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Börn efnaminni foreldra lentu frekar í svokölluðum 
tossabekkjum sem voru við lýði á Íslandi um árabil. 
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Reykjavík Stjórn Reykjavíkurborgar 
ákvað að kaupa 51 heyrnartól fyrir 
starfsmenn sína að upphæð 1.642.480 
krónur fyrir skömmu til að tryggja 
vinnufrið starfsmanna. Brugðið var 
á það ráð að opna vinnurými með 
tilheyrandi umhverfishljóðum og 
truflunum fyrir starfsfólk. Halldór 
Halldórsson, oddviti Sjálfstæðis
flokksins, segir þetta dæmi um for
gangsröðun meirihluta borgarinnar.

„Þetta er í raun í takt við annað 
sem maður er að sjá varðandi rekstur 
borgarinnar á þessu kjörtímabili. 
Við höfum ítrekað bent á brota
lamir í rekstrinum. Hér þarf að fara 
dýrustu leiðina að því markmiði 
að tryggja starfsmönnum Ráðhúss
ins vinnufrið,“ segir Halldór. „Við 
höfum sent fyrirspurn um kostnað 
við breytingar Ráðhússins og því 
vonum við að þessi upphæð verði 
einnig talin með.“

Fram kemur í svari Reykjavíkur
borgar við fyrirspurn Fréttablaðsins 
að þessi kaup séu til þess að tryggja 
viðunandi vinnuumhverfi fyrir starfs
fólk Ráðhússins. „Misjafnt er eftir 
staðsetningu vinnurýma í húsi hversu 
mikið ónæði er vegna umgangs og 
umhverfishljóða. Í mörgum til
fellum voru valin heyrnartól út 
frá því hversu vel þau útiloka 
umhverfishljóð en mikill 
erill er í sumum vinnurým
um í Ráðhúsinu auk þess sem 
stöðugt hefur verið unnið að 
breytingum og viðhaldi í hús
inu undanfarið eitt og hálft ár 
með tilheyrandi umhverfis
hljóðum,“ segir í svari 
borgarinnar.

Keypt voru átta 
heyrnartól fyrir 
a t v i n n u m á l a 

deild, tíu fyrir mannréttindaskrif
stofu borgarinnar, þrenn fóru til 
borgarlögmanns, 13 til borgarritara 
og skrifstofu borgarstjóra, tíu fóru á 
upplýsinga og vefdeild, fern til skrif
stofu borgarstjórnar og loks þrenn 
heyrnartól til skrifstofu eigna og 
atvinnuþróunar. Heildarkostnaður 

við þetta er rúmar 1,6 milljónir 
króna.

Ástæður skipulagsbreyt
inganna í Ráðhúsinu eru að 

ná meira flæði milli starfs
fólks. Nú vinni margir starfs

menn Ráðhússins í opnu rými. 
„Starfsfólk starfar betur sem 

liðsheild, upplýsingaflæði 
á milli starfsmanna 

verður greiðara, 

starfsfólk einangrast síður og starfs
andi verður oft betri, lægri þrösk
uldur verður á samskiptum á milli 
starfsmanna þegar aðstoð vantar og 
hópurinn nær þar af leiðandi betri 
árangri auk fleiri þátta,“ segir í svari 
Reykjavíkurborgar. 
sveinn@frettabladid.is

Veður

Norðankaldi og él í dag, en víða léttskýjað 
syðra. Talsvert frost.  Sjá Síðu 24

Glowie glóði á Hlustendaverðlaununum

Betri ferð

- vita.is

fyrir betra verð

Sólarferðir 
fjölskylduparadísin Calpe 

10., 17.og 20. maí.

Verð frá

69.900 kr.

Á mann m.v  2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð á Ambar 
Beach í 7 nætur.

Reykjavík greiðir 1,6 
milljónir í heyrnartól
Opin vinnurými Ráðhúss Reykjavíkur kalla á kaup á dýrum heyrnartólum. Alls 
voru 51 heyrnartól keypt fyrir rúmar 1,6 milljónir króna. Halldór Halldórsson, 
oddviti Sjálfstæðisflokksins, furðar sig á forgangsröðun meirihlutans í borginni.

Starfsmenn Ráðhússins geta nú unnið í friði fyrir hávaða. FRéttablaðið/GVa

Dagur B. Eggertsson 
Borgarstjóri

Hér þarf að fara 
dýrustu leiðina að 

því markmiði að tryggja 
starfsmönnum Ráðhússins 
vinnufrið.
Halldór Halldórsson 
borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins

ÞýSkaland Gistiheimili fyrir flótta
menn í bænum VillingenSchwenn
ingen í Þýskalandi var rýmt eftir að 
virk handsprengja fannst fyrir utan 
það í gærmorgun.

Pinni handsprengjunnar hafði 
verið fjarlægður en sprengjan sprakk 
þó ekki.

Heiko Maas, dómsmálaráðherra 
Þýskalands, sagði árásina nýtt stig 
haturs og ofbeldis. Bregðast þurfi við 
áður en einhver láti lífið.

Fleiri en þúsund árásir voru gerðar 
á aðsetur flóttamanna á síðasta ári, 
fjórum sinnum fleiri en árið 2014. Í 
langflestum tilvikum var um að ræða 
árásarmenn úr röðum öfgahægri
manna.

1,1 milljón manns sótti um hæli í 
Þýskalandi í fyrra en stjórnvöld ætla 
að freista þess að minnka ásóknina 
með því að bæta ríkjum á lista þeirra 
landa sem talið er öruggt að senda 
flóttamenn til. – srs

Hentu sprengju 
í flóttamenn

neytenduR „Meira en önnur hver 
barnaflík var keypt erlendis í fyrra,“ 
sagði Finnur Árnason, forstjóri 
Haga, á morgunfundi Ímarks í gær.

Hagar gerðu könnun á fata
kaupum Íslendinga sem sýnir meðal 
annars að Íslendingar kaupa hvers
dagsfatnað í auknum mæli erlendis 
– hækkunin er tæplega sjö pró
sentustig á milli ára.

„Tollar féllu niður af fatnaði um 
áramót, sem ætti að hafa áhrif á 
þessa þróun og vonandi að snúa 
hluta af þessari verslun heim,“ segir 
Finnur. „Það er þó mitt mat að það 
þurfi að færa fatnað í neðra þrep 
virðisaukaskatts til að snúa þessari 
þróun við, til að ná þeirri viðspyrnu 
sem þarf.“ – ebg

Vill fatnað í 
neðsta skattþrep

kjaRamál Ef samningar nást ekki 
milli Félags skipstjórnarmanna og 
Samtaka atvinnulífsins og útgerða 
kaupskipa stefnir í verkfall skip
stjórnarmanna á kaupskipum á 
miðnætti þann 1. febrúar. Fundur er 
boðaður þann 1. febrúar hjá sátta
semjara.

„Núna er ekkert sem segir að við 
náum samkomulagi, það gæti auð
vitað breyst á mánudaginn,“ segir 
Ægir Steinn Sveinþórsson á Far
manna og varðskipasviði Félags 
skipstjórnarmanna.

Ægir segir langt bil milli þess sem 
Félag skipstjórnarmanna og Samtök 
atvinnulífsins og útgerðir kaupskipa 
vilja. „Það er töluverður munur í 
dag, þetta snýst um ýmis atriði, 
vinnutíma og hitt og annað. Það eru 
ákveðnir þættir sem er ágreiningur 
um og við þurfum að finna flöt á því.“

Ef kemur til verkfalls mun það 
hafa víðtæk áhrif og ná til fimm 
skipa Eimskips og tveggja skipa 
Samskipa. „Ef kemur til verkfalls 
mun þetta hafa víðtæk áhrif á dag
vöruverslun og útflytjendur fisks,“ 
sagði Ólafur William Hand, upplýs
ingafulltrúi Eimskips, í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 í gærkvöldi.

Miðað er við að kjarasamning
arnir gildi út árið 2018. – sg

Áhrif á verslun 
og útflutning

Söngkonan Glowie vann verðlaunin Nýliði ársins á Hlustendaverðlaunum FM957, X-ins og bylgjunnar sem voru veitt við hátíðlega athöfn í Háskólabíói í gær. Páll Óskar 
Hjálmtýsson var kosinn söngvari ársins og Nanna bryndís Hilmarsdóttir, söngkona hljómsveitarinnar Of Monsters and Men, söngkona ársins. FRéttablaðið/aNtON
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Friðrik Dór tekur lagið laugardag kl 14:00

Danshópurinn Little Rascals
laugardag kl. 15:00
sýnir Breakdans, undir stjórn Natöshu Royal 
sem hefur kennt hina ýmsu stíla götudansa í 
Kramhúsinu síðustu 16 ár.

Ljósmyndir og list 
bjóða sérstakt tilboð á fermingar-
myndatökum aðeins fyrir gesti 
fermingarsýningarinnar.

Remington kynnir hársnyrtivörur

Ölgerðin kynnir vörur og gefur smakk

Kornið veisluþjónusta
kynnir flottar veitingar fyrir ferminguna

Flash tískuverslun  og Gallerí 17
sýna fermingarfatnað

Halldór Kr. Sigurðsson, bakari og konditor
kynnir kransakökunámskeið Blómavals 
laugardag kl. 14-16

Uppdekkuð borð frá Blómavali og allt 
það nýjasta í borðskreytingum.
Eitt mesta úrval landsins af servíettum 
og kertum til áritunar.
Pantið áritaðar servíettur, kerti og 
sálmabækur um helgina á frábærum afslætti.

Munið fermingarleik Blómavals!
- glæsilegir vinningar í boði.

ALLT FYRIR FERMINGUNA

Í BLÓMAVALI

7FRÁBÆRIR

VINNINGAR 

 
af allri fermingarvöru 

 gegn framvísun 

 heimsenda 

fermingarpóstsins 

frá Blómavali 

 20%
afsláttur 

10% 
Aukaafsláttur

um helgina!

Tilboðin gilda í öllum verslunum Blómavals

 Little Rascals

Allt fyrir ferminguna

Bollukaffi 
í Skútuvogi
laugardag
Bolla með rjóma, 
sultu og kaffi á 
390 kr.
Bolla 250 kr.

Túlípanar 10 stk.

999kr
1.490kr

FERMING
fermingarhátíð í Blómavali

Friðrik Dór 
tekur lagið
laugardag 
 kl. 14:00

25%
afsláttur
ÖLL GLÖS OG 
MATARSTELL

1.499kr
2.690kr

POTTAPLÖNTU

ÚTSALA
BLÓMAVALS

Orkidea

Sléttujárn
Pro Sleek & Curl
1804549

Keilujárn
CI96Wi
1804538

Úlpa True North
Parka
5872629-30

20%
afsláttur
REMINGTON 

HÁRSNYRTITÆKI

8.990kr
11.747kr

6.990kr
8.990kr

14.999kr
19.999kr

GLÆSILEG FERMINGARSÝNING
í Skútuvogi laugardag og sunnudag

ALLT FYRIR FERMINGUNA Í BLÓMAVALI
Merktar sálmabækur - áprentun á servíettur - skrautskrifuð kerti - blómaskreytingar
borðskreytingar - gestabækur - hanskar og hárskraut - ráðleggingar fagfólks



Frá kr.
89.900

m/hálft fæði 
innifalið

GRAN CANARIA

3. febrúar í 7 nætur

Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 í íbúð.
2fyrir1 tilboð á flugsæti með gistingu.

Beverly 
Park

2FYRIR1
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Bandaríkin Bernie Sanders vantar 
ekki mikið upp á til að sigra Hillary 
Clinton á fyrsta kjörfundi Demó-
krataflokksins, ef marka má skoð-
anakannanir. Hann mælist með um 
45 prósenta stuðning en Clinton 
með 47 til 48 prósent, samkvæmt 
samantekt á fréttavefnum RealClear-
Politics.com.

Fyrsti kjörfundur flokksins verður 
að venju haldinn í Iowa, núna á 
mánudaginn, 1. febrúar. Næst kemur 
röðin að New Hampshire, þar sem 
haldnar verða forkosningar þriðju-
daginn 9. febrúar, og þar virðist 
Sanders með öruggt forskot. Hann 
mælist með nærri 54 prósent en 
Clinton tæplega 40 prósent.

Í herbúðum repúblikana virðist 
ekkert lát á sigurgöngu Donalds 

Trump, sem mælist með vel yfir 30 
prósenta fylgi. Sá sem kemur næstur 
honum er Ted Cruz, sem er með um 
26 prósent í Iowa og gæti því átt 
möguleika þar, en nær ekki nema 12 
prósentum í New Hampshire.

Yfirburðir Trumps voru meira að 
segja áberandi í sjónvarpskappræð-
um repúblikana á fimmtudagskvöld-
ið, þótt Trump sjálfur hafi ákveðið að 
mæta ekki til leiks og efna heldur til 
eigin samkomu á sama tíma.

„Það liggur við að ég sakni 
Trumps,“ sagði Jeb Bush í hálfkær-
ingi, en hann mælist með innan við 
fimm prósenta fylgi í Iowa.

Alvaran er nú loks að hefjast í 
hinni ógnarlöngu kosningabaráttu 
um að verða forsetaefni stóru flokk-
anna tveggja í Bandaríkjunum. 

Meira en ár er liðið frá því fyrstu 
frambjóðendurnir lýstu yfir áhuga 
sínum, og enn eru tæpir tíu mánuðir 
til forsetakosninganna. 

Fyrstu forkosningarnar og kjör-
fundirnir hafa oft ráðið úrslitum 
um framhaldið þannig að víða er 
úrslitanna frá Iowa á mánudaginn 
beðið með óþreyju. Rúmlega viku 
síðar ættu línur síðan að skýrast enn 
betur, þegar úrslit koma frá New 
Hampshire.

Síðar í febrúar kemur röðin svo 
að Nevada og Suður-Karólínu, en 
1. mars er svo röðin komin að ofur-
þriðjudeginum svonefnda, þegar 
kosið er samtímis í fjórtán ríkjum 
Bandaríkjanna.

Eftir þann mikilvæga dag má búast 
við að verulega fækki í hópi fram-

bjóðenda Repúblikanaflokksins, en 
þeir eru nú 11 talsins.

Formlega ganga flokkarnir tveir 
svo frá útnefningu forsetaefna sinna 
á landsþingum sínum, sem haldin 
verða í júlí. Forsetakosningar verða 
síðan þriðjudaginn 8. nóvember. 
gudsteinn@frettabladid.is

Alvaran loks að hefjast í löngu 
kosningabaráttunni vestra
Á mánudag hefjast í Bandaríkjunum forkosningar og kjörfundir flokkanna. Donald Trump og Ted Cruz 
slást hjá repúblikönum en meðal demókrata hefur Bernie Sanders sótt verulega á Hillary Clinton.

Trump virðist eiga sigurinn vísan hjá Repúblikanaflokknum, en mjórra er á munum hjá Demókrötunum Clinton og Sanders. FRéTTablaðið/EPa

1. mars verður „ofur-
þriðjudagurinn“ svonefndi, 
þegar forkosningar og 
prófkjör verða haldin í 14 
ríkjum samtímis. Eftir það 
fer væntanlega að kvarnast 
verulega úr hópi frambjóð-
enda.

Ellen Calmon 
formaður Öryrkjabandalags 
Íslands 
sagði for-
gangsröðun 
fjármuna 
valda fjölgun 
örorkulífeyris-
þega. Gríðar-
lega mikilvægt 
væri að styrkja 
innviði heilbrigðiskerfis, mennta-
kerfis og félagslega kerfisins til að 
sporna við fjölgun. 

Finnur Árnason 
forstjóri Haga 
sagði Bændasamtökin fara með 
ósannindi. Í skýrslu samtakanna 
um matvöruverð var fullyrt að 
lækkanir á sköttum og gjöldum 
auk styrkingar 
á gengi krón-
unnar hefðu 
ekki skilað sér 
í lækkunum 
á vöruverði á 
dagvörumark-
aði. Finnur 
sagði land-
búnaðarvörur seldar með algjörri 
lágmarksálagningu.

Birgitta Jónsdóttir 
þingmaður Pírata 
kvaðst ekki geta skýrt aukið fylgi 
flokksins. Samkvæmt skoðana-
könnun Fréttablaðsins, Stöðvar 
2 og Vísis fengju Píratar 28 menn 
kjörna ef 
gengið yrði 
til kosninga 
nú. Píratar 
eru nú með 
þrjá kjörna 
þingmenn. 
Sjálfstæðis-
flokkurinn 
fengi 16 þingmenn en Framsókn-
arflokkurinn sjö. Birgitta sagðist 
vera auðmjúk vegna traustsins en 
vart trúa stöðunni.

Þrjú í fréttum 
Öryrkjar, 
matvara og 
Píratar

tölur vikunnar 25.01.2016 til 31.01.2016

584 
flóttamenn 
hafa sest að á Íslandi 
síðustu sex áratugina.

177 
veitingahús 

eru í miðborg  
Reykjavíkur.

40% fylgi 
er nýjasta 
markið sem 
Píratar fóru 
yfir í könnun í 
vikunni.

38% aðspurðra 
sögðu að 

Steinþór Pálsson, banka-
stjóri Landsbankans, ætti 
að víkja úr starfi.

263.000 tonn 
runnu í gegnum þrjár fiskimjölsverk-
smiðjur Síldarvinnslunnar 2015.

2.000.000.000 
af gler- og plastflösk-
um og dósum hefur 
Endurvinnslan tekið á 
móti síðan 1989.96,5% 

heimila voru með lán sín í 
skilum hjá Íbúðalánasjóði 

í lok árs 2015.

viðskipti Glitnir hefur afhent ríkinu 
allt stöðugleikaframlag slitabúsins. 
Þetta segir Ingólfur Hauksson, fram-
kvæmdastjóri Glitnis. Frá því hafi 
verið gengið í vikunni.

Það þýðir að Íslandsbanki er að 
fullu kominn í ríkiseigu. Stjórnvöld 
meta 95 prósenta eignarhlutinn í 
Íslandsbanka sem Glitnir afhenti á 
185 milljarða króna og stöðugleika-
framlag Glitnis í heild 229 milljarða 
króna. Samkvæmt svari fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins við fyrirspurn 
Fréttablaðsins tekur Seðlabankinn 
við eignarhlutum sem slitabúin 
greiða ríkinu. Á Alþingi liggur fyrir 
lagafrumvarp þar sem kveðið er á um 
að sérstakt eignaumsýslufélag verði 
stofnað um stöðugleikaframlögin í 
umsjón Seðlabankans.

Ingólfur segir að meðal eigna sem 
hafi verið afhentar séu eignarhlutir í 
ýmsum íslenskum fyrirtækjum. Þar á 
meðal hlutir í Sjóvá, Reitum og lítill 
hlutur í Eimskip. Glitnir átti 13,67 
prósenta eignarhlut í Sjóvá í gegnum 

félagið SAT eignarhaldsfélag hf. sem 
er tæplega 2,5 milljarða króna virði. 
Auk þess átti Glitnir 6,26 prósenta 
eignarhlut í Reitum sem metinn er á 
3,8 milljarða króna.

Þá eru lán Glitnis til Reykjanesbæj-
ar meðal þeirra eigna sem afhentar 
hafa verið ríkinu. Fjármála- og efna-
hagsráðuneytið vildi ekki upplýsa 
um hver aðkoma ríkisins að viðræð-
um Reykjanesbæjar við kröfuhafa 

yrði í kjölfar þess. Ríkið hefur verið 
óbeinn aðili að viðræðunum þar sem 
Landsbankinn er einn kröfuhafa. Þá 
skuldar Reykjanesbær Íslandsbanka 
einnig talsverða fjármuni.

Á hluthafafundi í Glitnis í gær voru 
Norðmaðurinn Tom Grøndahl, Dan-
inn Steen Parsholt og Bretinn Mike 
Wheeler kjörnir í stjórn eignaum-
sýslufélagsins. Þeir voru þeir einu 
sem voru í framboði. – ih

Íslandsbanki kominn í ríkiseigu

Íslandsbanki er kominn í ríkiseigu að sögn framkvæmdastjóra Glitnis. 
FRéTTablaðið/vilhElm
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Innifalið í verði hjá Úrvali Útsýn er flug, gisting, íslensk fararstjórn, flugvallaskattar, 20 kg ferðataska og handfarangur.
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Við komum þér  
á stöndina

HLÝLEGT ÍBÚÐAHÓTEL 

Vinsælt fjölskylduhótel með góðum 
sundlaugargarði. Skemmtidagskrá 
í boði. Stúdíóíbúðir  og íbúðir m/1 
svefnherbergi. Hægt að fá með  
hálfu fæði eða án fæðis.

Roquetas De Mar
ARENA CENTER HHHH

Verð frá 79.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð með 1 svefnherbergi 23.–30. júní. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 108.800 kr.

Fæði Strönd 300 mSkemmtidagskráNet

FRÍR AÐGANGUR Í AQALAND

Góðar íbúðir með 1 svefnherbergi 
eða stúdíó íbúð. Skemmtilegur 
sundlaugagarður og skemmti-
dagskrá á hótelinu. Val um 
fæðimöguleika. 

Alcudia
SOL ALCUDIA CENTER HHH

Verð frá 77.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  
íbúð með 1 svefnherbergi 17.–24. maí. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 92.900 kr. 
*Ef bókað er fyrir 15. feb.,  meðan birgðir endast.

Fæði Strönd 50 mSkemmtidagskráNet

MALLORCA

Vel staðsett á Costa Blanca. Stór og 
fall egur sundlaugagarður, leiksvæði, 
heilsurækt og spa. Lifandi tónlist á  
hverju kvöldi. Hálft eða fullt fæði. Stutt  
í verslunarmiðstöð og aðra afþreyingu.

Verð frá 94.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  
tvíbýli með hálfu fæði 31. maí – 8 júní.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 120.000 kr.

Benidorm
GRAN HOTEL BALI HHHH Net Fæði Strönd 300 mSkemmtidagskrá

VINSÆLT HÓTEL
BENIDORM

VINSÆLT

Góðar íbúðir með einu eða tveimur 
svefnherbergjum ásamt smáhýsum 
með tveimur svefnherbergjum. Góður 
sundlaugagarður, 2 laugar og fyrsta 
flokks þjónusta. 

Enska ströndin
BARBACAN SOL HHHH

Verð frá 85.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og  
2 börn í íbúð með 1 svefnherbergi 
29. júní – 6. júlí. Verð á mann  
m.v. 2 fullorðna 109.500 kr.

Net Fæði Strönd 1,5 kmSkemmtidagskrá

KANARÍ
FRÁBÆRT FYRIR FJÖLSKYLDUR

Eftirsótt íbúðahótel fyrir fjölskyldur 
með börn á besta stað á Play de 
las Americas stöndinni. Barnvænn 
sundlaugagarður og mjög góð aðstaða 
fyrir fjölskylduna.

Playa de las Americas
PARQUE SANTIAGO HHH

Verð frá 109.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 1 svefnherbergi 27 águst.–3. sept. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 110.400 kr.

Strönd 50 mNet

TENERIFE

ALMERÍA

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

28
VERÐ FRÁ 101.600 KR*

JÚNÍ 2016

VERÐ FRÁ 78.500 KR*

17
MAÍ 2016

MALLORCA

30
VERÐ FRÁ 89.900 KR*

JÚNÍ 2016

VERÐ FRÁ 79.900 KR*

23
JÚNÍ 2016

ALMERÍA

29
VERÐ FRÁ 85.900 KR*

JÚNÍ 2016

VERÐ FRÁ 84.500 KR*

22
JÚNÍ 2016

KANARÍ

Albir
ALBIR PLAYA HHHH

Mjög gott, nútímalegt og barnvænt 
hótel. Boðið er upp á líf og fjör jafnt á 
daginn sem á kvöldin með fjölbreyttri 
dagskrá. Hægt er að kaupa hálft eða 
fullt fæði. 

Verð frá 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn með 
morgunverði 27. maí –3. júní. Verð á 
mann m.v. 2 fullorðna 102.900 kr.

ALBÍR
VINSÆLT HÓTEL

*Verð eru miðuð við tvo fullorðna og tvö börn. 

RAUÐIR DAGAR!
VIÐ ERUM MEÐ TILBOÐ Í SÓLINA Á VÖLDUM 
BROTTFÖRUM Í SUMAR, VINSÆLUSTU 
GISTINGARNAR BÓKAST FYRST.

  
OPIÐ Í DAG FRÁ  11:00 TIL 16:00

Albir
ALBIR PLAYA HHHH Fæði Strönd 1 kmSkemmtidagskráNet



samgöngur Það er eðlileg og sann
gjörn krafa að siglingar Vestmanna
eyjaferju lúti sömu lögmálum og 
annars staðar á þjóðvegum landsins. 
Gjaldtaka og þjónustustig á að taka 
mið af því.

Þetta kom fram á fundi bæjarstjórn
ar Vestmannaeyja á fimmtudag þar 
sem fjallað var sérstaklega um útboð 
nýrrar Vestmannaeyjaferju og rekstur 
hennar.

Bæjarstjóri og formaður bæjarráðs 
áttu fund með samgönguyfirvöldum 
í vikunni þar sem áherslu atriði Vest
mannaeyinga voru ítrekuð.

Samþykkt var ályktun í þrettán 
liðum um væntanlegt útboð og 
minnt á fyrri bókanir bæjaryfirvalda 
um að tafarlaust verði ráðist í smíði 
nýrrar ferju og smíðatími hennar 
nýttur til að gera nauðsynlegar endur
bætur á Landeyjahöfn.

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Vest
mannaeyjum, segir að langlundargeð 
heimamanna sé þrotið og með ólíkind
um að málið, sem snýst um lögbundna 
skyldu ríkisins til að tryggja samgöng
ur, sé búið að vera uppi á borði í áratug.

Áhersluatriði bæjarstjórnar lúta að 
fjölmörgum atriðum. Mesta vigt hefur 
grunnþjónustan og mikill kostnaður 
sem kristallast í texta fundargerðar
innar. „Siglingar í Landeyjahöfn eru 
þjóðvegurinn til Eyja.“

Elliði bendir á að ferðakostnaður 
heimamanna sé með öllu óásættan
legur, og tekur dæmi af fjögurra 
manna fjölskyldu sem fer einu sinni á 
ári í land í gegnum Þorlákshöfn. Það 
kostar um hálfa milljón á ári. 

„Það eru meiri álögur en hægt er 
að búa við,“ segir Elliði og bætir við 
að enginn myndi sætta sig við það að 
ef Hvalfjarðargöngin væru lokuð þá 
þyrfti að greiða margfalt hærra verð 
fyrir að keyra um Hvalfjörð.

Hér er undir sú staðreynd að mun 
dýrara er að fara á milli þá mánuði 

sem Landeyjahöfn er lokuð vegna 
náttúrulegra aðstæðna. Fráleitt sé að 
greiða hærra verð þegar siglt er um 
lengri og erfiðari leið vegna náttúru
legra aðstæðna.

„Frumkrafa okkar er sú að það sé eitt 
verð í Herjólf og við ekki látin greiða 
þann aukakostnað sem fellur til fyrir 
það eitt að ríkið getur ekki staðið undir 
þeim skuldbindingum sem þeir áttu 
við samfélagið um siglingar í Landeyja
höfn,“ segir Elliði.

Hönnun nýrrar ferju er að ljúka og 
komið að ákvörðun stjórnvalda um 
útboð á ferjunni. Annars vegar smíði 
hennar og hins vegar rekstri. 

„Með ályktun okkar er til að minna 
á að með nýrri ferju sé skilið við þetta 
ófremdarástand sem búið er að vera. 
Til að svo geti orðið verður að horfa 
til þarfa heimamanna en einhliða 
ákvarðanir séu ekki teknar af emb
ættismönnum sem ekki þekkja til,“ 
segir Elliði.
svavar@frettabladid.is

Þarfir heimamanna ráði
Komið er að útboði nýs Herjólfs. Heimamenn minna á sig og krefja stjórnvöld 
um aðgerðir og viðurkenningu á því að þjóðvegurinn til Eyja liggi um opið haf. 
Bæjarstjórinn segir með ólíkindum að málið hafi verið uppi á borði í áratug.

Löngu er orðið tímabært að kveðja gamla Herjólf. fréttabLaðið/stefán

1959
1992

Ný ferja – margföld 
afkastageta
l Herjólfur hefur siglt allt að 5 

ferðir á dag þegar siglt hefur 
verið til Landeyjahafnar. Flutn-
ingsgeta 280 bílar, 1.940 farþegar.

l Innan sama tíma og fyrir mun 
lægri kostnað á ný ferja að getað 
farið allt að 8 ferðir á dag. Í þeim 
getur hún flutt 520 bíla og 4.400 
farþega.

Upplýsingasími 530 3000
skidasvaedi.is

Aðeins opið um helgar
kl. 10.00–17.00

Vetraropnun Skálafells
Skálafell verður opið um 
helgar frá og með sunnudeginum
31. janúar 2016.

 Aðgerðasinni á vegum Femen mótmælir komu Rouhani Íransforseta til Frakklands og dauðarefsingum í Íran. Íranar ætla að hefja umfangsmikil 
viðskipti í Frakklandi. Femen segir Hollande Frakklandsforseta einungis hafa áhuga á viðskiptum en ekki mannréttindum. nordicpHotos/afp

Hengd fyrir Hollande og Rouhani

reykjavíkurborg Frá og með 1. 
febrúar tekur gildi hækkun á gjald
skrá útistæða Bílastæðasjóðs.

