Í DAG LAUGARDAG

VELJUM
ÍSLENSKT!

Í Krónunni Akranesi, Bíldshöfða, 
Granda, Lindum, Mosfellsbæ 

og Selfossi

af grænmeti 
beint frá bónda

Ný íslensk

af grænmeti 

Ný íslensk
uppskera
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Ódýr hollusta

749kr.
kg

Íslenskur Krónu kjúklingur, 
ferskur, 1/1

249kr.
kg

Íslenskar kartöflur 
í lausu, gullauga, 1 kg

Í DAG LAUGARDAG
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Fyrir fáeinum dægrum 
varð Elísabet II þaul-
sætnust allra þjóðhöfð-
ingja í Bretlandi, en 
Bretar hafa enn ekki 
horfst í augu við hve 
fullkomlega galin sú 

skipan er að einhver sé fæddur til 
valda – þótt vissulega séu völd Breta-
drottningar svo sem engin orðin en 
auðæfi hennar reyndar þeim mun 
meiri. Sú hugmynd að pólitísk völd 
gætu fylgt erfðarétti var á sínum 
tíma svo inngróin í hugarfar okkar 
að réttur „bláa blóðsins“ var heilagur 
og kominn frá guði. Í ættarsögu Elísa-
betar drottningar eru mörg dæmi um 
ógöngur sem hugmyndin um helgan 
rétt konungsætta gat leitt í, og þar 
sem guð kom bersýnilega hvergi 
við sögu. Eitt skýrasta dæmið snýst 
reyndar um kóng sem alls ekki var 
forfaðir Elísabetar.

Karl II var af þeirri skosku grein 
bresku konungsættarinnar sem 
komst til valda af því Elísabet I kaus 
að eignast ekki börn. Faðir hans var 
Karl I og reyndist svo illa á konungs-
stóli að Bretar gerðu sínu einu tilraun 
til að losa sig við „bláa blóðið“ og 
hjuggu af honum hausinn og komu á 
einhvers konar vísi að lýðveldi undir 
forystu Olivers Cromwells. En ekki 
var nú lýðveldishugsunin þroskaðri 
en svo að þegar Cromwell dó ætlaði 
sonur hans að taka við, en var enginn 
bógur og hraktist burt af Bretlandi. Þá 
voru mörg hirðfífl orðin leið á drung-
anum sem þótti fylgja konungsleys-
inu, og menn kunnu þá ekki annað 
ráð en kalla gömlu konungsættina til 
valda á ný og Karl II var nú smurður 
og krýndur 1660.

Kvennabósi
Karl var þá þrítugur og þegar 
alræmdur kvennabósi, sem kallað 
var. Hann var ókvæntur ennþá en 
þegar búinn að eignast að minnsta 
kosti fjögur börn með þremur. 
Börnin voru því óskilgetin og þótt 
Karl hefði viðurkennt að vera faðir 
þeirra komu þau ekki til mála sem 
lögformlegir erfingjar hans, hvað þá 
að þau gætu tekið við þeirri tign sem 
kom yfir Karl þegar hann tyllti sér að 
lokum í hásætið. Til að geta eignast 
arftaka varð formlegt hjónaband að 
koma til; að öðrum kosti var blóðið 

ekki blátt og arfarétturinn ekki „heil-
agur“.

Tveim árum eftir að Karl varð 
kóngur gekk hann í hjónaband. Brúð-
ur hans hét Katrín og var hertoga-
dóttir af Braganza-ættinni í Portúgal. 
Ekki giftust þau Karl og Katrín af ást 
enda hittust þau í fyrsta sinn daginn 
fyrir hjónavígsluna sem fór fram í 
Portsmouth. Þá var einfaldlega talið 
pólitískt klókt af Bretum að tengjast 
Portúgölum, því þeir voru svarnir 
keppinautar Spánverja sem ævinlega 
elduðu grátt silfur við Breta um þær 
mundir. Hin nýgiftu konungshjón 
héldu innreið sína í London með 
miklum glæsibrag, trúðleikarar og 
músíkantar héldu uppi fjörinu í lit-
ríkri skrúðgöngu og allt virtist mjög 
við hæfi nýrra og kátari tíma á Bret-
landi.

Og Karl II hellti sér vissulega út í 
glaum og gleði. Lausung, bruðl og 
oflæti einkenndu hirðlífið meðan 
hann sat á stóli, en hins vegar tók 
drottning engan þátt í því. Katrín af 
Braganza reyndist vera mjög hæglát 
stúlka og alvörugefin og líklega hefði 
hinn glaðsinna kóngur mátt vita að 
hún myndi passa illa inn í svo líflega 
hirð, því hún var alin upp í klaustri 
við bænakvak og sálmasöng. Þegar 
veislurnar voru sem villtastar við 
hirðina í London og klám í hverju 

horni, þá hrökk drottning undan og 
vildi engan þátt eiga í slíku líferni. Þar 
að auki þótti hún ekki snoppufríð. 
Hún reyndi þó að gegna drottningar-
skyldum sínum eftir mætti og varð að 
minnsta kosti þrisvar barnshafandi, 
en missti jafnoft fóstur. Eftir þriðja 
fósturlátið gerðist ekki meir í hennar 
skauti. Nú varð Katrín óvinsæl með 
þjóðinni, ekki aðeins þótti hún fúl og 
leiðinleg og alltof guðhrædd á sinn 
kaþólska máta, heldur ætlaði hún 
bersýnilega ekki að sjá um þá fram-
leiðslu á bláu blóði sem var hennar 
helsta og raunar eina hlutverk.

Kóngur ríður um víðan völl
Á meðan reið káti kóngurinn Karl 
II um víðan völl. Hann er áreiðan-
lega kvensamasti kóngur Bretlands 
og átti að minnsta fjórtán börn í 
lausaleik með mörgum konum en 
lítill vafi er raunar á að krógar hans 
voru töluvert fleiri. Hann skorti sem 
sé ekki frjósemi og þegar árin liðu 
og enginn lögformlegur erfingi leit 
dagsins ljós úr kviði Katrínar, þá fóru 
hirðmenn og viðhlæjendur Karls að 
hafa áhyggjur. Það virtist fráleitt að 
kóngur sem varla gat litið á konu án 
þess að hún fæddi umsvifalaust barn 
yrði svo að deyja án þess að koma 
erfingja sínum í konungsstól. En þá 
brá svo við að Karl, þótt væri hann 
taumlaus spraðibassi, harðneitaði 
að skilja við Katrínu. Hún væri konan 
sín og ekki orð um það meir. Reyndar 
krafðist Karl þess ætíð af hirð sinni að 
sýna hinni sorgmæddu Katrínu fulla 
virðingu, þótt sjálfur gengi hann 
svo að lokum fram af henni, þegar 
hann neyddi hana til að gera uppá-
halds ástkonu sína að helstu hirðmey 
drottningar. Það var kona sem Karl 

átti með að minnsta kosti fimm börn, 
og blöskraði Katrínu svo að þurfa að 
hafa hana í sínum innsta hring að 
drottning yfirgaf London um síðir 
og bjó í döprum kastala uppi í sveit 
æ síðan. Þegar Karl lá banaleguna 
aðeins hálfsextugur árið 1685, útlif-
aður nokkuð af svalli og sukki, þá 
gerði hann boð eftir eiginkonu sinni, 
en Katrín neitaði að koma, bað hann 
hins vegar fyrirgefningar á því að hafa 
móðgað hann alla ævi. Og þá er haft 
eftir Karli: „Æ aumingja konan! Biður 
hún mig fyrirgefningar? Ég bið hana 
fyrirgefningar af öllu hjarta, færið 
henni það svar.“

Nú má vera að einhverjum þyki 
það fallegt af Karli að þótt hann væri 
á kvennafari nærri alla daga ársins 
framhjá konu sinni, en þó oft nánast 
fyrir augum hennar, þá skyldi hann 
ekki vilja skilja við hana. En var það 
nú svo? Ef hann hefði farið fram á 
skilnað hefði hann þurft að tilgreina 
einhverja tylliástæðu og Katrín hefði 
kannski ekki farið vel út úr því. En 
hefði það nú samt ekki verið skárra 
en sá kostur sem nú varð ofan á?

Niðurlæging drottningar
Annars vegar dæmdi Karl drottn-
ingu sína fyrst til endalausrar 
niðurlægingar við hirðina, en síðan 
til dimmrar einangrunar í kastala 
sínum. Og hins vegar kallaði Karl 
með því erjur, blóðug átök og raunar 
stríð yfir þjóð sína. Hann vissi að ef 
hann eignaðist ekki lögformlegan 
erfingja þá yrði Jakob bróðir hans 
kóngur eftir sinn dag. Og Jakob var 
af ýmsum ástæðum svo óvinsæll 
bæði meðal alþýðu og helstu aðals-
manna Bretlands að Karl mátti vel 
vita að hann fengi aldrei að sitja á 
friðarstóli, uppreisn yrði án efa gerð 
gegn honum. Enda gekk það eftir, 
Jakob var hrakinn frá völdum eftir 
aðeins þrjú ár þegar fjendur hans 
ruddu honum úr vegi. Þá tók María 
dóttir Jakobs við völdum ásamt 
eiginmanni sínum Vilhjálmi Hol-
landsprins, en aðalsmenn notuðu 
tækifærið til að skera mjög niður í 
völdum kóngsins – svo þeir atburðir 
eru kallaðir „dýrðlega byltingin“ í 
breskri sögu. En margir máttu láta 
lífið í þeim róstum öllum, og þetta 
hefði Karl II getað komið í veg fyrir 
með því að skilja við Katrínu af 
Braganza – auk þess sem hún sjálf 
hefði komist heim til síns heittelsk-
aða Portúgals.

Af einhverjum ástæðum taldi svo 
léttúðugur kóngur sem Karl þrátt 
fyrir allt meira virði að efna form-
lega hjónabandsheit sitt við Katrínu 
– í orði en þó alls ekki á borði – held-
ur en að tryggja ríki sínu og þegnum 
erfingja sem hefði efalaust komið í 
veg fyrir borgarastríðið sem fylgdi 
valdatöku Jakobs bróður hans, og á 
endanum mikla skerðingu á völdum 
konungsættarinnar. Það var að vísu 
hið besta mál, en heimskulegt frá 
sjónarhóli konungs. Svo hvernig má 
bera virðingu fyrir „tryggð“ Karls við 
Katrínu?

Loksins, loksins!
En svo er eftirmáli við þessa sögu. 
Þótt Karl II hafi vísvitandi komið í 
veg fyrir að afkomandi hans settist á 
konungsstól Bretlands, þá er nú loks-
ins útlit fyrir að það geti orðið. Það 
er að segja ef Elísabet lætur einhvern 
tíma hásætið eftir, sem óvíst verður 
að teljast! Díana nokkur Spencer, 
hún var nefnilega komin í tíunda lið 
af tveimur hinna fjölmörgu launsona 
Karls kóngs. Svo þegar Vilhjálmur 
hertogi, sonur Díönu og Karls prins, 
verður krýndur, þá verður afkomandi 
káta kóngsins loksins, loksins kom-
inn í hásætið.

Nema Bretar hafi þá haft vit á að 
afskaffa kónginn. En ekki veðja á það.

KARL II KATRÍN AF BRAGANZA

Flækjusaga

& 
Káti 

kóngurinn  
drottningin 

      dapra

Illugi Jökulsson veltir fyrir sér 
barneignum bresku konungs-
ættarinnar – því allt snýst það 
vesin um viðhald stofnsins!

Til leigu er vandað skrifstofuhúsnæði  
á besta stað í miðborg Reykjavíkur. 

Alls 250m² á 3. hæð sem skiptist í 8 rúmgóðar skrifstofur, 
móttöku, fundarherbergi, skjalageymslu, eldhús og salerni. 
Fallegur inngangur frá Skólavörðustíg og vandaður stiga- 
gangur með klassísku yfirbragði. 

Laust til afhendingar í október. • Allar upplýsingar: yrki@yrki.is 

Til leigu 
skrifstofuhúsnæði í miðborg Reykjavíkur 

 Þegar 
veislurnar 
voru sem 

villtastar við hirðina 
í london og klám í 
hverju horni, Þá hrökk 
drottning undan og 
vildi engan Þátt eiga í 
slíku líferni.
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HÁRTÆKJADAGAR

Öll Babyliss, Philips, Remington, Vidal Sasson 
og Tony&Guy hártæki á góðum afslætti.

Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup!

SLÉTTUJÁRN • BYLGJUJÁRN • HÁRKLIPPUR • KRULLUJÁRN • NEFHÁRASNYRTAR • BLÁSARAR 
• HITABURSTAR • RAKVÉLAR • KEILUJÁRN • HITARÚLLUR • HÁRSNYRTAR OG MARGT FLEIRA

ÖLL HÁRSNYRTITÆKI 
Á 20-50% AFSLÆTTI

Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is 

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS



ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á 
okkur að halda

MEÐ VIRÐINGU
OG KÆRLEIK Í 66 ÁR

Útfarar- og lögfræðiþjónusta 
www.útför.is

Innilegar þakkir færum við öllum 
þeim sem auðsýndu okkur 

samúð og vinarhug við andlát og 
útför hjartkærrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Önnu Sigurðardóttur

fyrrum húsfreyju að Borg á Mýrum,
sem lést á Hrafnistu við Boðaþing 27. ágúst sl. Starfsfólki 

Hrafnistu færum við alúðarþakkir fyrir umhyggju og 
kærleiksþel á ævikvöldi hennar.  

Guð blessi ykkur öll. 
Nína Leósdóttir Stefán Yngvason
Sigurður Örn Leósson Laufey Jónsdóttir

og fjölskyldur.

551 3485 • udo.is

Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

Elsku sonur minn,
faðir minn og vinur,

bróðir okkar, mágur og frændi,
Ingvar Hilmarsson

lést á heimili sínu í Strängsered í 
Svíþjóð laugardaginn 29. ágúst. 

Útför hans fer fram frá Strängseredskirkju  
 18. september kl. 13. Þeim sem vilja 

minnast hans er bent á átak Geðhjálpar Útmeð’a, 
styrktarreikningur nr. 546-14-411114, kt. 531180-0469.

Hjördís Guðmundsdóttir
Ebba Hjördis Ingvarsdottir Anna-Karin Hedén
Helga Hilmarsdóttir Jan-Eve Nord
Elín María Hilmarsdóttir Sigurður Þórarinsson
Kristín G. Hilmarsdóttir Axel Sigurður Helgason
Berglind Hrönn Hilmarsdóttir Michael Jensen

systkinabörn og fjölskyldur.

Elskaður eiginmaður, sonur, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Einar Arnór Eyjólfsson
flugvirki,

lést 5. september. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

fimmtudaginn 17. september kl. 13.

Sigrún Ása Sigmarsdóttir
Einhildur Guðrún Einarsdóttir
Eva Mjöll Einarsdóttir Gunnar Skúlason Kaldal 
Ásta María Einarsdóttir Guðmundur Steindórsson 
Elías Bjartur Einarsson Ragnhildur H. Hannesdóttir 
Arnar Vilhelm, Hrafn Ingi, Sigmar Kári, Elín Anna,  
Birkir Logi og Bjarki Steinar

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jóhann N. Ágústsson
fv. stórkaupmaður, 

Kristnibraut 87, Reykjavík,
sem lést þann 3. september, verður 

jarðsunginn frá Guðríðarkirkju, Grafarholti, 
þriðjudaginn 15. september kl. 11.

Þóra Stefánsdóttir
Halldór Jóhannsson Fanney Ingvadóttir
Stefán Jóhannsson Sólrún Viðarsdóttir
Birgir Þ. Jóhannsson Astrid Lelarge

barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Arnór Þórðarson
kennari 

frá Byggðarholti í Lóni,  
lést á Hrafnistu í Reykjavík þann  

31. ágúst sl. Útför hans hefur farið fram 
í kyrrþey. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 

samúð og hlýhug. Sérstakar þakkir 
fá sr. Gunnar Matthíasson, starfsfólk 

lungnadeildar A6 og Hrafnistu í Reykjavík 
fyrir góða umönnun undanfarin ár.

Ólöf Sigríður Rafnsdóttir
Erna Arnórsdóttir Hannes Geirsson
Hulda Arnórsdóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug 
og kærleika við andlát og útför okkar 

ástkæra föður, tengdaföður, afa og 
langafa,

Sæmundar Óskarssonar
prófessors og rafmagnsverkfræðings.