Gjaldsvæði 1 fer úr 230 krónum 
á klukkustund í 250 krónur. Gjald
svæði 2 er 125 krónur á klukkustund 
og verður óbreytt. Gjaldsvæði 3 fer 
úr 85 krónum á klukkustund fyrir 
fyrstu tvær klukkustundir í 90 krón
ur á klukkustund en óbreytt gjald, 
20 krónur, hver klukkustund eftir 
það. Gjaldsvæði 4 er 125 krónur á 
klukkustund og verður óbreytt. – sg

Hækkanir hjá 
Bílastæðasjóði

Gjaldsvæði 1 mun hækka um 20 krónur 
á tímann frá og með 1. febrúar. 
fréttabLaðið/anton

noregur Norska lögreglan mun 
leggja niður vopn þann 3. febrúar 
næstkomandi. Ákveðið var fyrr í 
vetur að lögreglan myndi bera skot
vopn til bráðabirgða en ekki hafa 
þau eingöngu í lögreglubílum. Nú 
hefur verið tilkynnt að ástandið sé 
orðið öruggara.

Prófessor við lögregluháskólann, 
Johannes Knutsson, segist eiga erfitt 
með að sjá að vopnaburðurinn hafi 
stuðlað að aukinni vernd. – ibs

Afvopna norsku 
lögregluna
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Sjáðu allt sem er í Heimilispakkanum!
Nýttu þér möguleikana á að stjórna fullkomlega hvernig þú nýtur alls þess frábæra efnis sem SkjárEinn hjá Símanum hefur  
að bjóða – og þú missir aldrei af neinu! SkjárEinn hjá Símanum með Forsýningar, Frelsi, Tímaflakk og fleiri þægindi fylgir  
með í Heimilispakkanum. . 

Þú getur meira með Símanum Hringdu núna í 800 7000 eða opnaðu Netspjall á siminn.is til að klára málið!

Nánar á siminn.is

*L
ín

ug
ja

ld
 e

kk
i i

nn
ifa

lið
.



Misskipt er mannaláni. Flestir hafa nóg til hnífs og skeiðar, hús að búa í, 
gott líf, en ekki allir. Jafna verður kjör þeirra er minnst hafa.

Innritun fatlaðra nemenda, sem óska eftir skólavist á starfsbrautum fram-
haldsskóla, fer fram fyrr en innritun almennt í framhaldsskóla. Þetta er 
gert til þess að framhaldsskólar, nemendur og foreldrar fái meira svigrúm 
til að undirbúa framhaldsskólavistina.

Innritunartímabilið stendur yfir 1.–29. febrúar 2016. Tímamörk almennrar  
innritunar gilda þó fyrir þær umsóknir sem berast eftir að tímabilinu lýkur.

Allar leiðbeiningar varðandi innritunarferlið er að finna í bréfum til nemenda  
og forráðamanna þeirra sem afhent verða í grunnskólum landsins. Bréfin 
verður einnig að finna á Menntagáttinni, á slóðinni www.menntagatt.is

Lista yfir skóla sem bjóða upp á starfsbrautir er að finna á menntagatt.
is, en upplýsingar um brautirnar sjálfar er að finna á vefsíðum viðkomandi 
framhaldsskóla og hjá forsvarsfólki brautanna.

Nánari upplýsingar um rafræna innritun á starfsbrautir veitir Svanhildur 
Steinarsdóttir hjá Menntamálastofnun í síma 514 7500 eða í gegnum 
tölvupóstinn innritun@mms.is.

Innritun fatlaðra nemenda  
á starfsbrautir í framhaldsskólum 2016
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Fjölmiðlar Myndagáta Frétta-
blaðsins birtist í síðasta tölublaði 
ársins, á gamlársdag.

Aldrei áður hafa svo margir sent 
inn lausnir, en alls bárust blaðinu 
um 130 réttar niðurstöður.

Í verðlaun voru tveir miðar á 
leiksýningu að eigin vali í Borgar-
leikhúsinu.

Vinningshafinn var dreginn út af 
aðalritstjóra fréttastofu 365 miðla, 
Kristínu Þorsteinsdóttur, en sú 
heppna var Helga Þorvaldsdóttir 
sem tók við verðlaununum í gær.

Höfundur gátunnar er Ingveldur 
Róbertsdóttir, prófarkalesari á 
Fréttablaðinu, en hún hefur samið 
myndagátuna um árabil. – fbj

Lausn á myndagátu 
Fréttablaðsins

Vinningshafinn, Helga Þorvaldsdóttir, 
tekur við vinningnum úr hendi Krist-
ínar Þorsteinsdóttur. Fréttablaðið/Ernir

Viðtal Hermaðurinn fyrrverandi 
kemur á fund blaðamanns með Arn-
dísi Gunnarsdóttur, talsmanni hans 
hjá Rauða krossinum. Hann leggur 
líf sitt í hættu með því að ræða við 
fjölmiðla og því kemur hann ekki 
fram undir nafni.

Hann er rúmlega fimmtíu ára 
gamall og kom til landsins fyrir um 
það bil ári. Hann framvísaði úkra-
ínsku vegabréfi og gaf sig fram við 
lögregluna á höfuðborgarsvæðinu 
og óskaði eftir hæli á Íslandi.

Hann er hraustlegur en það er 
þungt yfir honum.

Hann hefur búið í Reykjanesbæ, 
þar hefur hann fengið sálfræðiað-
stoð vegna áfallastreitu. Hann segist 
gjarnan myndu vilja læra íslensku 
en talar ekki mikla ensku, svo það 
reynist erfitt.

Þetta er ekki kvikmynd
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem hann 
flýr stríðið. Hann gerði tilraun til 
flótta fyrir nokkrum árum og flúði 
til annars lands. Hann var sendur 
aftur til Úkraínu. Eftir fyrsta flótt-
ann var hann umsvifalaust kallaður 
í herinn aftur og sendur til baráttu 
í fremstu víglínu við uppreisnar-
samtök aðskilnaðarsinna í Austur- 
Úkraínu þar sem hefur verið mikið 
mannfall.

Í átökunum þar sem hann barð-
ist létu eitt þúsund úkraínskir her-
menn lífið. Hann segir hermenn 
hafa verið illa búnum vistum og 
hergögnum. „Þetta var nánast sjálfs-
víg. Þetta er ekki kvikmynd, fólk 
var að deyja,“ segir hann og brotnar 
saman. Hann grætur og felur and-
litið í greipum sér. Stendur upp og 
gengur um til að jafna sig.

„Hann brotnaði líka saman í við-
tali við kærunefnd,“ segir Arndís frá.

Hann neitaði að fylgja frekari 
fyrirmælum yfirmanna og flúði 
til Íslands. Hann segir að í kjöl-
far þessara atburða geti hann ekki 
hugsað sér að taka þátt í stríðinu 
lengur. Hann hafi séð nógu mikið af 
blóði og mannskæðum átökum um 
ævina. Hann hafi tilneyddur þurft 
að taka þátt í tvennum blóðugum 
stríðsátökum og megni ekki meir.

Synjað um hæli 
Útlendingastofnun synjaði honum 
um hæli sem flóttamanni á Íslandi 
vegna þess að þær hótanir og 
ofbeldi sem hann hefur orðið fyrir 
vegna þátttöku sinnar í átökum í 
Úkraínu geti ekki talist til ofsókna. 
Í rökstuðningi stofnunarinnar segir 
að andstæðingar ríkjandi stjórn-
valda á Krímskaga séu úr röðum 
aðskilnaðarsinna. Ekki úr eigin 
herliði. 

Í ákvörðuninni segir ennfremur 
að ríkjandi stjórnvöld á Krímskaga 
hafi gert lista með 344 einstakling-
um sem eru taldir andstæðingar 
þeirra og um leið óæskilegir sem 
fá ekki að snúa til baka á svæðið. 
Segir þar að þessir aðilar séu allir 
stjórnendur og hátt settir einstak-
lingar innan raða aðskilnaðarsinna 
og verði ekki séð að hermaðurinn 
fyrrverandi sé þeirra á meðal. Af 
þessu er dregin sú ályktun að hann 
sé ekki í neinni hættu í heimaland-
inu vegna stjórnmálaskoðana sinna.

Arndís bendir á að það séu ekki 
aðeins þeir hátt settu sem eigi að 
njóta verndar. „Meira að segja í 
tilvikum þar sem vafi leikur á um 
hvort krafa um hæli geti grund-
vallast á flótta undan herskyldu 
af samviskuástæðum, telst það til 
ofsókna þegar aðstæður þeirra sem 
eru neyddir til að gegna herþjón-

ustunni eru svo slæmar að jafnast 
á við pyntingar eða ómannúðlega 
meðferð í skilningi mannréttinda-
samninga. Það eru ekki bara hátt 
settir sem verða fyrir ofsóknum og 
eiga að njóta verndar. Það að skor-
ast undan herskyldu getur veitt rétt 
til alþjóðlegrar verndar þegar fólki 
er ekki gefinn kostur á því að skor-
ast undan herskyldu af samvisku-
ástæðum. Þetta hefur verið staðfest 
af Mannréttindadómstóli Evrópu,“ 
segir hún.

Vill ekki drepa
Arndís  greinir frá ástæðum flótta 
umbjóðanda síns „Meginástæður 
fyrir flótta hans frá Úkraínu eru 
tvær. Annars vegar sú staðreynd að 
hann er ofsóttur vegna stjórnmála-
skoðana sinna þar sem hann tók 
virkan þátt í stjórnmálum. Þá sá 
hann engan kost annan en að flýja 
heimaland sitt vegna þess að hann 
var þvingaður í fremstu víglínu gegn 

eigin vilja. Vegna flóttans á hann 
yfir höfði sér fangelsisrefsingu fyrir 
liðhlaup og fyrir að hafa neitað að 
fylgja fyrirmælum yfirmanna sinna 
í úkraínska hernum.“

Í ákvörðun Útlendingastofnunar 
segir að umsækjandi hafi ekki borið 
það fyrir sig að hafa skorast undan 
herskyldu af þeim ástæðum sem 
veita rétt til alþjóðlegrar verndar 
heldur að hann hafi kveðið ástæð-
una vera óviðunandi aðbúnað í 
úkraínska hernum. Arndís gerir 
alvarlega athugasemd við þessa 
staðhæfingu Útlendingastofnunar 
og telur hana villandi þar sem snúið 
er út úr frásögn kæranda. 

„Það er ekki tekin afstaða til 
þeirrar málsástæðu að hann á yfir 
höfði sér fangelsisrefsingu fyrir að 
hafa gerst liðhlaupi og þess að hann 
vill samvisku sinnar vegna ekki taka 
þátt í aðgerðum sem hann telur að 
jafnist á við að senda saklaust fólk 
út í opinn dauðann. Hann vill ekki 
drepa, vill ekki taka þátt í stríði, það 
er sannfæring hans.“

Hermaðurinn fyrrverandi segist 
þakklátur fyrir aðbúnað á Íslandi.
„Þið eruð friðsæl þjóð og vinaleg 
sem takið afstöðu gegn stríði. Þess 
vegna kom ég hingað. Þess vegna vil 
ég vera hér. Ég vil ekki drepa, ég vil 
ekki taka þátt í stríði.“

Skikkaður til að drepa
Fyrrverandi hermaður frá Úkraínu var neyddur til þess að drepa og hætta eigin 
lífi í Austur-Úkraínu. Hann flúði til Íslands og var neitað um vernd. Talsmaður 
hans hjá Rauða krossinum segir Útlendingastofnun hafa brugðist skyldu sinni.  

arndís Gunnarsdóttir með skjólstæðingi sínum, fyrrverandi hermanni sem var 
sendur í fremstu víglínu í austur-Úkraínu. Fréttablaðið/VilHElM

Ástandið í Úkraínu

Í nýlegri skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna frá 15. janúar 
2015 segir að í ljósi versnandi ástands í Úkraínu á árinu sé mikilvægt að 
endurmeta stöðu þeirra einstaklinga sem flúið hafa aðstæður þar í landi 
og sótt um hæli í öðrum löndum og fengið neitun. Segir í skýrslunni að sér-
staklega beri þar að skoða mál þeirra sem flýja vegna pólitískra ofsókna og 
þeirra sem flýja herskyldu.

Í annarri nýlegri skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum kemur fram að átökin 
í austurhluta Úkraínu hafi kostað í kringum 5.500 manns lífið og hrakið um 
milljón einstaklinga á flótta.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Þetta var nánast 
sjálfsvíg. Þetta er 

ekki kvikmynd, fólk var að 
deyja.

Fyrrverandi hermaður frá Úkraínu
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Afl, snerpa og tækninýjungar einkenna nýja Mercedes-Benz GLE og GLE Coupé. GLE er byggður 
á hinum vinsæla ML og kemur nú í nýrri útgáfu og GLE Coupé er nýr bíll þar sem við finnum fyrir 
nærveru sportjeppans bak við glæsilegt og sportlegt Coupé-yfirbragðið. Báðir bjóða þeir upp á 
DYNAMIC SELECT kerfið með fimm akstursstillingum sem auðvelda þér aksturinn og 9G-Tronic 
sjálfskiptingin vinnur með þér við allar aðstæður. Að sjálfsögðu eru þeir búnir hinu háþróaða 
4MATIC fjórhjóladrifi.

Komdu og reynsluaktu – þú gætir unnið helgarafnot af glænýjum 
Mercedes-Benz GLE.

Frumsýnum nýja GLE og GLE Coupé 
í sýningarsal Öskju í dag kl. 12–17

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

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Þegar tveir mánuðir voru liðnir frá innrás Saddams Huss-
sein í Kúveit í ágúst 1990 hafði almenningsálitið í Banda-
ríkjunum snúist gegn hugmyndum um hernaðarleg 
afskipti af málinu. En svo ávarpaði sakleysisleg fimm-
tán ára stúlka Bandaríkjaþing og allt breyttist. „Ég sá 
írakska hermenn ráðast inn í spítala með byssur,“ sagði 
kjökrandi stúlkan sem var aðeins kynnt sem Nayirah frá 
Kúveit. „Þeir tóku börnin úr hitakössunum, stálu köss-
unum og skildu börnin deyjandi eftir á köldu gólfinu.“

Almenningur studdi nú hernað. Persaflóastríðið var 
háð með Bandaríkin í broddi fylkingar.

Ekki leið þó á löngu uns í ljós kom að bandarískur 
almenningur hafði verið hafður að fífli. Framburður 
stúlkunnar var uppspuni. Nayirah bjó í Bandaríkjunum 
og var dóttir sendiherra Kúveit í Washington. Sagan af 
skepnuskap írakskra hermanna var samin af banda-
rísku almannatengslafyrirtæki að tilhlutan stjórnvalda í 
Kúveit.

Hvað gengur Kára til?
Ég sat við tölvuna, við það að kvitta undir undirskrifta-
söfnun Kára Stefánssonar til stuðnings íslensku heil-
brigðiskerfi, þegar Nayirah rifjaðist upp fyrir mér. Ég 
kippti að mér höndunum.

Í nýrri bók eftir bandaríska heimspekinginn James 
Garvey er því haldið fram að það sé ekki rökhugsun sem 
stýri ákvörðunum okkar og gjörðum, heldur tilfinningar. 
Óprúttnir aðilar færa sér þessa staðreynd stöðugt í nyt. 
Auglýsingastofur, almannatenglar, þrýstihópar, stórfyrir-
tæki og jafnvel góðgerðarstofnanir nota nýjustu rann-
sóknir á sviði sálfræði til að fá okkur á sitt band. Er þetta 
gert af svo mikilli leikni að við tökum ekki einu sinni eftir 
því að verið er að hafa áhrif á okkur.

Margir hafa stigið fram og látið í ljós efasemdir um 
málstað Kára Stefánssonar. „Hvaðan á peningurinn að 
koma?“ spyrja stjórnarliðar háðslega. „Er Kári byrjaður í 
kosningaherferð fyrir forsetaembættið?“

„Já, hvaðan eiga þessir peningar að koma?“ fnæsti ég 
og sveiflaðist snögglega í hina áttina eins og strá í vindi. 

„Hvað gengur Kára til? Er verið að hafa mig að fífli?“ En 
skyndilega rann mér kalt vatn milli skinns og hörunds.

Dauðans alvara
Samkvæmt skoðanakönnun sem Gallup gerði fyrir Pírata 
síðla síðasta ár vilja meira en 90% landsmanna að Alþingi 
forgangsraði fjármunum til heilbrigðismála. Það er ekki 
að ástæðulausu sem fólk vill að gerð sé á þeim bragarbót. 
Tölurnar tala sínu máli. Biðlistar eru gott dæmi. Í nýlegri 
greinargerð frá Landlæknisembættinu kemur fram að í 
flestum tilfellum þarf helmingur sjúklinga að bíða lengur 
eftir aðgerð en alþjóðleg viðmið segja til um. Stundum eru 
það átta af hverjum tíu.

Tortryggni mín var réttmæt. Það var verið að spila með 
mig. Hinn seki var hins vegar ekki sá sem ég hafði talið í 
fyrstu.

Í stað þess að hlusta á vilja þjóðarinnar og leggja drög 
að úrbótum á heilbrigðiskerfinu hafa þingmenn stjórnar-
flokkanna keppst við að slá ryki í augu fólks. Ráðamenn 
þjóðarinnar, með forsætisráðherra fremstan í flokki, 
nálgast umræðuna um heilbrigðiskerfið eins og hafin sé 
einhver Morfískeppni og sá vinnur sem kjaftar hinn í kaf. 
En þetta er enginn leikur. Heilbrigðiskerfið er dauðans 
alvara. Bókstaflega.

Þvættingur
Síðustu misseri höfum við ítrekað heyrt sögur af fólki sem 
bíður eftir að komast í aðgerðir, fær ekki lyf, kemst ekki 
í réttu tækin eða liggur frammi á göngum Landspítalans 
vegna plássleysis bugað af fjárhagsáhyggjum því hlutdeild 
þess í kostnaði við meðferð er svo há. Ekkert bendir til þess 
að þessar sögur séu áróður, skáldskapur sem saminn var til 
að greiða götu Kára Stefánssonar að Bessastöðum.

Fullyrðing ríkisstjórnarinnar um að ekki séu til peningar 
til að halda úti almennilegu heilbrigðiskerfi er hins vegar 
þvættingur. Ef við höfum efni á að svo gott sem gefa auð-
lindir þjóðarinnar útvöldum, svo ekki sé talað um eignir á 
við banka og fyrirtæki, höfum við efni á að hjúkra sjúkum. 
Þess vegna ætla ég að skrifa undir á www.endurreisn.is.

Við erum höfð að fíflum

Metfylgi Pírata í skoðanakönnunum er 
hætt að koma á óvart. Fjölmiðlar eyða 
ekki lengur heilu síðunum í að fjalla 
um þennan nýja risa í íslenskri pólitík. 
Fregnir af hverju fylgismetinu á fætur 
öðru eru ekki lengur efni í uppslætti.

Skoðanakannanir eru eitt – kosningar annað. Ýmis-
legt getur gerst á þeim tæpu sextán mánuðum sem eru 
í kosningar. Eru kjósendur Pírata að hóta hefðbundnu 
flokkunum, og kjósa svo það sem þeir þekkja þegar til 
kastanna kemur? Hvaða tromp draga framsóknarmenn 
fram úr erminni núna? Verður sjálfstæðismönnum 
umbunað fyrir efnahagsbatann? Er Samfylkingin virkilega 
bara tíu prósenta flokkur?

Fyrir Pírata er sennilega mikilvægast að halda áfram 
sinni vegferð. Þeir eiga góða talsmenn sem virðast geta 
tekið skynsamlega og ígrundaða afstöðu til einstakra mála 
þvert á kreddur eða gamlar flokkslínur. Flokksmenn hafa 
líka forðast upphrópanir, af því tagi sem sumir íslenskir 
stjórnmálamenn virðast telja lykilhluta af starfslýsing-
unni.

Ekki má heldur gleyma að Píratar hafa lagt til nokkur 
athyglisverð og frumleg stefnumál, til dæmis hugmyndina 
um borgaralaun.

Stærsta áskorunin í þessum efnum er sennilega sú stað-
reynd að með hverri könnuninni, og því nær sem dregur 
kosningum, verður líklegra að Píratabólan sé alls engin 
bóla, heldur nýr pólitískur veruleiki. Svo getur raunveru-
lega farið að Píratar verði í þeirri stöðu að leiða ríkisstjórn 
eftir eitt og hálft ár.

Það vekur nátttröllin. Flokkurinn þarf að varast póli-
tíska lukkuriddara sem sjá sér leik á borði að komast til 
áhrifa, og telja sig sjálfkjörna til áhrifasæta á framboðs-
listum.

Ekki er síður mikilvægt að varast að upp úr sjóði 
innbyrðis. Fyrstu merkin eru komin fram. Birgitta Jóns-
dóttir, fyrrverandi kapteinn og einn stofnenda flokksins, 
hefur gefið út að hún hyggist gefa kost á sér áfram. Í trássi 
við fyrri yfirlýsingar um að átta ára seta sé algert hámark 
til að tryggja nauðsynlega endurnýjun og koma í veg fyrir 
spillingu.

Nú telur hún nauðsynlegt að sitja áfram til að tryggja 
hugsjónum Pírata framgang. Í sömu andrá lýsir hún því 
yfir að frjálshyggjufólk sé óvelkomið í Píratahreyfinguna, 
og hefur ýmsa tilburði í frammi á spjallþræði flokksins. 
Það er stílbrot hjá forystukonu í flokki sem berst fyrir 
óheftu tjáningarfrelsi.

Meira í anda Pírata eru yfirlýsingar hennar um 
stjórnarskrárvinnuna, sem nú fer fram í sérstakri þing-
nefnd. Birgitta neitar þátttöku í nefndinni á þeim for-
sendum að um tilraun til að drepa stjórnarskrármálinu 
á dreif sé að ræða. Þar er hún samkvæm sjálfri sér um 
að tillögur Stjórnlagaráðs, sem samþykktar hafa verið í 
þjóðaratkvæði, ættu að vera grundvöllur nýrrar stjórnar-
skrár. Þar greinir hana á við suma félaga sína.

Píratar eru í öfundsverðri stöðu. Leiðin framundan er 
hins vegar grýtt. Fyrir þá er heillavænlegast að halda sínu 
striki, varast lukkuriddara og passa að sundrung meðal 
áhafnarinnar fari ekki úr böndum.

Annars gæti stjarna Pírata hrapað jafn skyndilega og 
hún hefur risið.

Leiðin er grýtt

Fyrstu 
merkin eru 
komin fram. 
Birgitta 
Jónsdóttir, 
fyrrverandi 
kapteinn og 
einn stofn-
enda flokks-
ins, hefur 
gefið út að 
hún hyggist 
gefa kost á  
sér áfram.
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Um helgina

norðmenn kvörtuðu 
norska handknattleikssambandið 
lagði fram kæru til Handknatt-
leikssambands evrópu eftir tapið 
gegn Þýskalandi í gær. Samkvæmt 
norskum fjölmiðlum var auka-
maður í sókn, sem er klæddur í 
vesti, inni á vellinum á sama tíma 
og markvörður liðsins í lokasókn 
Þýskalands. norskir fjölmiðlar 
bentu einnig á að leikmenn af 
varamannabekk þýska liðsins 
hefðu hlaupið inn á völlinn til að 
fagna sigrinum áður en leiktíminn 
rann út. Sjónvarpsupptökur virtust 
styðja mál norðmannanna en 
hvorki dómarar né starfsmenn á 
ritaraborði gerðu athugasemdir 
við þetta.

Nýjast

Olís-deild kvenna
L13.30 Stjarnan - ÍBV TM-höllin
L13.30 UMFA - Haukar N1-Höllin
L15.00 ÍR - HK Austurberg 
L15.00 Fylkir - Selfoss Fylkishöll

Dominos-deild kvenna
L16.30 Valur - Stjarnan Valshöllin
L16.30 Keflavík - Snæfell TM-höllin 
L17.00 Grindavík - Haukar Röstin

Helst á Sportstöðvunum
L09.00 Katar Masters Golfst.
L12.40 Colchester - Tottenh. Sport
L14.30 Dortmund - Ingolst. Sport3
L14.55 Arsenal - Burnley Sport
L14.55 Barcelona - Atlético Sport3
L16.30 Keflavík - Snæfell Sport4
L17.20 Liverpool - West Ham Sport
L18.00 Farmers Innsurance Golfst.
L19.40 Roma - Frosinone Sport
S01.00 UFC: Johnson v. Bader Sport
S11.25 Chievo - Juventus Sport
S13.25 Carlisle - Everton Sport
S15.50 MK Dons - Chelsea Sport
S16.30 Bayern - Hoffenheim Sport3
S19.25 Real M. - Espanyol Sport 
S19.40 AC Milan - Inter Sport3

Undanúrslit 

Noregur - Þýskaland 33-34 
Markahæstir: Kristian Björnsen 8, Bjarte 
Myrhol 5 – Tobias Reichmann 10, Kai Häfner 
5, Julius Kühn 5. 
 
Spánn - Króatía 33-29 
Markahæstir: Antonio Garcia 6, Valero 
Rivera 6, Victor Tomas 5, Julen Aguinagalde 
5 – Ivan Sliskovic 6, Marino Maric 4, Marko 
Kopljar 4, Manuel Strlek 4. 
 
Leikur um 5. sætið 
 
Frakkland - Danmörk 29-26 
Markahæstir: Benoit Kounkoud 8, Cedric 
Soirhando 6 – Peter Balling 7, Mads Mensah 
Larsen 4. 
 
Leikur um 7. sætið 
 
Pólland - Svíþjóð 26-24 
Markahæstir: Przemyslaw Krajewski 5, 
Bartosz Konitz 5 – Lukas Nilsson 5, Philip 
Stenmalm 4.

Domino’s-deild karla 

Höttur - Keflavík 66-69 
Stigahæstir: Mirko Stefán Virijevic 21/11 
frák., Tobin Carberry 20/7 frák./5 stoðs. – 
Earl Brown 14, Valur Orri Valsson 11. 
 
Haukar - Tindastóll 79-76 
Stigahæstir: Brandon Mobley 20/13 frá-
köst/, Kári Jónsson 20, Emil Barja 16/8 frá-
köst/6 stoðsendingar/5 varin skot – Jerome 
Hill 21/, Darrel Lewis 19/5 fráköst/5 stolnir. 
 

Efst 
Keflavík 24 
KR 24  
Stjarnan 22 
Þór Þorl. 18 
Njarðvík 18 
Haukar 16

Neðst 
Snæfell 14 
Tindastóll 14
Grindavík 12
ÍR 10
FSu 6
Höttur 2

ER Í LOFTINU
SPRENGISANDUR
SIGURJÓN M. EGILSSON OG UMRÆÐA SEM SKIPTIR MÁLI 

KL.  10:00   12:00SUNNUDAG

HanDboLti Gengi þýska handbolta-
landsliðsins á em í Póllandi er kall-
að ævintýri í þýskum fjölmiðlum. 
Skyldi engan undra. Liðið er komið 
alla leið í úrslitaleikinn á ógnar-
sterku evrópumeistaramóti þrátt 
fyrir að hafa misst lykilmenn í nán-
ast öllum leikstöðum í aðdraganda 
mótsins. Þýskaland vann noreg í 
æsispennandi framlengdum undan-
úrslitaleik í gær, 34-33.

Degi Sigurðssyni er nú hampað 
sem hetju í Þýskalandi og honum er 
að stærstum hluta þökkuð sú mikla 
velgengni sem liðið hefur náð í Pól-
landi. Liðið hefur, undir handleiðslu 
Dags, staðist hverja raunina á fætur 
annarri og afrekað að standa uppi 
sem sigurvegari í þremur leikjum 
í röð  – fyrst gegn rússlandi í afar 
mikilvægum leik í milliriðli, svo 
gegn Dönum þar sem sæti í undan-
úrslitum var í húfi og nú gegn 
spræku liði noregs í undanúrslitum.

norðmenn geta sjálfum sér um 
kennt að hafa ekki nýtt sér sterka 
stöðu þegar lítið var eftir af venju-
legum leiktíma. ole erevik hafði átt 
stórleik í norska markinu en norð-
menn hleyptu Þjóðverjum inn í 
leikinn á ögurstundu.

noregur var marki yfir og með 
boltann þegar rúm mínúta var 
eftir af venjulegum leiktíma en fór 
illa að ráði sínu í uppstilltri sókn 

eftir leikhlé. Christian o’Sullivan 
tók slæmt skot, Þýskaland komst í 
sókn og rune Dahmke tryggði fram-
lenginguna með frábæru marki um 
20 sekúndum fyrir leikslok.

Þýskaland var svo skrefi framar 
í framlengingunni og skoraði kai 
Häfner sigurmarkið þegar lítið var 
eftir af henni. Gríðarlegur fögnuður 
braust út meðal þýsku leikmann-
anna.