Óskar Sæmundsson Arnheiður E. Sigurðardóttir
Stefán Sæmundsson
Örn Sæmundsson Valery B. Sæmundsson
Steinunn Sæmundsdóttir Hans Ó. Isebarn
Ása H. Sæmundsdóttir Guðmundur Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

„Ég ætla að gefa mér svolítið skemmti-
lega afmælisgjöf í ár, og þar sem ég lofaði 
sjálfri mér að gefa út lag eftir mig sjálfa er 
nú bara komið að því,“ segir stórafmælis-
barn dagsins, Þórunn Erna Clausen, 
söng- og leikkona sem stendur nú á fer-
tugu.

Aðspurð um plönin á þessum merku 
tímamótum segist Þórunn ekki dugleg 
við að taka mikið pláss sem afmælisbarn 
en ætla sér að eyða deginum í faðmi fjöl-
skyldunnar og bregða sér svo af bæ þegar 
líður á kvöldið, og þá í leikhús. „Mér 
finnst alltaf voða erfitt að halda afmælis-
veislur fyrir sjálfa mig. En það er allt 
annað mál með að halda upp á afmælin 

fyrir aðra,“ útskýrir hún og bætir við: „Ég 
tók mig þó til og þjófstartaði afmælisdeg-
inum um síðustu helgi, og hélt frábært 
afmælispartí.“ Ekki er laust við að hún sé 
örlítið ánægð með sig, og þrátt fyrir að 
veislan hafi verið haldin fyrir hana sjálfa 
naut hún sín í hvívetna, enda umkringd 
vinum og vandamönnum, sem sungu 
hástöfum með henni næturlangt.

„Það hefur einhvern veginn verið 
voða mikið svoleiðis að ég hef verið í 
vinnu þegar ég á afmæli,“ segir hógværa 
afmælisbarnið, og segist sennilega muna 
best eftir þeim afmælisdegi þegar hún 
skar næstum af sér fingurinn við að taka 
móti blómum og einhvern tíma fór hún í 

góða hestaferð. „Svo fannst mér ofsalega 
gaman þegar ég fékk lag í afmælisgjöf frá 
manninum mínum heitnum, það var 
yndisleg afmælisgjöf.“ Segist Þórunn hafa 
verið lánsöm í lífinu þegar blaðamaður 
biður hana um að horfa yfir farinn veg í 
tilefni dagsins. „Ég á yndislega fjölskyldu 
og hef fengið að upplifa mikla ást, verið 
lánsöm að fá  að vinna við það sem ég 
elska og upplifað fullt af ævintýrum, þó 
auðvitað hafi gengið á ýmsu. En ég hef 
fengið að elta draumana mína og reynt 
ansi margt þótt árin séu ekki fleiri en 
raun ber vitni. Ætli maður verði ekki bara 
pínu væminn á svona tímamótum?“ segir 
Þórunn og hlær létt í lokin.  – ga

Ekki dugleg við að taka 
pláss sem afmælisbarn
Söng- og leikkonan Þórunn Erna Clausen fagnar fertugsafmælinu með því að gefa út lag.

Þórunn er stútfull af þakklæti á þessum merku tímamótum og ætlar að njóta sín með fjölskyldunni í dag. Fréttablaðið/GVA

TímamóT 1 2 .  s e p t e m b e r  2 0 1 5   L A U G A r D A G U r



Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vinsemd við andlát okkar 
ástkæra föður, bróður, tengdaföður, 

afa og langafa,
Ársæls Þorsteinssonar

matreiðslumeistara og fv. bryta, 
Skúlagötu 20.

Guðlaug Ársælsdóttir Eyþór Vilhjálmsson
Þóra Ársælsdóttir Páll Hjálmur Hilmarsson
Ragna Ársælsdóttir Haraldur R. Gunnarsson
Björg Ársælsdóttir Arnar Ólafsson
Guðný Þorsteinsdóttir Þorleifur Hávarðarson

afabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Soffía Ingibjörg

Kristbjörnsdóttir
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði,

lést á Landakotsspítala mánudaginn  
  7. september 2015. Útförin fer fram 

föstudaginn 18. september kl. 13 frá Hafnarfjarðarkirkju.

Pétur Ó. Stephensen Sigríður Sigurðardóttir
Ólafur Ó. Stephensen Sigurbjörg Jóhannesdóttir
Guðrún Stephensen
Halla Þ. Stephensen Sævar Magnússon
Steinar Ó. Stephensen Sigrún Lóa Sigurgeirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Þórhallur Jónsson
Klapparhlíð 1, Mosfellsbæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Hömrum, 
Mosfellsbæ, þann 5. september 2015. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey. Bestu 
þakkir og kveðjur færum við vinum og vandamönnum.

Ásrún Ólafsdóttir
Ragnar G. Þórhallsson Kolbrún D. Kristjánsdóttir
Ólafur Þór Þórhallsson Yrsa Sigurðardóttir
Snæfríður Þórhallsdóttir Eggert Gunnarsson

og afabörn.

Kæru vinir og ættingjar. Við þökkum 
innilega hlýhug við andlát og útför 

móður minnar og tengdamóður,
Þóru Aðalheiðar Jónsdóttur

Starfsfólk deildar V2 á Grund fær 
sérstakar þakkir fyrir góða umönnun. 

Starfsfólk Þorrasels, Vitatorgs og Hrafnistu 
fær einnig þakkir fyrir gott viðmót og ómælda aðstoð.

Birgir Jóhannesson
Birna María Þorbjörnsdóttir

Alúðarþakkir til allra þeirra sem  
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför okkar ástkæra
Jónatans Einarssonar

frá Bolungarvík.

Sigrún Óskarsdóttir
Einar Jónatansson  Guðrún B. Magnúsdóttir
Ester Jónatansdóttir Guðmundur Ólafsson
Kristján Jónatansson Þorbjörg Magnúsdóttir
Elías Jónatansson  Kristín G. Gunnarsdóttir
Heimir Salvar Jónatansson
Karl Garðarsson
Sigríður A. Garðarsdóttir Þórarinn Guðjónsson
   Harpa Norðdahl

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Sigríður S. Þorsteinsdóttir

Borgarnesi, 
áður búsett í Giljahlíð,

lést í Brákarhlíð þann 8. september.

Meinhard Berg
Jónína K. Berg
Jóhannes Berg Sólveig Jónasdóttir
Jón Bjarnason Pálína F. Guðmundsdóttir
Sigurbjörg Ösp Berg

og langömmubörn.

Elskuleg föðursystir okkar og 
mágkona,

Anna Halla Friðriksdóttir
frá Svaðastöðum, 

Fellstúni 19, Sauðárkróki,
lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á 

Sauðárkróki þann 7. september sl.

Ásta Pálmadóttir Þór Jónsson
Ásmundur Pálmason Rita Didriksen
Friðrik Pálmason Hlíf Sumarrós Hreinsdóttir
Svala Jónsdóttir Gunnlaugur Steingrímsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför móður 

minnar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Kristínar Karlsdóttur
Sléttuvegi 17.

Sérstakar þakkir fyrir alúð og umhyggju til 
starfsfólks A7 Borgarspítala.

Kristín Axelsdóttir Kristinn Guðmundsson
Kristín Jónsdóttir Arnar Snær Kárason
María Káradóttir Axel Kárason

barnabarnabörn.

Bandaríski tónlistarmaðurinn 
Johnny Cash andaðist þennan 
dag árið 2003, þá sjötíu og 
eins árs að aldri, í borginni 
Nashville í Tennessee og 
var banameinið sykursýki, 
en sumir vilja meina að 
hann hafi dáið úr ástarsorg, 
þar sem June Carter, eigin-
kona Cash, lést fjórum mán-
uðum áður.

Cash var einhver mesti 
áhrifavaldur í dægurlagatónlist 

vestanhafs á tuttugustu og fyrstu 
öldinni, og þótt margir vilji 

minnast tónlistar hans sem 
kántrítónlistar, lagði hann 
sitt á vogarskálarnar í rokk-
inu, rokkabillíinu og blús, 
að ógleymdri gospel-tón-
list. Hann kunni illa við skil-

greiningar og vildi ekki láta 
binda sig við eina tónlistar-

stefnu, heldur sagði tónlist 
sína vera „Johnny Cash-lega“.
Cash var alinn upp í kreppunni 

miklu, og bar tónlistin hans þess merki, enda 
sótti hann mikinn innblástur í reynslu sína, 
en fjölskylda hans varð illa fyrir barðinu á 
kreppunni, líkt og svo margar í Bandaríkj-
unum á þessum tíma. Sem dæmi má nefna 
að hann var einungis fimm ára gamall þegar 
hann hóf störf við bómullartínslu. Ferill 
Cash entist í hartnær fimm áratugi, en sá var 
þyrnum stráður þar sem eiturlyfjadjöfullinn 
fylgdi Cash hvert fótmál.

Johnny Cash hvílir við hlið June 
 Carter í Hendersonvill- garðinum í 
 Tennessee, skammt frá æskuslóðunum.

Þ etta  g e r ð i st  
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Johnny Cash andast 71 árs

Merkisatburðir
1909 Sjúkrasamlag Reykjavíkur stofnað. Oddfellow-reglan stendur 

að baki stofnuninni og er þetta fyrsta sjúkrasamlag Íslend-
inga.

1923 Bretland sölsar undir sig Suður-Ródesíu, sem nú kallast Sim-
babve.

1940 Teikningar frummanna finnast á veggjum hella í Lascaux í 
Frakklandi.

1949 Mesti hiti sem mælst hefur í septembermánuði mælist 
þennan dag á Dalatanga við Mjóafjörð og er 26°C.

1962 Þáverandi forsætisráðherra Ísraels, David Ben Gurion, kemur 
hingað til lands í opinbera heimsókn.

1965 Tuttugu og tvö orlofshús verkalýðshreyfingarinnar eru tekin 
í gagnið og standa þau í Ölfusborgum, undir Reykjafjalli í 
Ölfusi.

1970 Leikrit Halldórs 
Laxness, Kristni
hald undir jökli, 
er frumsýnt 
hjá Leikfélagi 
Reykjavíkur, en 
forsýningar fóru 
fram á Listahá
tíð í júní. Gísli 
Halldórsson fór 
með aðalhlut
verk, sjálfs Jóns 
prímuss. Verkið 
fékk gríðarlega 
góða dóma.

1973 Fast and the Fur
ious leikarinn 
Paul Walker fæð
ist þennan dag.

1979 Indónesía skelfur 
þegar jarðskjálfti, 
8,1 á Richter, ríður 
yfir.

Hljómsveitin milljónamær-
ingarnir snýr aftur úr dvala 
í kvöld og efnir til allsherjar 
haustfagnaðar í gamla bíói í 
kvöld.

Hljómsveitin ætti að vera 
flestum kunn en hún á fjölda 
vel þekktra laga á borð við 
marsbúa cha cha cha sem 
sjálfsagt mun fá að hljóma á 
ballinu í kvöld. ballið verður 
í anda Hauks morthens og 
með sveitarúmbu ívafi og segir 
bogomil Font hljómsveitina 
stefna á að halda fleiri böll í 
vetur.

„Við erum með smá endur-
komu, hljómsveitin er búin að 
vera í dvala,“ segir hann glaður 
í bragði.

Örlítið hefur verið hrist upp 
í mannaskipan hljómsveitar-

innar og hafa bræðurnir 
snorri og steinar sigurðssynir 
gengið til liðs við milljóna-
mæringana og leika á trompet 
og saxófón.

Á sviðinu verða einnig þeir 
bogomil Font, bjarni arason 
og raggi bjarna en á trommur 
ber steingrímur guðmunds-
son, birgir bragason verður 
á bassa og Karl Olgeirsson á 
hljómborðinu og segir sig-
tryggur mega eiga von á því 
að heyra helstu slagara sveit-
arinnar. „Við ætlum að leggja 
áherslu á þessa dansmúsík,“ 
segir hann glaður í bragði að 
lokum.

tónleikarnir fara líkt og 
áður sagði fram í gamla bíói 
og hefjast þeir klukkan 23.59.

Haust fagnaður 
Milljónamæringanna

Bogomil Font verður sjálfsagt í glimrandi stuði í kvöld.  
Fréttablaðið/GVA

Raggi 
Bjarna

Bjarni Ara
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Lausn 
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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.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði 
Fréttablaðsins.

spakmæLi dagsins

Íþróttasjóður
Umsóknarfrestur til 1. október 
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr Íþróttasjóði sem starfar samkvæmt 
lögum nr. 64/1998 og reglugerð nr. 803/2008.
Veita má framlög til eftirfarandi verkefna:
l Sérstakra verkefna á vegum íþróttafélaga og samtaka 
 þeirra sem miða að því að bæta aðstöðu til íþróttaiðkana
l Útbreiðslu- og fræðsluverkefna
l Íþróttarannsókna
l Verkefna samkvæmt 13. gr. íþróttalaga
Umsóknareyðublöð og leiðbeiningar er að finna 
á www.rannis.is Umsóknum skal skila á rafrænu 
formi fyrir kl. 17:00, 1. október 2015.
Nánari upplýsingar veitir Andrés Pétursson, 
andres.petursson@rannis.is, 
sími 515 5833.

Lárétt  
1 Sveik samning um námsleið (9)
9 Létu listfengi (4)
11 Víst er þessi iðja fyrir sóla ekki ljót, heldur þvert á móti 

(9)
12 Átta sig á móðursystrum (9)
13 Úrvals mannskapur sem þið hafið komið á legg (4)
14 Gleymum ekki stríðssöngvunum í árásunum (9)
15 Fræsum a.m.k. það sem við skrumskælum með rugli (9)
16 Það sem ég fékk áðan aftur og eins (4)  
17 Bekkur hinna snoppufríðu (9)
18 Farangur kvenna. Fjölda kvenna (9)
19 Kominn í hús með blöndu í bæ, aðeins þannig næ ég 

greiðslunni (12)
21 Þeir sem hlut eiga að máli vilja að aðrar lini ruglinginn (9)
25 Svelti gengis nýtur alltaf ákveðins stuðnings (11)
30 Ansi beygð þótt þau væru í sambandi (8)
32 Heiðlóa eða heilagfiski? Eða hvorttveggja? (9)
33 Það gerir mig brjálaða þegar mastrið fýkur með segl um 

og öllu (8)
34 Kremlverji í vímu (5)
35 Tel þá sem ég var að sigra ekki hafa legið lengi (7)
36 Krap eða skæni, vanilla eða súkkulaði? Eitthvað af 

þessu (8)
37 Stöng og stelpa fyrir strigabassa (5)
39 Þverhníptur hamarinn er 40 faðma hár, þangað halda 

nú 10 manns (8)
40 Dæld um bak mitt ofanvert mun styrkja stutt (8)
41 Gömul tugga mun elta goðin að eilífu (5)
42 Prentsmiðjan flytur á tangann (6)
43 Litrík og ljómandi meðvituð um umhverfismál (8)
44 Fljót frá útlöndum (7)

Lóðrétt  
1 Dugnaðarformóðir skapar umgerð (10)
2 Skot uppi á risi geymir þráðlaus skilaboð (10)
3 Halli og Laddi syngja um samstöðu karla (10)
4 Hitti gest sem fílar nálganir (10)
5 Tapar í 4. víddinni ef töf verður (10)
6 Hik hindanna má rekja til skránna yfir þau sem 

þurfa en hafa ekki fengið (11)
7 Tortryggi fólkið sem viljugast er en trúir þó fæstu  

(11)
8 Æ, klíkan hefur rölt um land sem enginn hefur 

röltum áður (7)
9 Hugur þess sem er beiskur er alltaf að róta í ein-

hverju (9)
10 Sá sem er að meta ró boðar sátt (11)
20 Reifa varatímamæli, en bara ef allt annað bregst 

(12)
22 Dregur úr tegundum ef fontar fara á stjá (11)
23 Flói röskur og ríflega hrokaður (11)
24 Skyldi sjálfur Laddinn hafa heimsótt þetta ríki í 

einhverju rugli? (7)
25 Ætli þetta fell komi niður á fjöllum? (10)
26 Gengu upp í gil, pústuðu og innbyrtu uppleystan 

spónamatinn (10)
27 Biturt áhald færir sig upp á skaftið með skynfæri 

sínu (10)
28 Ákveðnar lofttegundir henta steggjum (6)
29 Tek gjald fyrir að leyfa fólki að skoða skepnuna (6)
31 Ástarguðsins iðja mörgum unað veitir/kærleiks-

hót og  kossar heitir/kynlegt brölt um allar sveitir 
(9)

38 Kjánar eru skyldir klárum ( 5)

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist opinber 
stofnun. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 16. september næstkomandi á  
krossgata@frettabladid.is merkt „12. september“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af Mamma, Pabbi, 
barn eftir Carin Gerhardsen  frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Svava Finnbogadóttir, 
Akranesi.