„Ég er svo ótrúlega stoltur og 
glaður með það sem okkur hefur 
tekist að afreka á þessu móti,“ sagði 
Dagur á blaðamannafundi eftir leik. 
„okkur hefur tekist að bæta okkur 
með hverjum leik en stærstu próf-
raunina fengum við í dag, enda nor-
egur afar öflugur andstæðingur.“

Hann sagði í viðtali við þýska 
sjónvarpið strax eftir leik hafa vitað 
að leikurinn myndi ráðast í fram-
lengingu. „Ég skrifaði það á töfluna 
mína,“ sagði hann í léttum dúr. „Ég 
veit að áhuginn og gleðin er mikil 
heima en við verðum að halda ein-
beitingu og halda áfram að undir-
búa okkur. Það er enn einn leikur 
eftir.“

Spánn verður  andstæðingur 
Þýskalands í úrslitaleiknum á morg-
un en Spánverjar höfðu betur gegn 
króötum í síðari undanúrslitaleik 
gærkvöldsins.
eirikur@frettabladid.is 

Ævintýrið er 
dagsatt
Dagur Sigurðsson heldur áfram ótrúlegri sigurgöngu 
sinni með lemstrað lið Þýskalands og mætir Spán-
verjum í úrslitaleik EM í handbolta á morgun.

Dagur Sigurðsson fagnar á hliðarlínunni í gær. Hans menn unnu nauman sigur á Noregi í æsispennandi undanúrslitaleik í Póllandi. FRéTTABLAðIð/AFP
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ford.isBrimborg 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.

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford S-MAX og Ford Galaxy eru sniðnir fyrir fjölskylduna og ferðalagið. Til viðbótar við ofantalið er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: 10,1” TFT skjár í mælaborði, starthnappur, 
Ford MyKey öryggislykill, þakbogar, Auto-Start-Stop eldsneytisparnaðarkerfi og Easy Fuel. Öryggi Ford S-MAX og Ford Galaxy er framúrskarandi enda fengu þeir fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og 
öryggisprófunum Euro NCAP. Ford S-MAX/Ford Galaxy 2,0 TDCi dísil 120/150 hö. 6 gíra beinsk. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,0 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Ford S-MAX/Ford Galaxy 2,0 TDCi dísil 150 hö. 
sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,4 l/100 km. CO2 losun 139 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.

NÝR FORD S-MAX 
NÝR FORD GALAXY
Ef þú ert að leita að rúmgóðum 7 manna bíl sem hentar erilsömu lífi 
fjölskyldunnar þá er Ford með bílinn fyrir þig. Glæsilegur staðalbúnaður, 
mikill öryggisbúnaður og framúrskarandi aksturseiginleikar gera Ford 
S-MAX og Ford Galaxy að draumabílum fjölskyldunnar.

Meðal staðalbúnaðar er SYNC samskiptakerfi með Bluetooth og 
neyðarhringingu í 112, 8” snertiskjár í miðjustokk, íslenskt leiðsögukerfi, 
tvískipt tölvustýrð miðstöð með loftkælingu og 17” álfelgur. Veglínuskynjari 
með umferðaskiltalesara og árekstrarvari með neyðarbremsu eru einnig 
hluti af staðalbúnaði bílanna.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford - komdu og prófaðu

FRUMSÝNING Í DAG  
MILLI KL. 12 OG 16
Tveir 7 manna bílar 
- allir um borð

FR
Á 5.590.000KR.

FORD GALAXY 

FR
Á 5.450.000 KR.

FORD S-MAX  

5 MANNA FRÁ 5.190.000 KR.

7 MANNA

7 MANNA

FÁANLEGIR FJÓRHJÓLADRIFNIR

Ford_S-Max_Galaxy_Frums_5x38_20150112_END.indd   1 28.1.2016   10:20:25



Fagmennska í ferðaþjónustu
– fjárfesting til framtíðar

Icelandair hótel eru handhafi 
menntaverðlauna atvinnulífsins

Með stolti og gleði þökkum við fyrir verðlaunin sem eru viðurkenning á mikilvægi 
faglegrar uppbyggingar innviða íslenskrar ferðaþjónustu. Á Icelandair hótelunum eru 
fræðsla og símenntun stór þáttur í starfsmannastefnunni. Sérstök eining, Hótelklassinn, 
stuðlar að faglegri þróun starfsfólks og gerir því kleift að eflast og þroskast í starfi.

Auk þess tökum við virkan þátt í menntun bakara, framreiðslu- og matreiðslufólks 
með vinnustaðanámi, leitum að framtíðarmeisturum og veitum þeim menntun, 
þjálfun og atvinnutækifæri í heimsklassa. Fyrir ungt fólk er framtíðin svo 
sannarlega björt í ferðaþjónustu á Íslandi.

ICELANDAIR HÓTEL ERU 
MENNTAFYRIRTÆKI ÁRSINS 2016

MENNTAVERÐLAUN 
ATVINNULÍFSINS
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handbolti Alfreð Gíslason, þjálfari 
Þýskalandsmeistara Kiel og fyrr-
verandi landsliðsþjálfari, var eins og 
aðrir Íslendingar svekktur yfir gengi 
íslenska liðsins á EM í Póllandi.

Eins og flestum ætti að vera kunn-
ugt fóru strákarnir okkar heim með 
skottið á milli lappanna eftir riðla-
keppnina. Sigur vannst á Noregi í 
fyrsta leik en síðan tapaði liðið gegn 
Hvíta-Rússlandi og Króatíu. Mikil von-
brigði.

„Mér fannst leikurinn gegn Noregi 
mjög góður. Leikurinn gegn Hvíta-
Rússlandi var ekki nógu góður og 
Króata-leikurinn var skelfilegur. Mér 
fannst varnarleikurinn ekki góður í 
neinum leiknum,“ segir Alfreð en þó 
að landsliðið hafi verið ánægt með 
varnarleikinn gegn Noregi þá var 
Alfreð ekkert sérstaklega hrifinn.

„Hann var skástur þar en ekkert 
stórkostlegur samt. Norðmenn-
irnir náðu ekki að nýta sér gallana á 
íslensku vörninni. Hvít-Rússaleikur-
inn var auðvitað ótrúlegur. Að skora 
38 mörk og ná ekki að vinna. Það er 
eiginlega ekki hægt.“

Ekki að yngja bara til að yngja
Landsliðsþjálfarinn fyrrverandi vill sjá 
leikmenn liðsins axla ábyrgð og sjá til 
þess að liðið komist á HM á næsta ári.

„Við vorum auðvitað heppnir að 
enda í efri styrkleikaflokknum fyrir 
HM-umspilið. Þetta lið sem var í Pól-
landi þarf að rífa sig upp á rassgatinu 
og klára þá leiki. Við erum óneitan-
lega með svolítið gamalt lið en hvað 
svo? Við getum ekki bara yngt liðið 
til þess að yngja það. Þeir sem eiga 
einhver ár eftir þurfa að vera áfram 
en svo er óhjákvæmileg umbreyting 
á liðinu,“ segir Alfreð en hann vill 
síðan sjá breytingar á liðinu á HM í 
Frakklandi.

Í fótspor Svíanna?
„Einhvern tímann þarf að koma að 
því að Ólafur Guðmundsson og 
fleiri fái að axla meiri ábyrgð og 
sýna hvort þeir séu alvöru lands-
liðsefni eða ekki. Síðan erum við 
með yngri leikmenn sem margir 
hverjir eru efnilegir. Við erum 
hugsanlega að lenda í sömu vand-
ræðum og Svíar á sínum tíma þegar 
Stefan Lövgren og félagar hættu 
allir á einu bretti. Kynslóðin sem 
kom á eftir þeim hafði aldrei fengið 
að spila og vissi ekki hvað lands-
liðið var.“

Alfreð hefur eflaust sínar skoð-
anir á því hvað eigi að gera í lands-
liðsþjálfaramálum núna en vildi 
ekki blanda sér í þá umræðu.

Gætum lent í sömu 
vandræðum og Svíar
Alfreð Gíslason hefur áhyggjur af þeim kynslóðaskiptum sem eru fram undan 
hjá íslenska handboltalandsliðinu. Hann segir að nýir menn verði að fá frekari 
tækifæri á næsta ári. Fyrst þurfi hinir að koma landsliðinu á HM í Frakklandi.

sinnum hefur Alfreð 
unnið þýska meistara-
titilinn sem þjálfari. Þar 

af síðustu fjögur ár.
7

Þegar Alfreð 
Gíslason talar 
þá hlusta menn. 
Þjálfari Þýska-
landsmeistar-
anna segir að 
það sé kominn 
tími á að gefa 
yngri mönnum 
frekari tækifæri. 

NordicphotoS/GEtty

Allt á réttri leið hjá okkur
Heima fyrir stendur Alfreð í ströngu 
við að verja Þýskalandsmeistaratitil-
inn. Hann er með mikið breytt lið og 
missti til að mynda Aron Pálmarsson 
og Filip Jicha frá félaginu. Þrátt fyrir 
það er lið hans í öðru sæti og aðeins 
tveim stigum á eftir toppliði Rhein-
Neckar Löwen.

„Ég hef fulla trú á því að við verð-
um í baráttunni allt til enda,“ segir 
Alfreð sem er þegar farinn að horfa 
til framtíðar og meðal annars búinn 
að tryggja sér þýska landsliðsmark-
vörðinn Andreas Wolff og svo eru 
efnilegustu leikmenn Svíþjóðar og 
Austurríkis á leiðinni, þeir Lukas 
Nilsson og Nikola Bilyk. „Þetta er allt 
á góðri leið hjá okkur.“  
henry@frettabladid.is

Þetta lið sem var í 
Póllandi þarf að rífa 

sig upp á rassgatinu og klára 
þá leiki.
Alfreð Gíslason um umspilið fyrir HM

Fangaðu augnablikið 
með Símanum

Síminn er stoltur styrktaraðili Reykjavik International Games

Upplifðu Reykjavík International Games með Símanum, fangaðu öll ótrúlegu 
augnablikin og deildu þeim jafnóðum. Á m.rig.is finnurðu dagskrá leikanna, 
myndastraum, fréttir og allar upplýsingar.

#RIG16 SiminnIsland

— Er stoltur samstarfsaðili —
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Styrkir verða veittir til barna á aldrinum 6–16 ára
Úthlutað verður úr sjóðnum á sumardaginn fyrsta, 21. apríl 2016.  
 Umsækjendur sem hafa ekki fengið úthlutað úr sjóðnum áður ganga fyrir. 

Leggðu þitt af mörkum til Vildarbarna með Icelandair
Farðu á www.vildarborn.is og sjáðu hvernig þú getur hjálpað börnum sem eru 
langveik eða búa við sérstakar aðstæður, að komast í draumaferðina sína.

+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is

Vertu með okkur

VILDARBÖRN ICELANDAIR
FERÐASTYRKIR VILDARBARNA ICELANDAIR:
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. MARS



Þetta er í tólfta sinn sem 
hátíðin er haldin og 
hún er orðin mjög stór 
þáttur í félagslífi nem-
enda,“ segir Gunnella 
Þorgeirsdóttir, lektor 

og greinaformaður japönsku við 
Háskóla Íslands. Hátíðin er haldin í 
dag og hefst klukkan 13 og stendur 
til klukkan 17. 

„Undirbúningur hefst í október 

og tekur yfir alveg janúar. Nem-
endur eru búnir að æfa dansatriði, 
tónlistaratriði og undirbúa mis-
munandi bása,“ segir Gunnella. 

„Þetta er skemmtileg hátíð sem 
hristir saman nemendur og kennara. 
Tilgangurinn er að kynna námið og 
japanska menningu. Hátíðin er mjög 
vel sótt enda er japönskunámið með 
vinsælustu tungumálunum hér við 
háskólann.“ Kennsla í japönsku hófst 

við HÍ árið 2003 og var námið strax 
vel sótt. Árið á eftir var ákveðið að 
halda japönsku hátíðina sem hefur 
svo stækkað og sótt í sig veðrið á 
undanförnum árum. „Það varð 
strax mikill áhugi fyrir japanskri 
menningu. Það kom snemma upp 
sú hugmynd að hafa hátíð þar sem 
væri hægt að kynna námið en um 
leið japanska menningu almennt.“ 

Fjölbreytt dagskrá er í boði. „Það 

er til dæmis tískusýning þar sem 
við sýnum hefðbundinn japanskan 
klæðnað, eða kímonó. Það eru til 
margar tegundir af kímonó sem 
notaðar eru við mismunandi til-
efni. Allir kennarar og nemendur 
eru svo í japönskum búningum auk 
þess sem verður Cosplay-keppni.“ 
Um er að ræða búningakeppni en 
mikil hefð er fyrir búningum í jap-
anskri menningu. „Þetta nær yfir 

hugmyndina um að klæða sig upp í 
búning byggðan á afþreyingarmenn-
ingu. Þetta upphófst allt í kringum 
vísindaskáldskap og afþreyingar-
menningu en hefur breiðst út og það 
eru til margir mismunandi kimar 
núna.“ Hún segir Cosplay vera vin-
sælt hérlendis.  Ýmsir hópar hittist til 
að mynda reglulega og klæði sig upp. 
Hægt verður að kynnast nokkrum 
þeirra á hátíðinni.

Japönsk menning í hávegum
Japanshátíð er haldin í Háskóla Íslands í tólfta sinn í dag. Fjölbreytt dagskrá er í boði þar og hægt verður að kynna 
sér kima japanskrar menningar, haldin verður tískusýning þar sem sýndir verða kímonóar í ýmsum útfærslum. 

Mikil búningahefð er í Japan 
og hægt verður að sjá hina 
ýmsu búninga á hátíðinni. 

Mynd/Gunnella 

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunnudaga                  8.00 -16.00
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Austurströnd 14 • Hringbraut 35 • Fálkagata 18 • Langahlíð  • Dalbraut 1

FORSALA
Á BOLLUM
29-31 JAN

 10% afsláttur af bollum

  gegn framvísun þessa miða

 Gildir frá 29. janúar

til 8. febrúar 
2016
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Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

citroen.is 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

Það er auðvelt að gleyma sér við akstur þegar maður er á liprum, sparneytnum og þægilegum Citroën C4.  
Hönnun hans er í senn hagnýt og grípandi. Ekki nóg með það heldur er hann búinn nýrri Puretech vél sem nýverið hlaut 
eftirsótta titilinn Vél ársins (International Engine of the Year). Margverðlaunaða Puretech vélin sameinar frábæra frammistöðu, 
lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. Citroën C4 er fáanlegur með nýrri sex þrepa sjálfskiptingu sem hefur fengið mikið lof.

Sérstaða Citroën C4 felst jafnframt í fjölmörgum smáatriðum sem hámarka þægindi ökumanns og farþega. Má þar nefna  
7“ snertiskjá í mælaborði, tölvustýrða miðstöð, fjölstillanleg sæti sem eru einstaklega þægileg, frábæra hljóðeinangrun, 
hraðastilli og nýja kynslóð LED ljósa.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.990.000 KR.
Komdu í reynsluakstur

CITROËN C4

ÞÚ FINNUR EKKI FYRIR KÍLÓMETRUNUM

Citroen_C4_rvk-sker_5x38_20160106_END.indd   1 8.1.2016   14:05:35



      

TWIST
2,5 sæta sófi. Margir litir. Viðarfætur.
Stærð: 157 x 92 x 95 cm

 76.993 kr.   109.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

ASPEN
Leður hægindastóll  
frá La-z-boy. Nokkrir litir.
Stærð: 82 × 85 × 102 cm.

 111.993 kr.   159.990 kr. 48.993 kr.   69.990 kr.

TWIST
Hægindastóll. 
Ljósblár.
Einnig fáanlegur 
skemill við stól.

AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
30%

ÚTSALA
Risa

afsláttur

SÍÐUSTU DAGAR

60%
Allt að

CLEVELAND
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga.  
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

 151.992 kr.   189.990 kr. AFSLÁTTUR
20%

KIRUNA
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga.  
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 301 × 200 × 78 cm

 191.992 kr.   239.990 kr.

CLEVELAND 
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.  Dökkgrátt 
slitsterkt áklæði. Aukahlutur á mynd  
höfuðpúði. Stærð: 231 × 140 × 81 cm. 

 95.992 kr.   119.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
20%

OSWALD 
Þriggja sæta sófi. Dökkgrátt áklæði.  
Viðarfætur. Stærð: 185 x 84 x 87 cm

 59.994 kr.   99.990 kr. AFSLÁTTUR
40%

EIFFEL 
Borðstofustóll.  
Hvítur með svörtum löppum.

 7.194 kr.  11.990 kr.

afsláttur
70%
Allt að

Fjölbreytt 
úrval
smávöru

NAGANO
Borðstofuborð, eik/hvítt.
Stærð: 150 x 80 H: 75 cm 

 39.995 kr.   
 79.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

LAZIO
Þriggja sæta sófi. Slitsterkt dökkgrátt áklæði.
Einnig fáanlegur stóll. Stærð: 222 x 92 x 78 cm

 95.994 kr.   159.990 kr. AFSLÁTTUR
40%

AFSLÁTTUR
40%

EMPIRE
Nettir La-Z-Boy sjónvarpssófar.  
Klæddir gráu slitsterku áklæði eða svörtu leðri. 
Einnig fáanlegir 2ja sæta

 199.992 kr.   249.990 kr.

3ja sæta: Stærð: 197 × 98 × 104 cm

Áklæði

 319.992 kr.   399.990 kr.
Leður

AFSLÁTTUR
20%

MASSIMO 
Þriggja sæta sófi. Nettir armar og situr einstaklega 
vel. Litur: Divine antrazit. Stærð 195 x 92 x 81 cm. 

AFSLÁTTUR
30%

 181.993 kr.   259.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

VESTA
3 sæta sófi. Slitsterkt áklæði. Antracite  
eða grábrúnn. Með lágu baki og dúnbólstrun.
Stærð: 233 x 93 H 74 cm.

 139.993 kr.   199.990 kr.

KENYA
Hægindastólar. Fáir sitja betur. 
Háir armar og stutt sessa veita 
einstök þægindi.  
Fáðu þér sæti  
og hann fer  
með þér heim. 

 44.993 kr.   59.990 kr.
Leður

AFSLÁTTUR
25%

 44.993 kr.   59.990 kr.
Grábrúnt áklæði

 37.493 kr.   49.990 kr.
Rautt, orange og grátt áklæði.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



      

TWIST
2,5 sæta sófi. Margir litir. Viðarfætur.
Stærð: 157 x 92 x 95 cm

 76.993 kr.   109.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

ASPEN
Leður hægindastóll  
frá La-z-boy. Nokkrir litir.
Stærð: 82 × 85 × 102 cm.

 111.993 kr.   159.990 kr. 48.993 kr.   69.990 kr.

TWIST
Hægindastóll. 
Ljósblár.
Einnig fáanlegur 
skemill við stól.

AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
30%

ÚTSALA
Risa

afsláttur

SÍÐUSTU DAGAR

60%
Allt að

CLEVELAND
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga.  
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

 151.992 kr.   189.990 kr. AFSLÁTTUR
20%

KIRUNA
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga.  
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 301 × 200 × 78 cm

 191.992 kr.   239.990 kr.

CLEVELAND 
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.  Dökkgrátt 
slitsterkt áklæði. Aukahlutur á mynd  
höfuðpúði. Stærð: 231 × 140 × 81 cm. 

 95.992 kr.   119.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
20%

OSWALD 
Þriggja sæta sófi. Dökkgrátt áklæði.  
Viðarfætur. Stærð: 185 x 84 x 87 cm

 59.994 kr.   99.990 kr. AFSLÁTTUR
40%

EIFFEL 
Borðstofustóll.  
Hvítur með svörtum löppum.

 7.194 kr.  11.990 kr.

afsláttur
70%
Allt að

Fjölbreytt 
úrval
smávöru

NAGANO
Borðstofuborð, eik/hvítt.
Stærð: 150 x 80 H: 75 cm 

 39.995 kr.   
 79.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

LAZIO
Þriggja sæta sófi. Slitsterkt dökkgrátt áklæði.
Einnig fáanlegur stóll. Stærð: 222 x 92 x 78 cm

 95.994 kr.   159.990 kr. AFSLÁTTUR
40%

AFSLÁTTUR
40%

EMPIRE
Nettir La-Z-Boy sjónvarpssófar.  
Klæddir gráu slitsterku áklæði eða svörtu leðri. 
Einnig fáanlegir 2ja sæta

 199.992 kr.   249.990 kr.

3ja sæta: Stærð: 197 × 98 × 104 cm

Áklæði

 319.992 kr.   399.990 kr.
Leður

AFSLÁTTUR
20%

MASSIMO 
Þriggja sæta sófi. Nettir armar og situr einstaklega 
vel. Litur: Divine antrazit. Stærð 195 x 92 x 81 cm. 

AFSLÁTTUR
30%

 181.993 kr.   259.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

VESTA
3 sæta sófi. Slitsterkt áklæði. Antracite  
eða grábrúnn. Með lágu baki og dúnbólstrun.
Stærð: 233 x 93 H 74 cm.

 139.993 kr.   199.990 kr.

KENYA
Hægindastólar. Fáir sitja betur. 
Háir armar og stutt sessa veita 
einstök þægindi.  
Fáðu þér sæti  
og hann fer  
með þér heim. 

 44.993 kr.   59.990 kr.
Leður

AFSLÁTTUR
25%

 44.993 kr.   59.990 kr.
Grábrúnt áklæði

 37.493 kr.   49.990 kr.
Rautt, orange og grátt áklæði.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
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Þetta var mjög ósann-
gjarnt kerfi að mínu 
viti. Það byggði ekki á 
nokkrum sköpuðum 
hlut nema einhverri 
punktstöðu nemenda 

sem var tekin sennilega í lestri,“ 
segir Ragnar Þorsteinsson, kenn-
ari og fyrrverandi fræðslustjóri 
Reykjavíkurborgar, um svokall-
aða tossabekki sem voru við lýði í 
stærri skólum á Íslandi allt fram til 
ársins 1974 þegar ný grunnskólalög 
tóku gildi. Skólastjórnendur skiptu 
nemendum upp í bekki eftir getu 
þeirra og voru getuminnstu nem-
endurnir settir saman í bekki sem 
iðulega voru kallaðir tossabekkir. 
Yfirleitt var bekkjunum skipt eftir 
bókstöfum, því neðar sem bekkur-
inn var í stafrófinu því minni var 
getan. Nokkurs konar stéttaskipting 
tíðkaðist þar sem börn efnaminni 
foreldra lentu frekar í þessum neðri 
bekkjum.

Börnunum sýnt virðingarleysi
„Félagslegar afleiðingar voru helsta 
tilefni gagnrýni á þetta kerfi,“ segir 
Gretar L. Marínósson, skólasál-
fræðingur og prófessor í sérkennslu-
fræðum við Menntavísindasvið HÍ, 
sem þekkir vel til tossabekkjanna. 

Hann segir skiptingu nemenda 
eftir getu eða greindarvísitölu og 
áhrif hennar á nemendur lítið 
hafa verið rannsakaða hérlendis 
en meira erlendis, t.d. í Bretlandi. 
Margir sem Fréttablaðið hefur rætt 
við segja það hafa falið í sér mikla 
niðurlægingu og skömm að vera 
settur í slíkan bekk. Oft hafi verið 
illa komið fram við þau börn, mörg 
þeirra lögð í einelti og almennt 
sett skör neðar en aðrir nemendur. 
Margir tala líka um að kennarar hafi 
oft stjórnað eineltinu og niðurlægt 
börnin. Það er þó alls ekki algilt og 
sumir tala um kennara sem hafa 
verið þeim góðir.

Það var þekkt að reynslulitlir 
kennarar kenndu þessum bekkjum 

eða kennarar sem ekki þóttu þeir 
bestu. Ekki virðast hafa verið gerð-
ar miklar kröfur til kennslunnar, 
öfugt við það sem hefði kannski 
átt að vera þar sem oft var um að 
ræða börn sem glímdu við náms-
erfiðleika. Sjálfur kenndi Gretar í 
slíkum bekk. „Það var hluti af því 
virðingarleysi sem þessum krökk-
um var sýnt. Þegar ég var að kenna 
„tossabekk“ þá var ég nýskriðinn 
úr menntaskóla. Ég bað ekki um 
þennan bekk en þetta sýnir að það 
voru ekki miklar kröfur gerðar til 
kennslunnar og það var víðar en þar 
sem ég kenndi. Kennarar sem voru 
orðnir gamlir og leiðir á kennslu eða 
nýliðar sem kunnu ekki að kenna 
voru settir í þessa bekki. Það var til 
þess að gera hlutina enn þá erfiðari. 
Það var ekki líklegt að þeir gætu 
bætt námsfærnina hjá krökkunum.“

Ragnar var einnig að kenna í 
slíkum bekk. „Ég byrjaði að kenna 
í Breiðholtsskóla 1973, ári áður en 
grunnskólalögin komu. Ég var settur 
í að kenna svona bekk, það kenndi 
mér helling. Þarna voru kannski 
20 krakkar saman í bekk og nán-
ast engir þeirra áttu sameiginlega 
ástæðu fyrir því að vera saman í 
bekk. Einn var kannski illa greind-
ur á einhvern hátt, annar kannski 
með þroskaskerðingu og þriðji frá 
heimili þar sem ekkert var hugsað 
um hann. Niðurstaðan var sú að 
það var lítið um nám hjá þessum 
börnum og þau voru þess vegna 
bara sett í tossabekk,“ segir Ragnar.

Stéttaskipting eftir bekkjum 
Gretar vill ekki meina að börn efna-
minni foreldra hafi sjálfkrafa verið 
sett í tossabekki, hins vegar kunni 
aðstöðumunur að spila inn í. Börn 
efnameiri foreldra gætu þannig hafa 
haft ákveðið forskot þegar þau byrj-
uðu í skóla. „Svo auðvitað spilar inn 
í þetta kenning Bourdie, Cultural 
Capital, þeir sem hafa góða menn-
ingarlega aðstöðu heima hjá sér 
hafa meiri möguleika á að standa sig 
betur í skóla. Ekki endilega vegna 
þess að þeir mælist hátt á greindar-
prófi, heldur kunna þeir að notfæra 
sér það sem þarf. Það voru frekar til 
bækur á þeim heimilum, þau bjuggu 

við góða fjárhagslega stöðu og lítið 
álag að öðru leyti.“

Ragnar segir það þó oft hafa verið 
tilfellið að skipting hafi ráðist af 
stöðu foreldranna. „Það var stétta-
skipting í gangi, krakkar sem komu 
frá heimilum sem voru á verri stað 
í samfélaginu voru oft bara settir í 
tossabekk. Það var einhvern veginn 
oft fyrirfram ákveðið að krakkar 
gætu ekki þetta og hitt,“ segir 
Ragnar.

Þegar nýju grunnskólalögin voru 
sett 1974 höfðu margir áttað sig á 
þeim áhrifum sem það gat haft á 
börn að vera í þessum bekkjum. 
Skiptingin hafði breyst í sumum 
skólum og nýrri skólar tóku hana 
yfirleitt ekki upp. „Þeir sem skrif-
uðu námskrána sem byggð var á 
lögunum 1974 settu þar inn að það 
væri ekki mælt með því að raða sam-
kvæmt námsgetu eða getu sem var 
mæld með greindarprófum. Það var 
í fyrsta sinn sem opinberir aðilar 
sögðu svona lagað. Það voru margir 
sem tóku tillit til þess og aðrir ekki. 
Eins og ég segi þá eru skólar enn 
í dag sem viðhalda þessu að ein-
hverju marki. En röðunin er ekki 
eins nákvæm og sveigjanlegri að því 
leyti að krakkar geta flutt sig á milli,“ 
segir Gretar og útskýrir nánar.

Upplifðu sig sem lúsera 
„Áður var það yfirleitt þannig að 
fólk var bara í sama bekknum alla 
sína veru í skólanum. Ef það var 
í lélegasta bekknum þá hélt það 
áfram í honum. Það var mjög erfitt 
að fá betri einkunnir við þessar 
aðstæður. Krakkar voru þá fyrst og 
fremst að bera sig saman við þá sem 
voru með þeim í bekk,“ segir Gretar.

Að vera settur í slíkan bekk hafði 
oft slæm áhrif á sjálfsmynd barna.

„Yfirleitt hefur það þau áhrif að 
þú ferð að líta á þig eins og aðrir líta 
á þig. Þetta fer voðalega mikið eftir 
viðhorfi og viðmóti annarra sem 
þeir taka mark á. Þessir krakkar 
upplifa sig oft sem lélega. Þau hafa 
tilhneigingu til að loka sig af og 
hafa lítil samskipti við aðra hópa. 
Þau festast oft í þessu hlutverki. Það 
þýðir að það sem eftir er ævinnar 
hafa þau kannski ekki samskipti 

Kerfi sem niðurlægði nemendur 
Það þótti niðurlægjandi að vera settur í svokallaða tossabekki sem voru hluti af skólakerfinu um árabil. Algengara 
var að börn efnaminni foreldra lentu í slíkum bekkjum og það gat haft slæmar félagslegar afleiðingar í för með sér. 

Hér má sjá börn bíða eftir að komast upp í skólabíl fyrir utan Laugarnesskóla árið 1953. Einum viðmælenda var aldrei hleypt upp í skólabílinn og þurfti hann að ganga klukkutíma leið til og frá skóla. 

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

við fólk úr t.d. efri þjóðfélagsstigum, 
þetta festir fólk í ákveðnum þjóð-
félagshópi alla ævi nema það geti 
rifið sig út úr honum og farið í allt 
annað umhverfi sem margir gera,“ 
segir Gretar.

„Ég held þau hafi upplifað sig 
sem lúsera og tossa. Þetta voru ein-
staklingar sem áttu ekki séns í eitt-
hvað sem aðrir áttu séns í og hvað 
gera menn þegar þeir lenda í þeirri 
stöðu, þá er betra að vekja neikvæða 
athygli á sér heldur en enga. Sumir 
gera þá hluti sem þeir hefðu mögu-
lega ekki gert annars. Þetta býr frek-
ar til vandamál heldur en að draga 
úr þeim,“ segir Ragnar.

Báðir eru þeir sammála um að því 
hafi fylgt mikil skömm að vera í slík-
um bekkjum. Algengt var að börn-
um væri strítt og kennarar tækju 
þátt í að niðurlægja þau. „Það var 
langt frá því að vera algilt um kenn-
ara en þeir voru stundum sekir um 
að niðurlægja nemendur, nota það 
sem stjórntæki. Ég veit dæmi þess úr 
nokkrum skólum þar sem kennarar 
gengu á lagið og niðurlægðu nem-
endur því þeir höfðu þá hugmynd 
að það væri besta leiðin til að halda 
aga. Það var alltof algengt að fólk 
teldi að það þyrfti að herða börn og 
það væri best gert með því að gera 
þeim erfitt fyrir. Líka þetta viðhorf 

að fólk ætti að þekkja sinn vitjunar-
tíma og vita í hvaða stöðu það væri 
og ekki reyna að færast í aðra hópa 
eða stöðu. Fólki hefur verið haldið 
niðri á marga vegu, aðallega til að 
fullnægja þörfum annarra til að 
vera yfir það hafin. En það áttu að 
vera gerðar kröfur til kennara um að 
vernda þessa krakka.“

Aðspurður hvort ekki sé um að 
ræða smánarblett á menntunar-
sögu þjóðarinnar segir Ragnar að 
líka verði að horfa til þess hvernig 
samfélagið var á þessum tíma. „Það 
er alltaf hægt að vera vitur eftir á í 
þessum málum sem og öðrum. Ég 
held að menn hafi ekki verið að 
gera þetta vitandi vits að þetta hefði 
slæm áhrif á börnin. Þetta var stað-
an á þeim tíma, börn voru sett á Sil-
ungapoll, Breiðuvík og þessa staði. 
Sem betur fer hefur kerfið þroskast 
og séð til að þetta myndi ekki gerast 
aftur. Þetta er ljót saga, því miður, 
og við eigum ekki að reyna að fegra 
hana heldur að læra af henni. Það 
hefur sýnt sig á margan hátt í gegn-
um tíðina að hjá mörgum einstak-
lingum sem biðu skipbrot í þessu 
lífi þá byrjaði það í skólakerfinu. Við 
eigum að gera allt sem við getum til 
þess að gefa öllum börnum tækifæri. 
Ég hef lært það á mínum 40 ára ferli 
að það á aldrei að afskrifa börn.“

Ég held þau hafi upplifað sig 
sem lúsera og tossa. þetta 

voru einstaklingar sem áttu ekki sÉns 
í eitthvað sem aðrir áttu sÉns í. 

Árið 2013 birtist grein Teits Atlasonar í tímaritinu Man þar sem hann fjallaði 
um tossabekki sem voru í Hagaskóla allt til ársins 2002 eða tæpum þremur 
áratugum eftir að grunnskólalögin 1974 voru sett. Rannsókn Teits leiddi í 
ljós að fjölmargir fyrrverandi nemendur í þessum bekkjum höfðu framið 
sjálfsmorð. Þar kom fram að þeir sem voru í þessum bekkjum hefðu margir 
orðið fyrir miklu einelti og aðkasti í skólanum. Nemendur sem Teitur ræddi 
við sögðu að lítið hefði verið um kennslu og margir upplifðu bekkina sem 
geymslustað.

Margir frömdu sjálfsmorð
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Ragnar Þorsteinsson, fv. fræðslustjóri og kennari
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Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, fullkomið 
fjórhjóladrif og sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði 
Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Tucson - verð frá 5.490.000 kr.

Dísilvél 2,0 lítrar, 136 hestöfl, eldsneytisnotkun 6,1 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, eldsneytisnotkun 7,6 l/100 km*. 
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð.  *Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

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

Change is Good

Glæsilegur Hyundai Tucson
Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur, bensín eða dísil. 

Eigum bíla til afgreiðslu strax!
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KAUPAUKI
Vetrardekk og dráttarbeisli fylgja með nýjum Tucson. 
Aukahlutapakki að verðmæti 400.000 kr.
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„Þetta hafði mikil áhrif á sjálfs-
mynd mína, ég var mjög með-
vituð um að ég væri í tossabekk 
og fannst það ósanngjarnt, 
mig dreymdi um að komast í 
betri bekk,“ segir Björg Guðrún 
Gísladóttir sem var í tossabekk í 
Laugarnesskóla frá 7-12 ára. „Við 
vorum lögð í einelti í frímínútum 
af krökkunum í hinum bekkjun-
um sem kölluðu okkur „tossana“.

Björg sagði frá þessari upplifun 
sinni í bókinni Hljóðin í nóttinni. 
Þar lýsti hún harðri lífsbaráttu 
fjölskyldu sinnar sem bjó í Höfða-
borg og síðar á Skúlagötu. 

Þegar hún byrjaði í skóla 
var hún sett beint í tossabekk 
og hélst þar þrátt fyrir að hún 
væri góður námsmaður. „Ég og 
annar strákur vorum alltaf hæst 
á prófum til skiptis. Ég fékk bóka-
verðlaun þegar ég útskrifaðist úr 
tólf ára bekk, var hæst í bekknum 
sem sýndi að ég gat lært,“ segir 
Björg sem óskaði sér alltaf að 
komast í annan bekk og lagði 
hart að sér í náminu til þess að 
reyna það. „Mér fannst verst þessi 
skömm sem fylgdi því að vera í 
tossabekk. Þetta var ákveðinn 
stimpill um að ég gæti ekki lært 
en það var ekki þannig.“

Litið var niður á börnin í tossa-
bekknum, þau uppnefnd og þeim 
strítt. Jafnvel króuð af þar sem 
kennarar sáu ekki til og barin. 
Björg lýsir líka í bókinni kynferðis-
ofbeldi sem kennari þeirra, Skeggi 
Ásbjarnarson, beitti skólabræður 
hennar. Eftir útgáfu bókarinnar 
stigu nokkrir fram og lýstu ofbeldi 
hans. „Hann sýndi okkur óspart 
hver hefði völdin og notaði til 
þess kennaraprikið þegar hann 
sló í borðið hjá þeim sem höguðu 
sér illa. Hann talaði niður til okkar 
og hótaði strákunum að þeir 
yrðu sendir á Jaðar eða Breiðuvík 
ef þeir hegðuðu sér illa,“ segir 
hún. „Að vera í tossabekk gerði 
það að verkum að við fengum 
lítið sem ekkert að taka þátt í 
skólaskemmtunum sem Skeggi 
sá um. Þetta var bara ákveðinn 
stimpill. Við vorum ekki eins og 
hin og áttum enga möguleika á að 
breyta því viðhorfi.“

Björg segir mikla skömm hafa fylgt 
því að hafa verið í tossabekk og 
stimplun um að hún gæti ekki lært. 

„Mín skólaganga var mjög sorgleg,“ 
segir Jón Ragnarsson, kallaður 
Nonni, sem var í Laugarnesskóla. 
„Við öll sem komum úr Höfða-
borginni vorum sett í sama bekk 
bara af því að við vorum þaðan.“ 
Jón segist ekki hafa átt erfitt með 
að læra en allur áhugi og metnaður 
hafi hins vegar verið drepinn niður 
í skólanum. Hann var ungur þegar 
faðir hans lést og móðir hans var 
ómenntuð þannig að það var litla 
hjálp að fá heima fyrir. 

„Mér finnst skrítið hvernig skóla-
kerfið gat leyft sér að hafna manni 
alveg. Ég átti erfitt með lestur en var 
góður í reikning. Ég vissi það seinna 
að ég gat alveg lært, þetta snerist 
ekki um það.“

Jón segir fullorðna fólkið hafa 
verið verra en börnin. Börnin sem 

voru í tossabekkjum hafi verið 
undir og miklir fordómar verið 
gagnvart þeim.

„Ég hef oft hugsað seinna hvað 
fullorðna fólkið var grimmt. Bæði 
kennarar og foreldrar. Ef það gerð-
ist til dæmis að manni var boðið 
heim til einhvers sem var ekki úr 
Höfðaborginni þá gerðist það bara 
einu sinni. Foreldrarnir föttuðu að 
maður bjó þar, hlyti því að vera lús-
ugur og manni var ekki boðið aftur.“ 

Jón fór svo að eigin ósk á Jaðar 
sem var heimavistarskóli. Bróðir 
hans hafði verið þar nokkrum árum 
fyrr og sagt honum að hann væri 
að teikna og ýmislegt sem Nonna 
fannst spennandi. Á Jaðri naut hann 
sín og gekk vel í skólanum. Þegar 
hann var tólf ára gamall fór hann í 
Austurbæjarskóla og svo Miðbæjar-

skólann. Hann segir að eftir að hann 
kom frá Jaðri hafi hann mætti meiri 
fordómum en áður. 

„Þá var ég enn verr settur heldur 
en að koma bara úr Höfðaborginni. 
Við, þessir krakkar, áttum engar 
varnir. Það var alltaf talað niður til 
okkar og gert lítið úr okkur. Við sem 
komum úr Höfðaborginni stóðum 
samt saman og maður sá þetta ekki 
eins þá og maður gerði eftir á. Það 
var samfélagið sem var með stæla 
við okkur og við vorum stimpluð.“ 
Skólaganga Jóns var stutt. 

„Ég hætti eftir að hafa reynt við 
1. bekk tvisvar. Það var einhvern 
veginn eins og maður ætti ekki séns 
í samfélaginu. Mér finnst eins og 
þessi skipting hafi gengið út á það 
stundum að búa til undirmálsfólk, 
sumir komust aldrei út úr þessu.“

Það var eins og maður ætti ekki séns í samfélaginu 

Við, þessir krakkar, 
áttum engar Varnir. 
það Var alltaf talað 
niður til okkar og gert 
lítið úr okkur. 
Jón Ragnarsson

„Það kemur upp vond tilfinning 
þegar ég hugsa um þessi ár,“ segir 
Hafdís Hafsteinsdóttir sem er fædd 
árið 1945 og var í Laugarnesskóla. 
Heimilisaðstæður hjá Hafdísi voru 
afar slæmar.  Hún bjó hjá ömmu 
sinni, sem glímdi við mikil veikindi, 
og manni hennar. „Þar var mér lítið 
sinnt, ég var alltaf skítug og lúsug. Ég 
fékk aldrei neitt nýtt. Það var aldrei 
haldið upp á afmælið mitt og ég 
fékk ekki neinar afmælisgjafir fyrir 
utan að ein nágrannakona okkar gaf 
mér alltaf strigaskó á afmælisdag-
inn. Ég man hvað ég var leið þegar 
hún dó.“

Kennarar kölluðu hana tröllabarn
Hún fær ónotatilfinningu við að 
rifja upp æskuna sem hún segist þó 
muna að litlu leyti. Líklega hafi hún 
lokað á vondar minningar þó hún 
muni einstaka brot.  Það var vont 
að vera afskiptur heima og ekki tók 
betra við þegar hún hóf skólagöngu.

 Hún var sett í tossabekk í Laugar-
nesskóla. „Kennararnir kölluðu mig 
tröllabarnið því ég var stór miðað 
við aldur. Ég man ekki mikið frá 
þessum tíma en man að mér leið 
aldrei vel. Ég átti enga vini og kenn-
ararnir niðurlægðu mig. Ég kom 
aldrei með neitt með mér í skólann 
því það var ekki til peningur fyrir 
neinu. Í minningunni var ég bara 
þarna og það talaði aldrei neinn við 
mig. Ég var alltaf ein.“ Gömul skóla-
systir Hafdísar, sem blaðamaður 
ræddi við, staðfestir þetta. Segir að  
illa hafi verið komið fram við Haf-

dísi, strákarnir hafi strítt henni og 
kennarar niðurlægt. 

Þó að Hafdís hafi ekki átt neina 
vini þá man hún samt eftir einu 
skipti þar sem skólasystir hennar 
kom til hennar og gaf henni skauta. 
„Ég var svo ánægð því ég fékk aldrei 
neitt. Þetta voru svo fallegir hvítir 
skautar, hún hefur eflaust vorkennt 
mér. Í hvert skipti sem það kom 
frost þá fór ég niður á Tjörn og 
skautaði þar ein. Ég notaði þessa 
skauta alveg þangað til þeir voru úr 
sér gengnir.“

Mátti ekki koma í bílinn 
Hafdís bjó  við Seljalandsveg við 
Kringlumýri  í nágrenni við það 
sem heitir Safamýri í dag og var því 
talsverð vegalengd að fara í skólann. 
Vegna þess þá bauðst nemendum 
að fara með skólabíl til og frá skóla, 
Hafdís fékk hins vegar ekki að fara 
í bílinn. „Bílstjórinn vildi ekki leyfa 
mér að fara með bílnum og sagði að 
ég væri lúsug. Ég man að einu sinni 
náði ég að smygla mér inn og hélt 
hann hefði ekki séð mig en hann 
sá mig og rak mig út. Ég labbaði 
því um klukkutíma leið fram og til 
baka á hverjum degi í hvaða veðri 
sem er. Þá var ekki búið að byggja 
svona mikið og allt fullt af hólum 
á leiðinni og það tók sinn tíma að 
komast. Það sem var verst samt var 
að ég var svo hrædd um að rekast á 
mann sem tengdist fjölskyldunni 
minni og var alltaf að reyna koma 
vilja sínum fram við mig. Ég var 
rosalega hrædd við hann og sá 

Fékk ekki að fara með skólabílnum 

Ég man ekki mikið frá 
þessum tíma en man að
mÉr leið aldrei Vel. 
Ég átti enga Vini og
kennararnir niður-
lægðu mig.
Hafdís Hafsteinsdóttir 

Dreymdi um að 
komast í betri bekk

„Þetta hefur alla tíð hvílt mjög þungt 
á mér og ég trúði því lengi að ég væri 
bara illa gefin. Það fylgdi því mikil 
skömm að vera í tossabekk og þessi 
skömm hefur alltaf verið föst í mér,“ 
segir Hulda Fríða Berndsen, sem er 
fædd árið 1951 og var á sinni skóla-
göngu í tossabekkjum, fyrst í Breiða-
gerðisskóla og svo Réttarholtsskóla. 
„Þetta var rosalega stór árgangur. 
Við sem vorum í tossabekkjunum 
fengum ekki að vera með hinum. 
Við vorum höfð sér í Víkingsheimil-
inu og fengum heldur eiginlega ekki 
að vera með í félagslífinu. Það voru 
bara góðu bekkirnir sem fengu að 
vera með. Við vorum alveg útundan. 
Við vorum svona þriðja flokks.“

Mikil stéttaskipting 
Hulda segir það alls ekki hafa verið 
þannig að þeir krakkar sem voru í 
tossabekkjum hafi verið illa gefin. 
Þau hafi átt við ýmsa námserfið-
leika að stríða og algengara var að 
börn þeirra efnaminni lentu í þess-
um bekkjum. Sjálf bjó hún við erf-
iðar aðstæður heima fyrir og fátækt. 
Hún segir ekki hægt að kenna 
hinum börnunum um útskúfunina 
heldur hafi það verið skólakerfið 
sjálft sem setti þau til hliðar. „Oft 

Engin mynd af tossabekknum 

það er bara eins og 
Við höfum ekki Verið 
til, það Var ekki einu 
sinni tekin bekkjar-
mynd af okkur.
Hulda Fríða Berndsen

bjuggu þessi börn á  óregluheim-
ilum. Mörg voru vannærð andlega 
og líkamlega. Þetta skiptist eigin-
lega bara við Bústaðaveginn. Þau 
sem bjuggu í fínu húsunum fóru 
sjálfkrafa í góðu bekkina.“

Hulda átti erfitt með að læra að 
lesa og fékk það seinna staðfest að 
hún væri lesblind. „Þarna var hins 
vegar bara ákveðið að ég gæti ekki 
lært og ég trúði því.“

Hulda fór á endurfundi hjá 
árganginum fyrir nokkrum árum 
og þá rifjaðist skömmin úr skóla 
upp. „Þegar ég kom þarna þá var 
spurt í hvaða bekk maður hefði 
verið, þau voru með bekkjarlistana. 
Ég sagði I-bekk og þá kom í ljós að 
hann var ekki á listanum. Þá kom 
upp öll skömmin en ég fór samt inn 
og sagði henni að merkja bara við  
H-bekkinn.“ Hulda segir þetta hafa 
fengið töluvert á sig. „Síðan áttu allir 
að standa upp, kynna sig og segja í 
hvaða bekk þeir væru. Þá fór ég bara 
út á meðan, ég gat ekki verið þarna 
inni, ég skammaðist mín svo.“

Hulda hefur hugsað mikið um 
þetta og ákvað að fara í gamla 
skólann sinn á dögunum og athuga 
hvort það væri til bekkjarmynd af 
bekknum. „Það var engin mynd til af 

okkur. Konurnar sem voru að vinna 
þarna voru mjög vingjarnlegar 
og sögðu mér að það hefði komið 
maður þarna í svipuðum erinda-
gjörðum en það hefði ekki verið til 
mynd af honum heldur. Það er bara 
eins og við höfum ekki verið til, það 
var ekki einu sinni tekin bekkjar-
mynd af okkur,“ segir hún. „Þessir 
krakkar hurfu líka bara, ég man 
ekki eftir að hafa hitt neinn sem var 
með mér í bekk, það er bara eins 
og jörðin hafi gleypt þessa krakka. 
Það var svo mikil skömm sem fylgdi 
þessu að vera í þessum bekkjum. 
Flestir fóru bara beint að vinna eftir 
skylduna.“

Árgangur Huldu í Réttarholts-
skóla er með hóp á Facebook og 
nokkrum mánuðum eftir endur-
fundina ákvað hún að skrifa færslu 
þar inn. Hún er sú eina úr sínum 
bekk sem er í þessum hóp. „Ég skrif-
aði um þetta og hvað mér fyndist 
ósanngjarnt hvernig þessi stétta-
skipting hefði verið. Þetta truflaði 
mig svo rosalega. Þau voru sammála 
mér. Börnin tóku kannski þátt í því 
en það var vegna þess að kerfið var 
svona. Það var skólakerfið sem mis-
munaði. Ég fékk þvílík viðbrögð og 
fólk skildi þetta ekki.“

stundum bílinn hans þegar ég var 
að labba og þá hljóp ég.“

Átti sér engan málsvara
Hafdís segir skólagöngu sína hafa 
gefið sér það veganesti út í lífið að 
hún gæti ekki lært. „Mér leið mjög 
illa, bæði í skóla og heima við. Þegar 
ég var tólf ára fór ég einn vetur í Mið-
bæjarskólann og þar leið mér fyrst 
vel. Þar voru krakkarnir góðir við 
mig og ég fékk mjög góðan kennara. 
Þar leið mér vel en fékk ekki að vera 
nema einn vetur þar sem ég þurfti 
strætómiða til að komast þangað 
og fóstri minn vildi ekki kaupa þá.“

Eftir það fór hún í Réttarholtsskóla 
og þar tók sama við, hún var sett í 
tossabekk. „Þar leið mér ekki vel og 
var bara fegin þegar ég kláraði skóla-
skylduna.“

Þá fór hún að vinna fyrir sér. 
Nokkrum árum síðar fór hún svo 
og lærði að vera sjúkraliði. „Ég var 
að vinna í umönnun á Landakoti 
og þar voru samstarfskonur mínar 
alltaf  að hvetja mig til að fara og læra 
sjúkraliðann. Ég var ekki viss um að 
ég gæti það en fór á endanum og þó 
að námið hefði allt verið á dönsku þá 
fékk ég toppeinkunnir. Ég gat alveg 
lært.“

Hafdís segist lítið hugsa um for-
tíðina en stundum leiði hún hugann 
að því af hverju enginn hafi  tekið 
málstað hennar. Augljóst var að 
henni var ekki sinnt heima fyrir og 
einkennilegt sé að skólayfirvöld hafi 
ekki skipt sér af eða barnaverndar-
nefnd. „Ég átti engan málsvara.“ 
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Cool-borðlampi.
Kopar. 55 cm. 24.995 kr. 
Nú 17.995 kr.

Ball-loftljós. Ýmsir litir.
18 cm. 14.995 kr. Nú 9.995 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

*Gildir ekki um vörur á áður lækkuðu verði og merktum Everyday low price. 

TILBOÐ Í JANÚAR
Beygla með reyktum lax, eggi, 
salati, papriku og graflaxsósu. 
Verð 995 kr. 

Nú 795 kr.

Frítt

Lissabon-hornsófi. Sófi með legubekk. Ljósgrátt áklæði. 257 x 363 cm. 
279.900 kr. Nú 194.900 kr. Sparaðu 85.000 kr. 

SPARAÐU

85.000

Lissabon-hornsófi 

Nú 194.900 kr.30%
AF ÖLLUM

SÁPUM

Asta-stóll 

Nú 9.900 kr.

Asta-stóll. Ýmsir litir. Gúmmíviður. 14.900 kr. Nú 9.000 kr. 

Útsölulok
3. febrúar

30%
AF ÖLLUM
RÖMMUM

Metro-hægindastóll með háu baki. Svart semi anilin 
leður. Hægt að panta með öðru áklæði.  299.900 kr. 
Nú 224.925 kr. Sparaðu 74.975 kr. 
Frí samsetning og heimsending á öllum Stressless- 
stólum á höfuðborgarsvæðinu

SPARAÐU

74.975

Metro-hægindastóll 

Nú 224.925 kr.

Black tree-rúmföt. 140x200/60x63 cm. 6.995 kr.
Nú 4.995 kr.

25%
AF ÖLLUM 

RÚMFÖTUM

Classic-handklæði. Mismunandi litir.
50 x 100 cm. 1.495 kr.  Nú 995 kr. 70 x 140 cm. 2.995 kr.  
Nú 1.995 kr. 30 x 30 cm. 695 kr.  Nú 485 kr.

Nordique-matarstell. Grár- eða sandlitaður 
steinleir. Diskur 26 cm. 1.995 kr. Nú 1.395 kr. 
Fylgidiskur 20 cm. 1.595 kr. Nú 1.095 kr. 
Hliðardiskur 15 cm. 1.295 kr. Nú 895 kr. 
Skál 15 cm. 1.495 kr. Nú 995 kr. 
Skál 20 cm. 4.995 kr. Nú 3.495 kr. 
Skál 25 cm. 5.995 kr.  Nú 4.195 kr. 
Bolli 10 cm. 1.295 kr. Nú 895 kr. 
Fat 22 x 13,5 cm. 3.495 kr. Nú 2.395 kr. 
30 x 17 cm. 3.995 kr. Nú 2.795 kr.

SPARAÐU

30%

SPARAÐU

30%

30%
AF CLASSIC 

HANDKL ÆÐUM

Charme-vínglös. Hvítvíns- eða rauðvínsglas. 
495 kr. Nú 245 kr. Kampavínsglas. 395 kr. Nú 195 kr.

SPARAÐU

50%

25-50%
AF ÖLLUM
LJÓSUM*

Living-borðlampi. Svartur. 
38 cm. 11.995 kr. Nú 7.995 kr.
Skermur seldur sér.

25%
AF ÖLLUM

STRESSLESS



MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
HÁFAR

BÍLTÆKI

HEYRNARTÓL

DVD SPILARAR
MP3 SPILARAR

MAGNARARHLJÓMBORÐ

ÚTVÖRP
BÍLMAGNARAR

BÍLHÁTALARAR

HÁTALARAR

FERÐATÆKI

REIKNIVÉLAR

ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

KAFFIVÉLAR
STRAUJÁRN

ELDAVÉLAR

UPPÞVOTTAVÉLARHRÆRIVÉLAR
ÖRBYLGJUOFNAR

ÞVOTTAVÉLAR

FRYSTIKISTUR

ÞURRKARAR

HELLUBORÐ

OFNAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR

ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

LOKADAGAR - ÚTSÖLUNNI LÝKUR UM HELGINA

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær! SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

NOKKUR VERÐDÆMI

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Philips, Panasonic og LG sjónvörp með allt að 300.000kr afslætti
Frystikistur frá 24.995
Philips bluetooth hátalarar með allt að 67% afslætti
Blu-ray DVD spilarar með allt að 33% afslætti
Örbylgjuofnar með allt að 50% afslætti
Ofnar, háfar og helluborð á frábærum verðum
Panasonic þvottavélar frá 49.995
Kæliskápar með allt að 46% afslætti
Kaffivélar, brauðristar og önnur smátæki á miklum afslætti
Philips heyrnartól með allt að 60% afslætti
Pottar, pönnur og búsáhöld með allt að 75% afslætti

OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT 
LAU. 11-16 OG SUN. 13-17
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Kaffivélar, brauðristar og önnur smátæki á miklum afslætti
Philips heyrnartól með allt að 60% afslætti
Pottar, pönnur og búsáhöld með allt að 75% afslætti

OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT 
LAU. 11-16 OG SUN. 13-17



STÓRÚTSALA

FARTÖLVUR • SPJALDTÖLVUR • TÖLVUSKJÁIR • BORÐTÖLVUR • SKJÁKORT • PRENTARAR 

SSD DISKAR • MINNISLYKLAR • HARÐIR DISKAR • FARTÖLVUTÖSKUR • MÓÐURBORÐ • FLAKKARAR • NETBÚNAÐUR 

HÁTALARAR • SJÓNVARPSFLAKKARAR • TÓNERHYLKI • VIFTUR • GEISLADISKAR • VEFMYNDA VÉLAR • LYKLABORÐ 

MINNISKORT • SKANNAR • HEYRNARTÓL • STÝRIPINNAR • ÍHLUTIR • KÆLINGAR • MÚSAMOTTUR • VINNSLUMINNI • HÝSINGAR 

HLJÓÐNEMAR • MÝS • FERÐAHÁTALARAR • DRÓNAR • HLJÓÐKORT • TEIKNIBORÐ • AFLGJAFAR • LEIKJAMÝS • TURNKASSAR

7 VERSLANIR UM ALLT LAND
REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

ÚTSALAN  KLÁRAST UM HELGINA !ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

Ú
T S Ö L U V Ö R U R

NÁNAR UM ALLAR

W W W.T L . I SOPIÐ ALLA HELGINA
Á SUÐURLANDSBRAUT
LAUGARDAGUR      11 - 16
SUNNUDAGUR       13 - 17

GERÐU 
GEGGJUÐ 

KAUP !

SÝNISEINTÖK OG LAGFÆRÐAR 
FARTÖLVUR OG SPJALDTÖLVUR 
Á ENN MEIRI AFSLÆTTI !
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Ókostir þess að loka Reykjavíkurflugvelli 
og flytja miðstöð innanlandsflugs eitthvert 
annað eru margir. Sjúkraflug yrði ekki jafnt 
tryggt og þjónusta við landsbyggðina myndi 
skerðast verulega. Flugvöllurinn er vara
flugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll, heima
höfn flugdeildar Landhelgisgæslu Íslands, 
gegnir lykilhlutverki í viðbragðsáætlunum 
Almannavarna vegna stórslysa og náttúru
vár, er endastöð sjúkraflugs og miðstöð 
innanlandsflugs sem tengir landsbyggðina 
við ýmsa þjónustu, bæði opinbera og einka
rekna. Ríkið rekur ýmsa kjarnaþjónustu 
miðlægt í höfuðborginni, þar með talda lífs
nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, sem ekki 
væri gerlegt að halda úti víðsvegar um landið.

Staðsetningin skiptir máli
Staðsetningin í Vatnsmýrinni skiptir máli 
vegna nálægðar við sjúkrahús þar sem sér
hæfðir læknar, tæki og búnaður er og tíminn 
sem það tekur að koma fólki undir læknis
hendur getur skipt sköpum. Þaðan er einnig 
hægt að flytja fólk og búnað með skömmum 
fyrirvara svo sem lækna, sérsveitina og 
björgunaraðila. Ef flugvöllurinn yrði byggður 
annars staðar væri verið að aftengja eina 
mikilvægustu samgönguæðina milli lands
byggðarinnar og höfuðborgarinnar og myndi 
þjónustustig höfuðborgarinnar við lands
byggðina minnka, auk þess sem mikilvægur 
vinnustaður myndi leggjast af í borginni. 
Staðsetningin skiptir máli fyrir ýmsar 
atvinnugreinar svo sem ferðaþjónustuna. 
Engin önnur staðsetning hefur enn fundist 
sem hefur jafn marga kosti og Vatnsmýrin. 
Nefnd undir forystu Rögnu Árnadóttur fékk 

það hlutverk að skoða hvaða staðsetning 
kæmi helst til greina ef byggja ætti annan 
flugvöll. Það var ekki niðurstaða nefndar
innar að það ætti að byggja nýjan flugvöll 
enda var verksvið hennar skýrt afmarkað 
við það að skoða önnur flugvallarstæði en 
Reykjavíkurflugvöll í núverandi mynd og 
Keflavíkurflugvöll. 