Lausnarorð síðustu viku var
b j ö r g u n a r s V e i t

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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B J Ö R G U N A R S V E I T

LÁRÉTT
2. kirkjuleiðtogi 
6. persónufor
nafn 
8. verslun 
9. gogg 
11. kvað 
12. sljóvga 
14. einkennis 
16. bardagi 
17. gagn 
18. vel búin 
20. peninga 
21. ekki úti

LÓÐRÉTT
1. stjórnar
umdæmis 
3. í röð 
4. sýklalyf 
5. svelg 
7. matarlím 
10.  fálæti 
13. vöntun 
15. baklaf á flík 
16. ái 
19. ónefndur

Lárétt: 2. páfi, 6. ég, 8. búð, 9. nef, 11. ku, 12. 
slæva, 14. aðals, 16. at, 17. nyt, 18. fín, 20. fé, 21. 
inni. Lóðrétt: 1. léns, 3. áb, 4. fúkalyf, 5. iðu, 7. 
gelatín, 10. fæð, 13. van, 15. stél, 16. afi, 19. nn.

2 4 5 3 1 9 6 7 8

9 6 7 2 4 8 1 3 5

8 1 3 6 5 7 9 2 4

6 7 9 1 8 2 5 4 3

1 8 2 4 3 5 7 6 9

3 5 4 7 9 6 8 1 2

4 9 1 5 6 3 2 8 7

7 3 8 9 2 1 4 5 6

5 2 6 8 7 4 3 9 1

3 9 2 7 1 4 8 6 5

7 8 4 6 5 2 9 1 3

1 5 6 8 9 3 7 4 2

2 3 8 9 4 6 5 7 1

9 6 1 2 7 5 3 8 4

4 7 5 1 3 8 6 2 9

8 1 7 3 2 9 4 5 6

5 2 3 4 6 7 1 9 8

6 4 9 5 8 1 2 3 7

4 5 1 6 7 9 2 8 3

6 2 3 8 1 4 7 9 5

7 8 9 5 2 3 1 6 4

3 6 7 4 9 2 5 1 8

8 4 2 1 5 6 3 7 9

9 1 5 3 8 7 4 2 6

1 3 4 7 6 8 9 5 2

5 9 6 2 3 1 8 4 7

2 7 8 9 4 5 6 3 1

4 2 6 5 8 9 7 3 1

1 3 8 6 4 7 2 5 9

5 7 9 2 3 1 6 4 8

6 4 1 7 9 8 3 2 5

3 5 2 1 6 4 9 8 7

8 9 7 3 2 5 4 1 6

7 8 3 4 1 6 5 9 2

2 1 5 9 7 3 8 6 4

9 6 4 8 5 2 1 7 3

5 7 9 6 8 3 2 1 4

1 2 6 7 9 4 3 5 8

8 3 4 5 1 2 6 7 9

9 4 5 8 2 7 1 3 6

2 1 7 3 4 6 8 9 5

3 6 8 9 5 1 4 2 7

6 8 2 1 7 9 5 4 3

4 9 3 2 6 5 7 8 1

7 5 1 4 3 8 9 6 2

5 8 1 6 7 9 2 3 4

7 3 6 2 4 8 5 1 9

9 4 2 3 5 1 8 6 7

6 5 9 4 8 2 3 7 1

4 1 7 9 3 5 6 2 8

8 2 3 7 1 6 4 9 5

1 6 8 5 9 3 7 4 2

2 7 5 1 6 4 9 8 3

3 9 4 8 2 7 1 5 6

Við stöndum með annan fótinn í vanans 
landi, en hinn í tímans flugskreiða ferju
pramma, sem berst hratt eftir árstraumnum.

Þorgils gjallandi

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

Veselin Topalov (2.816) hafði hvítt 
gegn Adu Oladapo (2.241) í fyrstu um-
ferð Heimsbikarmótsins í skák í gær.
Hvítur á leik
48. Hxe7+! Kxe7 49. Dh7+ Svartur 
gafst upp. 49...Kf8 er svarað með 
50. Bxg5! og svartur er gjörsamlega 
varnarlaus. Mótinu er framhaldið 
í dag. Flestir sterkustu skákmenn 
heims taka þátt.
www.skak.is: Úrslit Hugins og 
Bolvíkinga í dag.
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Sjónvarpsdagskrá Stöðvar 2 verður með glæsilegasta móti í vetur. Boðið verður upp á skemmtilega 
blöndu af innlendu og erlendu gæðaefni þar sem áhorfendur  á öllum aldri finna sér eitthvað við hæfi. 
Vertu með okkur í vetur, það verður nóg um að vera. 



Bragi Halldórsson

165

„Hver er nú þessi þraut?“ sagði Róbert hugsi. „Þrautin er þessi,“ sagði Lísísí aloppa og 
spenningur leyndi sér ekki í röddinni. „Getum við dregið þrjú bein strik á milli eplanna 
svo hvert epli verði í sér hólfi?“ ?“ ? „Hm,“ sagði Kata. „Bara þrjú strik?“ Hún efaðist um að 
það yrði nóg.

Getur þú teiknað þrjú bein strik á milli eplanna svo að hvert þeirra verði í sér hólfi?

Að venju efna Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið til sumarlesturs meðal barna. Fyrir hverja lesna bók skrá lesendur 
nafn sitt og titil bókarinnar á þar til gerða miða, búa til úr þeim skutlur og skutla þeim í net sem eru í öllum söfnum Borgarbóka-
safns. Vikulega er einn þátttakenda útnefndur lestrarhestur vikunnar og sá eða sú hlýtur bók að launum frá Forlaginu. 

Hvað er skemmtilegast við 
bækur? Að maður getur haldið 
áfram að lesa hvar og hvenær 
sem maður vill.

Hvaða bók lastu síðast og um 
hvað var hún? Ég las syrpu og í 
henni braut Andrés spegil sem 
lét hann vera meira óheppinn 
og var Hábeini heppna að kenna 
og svo sáu þeir fjársjóð sem álfar 
áttu og þeir þurftu að vinna hjá 
þeim til eilífðar.

Manstu eftir fyrstu bókinni 
sem var í uppáhaldi hjá þér? Ég 
held að það hafi verið Syrpa.

Hvers lags bækur þykir þér 
skemmtilegastar? Syrpur, allt er 
eiginlega Syrpa.

Í hvaða skóla gengur þú? Í 
Vættaskóla Engi auðvitað.

Ferðu oft á bókasafnið? Já, ég 
fer oft á bókasafnið.

Hver eru þín helstu áhugamál? 
Að spila Minecraft með Dag-
bjarti, Jóni og Úlfi. Og að lesa 
Syrpur og að vera með fjöl-
skyldukvöld.

Lestrarhestur vikunnar Andri Dagur Aðalsteinsson

Andri Dagur segir allar bækur vera 
Syrpu.

Hvað ertu gömul, Lovísa Rakel, 
og í hvaða skóla ertu? Ég er 10 
að verða 11 ára og er í 6. bekk í 
Álfhólsskóla.

Áttu systkini? Já, Brynjar Kára 7 
ára og Elínu Söru 3 ára. 

Hvað finnst þér skemmti-
legast í skólanum? Mér finnst 
skemmtilegast að læra stærð-
fræði út af því að það þarf mikið 
að reikna og ég hef gaman af 

stærðfræði. Mér finnst líka 
gaman í heimilisfræði af því það 
er gaman að baka.

Ertu að æfa eitthvað? Ég er að 
æfa ballett í ballettskóla Eddu 
Scheving og er búin að æfa frá 
því ég var 4 ára. Ég er líka að æfa 
á klarínett með skólahljómsveit 
Kópavogs. Einnig er ég að æfa í 
Borgarleikhúsinu stepp og alls 
konar dansa, meðal annars Billy 
Elliot.

Hvað langar þig að verða þegar 
þú verður stór? Mig langar að 
verða læknir því læknar hjálpa 
fólki og mig langar líka að verða 
dansari þegar ég verð stór.

Hver eru áhugamál þín? Áhuga-
málin mín eru að dansa, teikna, 
lesa og spila á klarínett.

Áttu gæludýr? Ég á hamsturinn 
Þyrnirós en langar í kött eða 
hund en er með ofnæmi. 

Langar að verða 
læknir eða dansari
Lovísa Rakel Gunnarsdóttir er 11 ára og býr í Kópa-
vogi. Henni finnst gaman að dansa og spila á klarín-
ett. Skemmtilegast þykir henni að læra stærðfræði. 

Lovísa Rakel hefur gaman af dansi. Fréttablaðið/Vilhelm

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer 
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna. 
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna 

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?
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Loftljós
Mikið úrval af fallegum 
ljósum í nýrri og glæsilegri ljósadeild.

Gólflampar, 
borðlampar
Frábært úrval af gólf- og 
borðlömpum.

Rúm, sófar, stólar, handklæði,
rúmteppi, mjúka varan, náttborð,
höfðagaflar og margt fleira.
Metravaran 1.000 kr pr. l.metri

Svefnsófi - Cama
Vandaður svefnsófi, aðeins eitt 
handtak til að breyta í svefnsófa. 

Ljósadeild Ljósadeild

Margir litir

Sófi - Winner 
Nýjar gerðir af tausófum.
Mikið úrval, margar stærðir.

Sófi - Skern
Frábær verð. 

40-70% AFSLÁTTUR20%
AFSLÁTTUR

Mikið úrval af fallegum 

20%
AFSLÁTTUR

Síðumúla 30 - Reykjavík  |  Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504

borðlömpum.

Sófa- og 
ljósadagar

 R E Y K J A V Í K  -  A K U R E Y R I

ljósadagar

BULLI 3ja sæta
Tilboð: 199.992. - Fullt verð: 249.900 

LitirNý vara

Litir

TILBOÐ
231.900.-

Fullt verð: 289.900.-

TILBOÐ
99.920.-

Fullt verð: 124.900.-

TILBOÐ
183.920.-

Fullt verð: 229.900.-
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veður  myndasögur

myndasögur

Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri 

Egilsstaðir 

Kirkjubæjarklaustur

Tunglstaða:
Minnkandi 

56%

Veðurspá

Laugardagur
Milt veður og fremur hægur vindur í dag, laugardag. Rigning á austurhelmingi landsins, fyrst 
á Austfjörðum. Bjartara veður vestan til, en þar má þó áfram búast við einhverjum skúrum.

Flóð og fjara
REyKjAVÍK AKuREyRi ÍsAfjöRðuR

sólarupprás:
 6.20

sólarlag: 
20.30

Flóð
11.19
3,3m

23.55
3,0m

Fjara
04.56
0,7m

17.35
0,9m

Flóð
03.11
1,3m

15.44
1,4m

Fjara
09.07
0,4m

21.50
0,5m

Flóð
12.51
1,8m

13.25
1,9m

Fjara
07.08
0,5m

19.55
0,7m

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Afsakaðu...

Hm?

Eru einhverjir 
slagarar 
á þessari 

plötu?

Æ, æ... þú hefur 
fundið þessa! Sko... 

það er bara eitt 
hægt að seg ja um 

þessa plötu...

 ... hlustaðu 
nú vel!

Af hverju koma við-
skiptavinir hlaupandi 
héðan út... og hvaða 

lykt er þetta?

Svona 
lyktar heiðarleg 

gagnrýni á 
Elton John 

plötu frá níunda 
áratugnum!

Ég biðst afsökunar á því 
að hafa gleymt afmælinu 

þínu, mamma.

Allt í lagi, Palli.

Ég gleymi því 
aldrei aftur. Takk. Ég lofa að ég mun 

aldrei gelyma því 
hvað þú ert orðin 

gömul.

Yndislegt, 
sonur sæll.

Hvað ertu að 
gera, Solla?

Ég er að klára  
heimavinnuna mína í 

stærðfræði.
Hvað? 

Af hverju?
En það lætur 
mig líta illa 

út!

Það er hitt mark-
miðið mitt.

Styrkir til 
starfsnáms

í Svíþjóð
Umsóknarfrestur til 30. október 
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Rannís auglýsir styrki til starfsnáms í Svíþjóð sem sænska 
ríkið fjármagnar. 
Um er að ræða styrki til eftirfarandi þátta:
l til framhaldsmenntunar eftir lokapróf í verknámsskóla 
 eða sambærilega menntun
l til undirbúnings kennslu í verknámsskólum eða 
 framhaldsnáms verknámsskólakennara
l til ýmiss konar starfsmenntunar sem ekki er í boði á Íslandi
Styrkuppæð nemur 30.000-40.000 sænskum krónum, 
eða um hálfri milljón íslenskra króna.
Umsóknarfrestur er til 30. október og skal umsóknum 
skilað á sérstöku umsóknareyðublaði sem 
finna má á www.rannis.is.
Nánari upplýsingar veitir Dóra Stefánsdóttir 
í netfanginu dora.stefansdottir@rannis.is 
og í síma 515 5834.

Að vera með allt 
á hreinu er mark-

miðið mitt í haust.

Save the Children á Íslandi
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14.12. Fríkirkjan Reykjavík – kl.21:00

18.12. Bæjarbíó Hafnarfirði – kl.21:00

20.12. Grafarvogskirkja – kl.21:00

21.12. Háskólabíó – kl.21:00

4.12. Bíóhöllin Akranesi – kl.21:00

5.12. Hlégarður Mosfellsbæ – kl.21:00

11.12. Hljómahöllin Reykjanesbæ – kl.21:00

12.12. Salurinn Kópavogi – kl.21:00B
ra
nd

en
bu

rg

Almenn miðasala hefst fimmtudaginn 17. september kl. 10:00 á midi.is

Jólatónleikar KK & Ellenar á aðventunni

Jólatónleikar þeirra systkina eru orðnir fastur liður í jólahaldi fjölmargra á Íslandi. Í ár 
verða þau á faraldsfæti líkt og áður, syngja jólalög í bland við sín eigin og segja sögur af sér 
og sínum sem laða fram gleði og eitt og eitt tár. Með þeim verður fimm manna úrvalssveit 
tónlistarmanna undir stjórn hljómborðsleikarans góða Jóns Ólafssonar. Jólin eru að koma.



Vilborg Dagbjartsdóttir 
skáld tekur brosandi á 
móti fyrirferðarmiklum 
blaðamanni í gömlu tví-
lyftu timburhúsi og býður 

til stofu. Það brakar í gólffjölunum og 
í efri stofunni fyllir ilmurinn af nýlög-
uðu kaffi hvern krók og kima þar sem 
við sitjum umkringd marglesnum 
bókum á öllum veggjum. Vilborg 
hefur sérstaklega hlýlega nærveru, 
klingjandi hlátur lífsglaðrar konu 
og brosið í augunum er aldrei langt 
undan, sérstaklega þegar hún minn-
ist æskuáranna á Vestdalseyrinni við 
Seyðisfjörð.

„Það var oft líf og fjör hjá okkur og 
krakkarnir léku öll saman, þau eldri 
þurftu að passa þau yngri, og allir voru 
saman í leik. Ég var númer níu í systk-
inahópnum og ein af þeim yngri og 
við lékum okkur á Gránubalanum og 
á tjörninni á veturna sem var leikvöllur 
okkar krakkanna á Eyrinni. Vestdals-
eyrin var í þá tíð aðalbyggðin á Seyðis-
firði en hún stóð á norðurströndinni, 
nokkru utar en kaupstaðurinn sem 
byggðist svo meira upp seinna meir.

Hernámu leikvöllinn
Allt tók að breytast þegar breski her-
inn kom og lagði allt undir sig og þar á 
meðal tjörnina sem hafði alla tíð verið 
leikvöllur krakkanna á Vestdalseyri. 
Þeir fylltu upp í tjörnina og breyttu 
leikvellinum okkar í alþjóðlega réttan 
fótboltavöll og við vorum agalega reið 
yfir þessu. Þegar skipalestirnar komu 
þá settu þeir á alvöru fótboltaleiki en 
við krakkarnir röðuðum okkur upp 
við völlinn og ef boltinn fór út af þá 
reyndum við að taka hann því við 
vorum í stríði við heimsveldið út af 
leikvellinum.