Of mikill kostnaður
Kannanir sýna að stórfelldur samdráttur yrði 
í farþegafjölda innanlands ef miðstöð þess 
yrði flutt á Keflavíkurflugvöll. Kostnaður við 
að byggja upp innviði Keflavíkurflugvallar 
svo unnt væri að þjónusta innanlandsflug 
þar myndi kosta langleiðina í áætlaðan 
kostnað við nýjan flugvöll. 
Innanlandsflug með núverandi sniði er þjóð
hagslega hagkvæmt. Í skýrslu innanríkis
ráðuneytis um félagshagfræðilega greiningu 
á framtíð innanlandsflugs frá árinu 2014 
kemur fram að arðsemi af fjárfestingu 
ríkisins í innviðum innanlandsflugs skilar 
ríkissjóði 48% arðsemi. Við vinnslu sömu 
skýrslu kom í ljós að flutningur miðstöðvar 
innanlandsflugs úr Vatnsmýri myndi leiða af 
sér verulega fækkun farþega og fjölga þeim 
sem myndu velja að aka, með tilheyrandi 
slysahættu.Það hefur ekki verið sýnt fram á 
það að önnur staðsetning fyrir flugvöllinn sé 
jafn góð eða betri en Vatnsmýrin. Þá er alveg 
ljóst að kostnaðurinn yrði verulegur ef það 
ætti að byggja slíkan flugvöll á nýjum stað 
með öllum þeim innviðum sem þarf og þeirri 
þjónustu sem þarf að vera í kringum flug
völlinn eða nálægt honum og þeir peningar 
eru einfaldlega ekki til.

Fyrir borgarþjóð eins og Ísland skiptir hið 
byggða umhverfi mjög miklu máli hvað 

varðar umhverfis og lífsgæði þjóðarinnar. 
Í því samhengi leikur Vatnsmýrin lykilhlut

verk, því ef við við byggjum ekki upp Vatns
mýrina til að mæta áætlaðri íbúafjölgun á 
höfuðborgarsvæðinu myndast þrýstingur 

til að þróa nýtt land á ósnortnum svæðum 
og auka þannig enn frekar á óhagkvæmni 

borgarinnar í takt við skipulag síðustu ára
tuga.

Þarf að taka breytingum
Fari svo að enginn treysti sér til að taka 

ábyrga afstöðu og þetta mál heldur áfram 
að troða marvaða í ótta og ákvörðunar

fælni þá dreifist byggð hér enn lengra með 
tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið, það 
verður erfiðara að byggja upp hagkvæmar 

almenningssamgöngur, umferð frá austur
hluta borgarinnar til vesturs mun halda 

áfram að þyngjast og umfram allt þá glötum 
við tækifæri til að þétta byggð, gera hana 
mannvænni og betri. Að byggja upp borg 

á Íslandi sem er samkeppnishæf við aðrar 
borgir í heiminum er verkefni sem stendur 

á krossgötum og þær ákvarðanir sem eru 
teknar í þessu máli skera úr um hvort við 

færumst áfram eða afturábak. Það er enginn 
að tala um að leggja innanlandsflug af. Það 

þarf bara að taka breytingum. Eins og allt 
annað. 

Við getum ekki verið að öskra okkur hás 
yfir húsnæðisskorti, umferðarþunga og 

skorti á skilvirkum almenningssamgöngum 
en ætlað svo á sama tíma að standa í vegi 

fyrir því að landsvæði í hjarta borgarinnar 

sé nýtt til að bregðast við vandanum með 
ábyrgum hætti. 20 þúsund manna byggð í 

Vatnsmýri með tengingum yfir Fossvoginn 
mun gefa fleiri Íslendingum tækifæri á að 
lifa heilsusamlegum og vistvænum lífsstíl 
en nokkru sinni fyrr í sögu landsins í takt 

við þróun borga alls staðar annars staðar í 
heiminum.

Uppbygging í Vatnsmýri
Þar að auki býður uppbygging í Vatnsmýri 

upp á tækifæri sem flestar borgir í heim
inum myndu greiða fyrir dýrum dómum, 

þ.e. að byggja upp þekkingarklasa mið
svæðis í höfuðborg nánast frá grunni þar 
sem fyrir eru háskólar, hátæknifyrirtæki 

og hátæknisjúkrahús. Það er ástæða fyrir 
því að háskólar eins og Stanford og land

svæði eins og Silicon Valley í Kaliforníu 
hafa skapað sér framúrskarandi sérstöðu 

í heiminum en það er vegna þess að hið 
byggða umhverfi þessara suðupotta styður 

við nýsköpun og dregur að sér hæfileikafólk 
sem vill umgangast sína líka. Gott mannlíf 

og lifandi borgarumhverfi skiptir öllu máli í 
þessum efnum.

Uppbygging í Vatnsmýrinni er lykillinn að 
því að hér takist að byggja upp borg sem er 
umhverfisvæn, hagkvæm, samkeppnishæf 
og þannig góður staður fyrir fólk til að búa 
á. Af þeim sökum er nauðsynlegt að ríki og 

borg vinni að því með mjög afgerandi hætti 
að finna innanlandsflugi í Reykjavík nýjan 
stað sem uppfyllir sömu kröfur og Reykja

víkurflugvöllur gerir í dag. Það stjórnmála
fólk sem treystir sér ekki í það verkefni er 

ekki starfi sínu vaxið.

Heiða Kristín 
Varaþingmaður

Á að færa flugvöllinn úr Vatnsmýri?
Tekist hefur verið á um staðsetningu flugvallarins í Vatnsmýrinni um langt skeið. Heiða Kristín  
Helgadóttir og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir reifa kosti og ókosti þess að færa flugvöllinn.

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Guðfinna Jóhanna 
Borgarfulltrúi
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Atvinnuhúsnæði  
og eignaumsjón
30. janúar 2016

Kynningarblað Reitir | Reginn | Eignaumsjón 

Þeir andri og Halldór segja ýmsa möguleika vera fyrir leigutaka til að breyta leiguhúsnæði eftir sínu höfði. Hér má sjá tvö dæmi um slíkt.  MynDir/STEFÁn

„Það er oft þannig að fólk er að 
leita sér að atvinnuhúsnæði til 
leigu á fasteignavefjunum og 
finnur ekkert við sitt hæfi þar 
eða finnst það þurfa að gera of 
mikið til að húsnæðið henti og 
hættir þá kannski við að skoða 
viðkomandi húsnæði. Reitir 
hafa undanfarið mikið verið í 
því að breyta húsnæði sem leigt 
er viðskiptavinum og þannig 
opnast nýir möguleikar,“ segir 
Andri Þór Arinbjörnsson, fram
kvæmdastjóri eignaumsýslu
sviðs Reita.

Halldór Jensson, sölustjóri 
Reita, er sá sem gerir samninga 
við nýja viðskiptavini og kemur 
að fyrstu skrefum breytinganna. 
„Leigutakar geta séð um breyt
ingar sem þeir vilja gera á hús
næðinu í samráði við okkur en 
oft sjáum við alfarið um þær. Þá 
stjórnum við framkvæmd breyt
inganna, við vinnum með hönn
uðum og leigutaka í sameiningu, 
ráðum verktaka og iðnaðarmenn 
og skilum húsnæðinu að lokum 
til leigutaka í því ástandi sem 
þeir vilja. Leigutakar þurfa því 
ekki að sjá af sínum tíma eða 
starfsfólks síns frá daglegum 
störfum í að fylgja breytingun
um eftir,“ útskýrir Halldór.

Leigutakinn þarf oft ekki að 
leggja út fyrir framkvæmda
kostnaði. „Oft hentar það við
skiptavinum okkar betur að 
Reitir fjármagni breytingarn
ar á húsnæðinu, þá er fram
kvæmdakostnaði dreift yfir 
leigutímann, náist samkomulag 
um slíkt. Vissulega er ástand 
fasteigna og umfang breyting
anna sem óskað er eftir mjög 
misjafnt þannig að hvert verk
efni er metið sérstaklega,“ segir 
Andri.

Fyrirtækin sem Reitir hafa 
séð um breytingar á húsnæði 
fyrir eru af öllum stærðum og 
gerðum. Skemmtilegt dæmi um 
það er bókasafnið í Spönginni, 
það húsnæði hýsti áður líkams
ræktarstöð, stórir sturtukjarnar 
voru fjarlægðir og veggjaskipan 
breytt. Nú er bókasafnið mest
megnis stór, björt og opin rými 
sem eru mikil lyftistöng fyrir 
Spöngina. 

Okkar líf flutti á síðasta ári á 
endurnýjaða hæð í Kauphallar
húsnæðinu. Þar er glæsilegt út
sýni og staðsetningin er óvið
jafnanleg. Áður en Reitir tóku 
þar til hendinni með Okkar lífi 
voru þar ónýt gólfefni og opið 
loft með sýnilegu loftræsti
kerfi og öðru. Auk þess var her
bergjaskipan óhefðbundin. Eftir 
breytingar sem unnar voru í 
nánu samstarfi við Okkar líf og 
hönnuði er hæðin gjörbreytt.

Fyrirtæki vilja klæðskerasaumað 
leiguhúsnæði fyrir starfsemi sína
Dagar einhæfra skrifstofa eru liðnir, nú keppast stórir vinnustaðir erlendis um að geta boðið starfsfólki upp á frumlegt og fallegt umhverfi. 
reitir fasteignafélag tekur virkan þátt í þessari þróun hér heima með því að laga húsnæði að þörfum leigutaka.
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„Við hjá Regin leggjum mikið upp 
úr því að veita viðskiptavinum 
okkar sem besta þjónustu ásamt 
því að koma með lausnir sem hent
að geta hverjum og einum. Með 
þessi gildi að leiðarljósi höfum við 
náð frábærum árangri með eigna
safn okkar, en í dag er útleigu
hlutfall félagsins um 97% sem er 
gríðar lega gott og með því besta ef 
við horfum til sambærilegra félaga 
heima og erlendis. Eignasafnið er 
fjölbreytt, af öllum stærðum og 
gerðum, og náum við því að sinna 
mjög breiðum hópi viðskiptavina, 
allt frá einyrkjum til mörg hundruð 
manna fyrirtækja,“ útskýrir Rúnar 
H. Bridde, sviðsstjóri útleigu
sviðs. „Okkar aðalmarkaðssvæði 
er höfuð borgarsvæðið en einnig 
eigum við eignir á landsbyggðinni, 
þá aðallega á Akureyri og aðrar 
minni eignir víðar um landið.

Við höfum náð að svara eftir
spurn markaðarins ágætlega og 
brugðist við þeirri þörf sem við 
finnum fyrir. Við stækkun á eigna
safni okkar undanfarið höfum við 
horft til þess að svara aukinni 
eftir spurn, þá sérstaklega hvað 
varðar iðnaðarhúsnæði, en eftir
spurn í þeim flokki hefur aukist 
mikið upp á síðkastið. Sem dæmi, 
þá keyptum við fasteignasafn síð
astliðið sumar, alls um 62.000 m2, 
og voru um 50% af því safni óút
leigð. Í dag eru þessar eignir komn
ar að mestu í útleigu og hlutfallið 
nær 90% og hækkar hratt. Einn
ig finnum við fyrir aukinni eftir
spurn eftir skrifstofuhúsnæði sem 
er mjög jákvætt. Seinasta ár var 
frábært hjá Regin, en alls voru 
endurnýjaðir eða gerðir nýir leigu
samningar fyrir yfir 35.000 m2 sem 
er talsvert mikil aukning frá fyrra 
ári,“ útskýrir Rúnar.

Sveigjanleiki
„Mikið öryggi og sveigjanleiki 
felst í því fyrir leigutaka að eiga 
viðskipti við traust og öflugt fast
eignafélag eins og okkur, með stóru 
og fjölbreyttu  eignsafni getum við 
unnið með leigutökum til framtíðar 
og mætt þeirra þörfum. Það er ekki 
óalgengt að sú staða komi upp hjá 
viðskiptavinum okkar að þeir þurfi 
t.d. að stækka við sig, eða jafnvel 
minnka húsnæðið, og þá finnum 
við lausn í sameiningu og getum þá 
komið til móts við þær þarfir með 
tilfærslu innan okkar eignasafns. 
Hver samningur er síðan sniðinn 
að hverjum leigutaka fyrir sig.“ 

Langtímaleiga og  
samkeppnishæft verð
Í langflestum tilfellum erum við 
að gera langtímaleigusamninga við 
viðskiptavini okkar og tryggja þar 
með rekstraröryggi fyrirtækja. Al
gengur tími er 3 til 5 ár og alveg 
upp í 10 ár en líka eru dæmi um 
enn lengri samninga, jafnvel til 
25 ára,“ segir Rúnar. „Við erum 
að bjóða samkeppnishæft leigu
verð á markaðnum sem sýnir sig 
best í þeim árangri sem við höfum 
náð ásamt þeirri þjónustu, aðferða
fræði og lausnum sem Reginn 
býður upp á. Sem dæmi þá höfum 
við náð til okkar fjórum seinustu 
ríkissamningum eftir að fram 
hafa farið útboð eða verðkannan
ir á vegum ríkisins. Það sýnir ein
faldlega að við séum að bjóða góðar 
lausnir á réttu verði.“

Hröð og góð þjónusta
„Til að auka enn frekar þjónustuna 
og skerpa fókus á útleigumálin hjá 
okkur, þá verður til nýtt svið innan 
Regins nú um mánaðamótin. Hlut
verk okkar sem störfum á þessu 
sviði er að hafa nákvæma yfirsýn 
yfir stöðu leigumála hverju sinni, 
gera og viðhalda útleiguáætlun 
fyrir félagið, framkvæma nauðsyn
legar markaðsgreiningar og kynn
ingar auk þess að annast útleigu á 
lausum rýmum,“ segir Rúnar að 
lokum.

framsækið og lausna miðað 
fasteigna félag

Selma Unnsteinsdóttir verkefnastjóri, rúnar H. bridde sviðsstjóri og birgir guðmundsson verkefnastjóri. „Við hjá regin leggjum mikið upp úr því að veita viðskiptavinum 
okkar sem besta þjónustu.“  mynd/StefÁn

reginn hf. er fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út 
og annast rekstur á atvinnu húsnæði ásamt því að 
vera fyrsta fasteignafélagið sem skráð var á markað í 
Kaup höllinni. Eignasafn félagsins telur í dag um 
280.000 fermetra og fer ört stækkandi. Meðal 
annars með nýjustu kaupum félagsins, en að þeim 
loknum mun eignasafn félagsins fara í 320.000 
fermetra. Alls á félagið um 110 fasteignir sem eru 
nánast allar í útleigu. Hjá Regin er áhersla lögð á 
sveigjanleika og snarpa og góða þjónustu við 
viðskiptavini.

Útleigðir fermetrar á ári 
fjöldi útleigðra fermetra á ársgrundvelli, nýir og endurnýjaðir samningar
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Kynningarblað

Í stuttbuxum 
með glas Í hendi
halldór gylfason leikari æfir sporin í söngleiknum mamma 
mia um þessar mundir en frumsýning verður í mars. 
söngleikurinn hefur slegið í gegn um allan heim eins og 
bíómyndin. Rífandi fjörug tónlist abba nær að fanga hug 
fólks á öllum aldri. FRamhald Á sÍðu 2 

MYND/STEFÁN

haldin í tólfta sinn
Japanshátíð verður haldin á 
háskólatorgi háskóla Íslands 
í dag. Þar verður meðal annars 
hægt að smakka japanskan mat, skrifa japanska stafi, 
kynna sér tungumálið, reyna við origamilistina og teikna 
manga-teiknimyndir svo fátt eitt sé nefnt. bls. 6



Halldór fer með hlutverk Bills. 
Hann er einn þeirra karla sem 

gætu verið faðir aðalsöguhetjunn-
ar, Sophie, og kemur til grísku eyj-
unnar til að vera viðstaddur brúð-
kaup dóttur sinnar. „Þetta er kall 
sem kann að njóta lífsins, mátu-
lega frjáls og kærulaus. Við erum 
þessa dagana að læra sporin, dans-
ana, lögin og textana. Maður mætir 
í vinnuna og það eru allir glaðir og 
í svaka stuði, þetta er svo skemmti-
legt,“ segir Halldór. „Við erum á 
stuttbuxum í einhverri drauma-
veröld sem er grísk eyja. Við fáum 
meira að segja flotta drykki og hitt-
um flottar píur. Þetta er draumhlut-
verk,“ segir hann. „Verkið fjallar 
bara um að vera hress og í stuði. 
Óður til lífsins. Íslendingar eiga 
eftir að falla fyrir þessu, enda ekki 
annað hægt. Lögin eru grípandi og 
allir þekkja þau,“ segir Halldór.

Fegurð í Fjölbreytni
Hann segist aldrei hafa verið sjúk-
ur ABBA-aðdáandi en viðurkennir 
að þetta séu flott og vel samin lög. 
Þórarinn Eldjárn hefur þýtt verkið 
á frábæran hátt. „Honum hefur tek-
ist að gera þetta lipurlega og með 
hnyttni. Það er auðvelt að syngja 
textana,“ segir Halldór og bætir 
við að um tuttugu manns komi að 
sýningunni.

Halldór hefur starfað við 
Borgar leikhúsið í sautján ár. Billy 
Elliot og Lína Langsokkur hafa 
tekið allan hans tíma síðasta árið 
og búast má við að Mamma Mia 
taki síðan við. „Ég er einmitt að 
leika í eitt hundruðustu sýningunni 
á Línu um helgina og hundruðustu 
sýningunni á Billy Elliot. Þetta eru 
frábærar sýningar svo maður fær 
aldrei leiða á þeim. Áhorfendur 
hrífast með og maður finnur þenn-
an góða anda á sýningunum. Fólk 
gengur út með bros á vör en þá er 
einmitt gaman að vinna í leikhúsi. 
Það er helst að maður verði leiður 
á rútínunni baksviðs, maður labb-
ar út af leiksviðinu og þá eru alltaf 
sömu manneskjur á sama stað sem 
mæta manni. Baksviðs er þetta 
líklega svolítið „Groundhog Day“. 
Maður kemur sér upp ákveðnum 
venjum, kíkir á símann, fær sér 
vatn og þess háttar. Fegurðin í 
starfinu felst í fjölbreytninni. Nýtt 
hlutverk, nýtt ævintýri.“

Á milli þess sem Halldór sprikl-
ar á sviðinu les hann inn á teikni-
myndir. Hann var til dæmis í stóru 
hlutverki í bíómyndinni Turbo. 
Einnig var hann rödd í Lego-bíó-
myndinni. Á tímabili las hann inn 
á allnokkrar teiknimyndir fyrir 
sjónvarp.

unnið allar helgar
Halldór er kvæntur og á tvö börn, 
18 ára son og 14 ára dóttur. „Þau 
eru orðin vön þessum skrítna 
vinnutíma hjá mér. Ég er að vinna 
allar helgar. Stundum eru frí-
stundirnar ekki margar. Plúsinn er 
þó sá að oft er ég heima á virkum 
dögum þegar engar æfingar eru. 
Þá get ég verið heima þegar þau 
koma heim úr skólanum. Það er 
lítið um djamm hjá mér sem er fúlt 
þar sem ég er svo mikill partíkarl, 
ég vil taka upp gítarinn og syngja. 
Mér finnst líka rosagaman að fara 
í matarboð. Ég nota sumarið vel til 
að fara í sumar bústað eða til út-
landa með fjölskyldunni. Leikara-
lífið er öðruvísi en hjá þeim sem 
vinna frá 9-5.

Annars er ég í fríi á sunnudags-
kvöldið og ætla að bjóða fólki í mat. 
Mér finnst mjög gaman að elda og 
hugsa lengi um hvað ég ætla að 
matreiða. Við hjónin skiptumst á að 
elda. Hún er reyndar betri kokkur, 
en ég hef gaman af að prófa eitt-
hvað nýtt, hún er hefðbundnari.“

geirFuglar og veiði
Halldór á mörg áhugamál. Eitt 
þeirra er fluguveiði sem hann 
reynir að stunda á sumrin. Síðan er 
hann forfallinn fótboltaaðdáandi. 
Hann lék með Þrótti á yngri árum 
og hefur fylgst með liðinu í blíðu og 
stríðu. „Ég stundaði hestamennsku 
á mínum yngri árum en pabbi og 
bróðir minn eru með hesta. Ég hef 
góðan aðgang að hestum og skrepp 
oft í hesthúsin,“ segir hann.

Stærsta áhugamál Halldórs er 
tónlistin. Hann hefur leikið með 
hljómsveitinni Geirfuglunum í 
mörg ár. „Við höfum ekki leikið 
mikið undanfarið,“ viðurkennir 
hann. Halldór hefur samið mikið 
af lögum og var með einkatón-
leika á Kexi á síðasta ári sem tók-
ust mjög vel. „Ég hef samið lög og 
texta frá því ég var 18 ára. Svo 
spái ég mikið í tónlist annarra. 
Þessa dagana hlusta ég mikið á 
Júlíus Meyvant og Teit Magnús-
son. Svo er ég alltaf Zappa-aðdá-
andi. Ég er líka klassíkunnandi. 
Þegar ég er einn heima hef ég 
góða tónlist í kringum mig,“ segir 
Halldór sem er sömuleiðis öflug-
ur briddsspilari. Hann keppti í 
íþróttinni á unglingsárum. Núna 
finnst mér ágætt að spila bridds 
og skrafla á netinu. Stundum er 
hringt í mig þegar vantar mann 
á briddsspilaborð. Svo reyni ég að 
komast reglulega í ræktina með fé-
laga mínum. Það er mjög gaman. 
Mér finnst nauðsynlegt að hreyfa 
mig og enn skemmtilegra að hafa 
félagsskap. Líkaminn er mitt hljóð-
færi sem þarf að hlúa vel að,“ út-
skýrir hann. Í þeim leikritum sem 
Halldór hefur tekið þátt í undan-
farið er talsverð mikil líkamsrækt 
og það heldur áfram í Mamma Mia 
svo eins gott að vera í góðu formi.

Syngjandi gleði
Halldór segist vera bjartsýnn á 
veturinn. „Ég verð voða mikið á 
stuttbuxum, heltanaður, með glas 
í hendi uppi á leiksviði út þennan 
vetur. Ég sé sæng mína upp reidda 
með syngjandi gleði. Ég hlakka líka 
mikið til að fylgjast með mínum 
mönnum í Þrótti í efstu deild í 
sumar,“ segir hann.

Góður leikarahópur er með 
Halldóri í Mamma Mia og má þarf 
meðal annars nefna Jóhönnu Vig-
dísi Arnardóttur, Esther Taliu 
Casey, Arnar Dan Kristjánsson, 
Helga Björnsson, Eystein Sigurðar-
son og Brynhildi Guðjónsdóttur. 
Eins og flestir muna var úrvals 
leikaralið í bíómyndinni sem allir 
dáðu með Meryl Street í farar-
broddi. elin@365.is

Geirfuglarnir hafa ekki komið saman lengi en vonandi rætist úr því með vorinu. 

Mamma Mia sló öll met í kvikmynda-
húsum. Líklega verður aðsóknin ekki 
minni í leikhúsinu. 

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: Sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Ég verð voða 
mikið á stutt-

buxum, heltanaður, með 
glas í hendi uppi á leik-
sviði út þennan vetur. Ég 
sé sæng mína upp reidda 
með syngjandi gleði.

Halldór Gylfason leikari
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Virkni Femarelle hefur verið 
staðfest með fjölda rannsókna 
á undan förnum þrettán árum. 
Guðrún Ragna Ólafsdóttir próf
aði Femarelle fljótlega eftir að 
það kom á markað fyrir þremur 
árum. „Þegar ég komst á breyt
ingaskeiðið fékk ég hormón hjá 
lækninum sem fóru ekki vel í 
mig þannig að ég ákvað að prófa 
Femarelle. Ég get ekki líkt líðan 
minni eftir að ég ákvað að prófa 
Femarelle við líðanina áður. Ég 
er með gigt og hef verið á lyfj
um við gigtinni og mörg lyfin 
fara ekki of vel með mig. Núna 
er ég betri í skapinu og líður 
miklu betur við að nota Fem
arelle, miðað við það hvern
ig mér leið á hormónunum. 
Ég er ekki sama mann
eskja eftir að ég kynntist 
Femarelle,“ segir Guðrún 
Ragna.

Femarelle er  
öruggur kostur
Rannsóknir hafa sýnt að 
Femarelle örvar estró
gennema í staðbundnum 
vef, slær á einkenni tíða
hvarfa og styrkir bein, án 
þess að hafa nokkur nei
kvæð áhrif á vef í móður
lífi eða brjóstum. Fem
arelle eykur beinþéttni og 
viðheldur heilbrigði beina 
en hefur ekki áhrif á blóð
storknun. Til viðbótar við 
sannaða virkni hafa rann
sóknir einnig sýnt fram á 
öryggi Femarelle.

Margrét Alice mælir bæði með Bio-Kult Candéa og Bio-Kult Original. MYND/ERNIR

Margrét Kaldalóns hefur notað Bio
Kult gerlana í nokkra mánuði og 
fann hún fljótlega mikinn mun á 
meltingunni. Margrét hefur starfað 
í heilsugeiranum í þrjátíu ár og hefur 
kynnst mörgum tegundum af fæðu
bótarefnum og mjólkursýrugerlum. 
„Ég veit það af reynslunni að það 
eru mjög margir sem þjást af melt
ingarvandamálum. Það eru margar 
tegundir mjólkursýrugerla á mark
aði sem lifa ekki af magasýrurnar 
og ná því ekki að virka sem skyldi. Í 
mínum störfum hef ég prófað marg
ar tegundir af mjólkursýrugerl
um og ég finn að BioKult gerlarnir 
henta mér best,“ segir Margrét.

Hún segist hafa verið viðkvæm 
gagnvart mörgum fæðutegundum 
áður fyrr. „Ég fann alltaf fljótlega 
eftir máltíðir að mér leið illa, það 
var eins og grjót væri í maganum. 
Eftir að ég kynntist BioKult gerl
unum hef ég fundið mestan mun á 
líðan í smáþörmunum – því ég var 
mjög viðkvæm í þeim 
áður. Ég tek fjögur 
hylki á dag, og hef 
alltaf tekið þau fyrir 
mat, það hentar mér. 
Venjulegur skammt
ur er tvö hylki, en 
mér finnst betra að 
taka aukalega. Ég er 
sérlega ánægð með 
BioKult gerlana, því 
að þeir hafa hjálp
að mér, meltingin 
hefur lagast til mik
illa muna.“

Bio-kult Fyrir alla
Innihald BioKult Original er öflug 
blanda af vinveittum gerlum sem 

styrkja þarmaflóruna. Bio
Kult Original hentar vel 

fyrir alla, einnig fyrir 
barnshafandi konur, 
mjólkandi mæður 
og börn. Fólk með 
mjólkur og sojaóþol 
má nota vörurn
ar. Mælt er með 
BioKult í bókinni 
Meltingarvegur
inn og geðheilsa 
eftir Dr. Nat
asha Campbell
McBride.

Bio-Kult gerlarnir 
virKa Best
Bio-Kult Original er öflug blanda vinveittra 
gerla sem styrkja þarmaflóruna. Margrét 
Kaldalóns er ánægð með Bio-Kult og segir 
meltinguna hafa lagast til mikilla muna.

Margrét er sérlega ánægð með Bio Kult 
gerlana. „Þeir hafa hjálpað mér, melt-
ingin hefur lagast til mikilla muna.“ 

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

allt öNNur líÐaN og 
Betra skaP meÐ Femarelle
Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Það er gert úr 
jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær á einkenni tíðahvarfa og 
hefur hjálpað mörgum konum að ná betri líðan.

Guðrún Ragna hefur góða reynslu af  
Femarelle. MYND/VILHELM

góÐur kostur
l  Femarelle er öruggur kostur 

fyrir konur
l  Slær á óþægindi eins og  

höfuðverk, svefntruflanir, 
nætursvita, skapsveiflur, 
óþægindi í liðum og vöðvum

l Þéttir beinin
l Hefur ekki áhrif á móðurlíf 

eða brjóstavef

Íris Ásmundardóttir er á fullu í 
framhaldskólanámi og æfir ball
ett í rúmlega tuttugu klukkustund
ir á viku ásamt því að vinna sem að
stoðarkennari í ballett fyrir þau sem 
eru að taka fyrstu sporin. „Þegar ég 
lærði að stærsti hluti ónæmiskerfis
ins væri staðsettur í meltingarfær
unum ákvað ég að gera eins vel og ég 
gæti til að styðja við og halda þeim í 
sem bestu standi. Ég ætla mér langt 
í ballettinum og mér hefur undanfar
in tvö ár hlotnast sá heiður að fá að 
stunda nám við sumarskóla Boston 
Ballet ásamt því að hafa tekið tíma 
bæði í Steps on Broadway og í 
London. Til þess að geta stundað 
þetta allt saman af fullum krafti 
tek ég BioKult á hverjum degi 
til að styrkja ónæmiskerfið og 
koma í veg fyrir að ég fái alls 
konar umgangspestar sem ég 
má ekkert vera að því að eyða 
tímanum í,“ segir Íris.

Henni finnst BioKult gera 
henni gott samhliða heilsusam
legu mataræði. „Ég er allavega 
mjög hraust, sjaldan þreytt, 
með góða einbeitingu og hlakka 
nær undantekningarlaust til að 
takast á við verkefni dagsins.“

mælir meÐ  
Bio-kult origiNal og CaNdéa
Móðir Írisar, Margrét Alice Birg
isdóttir heilsumarkþjálfi, er sam
mála dóttur sinni um góð áhrif Bio
Kult. Hún mælir með því við við
skiptavini sína að þeir fái meltingu 
sína góða. „Mér finnst sérstaklega 
mikilvægt að meltingarfærin starfi 
eins og þau eiga að gera. Ef bakteríu
flóra líkamans er í ójafnvægi starf
ar hann ekki eins og hann á að gera. 
BioKult hefur reynst afar vel til 
að bæta starfsemi meltingarinnar,“ 
segir Margrét.

Sjálf greindist Margrét með col
itis ulcerosa, eða sáraristilbólgu, 
fyrir fjórtán árum. „Í dag er ég 
lyfja og einkennalaus og hef verið 
það að mestu til margra ára. Ég er 
sannfærð um að bakteríurnar sem 
ég hef tekið í gegnum tíðina sam
hliða jákvæðum breytingum á lífs
stíl hafi sitt að segja varðandi það 
hve vel mér gengur.“

„Ég mæli heils hugar með Bio
Kult, bæði Candéa með hvítlauk og 
grape seed extract til að halda ein
kennum niðri og með BioKult Orig
inal til að viðhalda batanum, báðar 

tegundir hafa reynst mér 
vel.“

Bio-kult Fyrir alla
Innihald BioKult 
Candéahylkjanna 
er öflug blanda af 
vinveittum gerlum 
ásamt hvítlauk og 
grape seed ex
tract. BioKult 
Candéahylkin 
virka sem vörn 
gegn candida
sveppasýk
ingu í melt

ingarvegi kvenna og karla og sem 
vörn gegn sveppasýkingu á við
kvæmum svæðum hjá konum. Cand
idasveppasýking getur komið fram 
með ólíkum hætti hjá fólki svo sem 
munnangur, fæðuóþol, pirringur 
og skapsveiflur, þreyta, brjóstsv
iði, verkir í liðum, mígreni eða ýmis 
húðvandamál.

BioKult Original er einnig öflug 

blanda af vinveittum gerlum sem 
styrkja þarmaflóruna. BioKult 
Candéa og BioKult Original henta 
vel  fyrir alla, einnig fyrir barns
hafandi konur, mjólkandi mæður og 
börn. Fólk með mjólkur og sojaóþol 
má nota vörurnar. Mælt er með Bio
Kult í bókinni Meltingarvegurinn og 
geðheilsa eftir Dr. Natasha Camp
bellMcBride.

Bio-kult styrkir BæÐi  
óNæmiskerFiÐ og meltiNguNa
ICECARE KYNNIR Bio-Kult Original og Bio-Kult Candéa eru öflugar blöndur vinveittra gerla sem styrkja þarma flóruna 
Mæðgurnar Íris Ásmundardóttir og Margrét Alice Birgisdóttir mæla heilshugar með hvoru tveggja.  
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Leikarinn og leikstjórinn Gunnar 
Helgason verður önnum kafinn um 
helgina eins og flestar aðrar helg-
ar en hann leikstýrir verkinu Hvítt 
í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarborg. 
Hann gefur lesendum hér smá inn-
sýn í hvernig hann ver helgunum 
sínum.

Hver er óskamorgunmaturinn 
um helgar? Egg og beikon. Ekki 
spurning. En ekki bara egg og 
beikon heldur verða eggin að vera 
hrærð þannig að þau eru ekki 
orðin alstíf. Svo er appelsínusafi í 
stóru glasi, bláber eða jarðarber 
á kantinum, ristað brauð úr bak-
aríi og síðast en ekki síst íslenskt 
birkisíróp.

Hver er yfirleitt helgarmorgun
maturinn? Kornfleks. Hálflé-
legt, ég veit. En maður er alltaf 
að drífa sig niður í Hafnarborg til 
að koma Hvítt af stað eða eitthvað 
álíka skemmtilegt.

Þegar þú ferð út að skemmta þér 
hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera? Ég hef ekki farið út að 
skemmta mér í hefðbundnum 
skilningi þess orðs í mörg ár. Ef 
ég ætla að skemmta mér fer ég 
eitthvað með familíunni eins og á 
skíði eða þá ég fer á Þróttarvöll-
inn á sumrin. Annars er ég bara 

oftast að vinna allar helgar sem 
skýrir lélegan morgunmat.

Sefur þú út um helgar? Uuu … nei. 
Sjá svar að ofan.

Uppáhaldshelgarmaturinn? 
Hryggur með gráðostasósu. Ég sé 
um hrygginn en Björk sér um sós-
una. Hún er heimsmeistari í gráð-
ostasósugerð.

Vakir þú fram eftir? Já. Oftast er 
ég að koma seint heim úr vinnu 
og það tekur tíma að ná sér niður.

Ef þú ferð út að dansa hvert ferðu 
þá? Í brúðkaup. Þau eru bara 
ekki nógu mörg, að mér finnst. 
Þó búinn að fara í eitt á þessu ári. 
Það var stórkostlegt.

Hvernig er draumahelgin? Engin 
vinna. Egg og beikon, skíði, kakó, 
bíó, Þróttarvöllurinn, sigurleikur 
í Pepsideildinni og Arsenal vinn-
ur. Svo væri nú alger toppur að 
komast í sumarbústaðinn.

Ef þú ert næturhrafn færðu þér 
eitthvað í gogginn á kvöldin? Ef 
það er til lakkrís á heimilinu 
hverfur hann fljótt. Þess vegna 
er alveg harðbannað að kaupa 
lakkrís.
 

Ertu með nammidag? Nei, enginn 
nammidagur hjá okkur og hefur 
aldrei verið. Ef það er til nammi á 
heimilinu borðum við það. En það 
er bannað að kaupa nammi. Þetta 
er regla sem allir fara eftir nema 
kannski ég.

Hvar er best að eyða laugardags
eftirmiðdegi? Í sumarbústaðnum 
eða á skíðum.

Með hverjum er best að hanga um 
helgar? Fjölskyldunni. Eða Ása 
bróður ef Arsenal er að spila mik-
ilvægan leik.

Hvað verður í sunnudagskaffinu? 
Það fer eftir því hvað afmælis-
barnið er gamalt. Ég hef ekki 
farið í sunnudagskaffi síðan árið 
1989 nema vera boðið í afmæli. 
Þá kem ég seint því maður er allt-
af að vinna. Þó reyni ég að mæta 
á réttum tíma til Aðalbjargar 
mágkonu.  

Hvað er annars að frétta? Annars 
er ég bara hress. Get ekki beðið 
eftir því að fara á listamannalaun 
í mars því þá get ég kannski hætt 
að vinna allar helgar og farið að 
skrifa … og ekki gert neitt annað í 
heila sex mánuði. Það verður geð-
veikt að vinna bara fimm daga í 
viku.

Fór í SUnnUdagS 
kaFFi árið 1989
Draumahelgi Gunnars Helgasonar leikara felur meðal annars í sér  
egg og beikon, skíði, kakó, bíó og Þróttarvöllinn. Um þessa helgi verður 
hann hins vegar bara að vinna við að leikstýra sýningunni Hvítt.  

Þróttarinn Gunnar Helgason segist ekki hafa farið út að skemmta sér í hefðbundnum skilningi þess orðs í mörg ár en þegar 
hann ætlar að gera sér glaðan dag á sumrin fer hann á Þróttarvöllinn. MYND/ERNIR

Sjáið myndirnar á  facebook.com/Parisartizkan

Rýmum fyrir 
nýjum vörum

Úlpur, kápur og buxur á 

rýmingasölunni á

50% 
afslætti.

RÝMINGA SALA 
HAFIN!

Skipholti 29b • S. 551 0770

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni   

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins 

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er 
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hagkaupum. 
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Góðar fjölskyldustundir
Hugmyndaauðgin lætur stundum á sér standa þegar upphugsa þarf skemmtilegar helgarstundir fyrir fjölskylduna. Hér 
eru teknir saman nokkrir skemmtilegir viðburðir sem eru í gangi um helgina og gaman gæti verið að kíkja á.

Fyrirsætan Kendall Jenner 
vakti mikla athygli þar sem 
hún kom fram á tískusýningu 
Chanel í vikunni. Kendall er 
hálfsystir þeirra Kourtney og 
Kim Kard ashian og kom reglu-
lega fram í raunveruleikaþátt-
um þeirra, Keeping Up with the 
Kardashians á sjónvarpsstöð-
inni E!.

Kendall er aðeins tvítug að 
aldri en hefur þegar gert garð-
inn frægan í módelbransanum. 
Hún hóf ferilinn 14 ára gömul 
en fyrsta starf hennar var fyrir 
verslunarkeðjuna Forever 21. 
Þær systur allar virðast hafa 
ótrúlegt aðdráttarafl.

Karl Lagerfeld var stoltur 
þegar hann kynnti þessa ungu 
fyrirsætu í París. Hann hefur 
áður fengið hana sem fyrirsætu 
á sýningum sínum. 

Kynnt var hátíska Chanel 
fyrir vor og sumar 2016. Þegar 
Kendall kom fram í síðum, 
svörtum kjól tóku gestir and-
köf, svo glæsileg þótti hún vera. 
Chan el-kjólarnir þóttu vera í 
anda sjöunda áratugarins og 
förðun sömuleiðis. Horft er til 
fyrirsætunnar Twiggy annars 
vegar og Kleópötru með Eliza-
beth Taylor hins vegar.

Á meðal gesta í salnum var 
leikkonan Gwyneth Paltrow.

Kendall stelur 
athygli chanel

Þessi svarti kjóll frá Chanel vakti gríðar-
lega athygli á sýningunni. 

Ævintýri í tónum
Töfrahurð – Ævintýrið af Sölva og 
Oddi kóngi eftir Báru Grímsdóttur 
verður frumflutt í Norðurljósasal 
Hörpu í hádeginu í dag. Margrét 
Eir er sögukona sem segir söguna 
af Oddi og Unu álfadrottningu. Níu 
manna hljómsveit spilar, stúlkna-
kór Neskirkju syngur og dansnem-
endur stíga dans.

Púslmarkaður
Spilavinir á Suðurlandsbraut 48 
standa fyrir skemmtilegum púsla-
markaði í dag þar sem fólk getur 
komið og býttað púslum, selt þau 
eða keypt. Þeir sem hyggjast festa 
kaup á púsli ættu að taka með sér 
reiðufé þar sem ekki er líklegt að 
margir verði með posa. Það kostar 
ekkert að koma og selja, en hver og 
einn púslsali heldur utan um sína 
sölu. Markaðurinn hefst klukkan 
13 og stendur til 16.

jaPanshátíð
Japanshátíð verður haldin á Há-
skólatorgi Háskóla Íslands í dag. 
Þetta er í tólfta sinn sem hátíðin 
er haldin og er aðgangur að henni 
ókeypis að venju. Hátíðin hefst 
klukkan 13 og lýkur klukkan 17. 
Gestum er boðið að upplifa Japan 
í gegnum hinar ýmsu athafnir 
og sýningar. Hægt er að smakka 
á japönskum mat, læra að skrifa 
japanska stafi og kynna sér jap-
anska tungumálið. Einnig er hægt 
að taka þátt í japanskri teathöfn og 
smakka hefðbundið japanskt te. 
Til sýnis verða anime- og manga-

búningar Á neðri hæðinni verð-
ur lögð áhersla á listir, hand-
verk og leiki. Gestir fá að reyna 
sig við origamilistina, að teikna 
manga-teiknimyndir og leika 
sér með klassísk japönsk leik-
föng. Einnig verður herbergi lagt 
undir japanska tölvuleiki. Á há-
tíðinni verður einnig lögð áhersla 
á japanska menningu sem teng-
ist heimildarmyndum, tónlist, 
kvikmyndum og sjónvarpsþátt-
um. Þá verður flutt lifandi tónlist. 
Það er því nóg um að vera fyrir 
krakka á öllum aldri.

krakkar skaPa tónlist
Krakkamengi 2 er tilraunanám-
skeið í tónlistarsköpun fyrir 4-6 
ára krakka sem hald-
ið verður í Mengi, 
Ó ði nsgöt u 2 , 
sunnudaginn 31. 
janúar klukk-
an 10.30. Nám-
skeiðið er opið 
öllum krökkum á 
þessum aldri og 
þeim fullorðnum 
sem fylgja þeim. 
Vinnustofan stend-
ur í um klukku-

stund og að henni lokinni verð-
ur flutt tónlistin sem sköpuð var. 

Benedikt Hermann Her-
mannsson, tónlistar-

maður og kenn-
ari, leiðir Krakka-
mengi í þetta sinn 
en honum til að-

stoðar verða þau 
Kira Kira (Kristín 
Björk Kristjáns-
dóttir) og Future-
grapher (Árni Grét-
ar).

fuGlatalninG
Árlega fitjar Fuglavernd upp á taln-
ingu garðfugla síðustu helgina 
í janúar. Framkvæmdin er 
einföld. Það eina sem 
þátttakandi þarf að 
gera er að fylgjast 
með einhverjum 
garði í klukku-
tíma laugard. 30. 
jan., sunnud.  31. 
jan. eða mánud. 
1. feb., skrá hjá 
sér hvaða fugla 
viðkomandi sér 
í garðinum og 
mesta fjölda af 
hverri tegund 
á meðan athug-
unin stendur yfir. 
Verkefnið er einfalt 
og skemmtilegt en upp-
lýsingar um talninguna 
má á www.fuglavernd.is.

norrÆnn bókamarkaður
Bókamarkaður hefst í bókasafni 
Norræna hússins í dag og stend-
ur til 5. febrúar. Þar má finna for-
vitnilegar og spennandi bækur 
á Norðurlandamálum, nýlegri 
og eldri, fyrir börn og fullorðna, 

skáldsögur, barnabækur og 
fræðibækur. Sérstak-
lega er mikið af nýjum 

og eldri bókum á 
norsku og sænsku 
fyrir börn og ung-
linga.

ALLT AÐ 

RAKA AUKNING EFTIR
EINA NOTKUN. 

Varðveitir rakann og
gefur aukinn ljóma
dag eftir dag.
Stöðug rakagjöf í 8 tíma.

Varðveiti
gefur auk
dag eftir 
Stöðug ra

Útsölustaðir: Hagkaup Kringlunni, Lyfju Smáratorgi, Neskaupsstað og Keflavík, Árbæjarapotek, Garðsapótek,
Apotek Siglufjarðar, Stjörnusól, Snyrtistofan Hilma, Snyrtistofan Arona, Snyrtistofan Abaco, Snyrtistofan Fagra, 
Snyrtistofan Wanita, Snyrtistofan Dekurdís og Hárgreiðslustofan Flikk.
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Notið á morgnana til 
að hreinsa húðina og fá 
frískandi tilfinningu. Notið 
aftur að kvöldi til að hreinsa 
andlitið og fjarlægja farða.

Micellar
Hreinsivatn

Tilfinningin fyrir frískri og mjúkri húð 
varir lengur ef þú notar jafnframt létta 
og mjúka 24 stunda* rakakremið okkar.

EINS AUÐVELT 
OG 1 + 1

Auðveldar þér að viðhalda hreinni,
frískri og mjúkri húð allan daginn 

með nýju Garnier 1+1 línunni.

Allt í einni lausn 24 stunda* rakakrem
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Guðrún Alda Harðardóttir, dokt
or í leikskólafræðum, og eiginmað
ur hennar, Sigurður Þór Salvars
son, höfðu lengi talað um að fara til 
Hav ana þegar þau sáu auglýsingu 
um beint flug til Kúbu. Þau slógu til, 
pöntuðu miða strax og fóru þangað í 
nóvember síðastliðnum. „Við höfum 
ferðast víða en það hafði verið ofar
lega í huga okkar að heimsækja 
Kúbu en ekki orðið úr. Vitneskj
an um að Kúba væri að breytast og 
þessi auglýsing gerði að verkum að 
við vildum ekki draga það að fara,“ 
lýsir Guðrún.

Hún hélt sig vera búna að búa 
sig vel í huganum undir það hvers 
hún gæti vænst á Kúbu – en það 
var ekki raunin. „Það var nánast 
allt sem kom mér á óvart, jafnvel 
staðalímyndin um gömlu amerísku 
drossíurnar. Þær voru mun fleiri en 
ég hélt. Að vera ferðamaður í Hav
ana var stundum eins og að vera á 
tímaflakki, vera í fortíð, í kringum 
árið sem ég fæddist, 1955, og nútíð 
á sama tíma og jafnvel sjá glitta í 
framtíðina en það er verið að gera 
upp undurfalleg hús, grafa fyrir 
ljósleiðara og fleira.“

Samkennd, hjálpsemi, nægjusemi 
og lífsgleði eru hugtök sem standa 
upp úr eftir ferðina í huga Guðrún
ar um Kúbverja. En líka hörð lífs
barátta, hark og fleira. Hana lang
ar aftur til Kúbu en þá myndi hún 
stoppa lengur og ferðast víðar um 
eyjuna, til dæmis til borgarinnar 
Trinidad. „Að sumu leyti sakna ég 
Havana. Ég er heilluð af borginni 
og ég óska þess að börnin mín sjái 
hana þegar búið verður að endur
gera þessi dásamlegu hús sem þar 
eru,“ segir Guðrún og brosir.

Lumar þú á einhverri skemmti
legri ferðasögu?

„Við hjónin vorum boðin í kvöld
mat heim til kúbverskrar konu sem 
á skyldmenni hér á landi – þeirri 
heimsókn gleymi ég seint. Ekki var 
um að ræða svona túristaheimboð 
heldur borðuðum við bara kvöldmat

inn hjá fimm manna millistéttar
fjölskyldu. Húsmóðirin er með tvær 
meistaragráður, eina í ensku og al
þjóðlega meistaragráðu í ferðamála
fræðum. Íbúðin sem þau búa í er 40 
fermetrar, fá húsgögn og fábrotin. 
Sumir veggir málaðir aðrir ekki – 
bara steypan ber. Árlega fær fjöl
skyldan skömmtunarbók, í hana er 
skráður skammtur fjölskyldunnar 
af matvörum fyrir hvern mánuð. 

Og það sem er í boði eru hrísgrjón, 
svartar baunir, kaffi, salt, eldspýt
ur, olía, brúnn og hvítur sykur. 
Stöku sinnum kjúklingur og svína
kjöt og fimm egg í mánuði fyrir ein
stakling. Ef börn eru á heimilinu 
þá fá þau auk þess jógúrt og þurr
mjólk. Þessi skammtur dugar oftast 
í þrjár vikur, fjórða vikan er mögur 
hjá mörgum. En fólkið er ánægt, 
það myndi alveg vilja hafa meira fé 
á milli handanna en fjölskyldan sem 
við heimsóttum sagðist ekki vera 
fátæk. Þegar ég sat þarna og borð
aði með fjölskyldunni skammaðist 
ég mín eiginlega fyrir allt bruðlið 
hér heima. Á Kúbu hafa allir þak 
yfir höfuðið og ekkert atvinnuleysi 
er þar, það kostar ekkert að stunda 
nám og húsnæði er frítt fyrir stór
an hluta almennings, en aðbúnaður 
fólks er allt annar en á Íslandi.“

Heilluð af Havana
Kúba kom Guðrúnu Öldu Harðardóttur á óvart þrátt fyrir góðan 
undirbúning. Henni fannst hún ferðast um tímann í Havana.

Guðrún segist óska þess að börn hennar sjái borgina þegar búið verður að endur-
gera dásamlegu húsin sem þar eru.

Gömlu amerísku drossíurnar voru mun fleiri á Kúbu en Guðrún Alda vænti.

Horft yfir Havana.Guðrún Alda í Havana. Sjá má glitta í Sigurð eiginmann hennar ef grannt er gáð. 

Það var nánast allt 
sem kom mér á 

óvart, jafnvel staðal
ímyndin um gömlu amer
ísku drossíurnar. Þær voru 
mun fleiri en ég hélt. 

Opið hús verður á morgun í Hulduhólum í Mosfellsbæ. Gestum gefst 
kostur á að njóta leiðsagnar um listhúsið og heimili Steinunnar Marteins-
dóttur og vinnustofu.

Opið hús verður að Hulduhól-
um í Mosfellsbæ á morgun, 
sunnudag, í tilefni sýningar-
innar Ísland er svo keramískt. 
Leiðsögn verður um heimili 
og vinnustofu leirlistakonunn-
ar Steinunnar Marteinsdótt-
ur og listhúsið milli klukkan 14 
til 16.30.

Hönnunarsafns Íslands 
stendur fyrir sýningunni. Á 
vefsíðu safnsins segir um list 
Steinunnar: „Steinunn er ein-
stakur leirlistamaður í íslenskri 

hönnunar- og listasögu. Hún 
hefur á 55 ára ferli skapað afar 
persónulegan stíl með verkum 
sínum sem hún hefur mótað og 
unnið með krefjandi hætti. Á 
fyrstu einkasýningu sinni árið 
1975 markaði Steinunn þau 
þáttaskil í íslenskri leirlista-
sögu að sýna íslenskt landslag 
á afgerandi hátt með stórum 
og smáum skúlptúrvösum og 
veggmyndum.”

Sýningin stendur til 28. 
febrúar 2016.

Ísland er svo keramÍsktSöguferðir bjóða uppá skipulagða fræðslu 
um lönd, borgir, þjóðir og menningu

Sjá dagskrár ferða á heimasíðu Söguferða, www.soguferdir.is   
Bókanir hjá Söguferðum í síma 564 3031 og 611 4797 

Fyrirspurnir og pantanir á soguferdir@soguferdir.is 

21.-28. mars. 
Gdansk. 6 nætur í fegurstu hansaborg Evrópu. Dagsferð til Úlfagrenis Hitlers.

22. maí til 1. júní. 
Ungverjaland, Slóvakía.  

19 júní.- 3. júlí. 
Búdapest, Rúmenía. Ekið um Transilvaníu til Moldóvu. Fimm ,,ríki” í þremur.

15. -25. júlí. 
Þriggja landa sýn. Pólland, Kaliningrad, Litháen. 

September. 
Balkanskagi.

1- 15. október.
Kína og Norður-Kórea.

Október-nóvember.
Indland, Bútan, Nepal. 

5. – 9. desember. 
Aðventuferð til Gdansk.

2017. September – október. 
Silkileiðin- Mið Asía: Uzbekistan – Turkmenistan – Kyrgyzstan – Kazakhstan.
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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

Starfsmenn í ferðaafgreiðslu

Í boði er:
• 100% starf í Reykjavík 
 eða Keflavíkurflugvelli
• Framtíðarstarf/Sumarstarf
• Dagvinna/Næturvinna
• Unnið er á vöktum 
• Skemmtilegt og krefjandi starf
Helstu verkefni:
• Upplýsingagjöf til ferðamanna
• Sala ferða
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta kostur
• Góð þekking á Íslandi

Viltu vinna í ferðaþjónustu?
Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem vilja verða hluti 
af skemmtilegum hóp í góðu starfsumhverfi.

Leiðsögumenn - sumarstarf

Í boði er:
• 100% starf
• Hlutastarf
• Skemmtileg og krefjandi verkefni
Helstu verkefni:
• Leiðsögn í ferðum Gray Line Iceland
Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Leiðsögumannapróf
•  Tungumálakunnátta
 – Enska 
 – Spænska
•  Önnur tungumálakunnátta kostur
•  Meirapróf kostur
•  Þjónustulund og sveigjanleiki 

Verkstæði

Í boði er:
• 100% starf
• Mjög góð vinnuaðstaða
Helstu verkefni:
• Viðgerð á hópferðabílum
• Dekkjaskipti
• Bílamálun 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf kostur
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Bílstjórar – sumarstarf

 
Í boði er:
• 100% starf 
• Dagvinna/Næturvinna
• Unnið vöktum  
• Skemmtilegt og krefjandi starf
Helstu verkefni:
• Akstur með ferðamenn
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Enskukunnátta
• Góð þekking á Íslandi
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Hjá fyrirtækinu 
starfa rúmlega 200 manns. Fyrirtækið er aðili að Gray Line Worldwide sem er stærsta 
skoðunarferðafyrirtæki í heimi. Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hóp-
ferðafyrirtæki með starfsemi einkum í skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs 
vegar um Ísland. Gray Line á Íslandi á einn yngsta rútubílaflota landsins, 70 hópferðabíla 
sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið flutti rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin 
ferðum. Fyrirtækið kappkostar að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á 
Íslandi. 

Gray Line Iceland
Gæði – Öryggi – Þjónusta

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is. 
Umsókninni þarf að fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Nánari upplýsingar veitir Gígja Magnúsdóttir, gigja@icehotels.is
Sótt er um á icelandairhotels.com/is/um-icelandair-hotel/hotelklassinn 

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum; 
Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 700 manns.

Kannaðu kosti vinnustaðanáms hjá Icelandair hótelum
Viltu komast að sem bakara-, framreiðslu- eða matreiðslunemi?

Hafðu samband ef þú:
• Ert jákvæð týpa sem vill ná árangri
• Ert til í að læra og tileinka þér fagmennsku
• Hefur náð 18 ára aldri
 
Æskilegt er að þú hafi lokið grunndeild matvælagreina

Framtíð ferðaþjónustu á Íslandi er björt og 
fagleg starfsþjálfun í mat væla iðngreinum 
felur í sér ótal tækifæri. Icelandair hótel 
bjóða upp á vinnustaðanám í matreiðslu, 
framreiðslu og bakaraiðn þar sem 
meistarar og tilsjónarmenn leiðbeina 
nemendum og búa þá undir sveinspróf.

Icelandair hótelin leggja áherslu á sam
vinnu, ábyrgð og frumkvæði í starfi ásamt 
vilja til að takast á við krefjandi verkefni.

Markmið hótelanna er að nemar í vinnustaðanámi hljóti faglega menntun til takst á við áskoranir framtíðarinnar. 
Fjölbreytileiki Icelandair hótelanna gerir það að verkum að nemendum gefst kostur á gríðarlega fjölbreyttri 
menntun í líflegu og alþjóðlegu umhverfi.

ICELANDAIR HÓTEL ERU 
MENNTAFYRIRTÆKI ÁRSINS 2016

MENNTAVERÐLAUN 
ATVINNULÍFSINS
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Nýtt útibú Íslandsbanka  
í Norðurturni 

Nánari  upplýsingar: 

Lilja Pálsdóttir, útibússtjóri, sími 440 3251,   
lilja.palsdottir@islandsbanki.is. 
 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningastjóri sími 440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Nýtt útibú Íslandsbanka verður opnað næstkomandi haust á nýjum stað í Norðurturni Smáralindar, en þar 
sameinast þrjú útibú í eitt;  útibúið í Þarabakka, á Digranesvegi og á Garðatorgi.  Þetta verður  
eitt af stærstu og öflugustu  útibúum bankans. 

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í starf viðskiptastjóra fyrirtækja. Viðskiptastjóri 
gegnir stjórnunarstöðu auk þess að bera ábyrgð á viðskiptatengslum og þjónustu við fyrirtæki. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun 

• Metnaður til að ná árangri í starfi

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Stjórnunarreynsla

• Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki er kostur

Helstu verkefni:

• Styrkja og skapa góð tengsl við  
núverandi og verðandi viðskiptavini

• Stjórnun og starfsmannamál

• Lánamál fyrirtækja

• Greiningar og áætlanagerð

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er 
jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka 
er að vera númer eitt í þjónustu. Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: 
islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Viðskiptastjóri fyrirtækja

www.intellecta.is

Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
Óskum eftir að komast í samband við reynda hugbúnaðarsérfræðinga sem 
langar í nýjar áskoranir í starfi.

Spennandi tækifæri og góð laun í boði.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.capacent.is 

Sókn er alls ekki 
alltaf besta vörnin

www.capacent.is 

Stundum reddast allt 
— stundum ekki
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Upplýsingafulltrúi

Vertu hluti af okkar neti

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

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 
Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Frétta- og greinaskrif fyrir ytri og innri miðla
• Ábyrgð á mótun stefnu í samfélagsmiðlum
• Umsjón með útgáfu kynningarefnis 
• Skipulagning kynningarfunda 
• Samskipti við fjölmiðla

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð reynsla af frétta- og greinaskrifum
• Hæfni í miðlun upplýsinga með fjölbreyttum aðferðum 
• Samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg

Um Landsnet

Landsnet ber ábyrgð á flutnings - 

kerfi raforku sem er einn af mikil-

vægustu innviðum samfélagsins.

Verkefni fyrirtækisins er að tryggja 

heimilum og fyrirtækjum aðgang 

að rafmagni í takt við þarfir 

þeirra og í sátt við umhverfið og 

samfélagið. Landsnet er góður 

vinnustaður þar sem fjölbreytt 

og krefjandi verkefni eru leyst af 

samhentum hópi starfsfólks.