En þessir strákar höfðu náttúrulega 
ekkert annað við að vera þegar þeir 
voru í fríi frá hermennskunni en að 
keppa í fótbolta og það var gaman að 
horfa á þetta. Fólk átti í góðu sambandi 
við þá því þegar herinn kom til Seyðis-
fjarðar þá fluttu þeir víða inn. Tóku 
barnaskólann og svona en skiluðu 
því svo aftur þegar þeir voru búnir að 
byggja skálana. Þetta hafa verið skelfi-
legar íverur, allt óeinangrað og enginn 
grunnur þannig það hefur verið skít-
kalt og rakt í þessum húsum. Þeir áttu 
nú margir hverjir bágt og þá sérstak-
lega Bretarnir. Ég man að einu sinni 
settist einn þeirra á stein og fór að gráta 
af því að við vildum ekki leyfa honum 
að vera með í leiknum, hann var ekki 
nema sextán ára offisjeraþjónn. Hann 
fékk nú oft að vera með okkur en í 
þetta skiptið voru einhver hortugheit 
í okkur. En Seyðfirðingar hafa alltaf 
kunnað, eins og Þórbergur hefði kallað 
það, að vera með þjóðum. Þetta hefur 
alltaf verið dáldið alþjóðlegur staður. 
Það var titlatog og þéringar á Seyðis-
firði í þá tíð og Seyðfirðingar voru 
heimsborgarar.“

Þjóðsögur og draugar
Það voru líka erfiðir tímar í æsku Vil-
borgar. Sár systkinamissir og ung að 

aldri var hún send til Norðfjarðar í 
vist hjá vandalausum til þess að forða 
henni undan berklum og í Neskaup-
stað tók hún barnapróf og gagnfræða-
próf. Með dugnaði og góðum gáfum 
tókst Vilborgu að komast til mennta í 
Reykjavík þar sem hún nam leiklist hjá 
Lárusi Pálssyni og Gunnari Hanssen og 
gekk í kennaraskólann. Vilborg minn-
ist þess tíma með brosi en við látum 
erfiðleikana hvíla í kyrrþey í ljóðunum 
hennar.

„Ég hef alltaf litið á það sem ein-
staka heppni að ég skyldi velja mér 
það starf að verða kennari og ég var 
það í 46 ár og fannst alltaf gaman. Hef 
líka alltaf haft svo gaman af bókum. 
Heima á Seyðisfirði var amtsbókasafn 
og skammtaðar fimm bækur vikulega. 
Jóhann bróðir hljóp inn í safnið að 
sækja bækur og ég nauðaði í honum 
því mér fannst svo gaman að barna-
bókum og hef það enn. Það var ekkert 
vinsælt að vera að taka smákrakka-
bækur en ég nauðaði þetta út en gat svo 
sem lesið hvað sem var og gerði það. 

En lestur á þjóðsögum og að segja 
draugasögur var hluti af minni æsku 
og það var líka menntun. Sigfús Sig-
fússon þjóðsagnasafnari var á Vest-
dalseyrinni og átti þar heima en bjó 
illa. Hann hafði svo lítið pláss að um 
tíma geymdi mamma handritin hans. 
Í gegnum hann þá höfðum við mik-
inn áhuga á þessum sögum en Sigfús 
var sjálfur myrkfælinn. Einu sinn var 
mamma að fara inn í bæ og þegar hún 
var að koma þarna upp kinnina eins og 

það var kallað þá sér hún Sigfús á leið-
inni úteftir. Hún var nú að flýta sín, við 
sögðum flýta sín og flýta mín – það var 
málvenja, svo hún ætlaði að fara fram 
úr Sigfúsi en hann var svo reiður að 
hann reiddi upp stafinn því hann vildi 
sko ekki fá okkar ættardraug á eftir sér. 
Því hann trúði því að ef einhver færi 
fram úr honum þá yrði fylgjan eftir 
hjá honum og það var honum mjög 
illa við.“

Skynja almættið
Ljóðasafn Vilborgar kom út fyrir 
skömmu og svar Vilborgar við því 
hvernig hafi nú verið að fá svona heild-
arverk í hendurnar þarf kannski ekki 
að koma á óvart. Lítillætið ræður för. 
„Þegar ég fékk þessa bók í hendurnar 
þá trúði ég bara ekki mínum eigin 
augum og þau Silja Aðalsteinsdóttir og 
Jóhann Páll Valdimarsson hafa staðið 
ákaflega vel að þessu og það er fallegur 
formálinn hans Þorleifs Haukssonar en 

maður á ekki að vera að hrósa sjálfum 
sér. Bláklukkurnar á kápunni eru 
íslenska bláklukkan og hana þykir mér 
ákaflega vænt um enda er þetta ein-
kennisblóm Austurlands og svo hafði 
ég alltaf mikið gaman af grasafræði.“

Það eru ófá yrkisefnin sem Vilborg 
hefur tekist á við á löngum ferli; sorgin 
gleðin náttúran og margt fleira, en það 
sem er henni efst í huga um þessar 
mundir er samt pólitík og guðstrú. „Ég 
hef alla tíð litið á mig sem verndaða 
af almættinu. Hef alltaf haft þessa til-
finningu af návist guðs og það jafn-
vel þótt að ég sé svaka kommi og hafi 
verið rekin úr Landakotsskóla fyrir að 
vera kommi, þá hef ég alltaf haft þessa 
tilfinningu. Ég skynja almættið í nátt-
úrunni og heiminum en ég er ekkert 
svo mikið fyrir Jesú, eða slíkt, heldur 
bara drottin Guð. Þetta sem heldur 
heiminum saman. Það er ákveðin sátt 
í mínum ljóðum og ég er sátt við lífið. 
Ég er ekki óhamingjusöm. Ég veit að 
ég er orðin áttatíu og fimm ára og ég 
þakka fyrir hvern dag. Ég er komin á 
þann aldur að hver dagur er bónus svo 
maður tali nú ekki um árin.

Við berum ábyrgð
En guðstrúin er líka nátengd alheims-
pólitíkinni. Í dag stendur heimurinn 
frammi fyrir trúarbragðastyrjöldum 
en Allah og Jahve eru sami guð. Þetta 
er allt okkar allra. Bara aðrir spámenn. 
Mér finnst að einhvern veginn ætti að 
vera hægt að hugsa þetta í meiri heild. 
Það þarf að fara að hugsa hnattrænt og 

hugsa um það að við búum hér saman 
á hnetti. Það eiga allir að líta svo á að 
allir menn hafi rétt og líka dýrin og við 
megum ekki heldur níðast á jörðinni 
eða gróðrinum. Í öllu uppeldi og öllu 
sem við segjum og gerum þá þurfum 
við að vera á vakt með það að við erum 
bara jarðarbúar. Við erum ekki bara 
Íslendingar, sem höfum helgað okkur 
stóran hluta jarðarinnar með öllu til 
alls, heldur erum við eitt með öllu lífi 
á þessum hnetti. Þá á ég líka við dýrin, 
gróðurinn og loftslagið. Allt er þetta 
ein órofa heild og þannig verðum við 
að hugsa þetta. Við berum ábyrgð á því 
að halda þessu öllu í jafnvægi.

Annað sem ég hugsa mikið um er 
þetta ofboðslega misrétti eftir því hvar 
menn eru á hnettinum. Ég var nú ein af 
þeim sem voru alltaf að fjandskapast 
út í Þjóðverja en mér finnst það sem 
Angela Merkel er að gera núna vera 
alveg geysilega fallegt. Hún stendur 
upp til þess að styðja við flóttafókið á 
alveg sérstakan hátt og ég held að það 
séu framundan þeir tímar þar sem við 
þurfum öll að gera okkur grein fyrir því 
að við getum ekki múrað okkur inni 
og verið með læst hlið. Við þurfum að 
fara að taka tillit til allra jarðarbúa og 
að það séu lágmarksskyldur sem gildi 
alls staðar á jörðinni.

Við erum flóttamenn
Ég held satt að segja að það sé nokkuð 
vakandi í fólki hér að vilja vera gott. 
Fólksfæðin er slík að við höfum þurft 
að þakka fyrir þá sem við fáum til 

Við þurfum að fara að hugsa hnattrænt

Vilborg Dagbjartsdóttir skáld og kennari segist alltaf hafa litið á það sem einstaka heppni að velja sér kennarastarfið. Fréttablaðið/GVA

Fyrir skömmu kom 
út ljóðasafn  
Vilborgar Dag-
bjartsdóttur skáld-
konu sem hvetur 
okkur til þess að 
hugsa um heiminn 
í heild og hlusta á 
óm almættisins.

Við erum ekki bara 
ÍslenDingar, sem 

höFum helgað okkur stóran 
hluta jarðarinnar með 
öllu til alls, helDur erum 
Við eitt með öllu lÍFi  
á þessum hnetti. 

Magnús Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Upphafsorðið
Tileinkað Stephen W. Hawking

Upphafið var dauðakyrrt
autt og tómt

Svartamyrkur
grúfði yfir tóminu

Tómið var ekki galtómt.
Það var ljósvaki í því.
Hann bærði á sér
og til varð kraftur
þyngdarkrafturinn.

(Við megum
ef við viljum
kalla hann Guð)

Fyrir tilverknað þyngdarkraftsins
hóf ljósvakinn upp raust sína
og sagði

VERÐI LJÓS!
Þegar ljósið sprakk út
varð mikill hvellur!

Við heyrum enn
daufan enduróminn.

okkar. Í þessu fámenni á þessu stóra 
landi höfum við líka þurft að þiggja 
margt af heiminum og við getum ekki 
verið svo vanþakklát að bera á móti 
því. Mér finnst samt erfitt að átta á 
mig á því hvernig við mundum taka 
stórauknum straumi fólks til okkar en 
staðreyndin er að stór hluti af mann-
kyninu er á flótta. Það þarf að taka upp 
allsherjar stefnu í heiminum til þess 
að koma fólki í skjól – það fyllir mann 
skelfingu að sjá allt þetta fólk deyja í 
hafinu – hafinu okkar allra. Hugsum 
okkur samt ef við værum dæmd til þess 
að taka á móti svo og svo stórum kvóta 
þá verðum við að gera það.

Hins vegar skal ég játa að ég er 
óskaplega hrifin af því að eiga þetta 
gamla tungumál og þessa gömlu menn-
ingu. Ég kann því vel að þekkja ætt 
mína alveg aftur til Skotlands, svona 
eins og við gerum, en forfaðir minn 
var Ketill Flatnefur sem var konungur 
í Suðureyjum – Auður djúpúðga var 
dóttir hans en þeir vildu drepa hana 
af því að hún var svo gáfuð og ég auð-
vitað trúi öllum þessum sögum,“ segir 
Vilborg og hlær. „En svona var þetta 
þegar við komum hingað, þá vorum 
við á flótta – menn komu hingað til 
að njóta lífs og frelsis. En þegar við 
komum hingað til Íslands þá voru 
hérna íbúar, það var hérna gróður, 
fuglar og annað líf bæði á sjó og landi 
sem við tróðum niður, gerðum að 
okkar og arðrændum. En ég gæti nú 
aldrei gengið eins langt og jógarnir og 
lifað bara á loftinu og guðstrúnni. Ég 
læt mig hafa það að stela fuglaeggjum 
og éta lambasteik,“ segir Vilborg og 
skellihlær sínum bjarta líflega hlátri. 
„En sem gamall kennari þá verð ég að 
segja að nú finnst mér að við þurfum 
að fara að ala upp heimsborgara. Það 
þarf að ræða þetta strax við börnin.“

Ytri áhrif
Íslendingar hafa löngum auðgað sína 
menningu með ytri áhrifum eins og 
aðrar þjóðir gera og ágætt dæmi um 
slíkt er einmitt að finna í ljóðum Vil-
borgar sem hefur mikið unnið með 
japönsku ljóðaformin tönku og hæku. 
„Ég var óskaplega hrifin af þessu. Það 
var orðið soldið stagnerað, stökurnar 
okkar, en hækan og tankan eru svo 
óskaplega flott form en samt svo ein-
falt og í senn bæði frjálslegt og bundið.

Mér finnst ferskeytlan okkar afskap-
lega falleg og hún heldur alltaf sínu en 
tankan og hækan – þegar þær takast þá 
er svo mikil mýkt. Það verða að vera 5 
7 5 og tveimur línum meira í tönkunni. 
En svo þegar maður er búinn að venja 
sig á þetta þá fer maður að hugsa alveg 
eins og Íslendingarnir hugsuðu í fer-
skeytlunni. En þetta er gott dæmi um 
það hvernig við getum sótt í menn-
ingu annarra þjóða og auðgað með því 
okkar eigin menningu og tungumál.

Ég er líka enn að yrkja og átti nokkur 
ljóð sem eru alveg ný og eru hérna 
aftast í bókinni. Silja tók þetta inn í 
bókina. Þar á meðal er þetta sem er ljóð 
sem er tileinkað Stephen Hawking. Ég 
hugsaði mikið um hans heimsmynd. 
Hann er mikið fatlaður en stórgáf-
aður maður og ég bara barnakennari 
og stautari en hann kenndi okkur að 
sónninn sem við heyrum er ómurinn 
af Miklahvelli.

Georg Guðni
Laugardagur til lista 
 
Við bjóðum þér á opnun sýningar á verkum Georgs  
Guðna í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19,  
í dag, laugardaginn 12. september.
 
Sýningin verður opnuð kl. 13:30 með fyrirlestri  
Einars Garibalda Eiríkssonar myndlistarmanns  
um verk Georgs Guðna. 

Allir velkomnir
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Ásdís Kalman opnaði síðastliðinn 
fimmtudag málverkasýninguna 
Spektrum í sal Íslenskrar grafíkur 
að Tryggvagötu 17, Reykjavík. Með 
verkum sínum leitast Ásdís við að 
fanga og festa á mynd orkuflæði og 
ljósaminningar.

Sýningin í sal Íslenskrar grafíkur 
er tíunda einkasýning Ásdísar sem 
hefur einnig tekið þátt í fjölda sam-
sýninga á Íslandi og erlendis. Ásdís 
hefur í gegnum árin að mestu notað 
olíu á striga í sinni sköpun.

Ásdís lærði myndlist í Mynd-

lista- og handíðaskóla Íslands og 
útskrifaðist frá málaradeild árið 
1988. Hún lauk BA-gráðu í kennslu-
fræði frá Listaháskóla Íslands vorið 
2004. Ásdís hefur unnið við mynd-
list frá því að hún lauk námi í faginu 
og hefur einnig kennt myndlist til 
margra ára, síðustu árin við Ing-
unnarskóla. 

Sýningin stendur yfir til 27. 
september. Opnunartímar verða 
fimmtudaga og föstudaga kl.15-18 
og laugardaga og sunnudaga á milli 
kl. 14-18.  – mg

Spektrum í sal íslenskrar grafíkur
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VM-Félag vélstjóra og málmtæknimanna  -  Stórhöfða 25  -  110 Reykjavík  -  575 9800 Landsfélag í vél- og málmtækni

FÉLAGSFUNDUR VM

>> Þriðjudaginn 15. september í Reykjavík
VM, Stórhöfða 25, 3. hæð. kl. 20.00

Fundurinn verður sendur út 
í beinni á heimasíðu félagsins, www.vm.is

>> Fimmtudaginn 17. september á Akureyri
Skipagötu 14, í sal Einingar-Iðju, 2 hæð. kl. 17.30

Boðað er til félagsfundar vegna kynningar  
á nýundirrituðum kjarasamningi VM við SA

leiklist

4:48 Psychosis
Þjóðleikhúsið – Kúlan
Höfundur: Sarah Kane
Edda production í samstarfi við Þjóð-
leikhúsið, Aldrei óstelandi, Icelandair, 
Eimskip og Vodafone
Framleiðandi: Edda Björg Eyjólfsdóttir
Leikari: Edda Björg Eyjólfsdóttir
Leikstjórn: Friðrik Friðriksson
Tónlist: Magnús Örn Magnússon og 
Stefán Már Magnússon
Leikmynd: Stígur Steinþórsson
Búningar: Filippía I. Elísdóttir
Lýsing: Hermann Karl Björnsson
Þýðing: Sigurlaug „Didda“Jónsdóttir
Dramatúrg: Stefán Hallur Stefánsson

Konan sem stendur á sviðinu er 
ónefnd. Hún er blýföst í hyldýpi þung
lyndis og berst við að finna ljósið í 
myrkrinu. Á rétt rúmum klukkutíma 
er áhorfendum boðið að stíga inn í 
hugarástand óstjórnlegrar geðtrufl
unar, baráttu upp á líf eða dauða.

Frumsýningardagur 4:48 Psych
osis á fimmtudaginn síðastliðinn 
var einnig Dagur sjálfsvígsforvarna, 
kannski ágætlega við hæfi. Forsaga 
leikskáldsins sem tók sitt eigið líf 
er flókin, áhugaverð og sorgleg allt 
í senn en Sarah Kane má ekki vera 
skilgreind einungis út frá endalokum 
sínum. Verk hennar verður að skoða 
út frá öðrum sjónarhornum því Kane 
var stórbrotið leikskáld, þótt hún væri 
sjálf brotin.

Kúlan er sérlega spennandi sviðs
rými sem Þjóðleikhúsið mætti nýta 
betur en sýningin smellpassar þarna 
inn. Sviðsetning Friðriks Friðriksson
ar er stundum nær gjörningi frekar en 
leiksýningu sem er athyglisverð nálg
un. Edda Björg Eyjólfsdóttir stendur 
einangruð á fjölunum en ekki ein 
því tónlistarmennirnir Magnús Örn 
Magnússon og Stefán Már Magnússon 
eru staðsettir í vinstra horni sviðsins. 
Stígur Steinþórsson hannar sviðs
myndina af kostgæfni en hún er stíl
hrein; einungis tvö sjónvörp mynda 
kjarna hennar.

Gríðarleg ábyrgð hvílir á herðum 
Eddu Bjargar og hlutverkið er gífur
lega krefjandi. Hún sýnir mikið þor 

að takast á við þetta óendanlega 
svartnætti og á hrós skilið fyrir hug
rekkið. En frammistaða hennar var 
ekki alltaf samstíga grófleika textans, 
allavega nær hún ekki nægilega föst
um tökum á hlutverkinu. Bestu augna
blikin eiga sér stað þegar Edda Björg 
sleppir algjörlega fram af sér beislinu 
og opnar innra líf þessarar konu upp á 
gátt. En stundum verður leikur hennar 
örlítið eintóna sem dregur kraftinn úr 
textanum.

Einn af fáu leikmununum sem hún 
notast við er myndavél en upptökunni 
er varpað á bakvegg sviðsins. Þannig 
komast áhorfendur eins líkamlega 
nálægt Eddu Björgu eins og hægt er 
en þetta hefur fjarlæg áhrif á sama 
tíma. Aftenging verður á vissum 
augnablikum óþægileg. Ekki í þeim 
skilningi að áhorfandinn fái innsýn 
í riðlaða veröld aðalpersónunnar 
heldur myndast fjarlægð við efnið. 
Stundum er myndavélanotkunin 
einstaklega vel heppnuð en á öðrum 
tímapunktum dofna áherslurnar eða 
hverfa inn í tækjabúnaðinn.

Einn stóran galla má þó finna á 
sýningunni og leikstjórn Friðriks: 
Tónlistaratriðin þar sem Edda Björg 
syngur með bandinu eiga alls ekki 
heima í sýningunni. Lagasmíðar PJ 
Harvey eru magnaðar en ákvörðunin 
um að skeyta þeim inn texta Kane á 
þennan hátt er undarleg í besta falli og 
jaðrar við viðvaningshátt. Edda Björg 
er fær söngkona en atriðin valda trufl
un í framvindunni sem nokkurn tíma 
tekur að komast yfir í þau tvö skipti 
sem tónlistaratriðin eiga sér stað.

Á yfirborðinu virðist texti Kane 
kannski vera einfaldur en blekkingin 
liggur í ljóðrænu valdi hennar á end
urtekningu, takti og orðavali. Þýðing 
Diddu er áhrifamikil þó hún misstígi 
sig í einstaka tilfellum en yfirhöfuð er 
þarna vel að verki staðið.

Sýningin, með Eddu Björgu í farar
broddi, á eflaust eftir að eflast með 
fleiri sýningardögum þegar þrenn
ingin á sviðinu finnur takt sem þeytir 
tilfinningunum lengra og dýpra en á 
þessum tímapunkti nær hún ekki tak
marki sínu. Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Misjöfn sýning en 
inniheldur samt sem áður  glimrandi 
augnablik.

Í leit að stöðugleika

Gaflaraleikhúsið í Hafnarfirði 
hefur óneitanlega nokkra sérstöðu 
á meðal íslenskra atvinnuleik
húsa. Það er í miklu samstarfi við 
nærsamfélag sitt og hefur öðrum 
leikhúsum á höfuðborgarsvæðinu  
fremur sinnt börnum og unglingum 
eins og þekkt er orðið. Björk Jakobs
dóttir er í forsvari fyrir Framtíðar
deild Gaflaraleikhússins og því vel 
við hæfi að inna hana eftir því hvað 
verður efst á baugi í leiklistinni í 
Hafnarfirði í vetur.

„Það hefur verið mikið að gerast 
í framtíðardeildinni hjá okkur að 
undanförnu. Leiksýningin Ung
lingurinn fór til Wroclaw í júní 
síðastliðnum og sýndi fyrir fullu 
húsi pólskra ungmenna við mik
inn fögnuð. Hluti áhorfenda var 
blindur og því var sýningunni lýst 
fyrir þeim. Sýningin fór sömu
leiðis til Tianjin í Kína á alþjóðlega 
listahátíð ungmenna og sló vægast 
sagt í gegn. Nú er ég að vinna spuna
sýningu með íslenskum unglingum 
sem er partur af samstarfi við pólskt 
leikhús. sýningin verður tekin upp á 
vídeó og sýnd í Póllandi. Þannig að 
það er mikill gangur í þessum hluta 
starfseminnar.

En leikárið hjá okkur hefst með 
því að við erum að setja fjölskyldu
farsann Bakaraofninn aftur á svið 
en sú sýning gekk ákaflega vel hjá 
okkur á síðasta leikári við mikil 
hlátrasköll og almenna kátínu. Það 

er búið að vera alveg frábært að 
vinna með dúói Gunna og Felix og 
maður skilur af hverju þeir eru alltaf 
jafn vinsælir á fjölskylduskemmt
unum. Þeir ná einhvern veginn 
alltaf að skemmta öllum aldri. Þeir 
hafa leikið saman í tugi ára og hafa 
þróað með sér yndislegan samleik 
sem gerir það að verkum að ég gat 
varla leikstýrt fyrir hlátri. Og það 
sem þeir leggja á sig grey kallarnir 
að verða fimmtugir. Felix er kom
inn með heiftarlegt hveitiofnæmi 
af því að duglegi leikarinn Gunni 
getur aldrei hellt því öðruvísi en 
beint ofan í kokið. Gunni er veru
lega tognaður í nára af því að hann 
rennur alltaf í splitt þegar veggur
inn dettur á hann. Þannig að það er 
kannski eins gott fyrir fólk að drífa 
sig í leikhúsið áður en þeir ganga 
endanlega frá hvor öðrum.

Í október er svo aftur komið 
að framtíðardeildinni en þá fara 
Konubörn aftur á fjalirnar. Þessi 
sýning er skrifuð af sex framúrskar
andi skapandi og skemmtilegum 
stelpum sem eru allar í kringum 
tvítugsaldurinn. Þær eru nú allar 
komnar í skapandi og skemmtilegt 
framhaldsnám í þessum fræðum 
en ætla að finna tíma til að sýna í 
október og nóvember.

Eftir áramót frumsýnum við tvær 
nýjar sýningar. Í lok janúar frum
sýnum við verk sem heitir White og 
er heimsfræg verðlaunasýning fyrir 

yngstu börnin eins til þriggja ára. 
Frumsýning er í lok janúar. Í mars 
ætlar svo Ágústa Skúladóttir að vera 
hjá okkur og leikstýra glænýrri leik
gerð eftir Karl Ágúst Úlfsson á Góða 
dátanum Svejk. Þannig að það er 
mikið um að vera hjá okkur í allan 
vetur og það þarf enginn að láta sér 
leiðast í Hafnarfirði.“

Gaflaraleikhúsið er í talsverðu 
samstarfi við Hafnarfjarðarbæ og 
Björk segir að þetta samstarf skipti 
þau miklu máli. „Við höfum alltaf 
lagt áherslu á að sinna ungu fólki 
vel og leggjum gríðarlega áherslu 
á þann þátt. Við erum til að mynda 
með námskeið í skapandi hugsun 
og spuna fyrir 8. og 9. bekk í grunn
skólum Hafnarfjarðar og 10. bekkur 
setur svo upp leikrit. Það er sérstak
lega gaman að koma að þessu starfi 
og finna hvað þessir krakkar eru 
áhugasamir og öflugir. Það er líka 
bæði ljúft og skylt að taka fram að 
þetta væri ekki hægt nema af því að 
Hafnarfjarðarbær veðjaði á okkur 
og við erum þakklát fyrir það.“ 
magnus@frettabladid.is

Öflug framtíðardeild, ungbarnaleikhús og Góði dátinn Svejk
Það verður mikið um að vera hjá Gaflaraleikhúsinu þar sem 
sérstök framtíðardeild er starfandi og Björk Jakobsdóttir segir 
að það þurfi enginn að láta sér leiðast í Hafnarfirði í vetur.

Björk Jakobsdóttir leikkona  
er í forsvari fyrir framtíðardeild 

Gaflaraleikhússins. Fréttablaðið/STEFAn
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99 kr.
  

OPIÐ ALLA HELGINA kl.  10 –19

RISALAGERSALA  
á Fiskislóð 39

 *Birt m
eð fyrirvara um

 prentvillur. Tilboðin gilda á m
eðan birgðir endast.

Allt að   

       90%
 afsláttur

R i s a l age r s a l a  Fo r l ags in s  ·  F i s k i s l óð  39  ·  101  Reyk j av í k  ·  fo r l ag id@fo r l ag id . i s  ·  Opið  a l la  daga  k l .  1 0 –1 9 

Yfir 4000  
titlar frá öllum 

helstu útgefendum 
landsins!

Gjafir 
fyrir öll 

tækifæri!

690  kr. 1.490  kr.1.490

STÓRVIRKI
4.990   
kr. stk.

490  kr. 1.490  kr.590  kr.

Ef keypt er fyrir 
6.000 kr. eða meira 
fylgir gjöf

Kaffi, kleinur  
og ís*

*Á meðan birgðir endast.

Ef keypt er fyrir 
6.000 kr. eða meira 
Ef keypt er fyrir 
6.000 kr. eða meira 
Ef keypt er fyrir 

Fjölskyldufjör á laugardag
Maxímús Músíkús
kemur kl. 14:00

990  
kr. stk.



Góða skemmtun í bíó

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1:50SÝND KL. 1:45 SÝND KL. 2

SÝND Í 2DSÝND Í 2D

SÝND
Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL
TAL

ÍSL
TAL

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS/BYLTING
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

DAGSKRÁ OG 
MIÐASALA ER 

Á EMIÐI.IS

MAZE RUNNER 6, 9
NO ESCAPE 3:45, 5, 8, 10:15
STRAIGHT OUTTA COMPTON 10:20
THE GIFT 8
ABSOLUTELY ANYTHING 6
SKÓSVEINARNIR 2D 1:50, 3:50
FRUMMAÐURINN 2D 1:45
INSIDE OUT 2D 2

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 1:50 TILBOÐ KL 1:45KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KNOCK KNOCK   KL. 10:30
LOVE & MERCY   KL. 8
THE TRANSPORTER REFUELED KL. 10:20
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 8
VACATION   KL. 3:40 - 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 3:40 - 5:50

KNOCK KNOCK   KL. 5:50 - 8 - 10:30
KNOCK KNOCK VIP  KL. 3 - 5:50 - 8 - 10:20
LOVE & MERCY   KL. 8 - 10:30
SELF/LESS   KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
VACATION                                            KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:30
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D  KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 1:30 - 2 - 3:40

KNOCK KNOCK                                          KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
SELF/LESS                                                   KL. 3:20 - 5:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 8 - 10:30
VACATION   KL. 3:10 - 5:50 - 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 10:20
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 3 - 5:10

LOVE & MERCY   KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 3:40
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 8
ANT-MAN 2D   KL. 10:45
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 3:20 - 5:50

KNOCK KNOCK   KL. 8 - 10:10
LOVE & MERCY   KL. 8
MAZE RUNNER: SCORCH TRIALS KL. 10:30
VACATION   KL. 6
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 3D  KL. 4 - 6
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 4

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU

KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

NÝJASTA MYND GUY RICHIE
LEIKSTJÓRA SNATCH OG SHERLOCK HOLMES


THE TELEGRAPH


HITFIX


TIME OUT LONDON

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR LOOPER

SÁLFRÆÐIÞRILLER AF BESTU GERÐ

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR LOOPERFRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR LOOPER


CINEMABLEND


HITFIX


EMPIRE


VARIETY


NEW YORK TIMES


CHICAGO TRIBUNE


VARIETY


VILLAGE VOICE


WASHINGTON POST


HITFIX


TRI-CITY HERALD

FHITFIX

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

12. september 2015 
Sýningar
Hvað?  Ljósmyndasýningin Óskir íslenskra 
barna
Hvenær?  14.00
Hvar?  Menningahúsið Gerðubergi
Ljósmyndasýningin Óskir íslenskra barna 
eftir Ástu Kristjánsdóttur opnuð. Inntak 
sýningarinnar byggir á sönnum reynslu-
sögum barna sem hafa upplifað ofbeldi, 
vanrækslu, einelti eða hafa búið við 
fátækt. Myndirnar birta ímyndaðar óskir 
þessara sömu barna. Þannig er áhersla 
lögð á að börn sem upplifa áföll og erfið-
leika þurfa að fá að eiga sér ósk og von 
um að líða einhvern tímann betur. Þetta 
þykir afar falleg og áhrifarík sýning og 
henni er ætlað að vekja börn til vitundar 
um ofbeldi og vanrækslu. Hún veitir líka 
upplýsingar um hvert þau geti leitað 
ef þau verða vitni að, eða lenda sjálf í 
ofbeldi.

Hvað?  Blaðamaður með myndavél
Hvenær?  15.00
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Sýningin Blaðamaður með myndavél 
opnuð á Veggnum í Myndasal Þjóðminja-
safnsins. Sýnt verður úrval ljósmynda 
Vilborgar Harðardóttur en hún var 
blaðamaður Þjóðviljans á árunum 1963-
1981. Á þeim tíma höfðu ljósmyndarar 
ekki sérstaka stöðu í íslenskri blaða-
mannastétt og því var það í höndum 
blaðamanna að mynda umfjöllunarefni 
sitt. Vilborg fór víða og myndir hennar 
varpa ljósi á tíðaranda, störf fólks og við-
burði en myndirnar á sýningunni eru frá 
árunum 1963-1975.

Hvað?  Hugsað heim
Hvenær?  15.00
Hvar?  Gallerí Fold við Rauðarárstíg.
Þetta er fyrsta einkasýning Elínborgar 
Ostermann á Íslandi en hún hefur frá 
árinu 1995 margoft sýnt myndlist sína í 
Austurríki, þar sem hún er búsett, bæði á 
einkasýningum og samsýningum.

Hvað?  Kvennatími – Hér og nú þrjátíu 
árum síðar
Hvenær?  16.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Sýningin Kvennatími – Hér og nú þrjátíu 
árum síðar verður opnuð á Kjarvals-
stöðum laugardaginn 12. september kl. 
16. Þar sýna á þriðja tug kvenna ný verk 
en það eru sömu konur og tóku þátt í 
sýningunni Hér og nú á Kjarvalsstöðum 
árið 1985. Sýningarstjóri er Anna Jóa, 
myndlistarmaður og listfræðingur. Ólöf 
K. Sigurðardóttir, nýr safnstjóri Listasafns 
Reykjavíkur, opnar sýninguna. Sýning-
unni lýkur 29. nóvember.

Hvað?  Verksummerki – sýningarspjall
Hvenær?  14.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Laugardaginn 12. september munu lista-
mennirnir Bára Kristinsdóttir og Kristina 
Petrošiutė ræða verk sín á sýningunni 
Verksummerki í Ljósmyndasafni Reykja-
víkur. Sýningin stendur til sunnudagsins 
20. september.

Hvað?  Færeysk málaralist
Hvenær?  15.00
Hvar?  Gallerí Fold
Fjórir færeyskir listamenn munu 
opna saman sýninguna Náttúru-
lýsing. Málararnir Birgit Kirke, 
Eyðun av Reyni, Finleif Morten-
sen og Øssur Mohr sýna ný mál-
verk þar sem einstakt landslag 
Færeyja er í forgrunni.

Tónlist
Hvað?  Skítamórall
Hvenær?  23.00
Hvar?  Spot í Kópavogi
Gleðisveitin Skítamórall 
treður upp eins og 

hennar er von og vísa. Hljómsveitin mun 
leika öll sín þekktustu lög og halda uppi 
stuði og stemningu fram á nótt. Miða-
verð í forsölu 2.500 kr. en 2.900 við hurð. 
Miðar til sölu á midi.is.

Hvað?  Úlfarnir
Hvenær?  23.00
Hvar?  Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8
Hljómsveitin Úlfarnir troða upp eins og 
þeirra er von og vísa.

Hvað?  KK bandið ásamt Eyþóri Gunnars-
syni hljómborðsleikara
Hvenær?  22.00
Hvar?  Café Rosenberg
Á tónleikunum spila þeir lög úr lagasafni 
KK auk lagasmíða annarra.