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi, sem hefur brennandi áhuga á miðlun 
upp lýsinga, í nýtt starf upplýsingafulltrúa hjá Landsneti. Upplýsingafulltrúi ber ábyrgð 
á miðlun upp lýsinga fyrir tækisins og skipulagningu viðburða ásamt því að móta stefnu 
í samfélagsmiðlum.
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Glerborg óskar eftir að ráða sölumann
Hæfniskröfur
• Reynsla af sölumennsku skilyrði
• Þekking og/eða reynsla af byggingarmarkaði 

kostur
• Söluhæfileikar og keppnisskap
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og eftirfylgni
• Gott skipulag og eljusemi

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitað er að öflugum einstaklingi í starf 
sölumanns sem sinnir umboðsmönnum 
á landsbyggðinni og þarf því reglulega 
að ferðast innanlands.

Viðskiptastjóri

Starfslýsing
• Sala og þjónusta til fyrirtækja
• Þarfagreining
• Tilboðsgerð og eftirfylgni tilboða
• Frágangur tilboða og skjalagerð
• Viðhalda og efla tengsl við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Söluhæfileikar og sannfæringarkraftur
• Mikill þjónustuvilji og færni í myndun 

viðskiptatengsla
• Árangursdrifni og vilji til framkvæmda
• Reynsla af sölustörfum skilyrði
• Góð þekking og tengslanet í atvinnulífinu
• Gott skipulag og eljusemi

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rök stuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Nýtt og framsækið þjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða viðskiptstjóra 
með góð tengsl í bygginga- eða þjónustugeiranum. Fyrirtækið mun þjónusta fjölmargar 
atvinnugreinar og með starfsemi sinni styðja við uppbyggingu í íslensku samfélagi.

Við bjóðum
• Góða vinnuaðstöðu
• Góð laun fyrir réttan aðila

Sviðsstjóri fjármálasviðs 

Starfssvið 
• Dagleg fjármálastýring 
• Gerð fjárhagsáætlunar og eftirfylgni 
• Yfirumsjón með uppgjöri 
• Yfirumsjón með gerð samstæðuársreiknings  

allra rekstrareininga
• Samningagerð, umsjón og eftirfylgni 
• Starfsmannamál 

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Sterk reynsla af fjármálum og reikningshaldi
• Reynsla af uppgjörsvinnu 
• Frumkvæði og metnaður
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar 
• Traust, nákvæm og öguð vinnubrögð 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Rauði krossinn á Íslandi óskar að ráða öflugan sviðsstjóra fjármálasviðs.

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjálfboðaliða sem stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að verkefnum sem 
snúa að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða krossins á Íslandi er að bregðast við hvers 
konar neyð hvort heldur er af náttúru- eða mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá sem verst eru staddir í samfélaginu og veita 
aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við erfiðleika og bregðast við áföllum. Félagar í Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund 
og skráðir sjálfboðaliðar 2.900 sem starfa í 42 deildum um land allt. Sérstaða Rauða krossins felst meðal annars í því að félagið starfar 
á breiðu sviði mannúðar- og hjálparstarfs í samræmi við grundvallarhugsjónir Alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans. 
Hreyfingin er elsta og umfangsmesta mannúðarstofnun í heimi með um 97 milljónir félagsmanna og sjálfboðaliða í 188 löndum.
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VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ GERA 
ATVINNULÍFIÐ VIÐBURÐARÍKARA?

Menntun og hæfniskröfur:
•   Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi
•   Framúrskarandi sölu- og samskiptahæfni
•   Reynsla af verkefna- og/eða viðburðastjórnun
•   Sjálfstæð, skapandi og drífandi vinnubrögð
•   Hæfileiki til að vinna undir álagi
•   Reynsla af liðsheildar- og hópeflisvinnu er kostur
•   Góð almenn tölvukunnátta 
•   Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

    

Suðurlandsbraut 6  /  108 Reykjavík / 510 3900
www.cpreykjavik.is  /  cpreykjavik@cpreykjavik.is

RÁÐSTEFNUR  /   VIÐBURÐIR  /  HVATAFERÐIR

E
N

N
E

M
M

 /
 N

M
7

0
5

9
7

CP REYKJAVÍK leitar að ferskum, faglegum og framúrskarandi 
verkefnastjóra í viðburðadeild fyrirtækisins.

CP REYKJAVÍK er frísklegt og skapandi þjónustufyrirtæki 
sem skipuleggur viðburði, ferðir og ráðstefnur fyrir innlenda 
og erlenda viðskiptavini. Sérgrein okkar er ráðgjöf og utanumhald 
ásamt framkvæmd funda og ráðstefna, viðburða, partía, hópeflis 
og starfsdaga. Einnig bjóðum við upp á sérferðir á borði við 
hvataferðir og lúxusferðir fyrir hópa af öllum stærðum. 

Helstu verkefni:
•   Hugmyndavinna, samskipti, sala- og ráðgjöf til viðskiptavina
•   Verkefnastýring, skipulagning og framkvæmd viðburða

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar  nk.

Umsóknir sendist til vidburdir@cpreykjavik.is. 
Fullum trúnaði heitið.

Frábær verkstjóri óskast

Viðskiptavit ehf vantar hörkuduglegan verkstjóra til  
daglegrar verkstjórnunar á byggingarsvæðum sínum.   
Um er að ræða skemmtilegt, krefjandi og fjölbreytt starf 
þar sem öryggi, gæði og afköst skipta meginmáli.

Hæfniskröfur: viðeigandi menntun, reynsla vegur þungt, 
góð færni í samskiptum og drifkraftur.

Umsóknir skulu sendast til baldur.ing@gmail.com, allar 
nánari upplýsingar veitir Baldur s. 618 8418.  
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar.

Viðskiptavit ehf er framsækið fyrirtæki í byggingariðnaði sem sinnir 
verktöku ásamt alhliða verkefnastjórnun og ráðgjöf. Viðskiptavit ehf 
hefur innan sinna banda reynslumikið og hæfileikaríkt starfsfólk á 
sviði byggingarstarfsemi og verkefnastjórnunar.

Viltu hoppa um borð?  
Strætó býður þrjú spennandi störf!

Upplýsingar veita:

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is

Sveina Berglind Jónsdóttir 
sveina@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Strætó bs. er öflugt þjónustufyrirtæki á sviði almenningssamgangna þar sem starfa um 300 manns sem mynda 
sterka liðsheild. Strætó bs. er byggðasamlag, í eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur það 
meginmarkmið að veita viðskiptavinum góða þjónustu með öflugu og víðtæku leiðakerfi og gefa þeim kost á að 
komast leiðar sinnar á hagkvæman og umhverfisvænan hátt. 

Gæða- og verkefnastjóri

Við óskum eftir skipulögðum og nákvæmum 
einstaklingi til starfa sem gæða- og verkefnastjóri. 
Megináhersla starfsins er verkefnastjórnun  
ýmissa stærri og smærri verkefna Strætó bs. 
og rekstur gæðakerfa félagsins ISO 14001 og 
OHSAS 18001.

Helstu verkefni
• Hýsing, stýring og eftirfylgni verkefna
• Rekstur gæðakerfanna ISO 14001 og  

OHSAS 18001
• Innleiðing, viðhald og útgáfa gæðahandbókar
• Úttektar- og umbótaverkefni
• Innri úttektir 
• Ferlagreining – innleiðing og endurskoðun ferla
• Þjálfun og fræðsla til starfsmanna um umhverfis- 

og öryggismál

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• D-stig vottun kostur
• Þekking og fagleg reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking á gæðastjórnun og rekstri gæðakerfa
• Góð almenn tölvuþekking 
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í ræðu og riti á íslensku og ensku 
• Samskiptafærni og metnaður til að ná árangri  

í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk.

Samgöngusérfræðingur

Við óskum eftir skipulögðum og nákvæmum 
sérfræðingi til starfa við samgönguskipulag. 
Megináhersla starfsins er að vinna að skipulagi 
og áætlunum vegna leiðakerfis Strætó bs. 
á höfuðborgarsvæðinu og þeirra landshluta 
sem hafa samninga við Strætó. Sérfræðingur 
samgönguskipulags starfar beint undir 
framkvæmdastjóra.

Helstu verkefni
• Ábyrgð á leiðakerfisvinnu á skipulagsstigi í samráði 

við sveitarfélög og landshlutasamtök
• Ábyrgð á vinnu við vagnaferla fyrir alla akstursaðila
• Vinna við útboðsmál
• Þátttaka í skipulagsvinnu sveitarfélaga
• Uppgjör og nýting aksturs á höfuðborgarsvæðinu  

og landsbyggðinni
• Greiningarvinna við leiðakerfi
• Farþegatalningar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

Framhaldsmenntun á sviði samgöngu- og 
skipulagsmála kostur

• Þekking og reynsla af skipulags- og samgöngumálum
• Mjög góð tölvuþekking 
• Lausnamiðuð hugsun, útsjónarsemi og talnagleggni
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í ræðu og riti á íslensku og ensku. 

Norðurlandamál kostur
• Samskiptafærni og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk.

Sölumaður

Við óskum eftir að ráða sölumann. Leitað er að 
einstaklingi með frumkvæði og skapandi hugsun. 
Um nýtt starf er að ræða við þróun á nýrri 
þjónustu Strætó bs.  

Helstu verkefni 
• Sala og kynning á fargjaldalausnum 
• Annast söluáætlanir og sóknarfæri
• Samskipti við viðskiptavini
• Greining á þörfum viðskiptavina
• Vöruþróun

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af sölustörfum
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Hæfni í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður 

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk. 
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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. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Annast daglegan rekstur 
hjarta- og lungnavéla og fleiri 
sérhæfðra hjartastuðnings- og 
blóðstorkutækja sem notuð eru á 
hjartaskurðstofu og gjörgæslu við 
Hringbraut

• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur

•  Faglegur metnaður og brennandi 
áhugi á verkefninu

• Sjálfstæði í starfi og frumkvæði
• Jákvætt viðmót og góðir 

samskiptahæfileikar
• Háskólanám (BS) á 

heilbrigðissviði, verk- eða tækni-
fræði eða skyldum greinum

Nánari upplýsingar veita Líney 
Símonardóttir, sérfræðingur á hjarta- 
og lungnavél (liney@landspitali.
is, 543 7142) og Bjarni Torfason, 
yfirlæknir  (bjarnito@landspitali.is,  
543  5640).

Umsóknarfrestur er til og með  
15. febrúar 2016.

Við hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala er laust starf sérfræðings á hjarta- og lungnavél, 
perfusionisti. Góð þjálfun er í boði.

Undirbúningur fyrir starfið er tveggja ára sérnám í Cardiovascular Technology sem lýkur með MS 
gráðu. CCP (Clinical certified perfusionist), bóklegt og verklegt.  Bóklegi hlutinn fer fram við The 
Scandinavian School of Cardiovascular  Technology „Den danske perfusionist skole“ í Árósum, 
Danmörku en verklegi hlutinn að mestu við LSH og að hluta erlendis. Kennslan fer fram á ensku. 

VILTU VERÐA SÉRFRÆÐINGUR Á HJARTA 
OG LUNGNAVÉL, PERFUSIONISTI?

Skurðlækningasvið

Á námstímanum er starfið 100% en 
samkomulag við útskrift. Umsókn 
fylgi náms- og starfsferilskrá 
ásamt afriti af prófskírteinum og 
starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf“. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af jafn-
réttis  stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir lausar stöður yfirsálfræðings, 
yfirhjúkrunarfræðings á hjúkrunarsviði, yfirhjúkrunarfræðings á sjúkra- 
sviði og sálfræðing.

Yfirsálfræðingur 
Staða yfirsálfræðings er laus á Heilbrigðisstofnun Norðurlands með aðsetur á Akureyri.
Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið frá 1. mars 2016 eða eftir nánara samkomulagi. 

Starfsvæði HSN nær frá Þórshöfn á Langanesi að Blönduósi og búa á starfsvæði stofnunarinnar rúmlega 35 þúsund manns. 

Umsækendur eru auk þess beðnir um að skila kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið.
Sálfræðings á HSN með aðsetur á Sauðárkróki

Staða sálfræðings er laus á Heilbrigðisstofnun Norðurlands með aðsetur á Sauðárkróki. Starfshlutfall er 70-80% og veitist starfið frá 1. mars 
2016 eða eftir nánara samkomulagi. Sálfræðingur á Sauðárkróki sinnir einnig starfstöðvunum á Blönduósi, Fjallabyggð og Dalvík. 

Yfirhjúkrunarfræðingur hjúkrunarsviðs á Sauðárkróki
Staða yfirhjúkrunarfræðings hjúkrunarsviðs á Sauðárkróki er laus til umsóknar. Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið frá 1. apríl 2016 
eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er til 5 ára í senn. Á hjúkrunarsviði eru samreknar þrjá deildir. Deild III sem er deild fyrir heilabilaða, 
deild V sem er hjúkrunardeild og deild VI sem er dvalardeild. Um 39 íbúar eru á deildunum.
Yfirhjúkrunarfræðingur ber faglega, stjórnunarlega og rekstaralega ábyrgð á hjúkrun á hjúkrunarsviði. Næsti yfirmaður er yfirhjúkrunar-
fræðingur á Sauðárkróki. 

Yfirhjúkrunarfræðingur á sjúkrasviði á Sauðárkróki
Staða yfirhjúkrunarfræðings á sjúkrasviði á Sauðárkróki er laus til umsóknar. Starfshlutfall er 90-100% og veitist starfið frá 1. apríl 2016 eða 
eftir nánara samkomulagi. Ráðið er til 5 ára í senn.
Á sjúkrasviði eru tvær samreknar deildar, sjúkradeild og hjúkrunardeild.
Yfirhjúkrunarfræðingur ber faglega, stjórnunarlega og rekstaralega ábyrgð á hjúkrun á sjúkrasviði. Næsti yfirmaður er yfirhjúkrunarfræð-
ingur svæðis á Sauðárkróki.

Nánari upplýsingar um helstu verkefni, ábyrgð og hæfniskröfur er hægt að nálgast í auglýsingum á www.starfatorgi.is og á heimasíðu HSN 
www.hsn.is

Frekari upplýsingar um starfið 
• Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
• Tekið er á móti rafrænum umsóknum á www.starfatorg.is og á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is
• Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  
• Umsókn fylgi starfsferliskrá og upplýsingar um nám og fyrri störf. 

Viltu bætast við í hópi  
hressra starfsmanna?

Ég er 46 ára fjölfötluð kona og óska hér með eftir persónulegu 
aðstoðarfólki á virkum dögum og einnig aðra hvora helgi. Um 
er að ræða vaktir frá klukkan 10 til 16. á dagvaktir. Mig vantar 
aðallega fólk á dagvaktir en ég myndi vilja ráða manneskju 
sem væri til í að taka næturvakt ef á þyrfti að halda. Viðkom-
andi þarf helst að geta byrjað strax. 

Ég er gift og móðir 4 ára drengs. Mér finnst gaman að hitta 
góða vini, lesa bækur, ferðast og fara út með hundinn okkar. 
Lifi lífinu lifandi. Ég hef stundað nám í lögfræði en er í fríi frá 
náminu. Stefni á áframhaldandi nám næsta haust. 

 felur í sér aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs. Unnið er eftir 
hugmyndafræði um notendastýrða persónulega aðstoð, sjá 
nánar á www.npa.is.  Bæði kynin koma til greina. 

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun og íslenskukunnátta.
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hreint sakavottorð og bílpróf eru skilyrði.

Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti til Ásdísar J 
Ástud Ástráðsdóttir: asdisjenna@npa.is  eða í síma s:8968911 
og s:5611659 (aðstoðarfólk mitt svarar í símann). Svo má líka 
senda mér skilaboð á Facebook. 

Ásdís J Ástud Ástráðsdóttir
 

Alþjóðlegur samstarfsaðili
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HELSTU VERKEFNI:
• Uppsetning, e�irfylgni og bestun auglýsingaherferða 
 á net- og samfélagsmiðlum.
• Endurgjöf til viðskiptavina.
• Skýrslugerð.

RÁÐGJAFI ÞARF AÐ BÚA YFIR:
• Brennandi áhuga á markaðsmálum þar sem þekking 
 á Adserving eða öðrum netmarkaðstólum er kostur.
• Yfirgripsmikilli Excelkunná�u.
• Öguðum vinnubrögðum, frumkvæði, sveigjanleika og 
 vera talnaglöggur.
• Getu til að vinna sjálfstæ� og í hópi.
• Þekking og kunná�a á vefforritun er kostur.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun og/eða góð starfsreynsla sem nýtist í starfi.

Umsóknir og ferilskrár sendist með tölvupósti á 
hugi@birtingahusid.is, merktar „netmarkaðssérfræðingur”. 
Tekið er á móti umsóknum til og með 14. febrúar. Trúnaði er 
heitið og öllum umsóknum verður svarað.

Birtingahúsið er leiðandi fyrirtæki á sviði birtingaráðgjafar og 
sinnir markaðsráðgjöf fyrir mörg af þekktustu vörumerkjum 
landsins, bæði innlend og erlend. Birtingahúsið er skipað 
snjöllu starfsfólki og hefur mörg síðastliðin ár verið valið 
fyrirmyndarfyrirtæki VR auk þess að vera framúrskarandi 
samkvæmt ú�ekt Creditinfo.

VIÐ LEITUM AÐ
NETMARKAÐS-
SÉRFRÆÐINGI

Vegna aukinna verkefna óskar 
Birtingahúsið e�ir að ráða öflugan 

starfskra� á netmarkaðssvið félagsins.



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

VerkstæðisVinna

Fyrirtæki sem rekur hópferðabíla óskar eftir að ráða til sín starfsmann á verkstæði. 
Í starfinu felast m.a. dekkjaskipti og allar almennar viðgerðir stórra bíla. 
Leitað er að starfsmanni sem hefur reynslu af viðgerðum bíla, menntun á sviði 
bíliðngreina er kostur en ekki skilyrði, meirapróf er kostur. Viðkomandi þarf að 
hafa ríka þjónustulund, vera sveigjanlegur og góður í samskiptum. Vinnutími er 
frá kl. 8:00-18:00 virka daga. Mjög góð vinnuaðstaða er í boði.

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 veittar hjá Ráðum.

Bílamálun

Fyrirtæki sem rekur hópferðabíla óskar eftir að ráða til sín starfsmann í bílamálun. 
Í starfinu felast allar almennar viðgerðir á yfirbyggingu, undirbúningur undir 
bílamálun auk bílamálunar. 
Leitað er að starfsmanni sem hefur reynslu af bílamálun. Menntun á sviði 
bíla- iðngreina/málunar er kostur en ekki skilyrði. Viðkomandi þarf að hafa ríka 
þjónustulund, vera sveigjanlegur og góður í samskiptum. Vinnutími er frá 
kl. 8:00-18:00 virka daga. Mjög góð vinnuaðstaða er í boði.

ritari

Fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða starfsmann í skjalaumsjón, 
móttöku og almenn skrifstofustörf. Í starfinu felst m.a. upplýsingagjöf til 
viðskiptavina, öflun upplýsinga hjá lánastofnunum og fleiri aðilum. Undirbúningur 
kaupsamnings og afsalsfunda ásamt fjölbreytilegum skrifstofustörfum sem tilheyra 
starfinu. Leitað er að töluglöggum, áreiðanlegum einstaklingi með góða almenna 
tölvuþekkingu, jákvætt viðmót og góða samskiptahæfni. Um 100% starf er að ræða 
en möguleiki er á 70-80% starfi eftir samkomulagi.

lagerstarf/hárVörur

Bpro heildverslun sem verslar með hárvörur óskar eftir að ráða starfsmann á lager. 
Í starfinu felst móttaka á vörum, tiltekt pantana, umsjón og umhirða lagers auk 
tilfallandi útkeyrslu. Einnig felst í starfinu reikningagerð og annað sem til fellur í 
fyrirtækinu. Viðkomandi þarf að vera snyrtilegur, eiga gott með samskipti og geta 
hafið störf fljótlega. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um. Bpro er m.a. 
með vörumerkin HH Simonsen, label.m Davines og Crazy Color. 
Nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.bpro.is.

sala í Verslun

Z – brautir og gluggatjöld óska eftir að ráða starfsmann í verslun sína í Faxafeni. 
Um er að ræða starf við sölu, afgreiðslu og þjónustu á gardínuefnum, tilbúnum 
gardínum, veggfóðri, brautum og baðvörum. Vinnutími er alla virka daga frá 
klukkan 10:00-18:00. Frá 1. september til 1. júní ár hvert er einnig unnið annan 
hvern laugardag frá kl. 11:00-15:00. 
Upplýsingar eingöngu veittar hjá Ráðum.

gjaldkeri

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða gjaldkera til starfa. Í starfinu felst 
m.a.; innheimta, viðskiptamannabókhald, sjóðsuppgjör, tollafgreiðsla, símasvörun 
og almenn skrifstofustörf. 
Leitað er að starfsmanni sem hefur reynslu af gjaldkerastörfum, er með þekkingu á 
tollpappírum, innheimtu og viðskiptamannabókhaldi. Viðkomandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt, verið með jákvætt viðmót og útsjónarsemi. 
Vinnutími er virka daga frá kl. 8:00-16:30.

sölumaður - málningaVerslun

Málningaverslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða sölumann til starfa. 
Í starfinu felst afgreiðsla, þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina, dagleg umhirða 
verslunarinnar auk annars sem tilheyrir starfinu. Leitað er að ábyrgum, traustum og 
þjónustuliprum einstaklingi sem hefur gaman af þjónustu og er með mikla hæfni í 
samskiptum. Um dagvinnutíma er að ræða auk helgarvinnu samkvæmt vaktaplani.

rekstrarráðgjöf

Expectus óskar eftir að ráða ráðgjafa í rekstrarráðgjafateymi sitt. 
Í starfinu felst m.a. ráðgjöf í stefnumótun og umsjón stefnumótunarverkefna. 
Innleiðing stefnu með aðferðarfræði 4DX og straumlínustjórnun með aðferðarfræði 
LEAN. Gerð rekstraráætlana, innleiðing „Beyond Budgeting“ með aðstoð Kepion 
áætlunarkerfisins. Rekstrar- og stjórnsýsluúttektir og önnur verkefni sem tilheyra 
starfinu. Nánari upplýsingar varðandi menntun og hæfniskröfur er að finna á 
heimasíðu Ráðum.
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Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

gæði, þjónusta
þekking

Umsóknarfrestur er til 14. febrúar
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið vinna@pmt.is 
með starfsferilsskrá fyrir 14. febrúar. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.

PMT leitar að stundvísum, sjálfstæðum 
og hörkuduglegum lagerstjóra. Starfið felst m.a.
í að skipuleggja lager, taka til og taka á móti vörum, 
útkeyrslu, finna til hráefni fyrir framleiðslu og annað 
tilfallandi.

LAGERSTJÓRI

Pmt leitar að prentsmið með brennandi áhuga
á prentun. Starfið er mjög fjölbreytt og felst m.a. 
í gerð myndamóta fyrir prentun, stafræna prentun 
límmiða, frágangur límmiða auk ýmissa verkefna 
sem til falla í prentsal og söludeild.

PRENTSMIÐUR

ÓSKUM EFTIR
ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM 

ÍSLANDSLYFTUR

Starfsmenn  
óskast
Vegna góðrar verkefnastöðu Íslandslyfta vantar fleiri starfsmenn. 
Okkur vantar rafvirkja, jafnvel vana eða viljuga uppsetninga- eða 
verkamenn til að setja upp fólks- og vörulyftur. Laun samkvæmt 
samkomulagi. Hreint sakavottorð er skilyrði.  
Uppl. í s. 860-7602, Helgi, eða islandslyftur@islandslyftur.is

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Sérfræðingur á suðursvæði  
Vatnajökulsþjóðgarðs  

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings í tímabundna stöðu  
í Skaftafelli, frá 15. mars – 31. desember 2016.

Vatnajökulsþjóðgarður er rekinn af samnefndri ríkisstofnun og nær landsvæði hans  
yfir allan Vatnajökul og stór landsvæði utan hans, alls um 14.000 km2. 

Viðkomandi sérfræðingur heyrir undir þjóðgarðsvörð suðursvæðis og verður með  
starfsstöð í Skaftafelli.

Starfið er krefjandi og fjölbreytt og  
felur m.a. í sér:

•  Umsjón með daglegum rekstri upplýsinga-  
 miðstöðvar og tjaldsvæðis í Skaftafelli.
•  Starfsmannahald, skipulagning vinnu og   
 verkstjórn. 
•  Fagleg vinna við landvörslu, öryggismál 
 og aðgengi gesta.
•  Móttaka sérhópa.
•  Tengiliður við sjálfboðaliðahópa og fleiri aðila.
•  Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

•  Háskólapróf, önnur menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.

•  Þekking og reynsla af starfsmannahaldi og uppgjöri.

•  Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum.

•  Þekking á ferðamennsku og fræðslu til ferðamanna.

•  Þekking á náttúru Íslands.

•  Góð íslensku- og enskukunnátta; fleiri tungumál kostur.

•  Landvarðaréttindi eru kostur sem og að viðkomandi 
 hafi starfað við landvörslu.

•  Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði í störfum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar 
eru hvött til að sækja um starfið. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf um miðjan mars 2016. 
Upplýsingar veitir Regína Hreinsdóttir þjóðgarðsvörður á skrifstofutíma í síma 470 8301 eða í tölvupósti regina@vjp.is 

Umsóknir sendist rafrænt á ofangreindan tölvupóst í síðasta lagi 14. febrúar. Gæta þarf þess að fá staðfestingu 
á móttöku umsóknar.

Í umsókn þarf að gera grein fyrir menntun og reynslu sem umsækjandi telur að nýtist í þessu starfi en henni þarf einnig 
að fylgja ferilskrá þar sem eru tilteknir meðmælendur sem hægt er að hafa samband við vegna umsóknarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Einar Bárðarson, rekstrarstjóri Ferðaskrifstofu Kynnisferða 
á netfanginu einarb@re.is eða Jóhanna Hreiðarsdóttir, mannauðsstjóri á netfanginu 
johanna@re.is. 

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á www.re.is/atvinnuumsokn ásamt ferilskrá, 
kynningarbréfi og mynd. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2016. Umferðarmiðstöðin BSÍ  •  101 Reykjavík •   580 5400  • main@re.is •  www.re.is

SPENNANDI STÖRF Í FERÐAÞJÓNUSTU
Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með um 300 starfsmenn. Við erum 
leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. Hjá okkur 
starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu. 

Starfssvið
• Rekstur dagsferða og umsjón  
 með áætlun Flugrútunnar og  
 Bláa lónsins. 

• Samskipti og samningar við birgja  
 og samstarfsaðila. 

• Nýsköpun og þróun á vöruframboði.

• Verðlagning og framlegðargreining  
 á vörum.

• Samstarf við markaðs- og söluteymi.

 

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri þjónustuvers  
 og afgreiðslu.

• Samskipti við viðskiptavini,  
 samstarfs- og söluaðila.

• Stjórnun liðsheildar og þjálfun  
 starfsfólks.

• Innleiðing þjónustustefnu,  
 þjónustuferla og þjónustumælinga.

 

VÖRUSTJÓRI ÞJÓNUSTUSTJÓRI

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að bera 
ábyrgð á vöruframboði fyrirtæksins. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf hjá fyrirtæki 
í stöðugum vexti.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi til 
að stýra þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins. Um er að ræða líflegt og krefjandi 
starf í skemmtilegu umhverfi.  

Menntunar- & hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur  
 sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi.

• Reynsla af sambærilegu starfi  
 og ferðaþjónustu er æskileg.

• Sveigjanleiki og hæfni til að fást  
 við margþætt verkefni.

• Mjög góð skipulagshæfni.

• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður  
 til að ná árangri í starfi.

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

• Góð tölvufærni og tölfræðikunnátta.

Menntunar- & hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur  
 sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi.

• Stjórnunarreynsla er nauðsynleg.

• Reynsla af ferðaþjónustu er kostur.

• Haldgóð þekking á þjónustu  
 og rekstri.

• Framúrskarandi þjónustulund og  
 hæfni í mannlegum samskiptum.

• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður  
 til að ná árangri í starfi.

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

• Góð tölvufærni og tölfræðikunnátta.

VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904
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Rannís óskar eftir sérfræðingum til að meta umsóknir 
í menntahluta Erasmus+ mennta-, æskulýðs- og 
íþróttaáætlunarinnar.

Óskað er eftir einstaklingum sem hafa:
l	Þekkingu	á	íslensku	menntakerfi,	sérstaklega	
 á sviði leik-, grunn og framhaldsskóla sem og 
 starfsmenntunar
l	Reynslu	af	fjölþjóðlegu	samstarfi	og	verkefnastjórnun
l Skilning og þekkingu á stefnumiðum ESB 
 um menntun
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.

Áhugasamir eru beðnir um að senda inn 
umsókn og ferilskrá fyrir 18. febrúar á netfangið 
erasmusplus@rannis.is.

Nánari upplýsingar á www.erasmusplus.is.