Hvað?  Tónleikar í Seltjarnarneskirkju
Hvenær?  17.00
Hvar?  Seltjarnarneskirkja
Kammerkór Seltjarnarneskirkju ásamt 
Birni Steinari Sólbergssyni orgelleikara 
og félögum úr Sinfóníuhljómsveit áhuga-
manna mun flytja Dixit Dominus eftir A. 
Vivaldi og Stóru orgelmessuna í Es-dúr 
eftir J. Haydn Þessi verk eru mjög áheyri-
leg og full af gleði. Aðgangseyrir er 2.000 
kr. í forsölu og 2.500 kr. við inngang.

Hvað?  Sýningin Rýmisþræðir opnuð
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listasafnið á Akureyri, Ketilhúsi
Sýning á verkum Ragnheiðar Bjarkar 
Þórsdóttur undir yfirskriftinni Rýmis-

þræðir verður opnuð. Þræðir 
tengja Ragnheiði Björk við lífið, 

upprunann og uppsprettuna. 
Þeir eru í senn efniviðurinn 
og viðfangsefnið í listsköpun 
hennar og mynda uppi-

stöðu, ívaf og þannig verkin 
sjálf. Þráðurinn er eins og 

blýantur og vefnaður 
eins og teikning úr 
þráðum. Meðan á sýn-
ingunni stendur mun 
Ragnheiður reglulega 

Milljónamæringarnir troða upp í Gamla bíói í kvöld.

Sigga Beinteins verður 
í Salnum í Kópavogi í 
kvöld.www.versdagsins.is

Gefum gætur  
hvert að öðru  
og hvetjum  
hvert annað 
til         og góðra 
verka...
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vinna við vefnað í vefstöðum og mynd
vefnaðarstól.

Hvað?  Tónleikar Milljónamæringanna og 
þriggja stórsöngvara
Hvenær?  23.59
Hvar?  Gamla bíó
Hljómsveitin Milljónamæringarnir ásamt 
söngvurunum Bogomil Font, Bjarna 
Arasyni og heiðursborgaranum Ragnari 
Bjarnasyni heldur dúndrandi latínball 
með sveitarúmbuívafi að hætti Hauks 
Morthens laugardaginn 12. september 
í samkomuhúsinu Gamla bíói. Þeir eru 
ófáir Íslendingarnir sem hafa skemmt sér 
á balli með Millunum í gegnum tíðina, en 
hljómsveitin hefur legið í dvala um hríð 
en hefur nú rekið af sér slyðruorðið og 
gengið keik til móts við nýja tíma, glað
beitt og eggjandi sem aldrei fyrr.

Hvað?  Dútl tónleikar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Nýi bragginn, Reyðarfirði
Sveitin Dútl ætlar að flytja lög af plötunni 
sinni, sem er alveg að koma út, í bland við 
uppáhaldslögin sín.

Hvað?  Við eigum samleið – lögin sem 
allir elska
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Sigga Beinteins, Guðrún Gunnars og 
Jógvan Hansen snúa nú aftur með tón
leikana sína „Við eigum samleið – Lögin 
sem allir elska“. Þau hafa þegar fyllt 
Salinn í Kópavogi þrisvar og seldist upp 
á skömmum tíma. Á tónleikunum er af
slöppuð og létt stemning, því ekki aðeins 
syngja þau lögin sem allir elska og þekkja, 
heldur segja þau líka skemmtilegar sögur 
sem tengjast lögunum, sögur úr brans
anum og síðast en ekki síst gera þau svo 
stólpagrín hvert að öðru.

Hvað?  Októberfest
Hvenær?  21.30
Hvar?  Háskólasvæðið í Vatnsmýri
Síðasta kvöldið á þessu vinsæla festivali. 
Fram koma: John Doe, Ingó veðurguð, 
Jón Jónsson, Dikta, Amabadama, Páll 
Óskar og DJ Jónas Óli.

Hvað?  Ty og Árni Kocoon
Hvenær?  23.30
Hvar?  Prikið
Plötusnúðarnir Ty og Árni Kocoon trylla 
lýðinn á Prikinu. Kvöldið er hluti af þéttri 
septemberdagskrá skemmtistaðarins.

Hvað?  Rocky Horror
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn, Tryggvagötu 22
Rocky Horror verður sýnd á Gauknum 
og geta gestir sungið með. Popp verður 
á staðnum. Verðlaun eru veitt fyrir bún
inga. Að því loknu leika DJ Starri og 
Mobus fyrir dansi.

Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

13. september 2015
Leiksýningar
Hvað?  4:48 Psychosis
Hvenær?  19.30
Hvar?  Þjóðleikhúsinu
Frumuppfærsla á Íslandi á bresku verki 
sem, frá því það var frumsýnt árið 2000, 
hefur vakið gríðarlega athygli og umtal 
víða um heim. Verk leikskáldsins Söruh 
Kane (f. 1971) einkennast af hatrammri 
baráttu hennar við alvarlegt þung
lyndi en hún svipti sig lífi árið 1999. 
4:48 Psychosis er kveðjukoss hennar til 
leiklistarinnar sem hún hafði tekið ást
fóstri við. Í örvæntingu rökræðir sál á 
mörkum lífs og dauða réttlætingu þess 
að taka eigið líf.

Hvað?  Í hjarta Hróa hattar
Hvenær?  19.30
Hvar?  Þjóðleikhúsið
Eldfjörug fjölskyldusýning, uppfull af 
leikhústöfrum í anda Vesturports! 
Gleymdu öllu því sem þú þykist vita 
um Hróa hött!  Hér er goðsögunni um 

Lena Andersson / Andri Snær Magnason / Maziar Bahari / Bergsveinn Birgisson / Hassan Blasim / Teju Cole / Dave Eggers / Emil 

Hjörvar Petersen / Halldóra Thoroddsen / Jón Gnarr / Katja Kettu / Kristín Ómarsdóttir / Pierre Lemaitre / Lilja Sigurðardóttir

 David Mitchell / Nanna Rögnvaldardóttir / David Nicholls / Oddný Eir Ævarsdóttir / Ófeigur Sigurðsson / Óskar Árni Óskarsson 

Stine Pilgaard / Kim Stanley Robinson / Ana María Shua / Steinunn Sigurðardóttir / Timur Vermes / Vilborg Dagbjartsdóttir

Vilborg Davíðsdóttir / Danny Wattin / Yrsa Sigurðardóttir / Þórdís Gísladóttir / Þórunn Erlu- og Valdimarsdóttir

kynntu þér dagskrána á www.bokmenntahatid.is

Bókmenntahátíð '15
veisla fyrir lesendur í iðnó og norræna húsinu 9. – 12. september
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þennan fræga útlaga snúið á hvolf í 
magnaðri nýrri leiksýningu, sem hefur 
nú þegar slegið í gegn beggja vegna 
Atlantshafsins.

Tónlist
Hvað?  Tónleikar Notus-tríó
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hannesarholt
Notustríó hefur starfað saman undan
farin 6 ár og samanstendur af Pamelu De 
Sensi þverflautu, Martin Frewer víólu og 
Ingunni Hildi Hauksdóttur píanó. Helsta 
hugðarefni tríósins er ný íslensk tónlist. 
Síðast lék tríóið á tónleikum Kammer
músíkklúbbsins í mars 2014 við góðar 
undirtektir áheyrenda og gagnrýnenda.

Uppákomur
Hvað?  Frumsýningarpartý – Munstur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kex Hostel

Hljómsveitin Munstur frumsýnir tón
listarmyndband við lagið Tveir fuglar 
í Gym & Tonic salnum á Kexi Hosteli. 
Sveitin spilar einnig nokkur lög. Drykkir 
og léttar veitingar í boði. Aðgangur 
ókeypis.

Hvað?  Móttaka vegna opnunar nýs apps um 
menningu, hagkerfi og náttúru á Suðurlandi.
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listasafn Árnesinga
Wendy Brawer, stofnandi Green Map 
System (greenmap.org), heldur fyrir
lestur um grænkortagerð sem tæki til 
grænvæðingar heimsins.

Hvað?  Magnús Gestsson opnar Gallerí Gest 
með verki eftir Hörpu Björnsdóttur
Hvenær?  15.15

Hvar?  Iðnó, Vonarstræti 3
Verkið tengist sýningu Hörpu, Plánet
urnar, sem nú stendur yfir í Iðnó. Gallerí 
Gestur er taska sem Magnús hefur ávallt 
með og opnar þar sem hann drepur 
niður fæti.

Hvað?  Leiðsögn um sýninguna Bláklædda 
konan
Hvenær?  14.00
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Beinafræðingurinn Joe W. Walser III 
veitir leiðsögn um sýninguna Bláklædda 
konan. Sýningin byggir á nýjum rann
sóknum vísindamanna á beinum og 
gripum landnámskonu sem fannst árið 
1938 í gröf á Austurlandi en niðurstöð
urnar geta gefið okkur svör um aldur 
konunnar og hvaðan hún kom.
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Spennandi viðburðir verða í Þjóð-
minjasafninu um helgina.



07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Kalli á þakinu
08.05 Villingarnir
08.30 Tommi og Jenni
08.50 Mamma Mu
09.00 Með afa
09.10 Latibær
09.20 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn
09.35 Mæja býfluga
09.45 Stóri og Litli
09.55 Víkingurinn Vic
10.05 Lína langsokkur
10.25 Kalli kanína og félagar
10.50 Ærlslagangur Kalla kanínu og 
félaga
11.10 Victorious
11.35 Planet's Got Talent
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Hjálparhönd
14.15 Á uppleið
14.45 Lýðveldið
15.15 Grantchester
16.00 Masterchef USA
16.45 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Modern Family
19.35 Hysteria  Rómantísk gaman-
mynd.
21.15 Fury
23.30 Fatal Instinct  Spennumynd frá 
2014.
01.05 The Burning Plain
02.50 Our Idiot 
Brother
04.20 Redemption

Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suður-
land
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

Modern Family  
kl. 19.15

krakkaStöðin

 |  19:35
Á UPPLEIÐ
Gestur Sindra í næsta þætti er Helen María Ólafsdóttir, 
ráðgjafi og sérfræðingur á sviði öryggis- og dómsmála hjá 
Sameinuðu þjóðunum. Hún hefur búið í Afganistan, 
Sri Lanka, Jórdaníu og víðar en býr nú í New York.

 | 20:00
GRANTCHESTER
Hörkuspennandi breskir 
þættir sem fjalla um flókin 
sakamál í bænum 
Grantchester á sjötta áratug 
síðustu aldar.

 | 19:10
PLANET’S GOT TALENT
Eftirminnilegustu atriðin úr 
Got Talent þáttunum um víða 
veröld.

 | 20:50
RIZZOLI & ISLES
Stórskemmtilegir þættir þar 
sem lögreglukonan Jane 
Rizzoli og Maura Isles réttar-
meinafræðingur leysa hina 
flóknustu glæpi í sameiningu.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 22:20
X COMPANY
Hörkuspennandi þættir um 
hóp ungra njósnara í seinni 
heimsstyrjöldinni sem allir 
eru með sérstaka hæfileika 
sem nýtast í stríðinu.

 | 21:00
GREY’S ANATOMY
Vinsælir dramaþættir sem 
gerast á skurðstofu á Grey 
Sloan spítalanum þar sem 
starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar.

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

 | 22:00
CLOUD ATLAS
Mögnuð mynd með einvala
liði leikara á borð við 
Tom Hanks, Halle Berry og 
Hugh Grant. 

13.50 Premier League 2015/2016
16.40 Junior Masterchef Australia
17.25 World's Strictest Parents
18.25 One Born Every Minute
19.15 Cougar Town
19.35 The Listener
20.20 X Factor UK
21.20 X Factor UK
22.20 Bob's Burgers
22.45 American Dad
23.10 Damages  
00.05 Man Vs. Cartoon
00.50 Angry Boys  
01.20 Wilfred
01.45 Cougar Town
02.05 The Listener
02.50 Damages
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.10 Anchorman . The Legend of Ron 
Burgundy
09.45 Algjör Sveppi og leitin að Villa
11.05 Forrest Gump  Sexföld Óskars-
verðlaunamynd um hinn einfalda en 
einlæga Forrest Gump sem á hetju-
legan hátt ferðast um 40 ára sögu eftir-
stríðsáranna í Bandaríkjunum og tekst 
alltaf einhvern veginn að vera þar sem 
sögulegir atburðir eiga sér stað. 
13.25 The Truth About Cats and Dogs
15.05 Anchorman. The Legend of Ron 
Burgundy
16.40 Algjör Sveppi og leitin að Villa
18.00 Forrest Gump
20.20 The Truth About Cats and Dogs 
 Hver er sannleikurinn um hunda og 
ketti? 
22.00 The Food Guide To Love
23.35 Apollo 18
01.00 Liberal Arts
02.35 The Food Guide To Love07.00 Áfram Diego, áfram!

07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Tommi og Jenni
07.55 UKI
08.00 Brunabílarnir
08.22 Lukku láki
08.47 Elías
09.00 Ævintýri Tinna
09.25 Latibær
09.47 Zigby
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá  
Madagaskar
10.45 Doddi litli og Eyrnastór
10.55 Hókus Pókus
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Tommi og Jenni
11.55 UKI
12.00 Brunabílarnir
12.22 Lukku láki
12.47 Elías
13.00 Ævintýri Tinna
13.25 Latibær
13.47 Zigby
14.00 Dóra könnuður Dóra
14.24 Mörgæsirnar frá  
Madagaskar
14.45 Doddi litli og Eyrnastór
14.55 Hókus Pókus
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Tommi og Jenni
15.55 UKI
16.00 Brunabílarnir
16.22 Lukku láki
16.47 Elías
17.00 Ævintýri Tinna
17.25 Latibær
17.47 Zigby
18.00 Dóra  
könnuður
18.24 Mörgæs - 
irnar frá  
Madag askar
18.45 Doddi litli  
og Eyrnastór
18.55 Hókus  
Pókus

07.00 Morgunstundin okkar 
07.08 Kóalabræður 
07.18 Kalli og Lóa 
07.30 Pósturinn Páll 
07.45 Eðlukrúttin 
07.56 Veistu hvað ég elska þig mikið? 
08.07 Músahús Mikka 
08.30 Úmízúmí 
08.53 Babar 
09.16 Kata og Mummi 
09.27 Kafteinn Karl 
09.40 Vísindahorn Ævars 
09.50 Lettland - Slóvenía 
11.50 Menningin 
12.10 Landakort 
12.20 Grikkland - Belgía 
14.15 Útsvar 
15.20 Saga klofinnar borgar 
16.10 Landakort 
16.20 Spánn - Pólland 
18.15 Táknmálsfréttir 
18.25 Landakort 
18.30 Best í Brooklyn 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Saga af strák 
20.05 The Hundred-Foot Journey 
22.10 EM stofa 
22.30 The Brothers Grimm 
00.25 Morðingi og lygar 
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.55 Dr. Phil
11.35 Dr. Phil
12.15 Dr. Phil
12.55 Bundesliga Weekly
13.25 Bayern München - Augsburg
15.20 Parks & Recreation
15.45 Playing House  Bandarísk 
gamanþáttaröð um tvær æskuvin-
konur sem hafa brallað ýmislegt í 
gegnum tíðina en nú takast þær á við 
stærsta ævintýrið til þessa. Að ala 
upp barn saman.
16.10 Men at Work
16.30 Psych
17.15 Scorpion
18.00 Jane the Virgin
18.45 The Biggest Loser
19.30 The Biggest Loser
20.15 Mickey Blue Eyes
22.00 What If  Rómantísk kvikmynd 
frá 2013 með Daniel Radcliffe og Zoe 
Kazan í aðalhlutverkum. Wallace er 
brenndur eftir mörg misheppnuð 
ástarsambönd og ákveður að hætta 
að leita að ástinni. Þegar hann kynnist 
Chantry ná þau strax vel saman en 
hún er í sambúð með öðrum manni. 
Leikstjóri er Michael Dowse. Bönnuð 
börnum.
23.40 Groundhog Day
01.25 Allegiance
02.10 CSI
02.55 Mickey Blue Eyes
04.40 Pepsi MAX tónlist

18.10 Strákarnir
18.40 Friends
19.05 The New Girl
19.30 Modern Family
19.50 How I Met Your Mother
20.15 Stelpurnar 
20.40 Gatan mín
21.00 Grey's Anatomy
21.45 Life's Too Short
22.15 The Mentalist
22.55 Anna Pihl
23.40 Crossing Lines
00.30 Stelpurnar
00.50 Gatan mín
01.10 Life's Too Short  
01.40 The Mentalist
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.15 Kýpur - Belgía
10.55 Demantamótaröðin - Brussel
12.55 Fram - Víkingur Ó. Bein út-
sending
15.05 Arionmótið
15.45 Meistaradeild Evrópu
16.15 Evrópudeildin - fréttaþáttur
17.05 Euro 2016 - Markaþáttur
17.55 La Liga Report
18.25 Atletico Madrid - Barcelona 
Bein útsending
20.30 Espanyol - Real Madrid
22.10 UFC Now 2015
23.00 Juventus - Chievo Verona
00.40 Atletico Madrid - Barcelona

08.55 Reading - Ipswich 
10.35 PL Match Pack 2015/2016 
11.05 Premier League Preview 
2015/2016 
11.35 Everton - Chelsea Bein út-
sending 
13.50 Arsenal - Stoke Bein útsending 
16.00 Markasyrpa 
16.20 Man. Utd. - Liverpool Bein út-
sending 
18.30 Crystal Palace - Man. City 
20.10 Watford - Swansea 
21.50 WBA - Southampton 
23.30 Norwich - Bournemouth

08.00 The Open Championship 
11.00 European Tour 2015 
15.00 Golfing World 2015 
15.50 PGA Tour 2015 - Highlig 
16.45 Inside The PGA Tour 2015 
17.10 European Tour 2015 
21.10 Golfing World 2015 
22.00 Champions Tour Highlights 
22.55 2014 FedExCup Playoffs Official

Latibær  
kl. 09.25
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MONACO tungusófi
Stærð: 291X168cm
Verð: 238.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 178.500,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: lau: 10.00 - 16.00  sun: 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

COSTA hornsófi
Stærð: 310X180cm
Verð: 235.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 188.000,-

STÓLL 234 
Verð: 15.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 11.130,-

MYND
Stærð: 65X55cm

ÚTSÖLUVERÐ: 1.950,-

CODY stóll
Verð: 17.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 12.530,-

VANCOUVER glerskápur
Breidd: 168cm
Verð: 265.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 198.750,-

GLERBORÐ –hvítt háglans
Stærð: 180X100cm
Verð: 98.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 73.500,-

 -20%

 -25%

 -50%

 -30%

 -30%

 -25%

 -25%

 -25%

 -25%

LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR 20-50% AFSLÁTTUR

MOBI sófaborð 
spónlagður askur
Stærð: 120X60cm
Verð: 39.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 29.250,-

ATLAS tungusófi
Stærð: 292X173cm
Verð: 253.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 189.750,-

PALMER tungusófi 
Stærð: 316X174cm
Verð: 253.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 189.750,-

 -25%

MOBI TV skenkur
Breidd: 195cm –spónlagður askur
Verð: 109.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 65.400,-  -40%



Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suður-
land
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn
Sport 2

Sport

krakkaStöðin

 
18.20 Strákarnir 
18.45 Friends 
19.10 The New Girl 
19.30 Modern Family 
19.55 How I Met Your Mother 
20.20 Viltu vinna milljón? 
21.00 Grey's Anatomy 
21.45 Twenty Four 4 
22.30 Anna Pihl 
23.10 Crossing Lines 
00.00 Sisters 
00.45 Hostages 
01.30 Viltu vinna milljón? 
02.10 Twenty Four 4 
02.55 Anna Pihl 
03.35 Crossing Lines 
04.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Morgunstundin okkar 
07.08 Kóalabræður 
07.18 Kalli og Lóa 

07.30 Lundaklettur 
07.37 Sara og önd 
07.44 Kosmó 
08.05 Hæ Sámur 
08.12 Elías 
08.23 Sigga Liggalá 
08.36 Kúlugúbbarnir 
09.00 Disneystundin 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.28 Sígildar teiknimyndir 
09.35 Landakort 
09.45 Landakort 
09.50 Króatía - Tékkland (EM í 
körfubolta karla)  Bein útsending frá 
leik Króatíu og Tékklands í 16-liða 
úrslitum í lokakeppni Evrópumótsins 
í körfubolta.
11.50 Íþróttaafrek sögunnar 
12.20 Serbía - Finnland (EM í körfu-
bolta karla)  Bein útsending frá leik 
Serbíu og Finnlands í 16-liða úrslitum 
í lokakeppni Evrópumótsins í körfu-
bolta.
14.15 Falið lífríki – Snjáldurmýs 
15.05 Eðlisávísun kattarins 
16.00 Saga af strák 
16.20 Ísrael - Ítalía (EM í körfubolta 
karla)  Bein útsending frá leik Ísraels 
og Ítalíu í 16-liða úrslitum í loka-
keppni Evrópumótsins í körfubolta.
18.15 Táknmálsfréttir 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Landinn 
20.10 Öldin hennar 
20.20 Poldark 
21.20 Falskur fugl 
22.40 EM stofa 
00.50 Kynlífsfræðingarnir 
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
10.35 Dr. Phil 
11.15 Dr. Phil 
11.55 The Biggest Loser 
12.40 The Biggest Loser 
13.25 Hoffenheim - Werder Bremen 
15.20 Reckless 
16.00 Bachelor Pad 
17.30 Top Chef 
18.15 Parks & Recreation 
18.40 The Office 
19.00 Top Gear USA 
19.50 The Odd Couple 
20.15 Psych 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 Secrets and Lies 
22.30 Hannibal 
23.15 The Walking Dead 
00.05 Rookie Blue 
00.50 State Of Affairs 
01.35 Law & Order. Special Victims 
Unit 
02.20 Secrets and Lies 
03.05 Hannibal 
03.50 Pepsi MAX tónlist

08.40 Íslenska 1. deildin 
10.25 Ítalski boltinn 2015/2016 
12.30 Meistaradeild Evrópu - fré 
13.00 Spænski boltinn 2015/2016 
14.45 Spænski boltinn 2015/2016 
16.30 Pepsí deildin 2015 (FH - ÍBV) 
 Bein útsending frá leik FH og ÍBV í 
Pepsí-deild karla.
19.10 Ítalski boltinn 2015/2016 
21.00 Pepsímörkin 2015 
22.15 MotoGP 2015 
23.35 Ítalski boltinn 2015/2016

09.00 Premier League 2015/2016 
10.40 Premier League 2015/2016 
12.20 (Sunderland - Tottenham) 
 Bein útsending frá leik Sunderland og 
Tottenham Hotspur í ensku úrvals-
deildinni.
14.50 (Leicester - Aston Villa) 
 Bein útsending frá leik Leicester City 
og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.
17.00 Pepsí deildin 2015 (FH - ÍBV) 
 Bein útsending frá leik FH og ÍBV í 
Pepsí-deild karla.
19.10 Premier League 2015/2016 
21.00 Pepsímörkin 2015 
22.15 Premier League 2015/2016 
23.55 Premier League 2015/2016

17.25 Who Do You Think You Are 
18.10 One Born Every Minute 
19.00 Cristela 
19.20 Last Man Standing 
19.45 Bob's Burgers 
20.10 American Dad 
20.30 Man Vs. Cartoon 
21.15 Angry Boys 
21.45 Wilfred 
22.05 Drop Dead Diva 
22.50 No Ordinary Family 
23.35 Strike Back 
00.20 Bob's Burgers 
00.45 American Dad 
01.05 Man Vs. Cartoon 
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Brúðubíllinn 
07.36 Strumparnir 
08.00 Ævintýraferðin 
08.10 Latibær 
08.35 Doddi litli og Eyrnastór 
08.45 UKI 
08.50 Elías 
09.00 Víkingurinn Vic 
09.15 Zigby 
09.30 Tommi og Jenni 
09.50 Töfrahetjurnar  
10.05 Ben 10 
10.25 Ninja-skjaldbökurnar 
10.50 Ofurhetjusérsveitin 
11.35 iCarly 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 X Factor UK 
14.40 X Factor UK 
15.40 Margra barna mæður 
16.15 Matargleði Evu 
16.55 60 mínútur 
17.40 Eyjan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Planet's Got Talent (6.6)
 Frábærir þættir þar sem sýnd verða 
eftirminnilegustu atriðin út Got Tal-
ent-þáttunum um víða veröld og þar 
á meðal er Jón töframaður úr Ísland 
Got Talent. Kynnir er Warwick Davis.
19.40 Á uppleið 
20.10 Grantchester 
21.00 Rizzoli & Isles 
21.45 The Third Eye 
22.35 X Company 
23.20 60 mínútur 
00.05 Show Me A Hero 
01.00 Orange is the New Black 
01.50 Beautiful Boy 
03.25 The Mentalist 
04.05 Hostages 
04.50 Á uppleið 
05.15 Planet's Got Talent 
05.40 Fréttir

07.50 Mom's Night Out 
09.30 10 Years 
11.10 Multiplicity 
13.10 Night at the Museum. Battle of 
the Smithsonian 
14.55 Mom's Night Out 
16.35 10 Years 
18.15 Multiplicity 
20.15 Night at the Museum. Battle of 
the Smithsonian 
22.00 Cloud Atlas 
00.50 Red 
02.40 Dead Man Walking 
04.40 Cloud Atlas

07.00 Ævintýri 
Tinna 
07.25 Latibær 
07.47 Zigby 
08.00 Dóra könn-
uður 
08.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 
08.55 Hókus Pókus 
09.00 Áfram Diego, 
áfram! 
09.24 Svampur 
Sveinsson 
09.49 Tommi og 
Jenni 
09.55 UKI 
10.00 Brunabílarnir 
10.22 Lukku láki 
10.47 Elías 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.25 Latibær 
11.47 Zigby 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
12.45 Doddi litli og Eyrnastór 
12.55 Hókus Pókus 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Tommi og Jenni 
13.55 UKI 
14.00 Brunabílarnir 
14.22 Lukku láki 
14.47 Elías 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.25 Latibær 
15.47 Zigby 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 
16.55 Hókus Pókus 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Tommi og Jenni 
17.55 UKI 
18.00 Brunabílarnir 
18.22 Lukku láki 
18.47 Elías 
19.00 Arthúr 2  Gullfallegt og 
spennandi ævintýri úr smiðju Lucs 
Besson um Arthúr sem snýr aftur 
í heim Mínimóanna með ömmu 
sinni, til að heimsækja afa sinn. 
Þá fær hann neyðarkall frá Selenu 
prinsessu sem býr við stöðugar 
árásir frá Maltasar. 

08.00 PGA Special: In the Spotlight 
08.45 Golfing World 2015 
09.35 PGA Tour 2015- Highlights 
10.30 US Open 2015 
15.30 Golfing World 2015 
16.20 Deutche Bank Championship 
21.20 LPGA Tour 2015

Tommi og Jenni 
kl. 09.49
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byko.is
AuðvelT að versla á byko.is

sendum út um allt land

5.925kr.
38910099    
Almennt verð: 9.875 kr.

Járnhilla 180x100x60/30 cm.

19.925kr.
74807516    
Almennt verð: 34.795kr.

EINHELL iðnaðarryksuga  
TE-VC 1925, 25 l tankur, 
fyrir blautt og þurrt.

VIKO tvöfaldur tengill í dós.
54428056

VIKO rakaheldur 
tengill og rofi.
54428581

VIKO rakaheldur 
tvöfaldur tengill, drapp.
54428513

VIKO raka-
heldur rofi.
54428501

VIKO rakaheldur 
tengill, ljósgrár.
54428508

VIKO samrofi.
54428004

VIKO dimmer 600W.
54428020

VIKO tengill.
54428042
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KLÆÐUM AF OKKUR HAUSTIÐ

VIKO rakaheldur 

25%
afslátturafsláttur

RAFLAGNAEFNI

4 l.

4.995kr.
86620040-3737 
Almennt verð: 5.965 kr.

KÓPAL glitra innimálning,
gljástig 10, allir litir, 4 l.FRÁBÆRT 

VERÐ

Sterk og 
góð kerrA

Þolir 175 kg.

Bílkerra, 1520x1200x310 mm.  
Burðargeta 550 kg.

135.995kr.
79290121         
Almennt verð 169.995 kr.

100% 
MERINOULL

Allar kerrur eru með LED ljósum og 
heitgalvaniseraðar.

40%
afsláttur 

40%
afsláttur 

20%
afsláttur 

20%
afsláttur 

mikið úrval af 

prjónagarni

2.395kr.
93460010-25
Almennt verð: 2.995 kr.

Regngalli PVC/nylon,
stærðir M-XXL.

20%
afsláttur 

þú færð íslenskA 
lopaNN hjá okkur

Regnfatnaður

Ullarnærföt

Húfur, sokkaR 

og vettlingar

Stígvél og gúmmískór

Softshell jakkar



Kynningarfundur og undirbúnings-
námskeið vegna löggildingarprófa 
fyrir dómtúlka og  skjalaþýðendur

Löggildingarpróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur verða haldin 15. og 
16. febrúar 2016, að undangengnu kynningar- og undirbúningsnám-
skeiði á vegum Þýðingarseturs Háskóla Íslands. Kynningarfundur fyrir 
þá sem hyggjast þreyta löggildingarpróf verður haldinn mánudaginn  
14. september n.k. kl. 16:00 í stofu 210 í Stapa (áður Félagsstofnun 
stúdenta) við Hringbraut, Reykjavík.  Undirbúningsnámskeið fer fram 
í stofu A052 í kjallara Aðalbyggingar Háskóla Íslands laugardagana  
26. september, 17. október, 31. október og 21. nóvember n.k. kl. 10 - 16.  
Próftökum er skylt að sækja undirbúningsnámskeiðið, nema þeir hafi 
áður þreytt prófin.

Umsóknir á eyðublöðum sem fást hjá Sýslumanninum í Vestmanna- 
eyjum og á vefnum www.syslumenn.is skulu berast Sýslumanni-
num í Vestmannaeyjum, Heiðarvegi 15, 900 Vestmannaeyjum eða  
rafrænt á netfangið skjalathydendur@syslumenn.is, í síðasta lagi þann 
24. september n.k.   Prófgjald fyrir þá sem taka prófið í fyrsta sinn í 
báðar áttir er 160.000 kr. en 120.000 kr. fyrir þá sem taka prófið aðeins 
í aðra áttina eða eru að endurtaka prófið. Prófgjaldið skal greiða inn á 
reikning embættisins nr. 0582-26-2, kt. 490169-7339 í síðasta lagi þann  
1. október n.k. og skal staðfesting á greiðslu fylgja umsóknum eða sendast  
sérstaklega á ofangreint netfang.  Námskeiðsgjald er innifalið í próf-
gjaldi.   Nánari upplýsingar veitir Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum í 
síma 458 2900 og á netfanginu skjalathydendur@syslumenn.is.

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum,
9. september 2015.

„Ég er ótrúlega spenntur yfir að 
koma. Þegar ég var ungur maður las 
ég Íslendingasögur og þær áttu stóran 
stað í huga mínum í mörg ár. Ég las 
Laxdælu og Egils sögu og ég ætla að 
lesa einhverja af þeim í fluginu til 
Reykjavíkur,“ segir Cronenberg léttur 
í lund.

Hann hefur verið iðinn við kolann 
og leikstýrt tuttugu og einni mynd í 
fullri lengd auk fjölda annarra leik
stjórnarverkefna á borð við auglýs
ingar, stuttmyndir og sjónvarpsseríur. 
Hann skapaði sér nafn sem konungur 
líkamlegs hryllings, eða Barón blóðs
ins, með myndum á borð við The Fly 
sem kom út árið 1986 og Dead Ringers 
sem kom út árið 1988, en myndir hans 
fara gegn hefðbundnum frásagnarstíl 
og fjalla oft á tíðum á myrkran hátt 
um eðli mannsins. Einnig hefur hann 
hlotið fjölda verðlauna á ferlinum 
og mun hljóta heiðursverðlaun RIFF 
fyrir æviframlag sitt til kvikmynda
listarinnar. Þrátt fyrir þennan farsæla 
feril segir hann það þó ekki alltaf hafa 
verið á stefnuskránni að gerast kvik
myndagerðarmaður.

Kvikmyndagerðin nánast slys
„Ég hélt alltaf að ég yrði skáldsagna
höfundur ef ég á að vera hreinskilinn. 
Í fyrra gaf ég út mína fyrstu skáldsögu 
og þá fannst mér ég vera að snúa aftur 
á einhvern vettvang sem var mér 
alltaf mjög hugleikinn því ég skrifaði 
mikið þegar ég var ungur. Það að ég 
fór út í kvikmyndagerð var nánast 
slys. Það kom mér á óvart að ég varð 
kvikmyndagerðarmaður en ekki rit
höfundur,“ segir hann og hlær.

Skáldsaga Cronenbergs ber nafnið 
Consumed og hlaut hún góðar við
tökur og hefur verið þýdd á fjölda 
tungumála.

„Einhverjum fannst að ég ætti að 
gera mynd upp úr skáldsögunni. Ég 
hélt fyrst um sinn að ég hefði áhuga 
á að gera það en hætti svo við. Ég 
skrifaði söguna og það er nóg, en ef 
einhver annar vill gera mynd eða 
sjónvarpsseríu úr henni þá er það 
fínt. Það er kannski of nálægt manni 
og of kunnuglegt, eins og að endur
taka sig. Ég vil gera hluti sem halda 
mér áhugasömum.“

Leikstjórinn  verður líkt og áður 
segir heiðursgestur á RIFF í ár og 
verður maraþonsýning á myndunum 
Rapid frá árinu 1977, Brood frá árinu 
1979 og The Fly frá árinu 1986 föstu
dagskvöldið 25. september og einnig 
tekur leikstjórinn þátt í meistara
spjalli á vegum hátíðarinnar.

Barón blóðsins festist
Cronenberg er hrifinn af kvik
myndahátíðum og segir oft einstaka 
stemningu kvikna, einnig fagnar 
hann auknum fjölda hátíða um 
heim allan. „Kvikmyndahátíðir eru 
mjög mikilvægar, sum af áhugaverð
ustu kvikmyndaverkunum er bara 
hægt að sjá á kvikmyndahátíðum. 
Það er mjög mikið af kvikmynda
hátíðum í heiminum núna en það 
eru ekki mörg ár síðan þær voru bara 
nokkrar,“ segir hann og heldur áfram: 
„Hátíðirnar færa saman fólk sem er 
virkilega spennt fyrir kvikmyndum. 
Þar er mikil ástríða og umræður sem 
er yndisleg upplifun.“

Þótt hann sé oft nefndur Barón 
blóðsins segir Cronenberg það ein
faldlega viðurnefni sem festist við 
hann snemma á ferlinum. „Á þessum 
tíma var ég eingöngu að gera hryll
ingsmyndir og var að keppa við John 
Carpenter og fleiri. Við vorum allir að 
leita leiða til þess að draga athygli að 

okkur. Ég myndi nú ekki segja að ég 
skilgreini mig svona í dag en nafnið 
virðist hafa fest við mig,“ segir hann 
og hlær góðlátlega.

Þó að mörgum renni sjálfsagt kalt 
vatn milli skinns og hörunds þegar 
þeir horfa á myndir á borð við The 
Fly  þá segist Cronenberg þó að í 
þeim öllum  megi  finna einhvers 
konar húmor.

„Mér finnast allar myndirnar 
mínar á einhvern hátt  fyndnar. Ég 
get ekki ímyndað mér lífið á húm
ors. Þær eru kannski ekki fyndnar á 
kaldhæðinn hátt eins og Scream en 
fyndnar á raunverulegan máta og 
húmorinn kemur einhvers staðar 
djúpt úr innviðum myndarinnar." 
gydaloa@frettabladid.is

Getur ekki ímyndað sér húmorslaust líf
David Cronenberg er einn þekktasti leikstjóri okkar tíma og hefur leikstýrt fjölda klassískra kvikmynda. Hann 
segir það hafa komið á óvart að hann varð kvikmyndagerðarmaður og getur ekki ímyndað sér lífið án húmors.

Það að éG fór út 
í kvikmyndaGerð 

var nánast slys. Það kom 
mér á óvart að éG varð 
kvikmyndaGerðarmaður en 
ekki rithöfundur.
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Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
 ICELAND, ENGIHJALLA,  
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

PEPSI OG MUFFIN
Ljúffeng tvenna sem er alltaf góð

FRÁBÆRT 
TVENNU-
TILBOÐ

PEPSI EÐA PEPSI MAX
OG MUFFIN

249



Menntaskólinn  
við HaMraHlíð
stÖðUPróF - PlaCeMent tests 17. 9. 2015

Stöðupróf á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins verða haldin 
17. september kl. 17:00 í Menntaskólanum við Hamrahlíð í eftirtöldum 
tungumálum: albönsku, arabísku, bosnísku, búlgörsku, filipísku (tagalog), 
flæmsku, hollensku, japönsku, ítölsku, kínversku, króatísku, litháísku,  
portúgölsku, pólsku, rússnesku, serbnesku, taílensku, tékknesku, ungversku 
og víetnömsku.

Placement tests (for Secondary School credit) in the following languages  
will be held on september 17th at 5 pm. Placement tests in Albanian, Arabian, 
Bosnian, Czech, Chinese, Croatian, Dutch, Filipino (tagalog), Flemish,  
Hungarian, Italian, Japanese, Lithuanian, Portugese, Polish, Russian,  
Serbian, Thai and Vietnamese.

Frekari upplýsingar / More information - www.mh.is Rektor.

Októberfest Stúdentaráðs Háskóla Íslands er í fullum gangi yfir 
helgina en Fréttablaðið myndaði nokkra vel klædda á fimmtudag-
inn. Hátíðin fer fram í tjöldum og því er mikilvægt að vera í hlýjum 
fötum en það má aldrei gleyma að hugsa líka um útlitið.  

Götutískan

Ívar Vincent  
Smárason

Jakki: Ralph Lauren
Skyrta: Hugo Boss

Peysa: Ralph Lauren
Buxur: Hugo Buss

Skór: Lloyd

Þrándur  
Jóhannsson

Jakki: Barbour
Peysa: Penny
Buxur: Penny

Helga  
Hauksdóttir
Jakki: Monki
Peysa: H&M
Buxur: H&M
Skór: H&M

Jónína  
Sigurðardóttir

Jakki: Retro
Peysa: Vero Moda

Skór: Corner

Guðríður 
 Skarphéðinsdóttir
Jakki: Kolaportið

Kjóll: Zara
Skór: Ebay

á Októberfest

Guðmundur  
Jóhann Guðmundsson

Jakki: Gamall af mömmu
Peysa: Weekday

Buxur: Urban Outfitters
Skór: Nike
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lambalæri 
ferskt 

1.487 
ÁÐUr  1.690 kr/kg

kræsingar & kostakjör

grísa mínútUsteik 
ferskt 

1.469
ÁÐUr 2.449 kr/kg

kartöflUr í laUsU
frÁ frakklandi 

59
kr/kg

franskar kart.
900 gr, coop 

399 
ÁÐUr 489 kr/pk

Tilboðin gilda 10. – 13. september 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

lambahryggUr 
ferskUr  

1.849 
ÁÐUr 2.098 kr/kg

kjúklingUr 
heill, ferskUr 

654 
ÁÐUr 798 kr/kg

svínasnitsel
í raspi, ferskt 

1.319 
ÁÐUr 2.198 kr/kg

-40%

-40%

Nýslátrað!

lambahjörtU 
fersk, vacUmpökkUÐ 

398 
kr/kg

lambalifUr 
fersk, vacUmpökkUÐ 

398 
kr/kg

Nýslátrað!

kínakÁl 
íslenskt 

199 
ÁÐUr 398 kr/kg

-50%

emmess skafís 1l
hnetU/karamellU 

vanillU, súkkUlaÐi

399 
kr/pk

Frábært verð!

Nýslátrað!

Nýslátrað!

HEILSU & LÍFSSTÍLS-
DAGAR 

allt að

 25%
afsláttur 

af lífsstíls &

heilsuVörum

GLÆNÝTT Heilsu&lífstíls-
BlAÐ NeTTÓ!

FULLT 
af frábærum 

TilBoÐum!

ERU Í GILDI
3-13 SEpTEmbER

Frábært verð!



Lífið í  
vikunni
05.09.15 - 
12.09.15

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,  
Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is,  
Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407:  
Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

FÓLK
Við hjá Húsgagna höllinni í 
Reykjavík leitum að hressu 
og þjónustulipru sölufólki 
vegna aukinna umsvifa.

Áhugi á húsgögnum,   
hönnun og skemmtilegu 
fólki æskilegur. 

Umsóknir sendist á
vinna@husgagnahollin.is
Öllum umsóknum verður svarað.

SÖLU
HÚSGAGNAHÖLLIN

Á föstudaginn mun Akureyrarmærin 
Aníta Hirlekar sýna nýjustu fatalínu 
sína fyrir sumarið 2016. Hún var valin 
í „Ones to Watch“ sem velja fjóra fyrir 
hverja tískuviku og fá útvaldir styrk 
til þess að setja upp sína eigin tísku-
sýningu. Aníta útskrifaðist í fyrra 
með mastersgráðu í fatahönnun með 
áherslu á munstur úr einum virtasta 
tískuháskóla heims, Central Saint 
Martins. Hún sýndi útskriftarlínu sína 
á tískuvikunni í fyrra þannig að hún 
veit út í hvað hún er að fara.

„Það kom mér mjög á óvart að ég 
hlyti styrkinn og hvað þau voru áhuga-
söm um að ég myndi sýna hjá þeim. 
Þetta var mjög mikil hvatning fyrir mig 
til þess að byrja að framleiða nýja línu 
en Nýsköpunarsjóður Norðurlands er 
líka að styrkja mig. Sýningin er á föstu-
daginn og það er allt brjálað að gera í 
undirbúningnum. Sýningin verður í 
Covent Garden í London og svo eftir 
á verða fötin í sýningarrými þar sem 
kaupendur frá hinum ýmsu verslunum 
skoða og jafnvel kaupa inn.“

Aníta vann alla línuna á Akureyri en 
efnin sem hún notar eru sérframleidd 
í Japan fyrir hana. „Þetta hefur gengið 
rosalega vel. Ég hitti framleiðendurna 

í London og svo erum við búin að 
vera í tölvupóstsamskiptum. Línan er 
framlenging á útskriftarlínunni minni. 
Efnin eru rosalegar andstæður, þykkt 
efni á móti mjög þunnu. Ég nota hreyf-
inguna til þess að fá meiri dramatík en 
sniðin eru kvenleg og frekar elegant.“

Eftir að hafa verið búsett í London 
í þónokkur ár þá ákvað hún að flytja 
heim eftir útskrift en hún er þó með 
mikla reynslu í farteskinu. „Ég hann-
aði tösku fyrir tískumerkið Bvlgari 
sem var mjög dýrmæt reynsla og svo 
hef ég líka verið að hanna fyrir Ashish 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.“

Það er allt að smella saman fyrir 
tískusýninguna á föstudaginn en 
Aníta hefur áður sett upp sýningu 
þegar hún útskrifaðist. „Mér finnst ég 
þekkja þetta pínu en ég hef bara verið 
í London hingað til. Draumurinn er að 
sýna um allan heim en markhópurinn 
minn kemur alls staðar að. Ég stefni 
ekki á að fjöldaframleiða heldur vil ég 
byggja upp samband við viðskiptavin-
inn. Ég vel fyrirsætur í vikunni en ég fæ 
að ákveða allt sjálf. Ég er að vinna með 
stílista úti sem er að hjálpa mér með 
förðunina og hárið á fyrirsætunum.“ 
gunnhildur@frettabladid.is

Aníta Hirlekar útskrifaðist í fyrra úr Central 
Saint Martins með mastersgráðu í 
fatahönnun. Hún fékk styrk til þess að setja 
upp sína eigin tískusýningu sem fer fram 
næsta föstudag í London.

Útskriftarlína Anítu frá því í fyrra var einstaklega vel heppnuð. 

Sýnir eigin línu á 
tískuvikunni í London

Aníta á framtíðina fyrir sér í tísku-
bransanum en draumurinn er að sýna 
hönnunina um allan heim. 

Þetta er nýtt og 
öðruvíSi fyrir mér. 

Þetta er eitthvað Sem ég hef 
ekki gert áður og er áSkor-
un. mér finnSt Líka gaman að 
vera á LaugardagSkvöLdum, 
Það verða vonandi margir 
Sem geta haft gaman af.
Pétur Jóhann Sigfússon stýrir nýjum 
spurningaþáttum á Stöð 2 í vetur sem 

heita Spilakvöld. Þeir eru gerðir eftir 
erlendri fyrirmynd en í Bandaríkj-

unum heita þeir Hollywood 
Game Night og hafa slegið í 

gegn þar í landi.

StíLiSeraði tayLor Swift
Edda Guðmundsdóttir var alsæl með 
að tónlistarmyndbandið Blanc Space 
með Taylor Swift skyldi hljóta tvenn 
verðlaun á VMA-verðlaunahátíðinni 
í lok ágúst. Edda stíliseraði Taylor í 
myndbandinu en það hefur einmitt 
vakið athygli fyrir að vera einstaklega 
flott og stílhreint. Búseta Eddu breytt-
ist heldur betur þegar hún byrjaði að 
starfa sem stílisti en 
hún flutti upphaflega 
út til þess að gerast 
ballettdansari.

fuccboi-tíSkan gerð upp
Fuccboi-tískan hefur verið áberandi 
hjá ungum íslenskum strákum upp á 
síðkastið. Fréttablaðið talaði við sér-
fræðinga til þess að fræðast betur um 
hvað fælist í því að vera fuccboi. Niður-
staðan var sú að hinn klassíski fuccboi 
gengur í stórum leður-strigaskóm, 
þröngum en klofsíðum buxum, síðum 
bol með leðurermum og er með der-
húfu með áberandi 
lógói.

LandSLiðið fagnar  
eftir Leik
Eftir að hafa tryggt sér sæti á lokakeppni 
EM síðastliðinn sunnudag hélt fótbolta-
landsliðið upp á afrekið með látum. Eftir 
leikinn fóru þeir rakleiðis niður á Ingólfs-
torg þar sem þeir fögnuðu með aðdá-
endum en þar var mikið sungið. Eftir 
það settust þeir að snæðingi í Gamla bíói 
ásamt mökum og starfsmönnum KSÍ. 
Stór hópur aðdáenda 
safnaðist saman fyrir 
utan en Lars Lagerbäck 
ávarpaði hópinn 
og vakti það mikla 
ánægju.

mér finnSt ég Þekkja 
Þetta pínu en ég hef 

Samt bara verið í London 
hingað tiL. draumurinn er 
að Sýna um aLLan heim en 
markhópurinn minn kemur 
aLLStaðar að.
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Úti í Berlín var sameinandi a� að verki sem hjálpaði 
okkur öllum að vaxa.

TAKK FYRIR ÁSTRÍÐUNA OG GLEÐINA!

ALLT ER BJART
FYRIR OKKUR TVEIM“

„



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Í Star Trek var geimverutegund 
sem hét Vúlkanar. Vúlkanar 
voru rökfastir, agaðir en um 
leið tilfinningasnauðir. Vúlk
önum fannst oft eitthvað sem 

mennirnir voru að gera vera „órök
rétt“. Tilfinningar væru órökréttar. 
Ákvarðanir sem byggðust á tilfinn
ingum væru órökréttar.

Ef Vúlkani sæi fólk klappa á 
íþróttaleik þá myndi hann spyrja: 
„Af hverju eruð þið að þessu? Þetta 
er órökrétt.“ Þá myndi mannveran 
útskýra að menn fengju ákveðna 
líkamlega ánægju út úr því að sjá lið 
sitt vinna. Að klappa yki líkurnar því. 
„En af hverju klöppum við þá eftir 
að sigurinn er í höfn? Jú, það er til að 
launa íþróttamönnunum vinnuna. 
Þetta er svona tvíhliða samningur.“

Vúlkaninn myndi segjast skilja 
þetta. Menn klappa á íþróttaleikjum. 
En segjum nú að hann væri svo 
staddur á þýskri járnbrautarstöð og 
sæi þar fólk klappa fyrir flóttamönn
um. Þá myndi hann kannski hugsa: 
„Þetta er órökrétt! Þetta er ekki 
íþróttaleikur! Þetta er flóttamanna
vandi!“ Vúlkaninn myndi svo álykta 
að aðgerðir fólksins væru skaðlegar 
enda byggðar á tilfinningum en ekki 
óflekkaðri rökhyggju.

En það væri samt Vúlkaninn sem 
væri í ruglinu. Það er til margs konar 
klapp. Á Ítalíu klappa menn fyrir 
látnu fólki, ekki til að hvetja hinn 
látna til að deyja meira og flottar, 
heldur til að lýsa virðingu. Þeir sem 
klappa fyrir fólki sem hrakist hefur 
frá heimkynnum sínum eru að sama 
skapi ekki að gera annað en að 
lýsa yfir velþóknun á því fólki sem 
klappað er fyrir.

Matur og húsaskjól skipta máli 
en líka að einhverjum þyki maður 
einhvers virði. Það er vel hægt að 
gagnrýna það fyrirkomulag sem ýtir 
mönnum út í gúmmíbáta, án þess að 
þurfa að hnýta í þá sem lítið hafa um 
það fyrirkomulag að segja en reyna 
þó að láta hrjáðu fólki líða eins og 
það sé velkomið. Því auðvitað er það 
fallegt. Og mennskt.

Vúlkani 
misskilur klapp

Pawels  
Bartoszek

Bakþankar

Einelti
er ógeð

Leggðu þitt af mörkum!

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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