 Erasmus+
Mat á umsóknum
Umsóknarfrestur 18.febrúar

Óskum eftir að ráða í sumar:
•	 Hjúkrunarfræðinga
•	 Hjúkrunarfræðinema
•	 Læknanema
•	 Sjúkraliða
•	 Sjúkraliðanema
•	 Félagsliða
•	 Starfsfólk	í	aðhlynningu
•	 Starfsfólk	í	borðsal
•	 Starfsfólk	í	ræstingu

Sumarstarfsfólk óskast til starfa á Hrafnistu Hafnarfirði,  
Reykjavík, Kópavogi og í Reykjanesbæ. 
Hrafnista	er	vinnustaður	þar	sem	starfsfólki	gefst	tækifæri	til	að	afla	sér	reynslu		
og	þekkingar.	Gott	vinnu	umhverfi	stuðlar	að	því	að	hæfileikar	sérhvers	starfsmanns	
njóti	sín.	Lágmarksaldur	umsækjenda	er	18	ára.	

Hæfniskröfur:
Góð	færni	í	samskiptum	 –	 Sjálfstæði	og	stundvísi
Jákvæðni	og	metnaður	í	starfi	 –	 Góð	íslenskukunnátta

Vilt þú blómstra í sumar  
með ungum jafnt sem öldnum?

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA  REYKJAVÍK  HAFNARFIRÐI  KÓPAVOGI  REYKJANEsbæ

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	8.	mars.	Allar	nánari	upplýsingar	og	
umsóknareyðublöð	má	nálgast	á	heimasíðu	Hrafnistu,	www.hrafnista.is		
og	á	heimasíðu	Talent	ráðningar	&	ráðgjöf,	www.talent.is

Borgun óskar eftir að  ráða öfluga liðsmenn í Þjónustuver og  
Endurkröfudeild fyrirtækisins. Borgun er leiðandi fjármála
fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar  
greiðslumiðlunar.  Við leggjum áherslu á lipra og persónulega 
þjónustu og vinnum eftir gildunum vilji, virði og vissa. 

Spennandi tækifæri 

Sérfræðingur í Endurkröfum Þjónusturáðgjafi

Helstu verkefni

Fyrirspurnir og endurkröfur vegna 
greiðslukorta

Samskipti við seljendur, útgefendur 
og korthafa 

Samskipti við aðrar deildir og svið Borgunar

Eftirfylgni við úrlausn mála

Frágangur skjala

Svikavakt

Helstu verkefni

Svörun fyrirspurna í síma og tölvupósti 

Þjónusta og ráðgjöf við  fyrirtæki 
og útgefendur 

Almenn samskipti og úrlausn mála 
fyrir viðskiptavini 

Menntun og hæfniskröfur

Háskólamenntun er æskileg 

Reynsla af greiðslumiðlun er kostur

Mjög góð enskukunnátta

Greiningarhæfni og áhugi á viðfangsefninu

Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Framúrskarandi þjónustulund 
og samskiptahæfni

Sjálfstæði í starfi og hæfni til að  
vinna undir álagi

Menntun og hæfniskröfur

Framúrskarandi þjónustulund 
og samskiptahæfni

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Háskólamenntun er æskileg

Mjög góð almenn tölvukunnátta 

Góð enskukunnátta

Ábyrgð og áreiðanleiki 

Sjálfstæði í starfi og hæfni til að  
vinna undir álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á www.borgun.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk. 

Nánari upplýsingar veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 560 1561. 
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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. 

Leitum eftir hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum með áhuga á bráðahjúkrun. Á Hjartagátt við 
Hringbraut er veitt bráðaþjónusta við hjartasjúklinga ásamt þjónustu við aðra sjúklingahópa eftir 
þörfum. Einnig er þar starfrækt dag- og göngudeildarþjónusta fyrir hjartasjúklinga. Deildin er 
sólarhringsdeild opin alla daga vikunnar.

Störfin veitast frá 1. mars eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;  www.landspitali.is/mannaudur

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR OG SJÚKRALIÐAR

Hjartagátt 

Umsóknarfrestur
12. febrúar 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Hönnuður á kynningarsvið

EFLA leitar að áhugasömum starfsmanni í fullt starf á kynningarsviði. Um er að ræða 
tímabundna stöðu, afleysingu í eitt ár.

Starfið felur í sér grafíska hönnun og hugmyndavinnu á markaðsefni í samstarfi við 
kynningarstjóra. Hönnun og umbrot prentefnis, skjala og merkinga. Hönnun sýningarbása 
og kynningarsvæða. Umsjón birgðastöðu og prentun á öllu efni merktu EFLU. Hönnun fyrir 
skjámiðla, efni fyrir samfélagsmiðla og kynningarmyndbönd. Myndatökur, myndvinnsla og 
umsjón með skipulagi ljósmynda.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 
heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 12. febrúar næstkomandi. Öllum 
umsóknum verður svarað.

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild um 300 samhentra starfsmanna.

Hæfniskröfur:

• Menntun í grafískri hönnun eða sambærileg  

 menntun æskileg

• Reynsla í auglýsingagerð nauðsynleg

• Mjög góð kunnátta á helstu hönnunarforrit  

 Adobe nauðsynleg

• Þekking og áhugi á ljósmyndun og   

 myndvinnslu nauðsynleg

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu,   

 grunnur í Norðurlandamáli kostur

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð, ásamt  

 því að geta unnið vel í hópi

• Næmt auga fyrir smáatriðum

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

okkur vantar bónsérfræðing.

VILTU 
VAXA Í 
STARFI?

Áhugasamir fylli út umsókn 
á heimasíðu ISS, www.iss.is 
eða komi í Austurhraun 7, 
210 Garðabæ.

Nánari upplýsingar gefur 
Gunnar Hallgrímsson  

gsm: 660-9390.

Viljum ráða flokkstjóra til 
starfa. 

Flokkstjóri verður að tala og 
rita íslensku og ensku. 
 
Almenn tölvukunnátta er 
nauðsynleg. Einnig þarf 
viðkomandi að hafa reynslu 
af viðhaldi gólfefna og 
hreingerningum.

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

Vegna mikilla umsvifa óskar Kælivirkni ehf. eftir að ráða til 
starfa vélfræðing, vélvirkja, vélstjóra eða mann með mikla 
reynslu í faginu.

Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja 
tengt kæli og frystibúnaði,  auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni. 
Grunnþekking í kælitækni  er nauðsynleg. Starfsmaður þarf 
að hafa góða færni í mannlegum samskiptum, reyklaus og  
með hreint sakavottorð.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið: 
villi@kaelivirkni.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.

Nánari upplýsingar í síma: 695-3770 / 517-0900
Kælivirkni ehf.
Aðsetur: Rauðagerði 25, bakhús-108 Reykjavík og 
                Hvalvík 2 – 230 Reykjanesbæ

www.kaelivirkni.is



Hey, we’re looking for 
talented Foosball players! 

Database Administrator/Developer
We are looking for a Database Administrator/Developer with an interest in DevOps to join  
our team and support Meniga’s continuing growth and technical expansion.

The ideal candidate should have (in no particular order):

• A university degree in computer science or software engineering
• Experience of both Oracle and Microsoft SQL Server databases
• Knowledge of the ins and outs of database administration and operations.
• Experience with both Windows and *nix operation systems
• Strong scripting skills and a willingness to assist with DevOps and automation
• The confidence to challenge colleagues and co-workers
• A willingness to adapt and work cross-platform, and even to explore big data platforms such as Hadoop
• A good sense of humour
• You should also have seen every season of The Wire at least once*

* very important

 
 

Data Science Developer
We are looking for an enthusiastic Data Science Developer to join our development team 
responsible for delivering machine learning products to our customers.

The ideal candidate should have (in no particular order):

• An education in mathematics, engineering, or similar
• Excellent development skills in C# and/or Java, as well as one or more scripting languages (Scala, Python, etc.)
• Strong database skills in general and extensive knowledge of MS SQL in particular
• Experience in developing operational machine learning algorithms
• Knowledge of the Hadoop stack, Apache Spark and ML libraries associated with there platforms
• Experience in designing and developing algorithms and data wrangling
• Enthusiasm for turning piles of data into relevant and valuable information
• Excellent communication skills for reporting results and findings 
 
 

C# Software Engineer 

We are looking for bright, enthusiastic, and experienced C# Software Engineers to join our  
development team responsible for developing and delivering our solution to customers in  
more than 16 countries.

The ideal candidate should have (in no particular order):

• Excellent C# and database skills
• A deep understanding of Microsoft SQL Server and/or Oracle databases, 
• Experience in working with scalable server-side development
• Experience in working on projects that utilize a database background
• An understanding of HTTP/REST APIs and their use in web applications
• An enthusiasm for Microsoft and a passion for development 
 
 

Please send your CV and cover letter to careers@meniga.com before February 15th

Working for Meniga offers you the chance to work in a challenging international 
environment catering to some of the biggest financial companies in the world.

You’ll be part of a team that constantly strives towards excellence in delivering world-class financial 

software to our clients, with a focus on quality and timeliness. You will also be called upon to 

provide advice and guidance to clients, along with operational support and consultation.
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Söluráðgjafi
Við leitum að árangursdrifnum og öflugum söluráðgjafa til að sinna þjónustu 
við viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur m.a. í sér þarfagreiningu, 
kynningu, ráðgjöf og sölu. 
Söluráðgjafi sér um að viðhalda öflugum viðskiptatengslum við núverandi 
viðskiptavini og afla nýrra. Viðkomandi þarf að hafi brennandi áhuga á 
sölumálum ásamt því að hafa ríka þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri,  
kristin@securitas.is

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði með um 450 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra 
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

Menntun og reynsla:
 ¬ Menntun sem nýtist í starfi
 ¬ Reynsla af sölustörfum
 ¬ Sjálfstraust og skipulagshæfni
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum 
 ¬ Áræðni og frumkvæði 

 ¬ Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
 ¬ Snyrtimennska og reglusemi
 ¬ Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í 
spennandi umhverfi

www.securitas.is ÍS
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kaffitar.is

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi.  Við leggjum áherslu á gæði 
og ferskleika. Við erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð 
og líka röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta okkar til að 
koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast viðskiptavinum okkar traustum 
böndum. Við kaupum beint frá býli til að stuðla að þvi að við fáum besta 
kaffi sem völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

Elskar þú kaffi?
Viltu verða kaffibarþjónn hjá Kaffitári?

Okkur vantar kröftuga og 
lífsglaða einstaklinga til starfa á
kaffihúsum Kaffitárs í Reykjavík.
 

Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.
 
Starfssvið:
Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum, 
veitingum og sölu á úrvalskaffi og kaffivörum.
 
Hæfniskröfur:
Við leitum að brosandi og kraftmiklum 
einstaklingum með áhuga á sölu og þjónustu 
og brennandi ástríðu fyrir kaffi. Starfsmenn 
munu fá starfsþjálfun og kennslu í fagi 
kaffibarþjónsins.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Kaffitárs, www.kaffitar.is. 
Umsóknarfrestur er til . ágúst.

Frekari upplýsingar veitir Lilja Pétursdóttir
í síma  

Elskar þú kaffi?
Laust starf verslunarstjóra á kaffihúsi 
Kaffitárs í Þjóðminjasafni og 
Safnahúsinu við Hverfisgötu.

Verslunarstjóri
Við erum að leita að áhugasömum og lífsglöðum 
kaffiunnanda í starf verslunarstjóra á kaffihúsum okkar 
í Þjóðminjasafni og í Safnahúsinu. 

Starfssvið
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum rekstri 
kaffihúsanna beggja og starfsmönnum þess. 

Hæfniskröfur
Við leitum að einstakling sem er sjálfstæður í 
vinnubrögðum, hugmyndaríkur, lipur í samskiptum 
og auðvitað kaffiunnandi. Sambærileg starfsreynsla 
er æskileg. Starfsemi kaffihúsanna er fjölbreytt, m.a. 
sala veitinga og kaffidrykkja, kaffipakka, gjafavöru, 
listasýningar og móttaka hópa. Líflegt og fjölbreytt 
starfsumhverfi í þessum fallegu húsum er hýsa 
menningarverðmæti okkar íslendinga.

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar 2016. 

Vinsamlegast leggið inn umsókn og ferilskrá á 
heimasíðu Kaffitárs www.kaffitar.is - störf í boði.

Frekari upplýsingar veitir Sólrún Björk Guðmundsdóttir 
í síma 696-8804 eða á solrun@kaffitar.is

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. Við leggjum áherslu á gæði og 
ferskleika. Við erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð og líka röff og töff. 
Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta okkar til að koma boðskap Kaffitárs til skila 
og tengjast viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum beint frá býli til að 
stuðla að þvi að við fáum besta kaffi sem völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð 
fyrir vöru sína.

kaffitar.is

Sími 551 2344  |  www.tapas.is
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Tapasbarinn 
leitar að
öflugum
Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni með 
ástríðu fyrir matargerð

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, 
vinna vel í hóp og undir álagi og 
það er kostur að hafa reynslu af 
stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi 
og líflegu umhverfi með miklum 
möguleika á að vaxa í starfi. 

Mjög góð laun í boði fyrir réttan 
aðila. Allar umsóknir eru
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar eru veittar 
í síma 895 7350. Ef þú vilt slást
í hópinn sendu ferilskrá á 
bjarki@tapas.is fyrir 14. febrúar.
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Sérfræðingur og aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar  
á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs 

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings í tímabundna stöðu  
 á Kirkjubæjarklaustri, frá 15. mars – 31. desember 2016.

Vatnajökulsþjóðgarður er rekinn af samnefndri ríkisstofnun og nær landsvæði hans  
yfir allan Vatnajökul og stór landsvæði utan hans, alls um 14.000 km2. Á vestursvæðinu, 
sem spannar um það bil fjórðung af heildarflatarmáli þjóðgarðsins, er að finna 
þekkta áfangastaði á borð við Lakagíga, Eldgjá, Langasjó, Tungnaáröræfi, Jökulheima,  
Tungnafellsjökul, Nýjadal og Vonarskarð.  

Viðkomandi sérfræðingur heyrir undir starfandi þjóðgarðsvörð vestursvæðis, 
Kirkjubæjarklaustri.

Starfið er krefjandi, fjölbreytt og 
skemmtilegt og felur m.a. í sér:

•  Umsjón með rekstri Skaftárstofu - 
 upplýsingamiðstöðvar.
•  Starfsmannahald og verkstjórn með   
 sumarstarfsmönnum.
•  Faglega vinnu við landvörslu, öryggismál 
 og aðgengi gesta.
•  Fræðslu og upplýsingagjöf. 
•  Skýrslu- og áætlanagerð.  
•  Önnur tilfallandi verkefni.

Eftirfarandi verður haft til  
viðmiðunar við val í starfið:

•  Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

•  Þekking og reynsla af landvörslu og náttúrutúlkun.

•  Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum.

•  Þekking á ferðamennsku og fræðslu til ferðamanna.

•  Þekking á náttúru Íslands og ekki síst á svæðinu 
 vestan Vatnajökuls.  

•  Góð íslensku- og enskukunnátta; önnur tungumál kostur.

• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði í störfum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og  
karlar eru hvött til að sækja um starfið. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 15. mars 2016. 

Upplýsingar veitir starfandi þjóðgarðsvörður Orri Páll í síma 842-4376 eða tölvupósti orripall@vjp.is. 
Umsóknir ásamt ferliskrá skulu vera á rafrænu formi og sendast á netfangið orripall@vjp.is  
eigi síðar en 14. febrúar nk.



Spennandi störf á sviði
starfsendurhæfingar

Lykilstjórnandi
hjá VIRK
Við leitum að öflugum og lausnamiðuðum stjórnanda í eina 
af lykilstöðum VIRK. Um er að ræða deildarstjórastöðu sem 
ber ábyrgð á þjálfun og handleiðslu ráðgjafa VIRK í starfs-
endurhæfingu um allt land og sérfræðingum sem starfa 
við framkvæmd matsferils VIRK. Hann vinnur náið með 
öðrum stjórnendum VIRK sem og öðrum fagaðilum. Hann 
er jafnframt mikilvægur hlekkur í áframhaldandi þróun og 
uppbyggingu á starfsemi VIRK – Starfsendurhæfingarsjóðs. 

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Uppbygging, þróun og þjónusta á sviði starfsendurhæfingar
• Stuðningur og eftirlit með störfum ráðgjafa og sérfræðinga
 í mötum
• Upplýsingagjöf og fræðsla 
• Skipulag og utanumhald með framkvæmd matsferils á   
 vegum VIRK
• Samstarf við fagaðila og stofnanir 
• Gerð verkferla 
• Innleiðing á þróunarverkefni um atvinnutengingu
• Önnur verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
• Stjórnunarreynsla og reynsla af verkefna- og
 breytingastjórnun  
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni 
• Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu
 er kostur 
• Mjög góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku og ensku
• Góð færni í að koma frá sér efni í ræðu og riti

Sálfræðimenntaður
sérfræðingur
Við leitum að sérfræðingi til að starfa við fjölbreytt 
og krefjandi verkefni í mats- og þjálfunardeild VIRK.  
Meginhlutverk sérfræðinga deildarinnar er að tryggja að 
matsferill í starfsendurhæfingu einstaklinga í þjónustu sé 
markviss og samkvæmt verklagi. Jafnframt styðja þeir, 
upplýsa og fræða ráðgjafa og sérfræðinga og tryggja að 
unnið sé samkvæmt gæðahandbók VIRK. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Þjálfun og handleiðsla ráðgjafa í starfsendurhæfingu og
 sérfræðinga í mötum
• Ráðgjöf vegna einstaklinga í þjónustu sem snúa að
 sálfræðilegum þáttum
• Skipulag og framkvæmd við matsferil VIRK
• Samstarf við fagaðila og stofnanir 
• Kynningar á starfsemi VIRK til ytri aðila
• Önnur verkefni sem honum eru falin af yfirmanni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er
 mikill kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og   
 þjónustulund
• Þekking á verkefnastjórnun
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Mjög gott tölvulæsi
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu
 er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu.
VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga
á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök
launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar
að skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt
til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2016.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf
þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.
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Starfs- og ábyrgðarsvið:
•Dagleg fjármálastýring og áætlunargerð

•Uppgjör og reikningshald

•Skýrslugjöf og miðlun stjórnendaupplýsinga

•Fjármögnun og samskipti við fjármálastofnanir

•Rekstrardeild og eignaumsýsla

•Starfsmannahald og stefnumótun

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

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 rúmlega 400 manns.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
•Háskólamenntun í viðskiptafræði eða skyldum greinum

•Reynsla og þekking á fjármálastjórnun og reikningshaldi

•Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

•Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

•Reynsla af stjórnun og hæfni í mannlegum samskiptum

365 óskar eftir að ráða til starfa framkvæmdastjóra fjármálasviðs. Leitað er að öflugum einstaklingi í krefjandi starf fjármálastjóra. 
Fjármálasvið, eignaumsýsla og mannauðsmál heyra undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs.

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2016 
Áhugasamir sæki um á www.365.is. 
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir Unnur María 
Birgisdóttir, Mannauðsstjóri 365 (unnur@365.is)

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLASVIÐS

VERKSTÆÐISFORMAÐUR
Vegna aukinna verkefna óskar Köfunarþjónustan eftir 
öflugum verkstæðisformanni til starfa.  Okkar helstu 
verkefni eru á sviði iðnaðarköfunar og sérstakra verka 
sem krefjast útsjónarsemi og áræðni t.d. uppsetning 
snjóflóðavarnargirðinga.  Við rekum einnig tækjaleigu 
með rafstöðvum, loftpressum, dælum og fleiru.  

Rekstur verkstæðisins mótast af þessum fjölbreyttu 
verkefnum tengd alls konar vinnu, tækjum og verk-
færum.

1. STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ
• Ábyrgð á rekstri fyrirmyndar verkstæðis
• Umhald tækja og verkfæra fyrirtækisins
• Fjölbreyttar véla/tækjaviðgerðir

2. HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem vélvirki, bifvélavirki eða sambærilegt
• Reynsla af rekstri verkstæðis
• Reynsla af fjölbreyttum viðgerðum
• Reynsla af hvers konar járnsmíði
• Kostur að hafa tölvukunnáttu í Excel og Word
• Góð enskukunnátta

3. EIGINLEIKAR
• Jákvæðni
• Skipulagshæfileikar
• Ákveðni og sjálfstæði
• Frumkvæði og útsjónarsemi
• Sveigjanleiki

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á 
hallgrimur@diving.is.  
Viðkomandi þarf að getað byrjað fljótlega.

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. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Klínísk störf í samfélagsgeðteymi 
geðsviðs auk annarra 
sérfræðistarfa í samráði við 
teymisstjóra 

• Þátttaka í kennslu og 
vísindavinnu 

Hæfnikröfur

•  Reynsla af almennum störfum 
geðlækna með áherslu á meðferð 
geðrofssjúkdóma

• Reynsla af þverfaglegu 
teymisstarfi æskileg 

• Reynsla af kennslu og 
vísindavinnu æskileg 

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Íslenskt sérfræðileyfi í 
geðlækningum

Laun skv. kjarasamningi fjármála
ráðherra og stéttarfélags. Fullt starf 
(100%) er bundið við sjúkrahúsið 
eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjara
samningi lækna og ríkisins 2015. 
Sótt er um starfið rafrænt á; www.
landspitali.is, undir „laus störf”. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafn réttis  stefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður 
Hafberg, mannauðsráðgjafi 
(shafberg@landspitali.is, 543 4453).

Umsóknarfrestur er til og með  
15. febrúar 2016

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í geðlækningum í samfélagsgeðteymi geðsviðs, 
Reynimel 55. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust frá 15. mars 2016 eða eftir samkomulagi. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Geðlækningar

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

Umsóknargögn sem ekki er hægt að 
senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
Sigríði Hafberg, mannauðsráðgjafa, 
HB34A.

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á 
þeim.
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The Pier Smáratorgi óskar eftir 
starfsmanni í verslun í 90% starf

Vinnutími:
• Virkir dagar 11-18:30, þar af einn dagur 11-17.
• Einn laugardagur og einn sunnudagur í mánuði. 

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Áreiðanleiki og stundvísi. 
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk. Umsækjendur 
þurfa að vera 18 ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á smaratorg@pier.is

Við leitum að gæða- 
og öryggisstjóra  
Hefur þú reynslu af starfi gæða- og öryggisstjóra 
og vilt starfa með ört vaxandi og spennandi 
fyrirtæki í ferðaþjónustu?

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með gæða-, umhverfis-  og 
 öryggismálum fyrirtækisins
• Stýra og þróa gæðakerfi í samræmi við 
 gæða- og öryggisstaðla
• Vinna við innlenda og alþjóðlega vottun

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við gæða-, umhverfis-  
 og öryggismál
• Reynsla af innleiðingu vottunar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Í boði er:
• Nýtt og spennandi starf
• Skemmtileg og krefjandi verkefni

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, 
mannauðsstjóra, elin@grayline.is. Umsókninni 
þarf að fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Viltu vinna í
ferðaþjónustu?

Vantar starfsmenn í afleysingar við  
eldsneytisáfyllingar á flugvélar á Keflavíkurflugvelli

Vaktavinna. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf  
og trailer réttindi. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Upplýsingar veitir Helgi í síma 425-0752 og helgi@eak.is
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

Sérnámið:
Sérnám í heimilislækningum hefur verið starfrækt í 21 
ár og hefur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins verið 
leiðandi í sérfræðinámi fyrir heimilislækna á Íslandi. 
Námið er alls 5 ár og byggir á marklýsingu Félags 
íslenskra heimilislækna og virkri handleiðslu mentors 
sem fylgir sérnámslækni eftir allan námstímann.

Sérnámslæknir skipuleggur nám sitt í samráði við 
mentor og kennslustjóra sérnáms. Námið fer fram á 
heilsugæslustöð og sjúkrahúsi.

Frekari kynningu á sérnáminu má finna á vef 
heilsugæslunnar, www.heilsugaeslan.is

Kostir sérnáms:
  Starfsnám undir virkri handleiðslu reyndra  
  sérfræðinga
  Einstaklingsmiðuð námsáætlun
  Hópkennsla annan hvern mánudag
  Þátttaka í vísindavinnu
  Blokkasamningur við Landspítala varðandi  
  spítalahluta sérnámsins
  Sameiginlegar námsferðir innanlands sem utan

Helstu verkefni og ábyrgð
  Almennar lækningar og heilsuvernd
  Vaktþjónusta
  Nám samhliða starfi 
  Vísindavinna

Hæfnikröfur
  Íslenskt lækningaleyfi 
  Mjög góðir samskiptahæfileikar, fagmennska 
  og jákvæðni
  Hæfni og vilji til að vinna náið með   
  skjólstæðingum og samstarfsfólki
  Frumkvæði, faglegur metnaður og geta til að  
  starfa sjálfstætt
  Vandvirkni og samviskusemi
  Lausnamiðuð hugsun og vinnubrögð
  Vilji til þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu
  Áhugi á vísindavinnu æskilegur

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Læknafélag Íslands. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.  
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu  
afriti af opinberu starfsleyfi. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum, umsögnum og viðtölum við umsækjendur (sjá nánar um hæfnikröfur á 
ytri vef heilsugæslunnar). Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

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

Nánari upplýsingar veitir Alma Eir Svavarsdóttir, kennslustjóri sérnáms – alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is -  
585-1800 / 585-1300

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun
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Viltu verða sérfræðingur í heimilislækningum?
Lausar eru til umsóknar 6 sérnámsstöður í heimilislækningum hjá 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Námsstöðurnar veitast til 5 ára frá 1. mars 2016 eða eftir nánara samkomulagi.  
Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2016. 

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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MARTAK er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki í þróun og smíði hátæknibúnaðar og heildarlausna til  
matvælavinnslu. Ný og spennandi verkefni kalla á öflugt nýtt fólk. Meðal þess sem við leitum nú er:

Framleiðslustjóri: 
Framleiðslustjóri er einn af lykilstjórnendum fyrirtækisins og ber 
mikla ábyrgð. Um krefjandi starf er að ræða sem gefur öflugum 
aðila möguleika á að hafa áhrif á þróun ört vaxandi fyrirtækis.

Helstu verkefni
• Gerð og framkvæmd framleiðsluáætlana
• Innkaupastýring og vörustjórnun
• Samskipti við birgja , innlenda sem erlenda 
• Birgðastaða og eftirlit með hráefnisbirgðum
• Skráning og uppbygging nýs birgða og verkbókhaldskerfis
• Tillögugerð að innkaupum
• Starfsmannahald og verkstjórn 
• Gerð verkáætlana og skipulagning verkferla innan félagsins
• Innleiðing og uppbygging gæðamála

Hæfni- og menntunarkröfur
• Menntun í verkfræði, tæknifræði eða vélstjórn
• Farsæl stjórnunarreynsla, tengd framleiðslu 
• Reynsla og þekking á gæðamálum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 

Eiginleikar
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Miklir leiðtogaeiginleikar
• Góð greiningarhæfni

Starfmaður í framleiðsludeild:
Um fjölbreytt starf er að ræða. MARTAK sinnir fjölmörgum verk-
efnum bæði hérlendis og erlendis. Um krefjandi starf er að ræða 
þar sem faglegra vinnubragða er krafist. 

Helstu verkefni
• Framleiðsla og samsetning á framleiðslulínum félagsins 
• Samskipti við viðskiptavini félagsins bæði hérlendis og erlendis 
• Uppsetningar á framleiðslulínum félagsins, innan lands sem 
   utan.

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun í stálsmíði æskileg
• Reynsla og þekking á gæðamálum
• Fagleg, skipuleg vinnubrögð - góðir samskiptaeiginleikar
• Góð enskukunnátta

Eiginleikar
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla og þekking á gæðamálum æskileg
• Vönduð og fagleg vinnubrögð

Starfmaður á renniverkstæði:
Um fjölbreytt starf er að ræða á mjög vel búnu renniverkstæði. 
MARTAK hefur á að skipa 5 CNC tölvustýrðum vélum, renni-
bekkjum og fræsivélum. Um krefjandi starf er að ræða. 

Helstu verkefni
• Almenn vinna á renniverkstæði
• Skráning birgða í ný birgðakerfi
• Uppbygging og viðhald gæðakerfis 

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun í rennismíði eða sambærileg reynsla af CNC vélum 
   og tækjum kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Eiginleikar
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla og þekking á gæðamálum æskileg
• Vönduð og fagleg vinnubrögð

Umsóknir skal senda rafrænt á: stefan@martak.is Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá

>>> Martak ehf • Hafnargata 21, 240 Grindavík • s. 426 7950 • www.martak.is <<<

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hreinsitækni ehf., óskar eftir bílstjórum og 
vélamönnum í framtíðarvinnu vegna 

aukinna verkefna.

Meirapróf og/eða minni vinnuvélaréttindi. 
Hreint sakavottorð.  
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.  
Skrifa og tala íslensku.  
Stundvísi og reglusemi.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
net fangið vinna@halsafell.is

Hálsafell ehf, jarðvinnuverktaki, 
vantar t il star fa lagnamenn og 

verkamenn.

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing,  
vélvirkja, vélstjóra.  
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt  
kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem fellur 
vel að góðum hópi starfsfólks okkar. Grunnþekking í kælitækni er 
nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum 
samskiptum.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið  
sigurdur@expert.is, en umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar gefur Sigurður í síma 660-2971 eða 517-4000.

Expert Kæling ehf. Grensásvegi 1, 108 Reykjavík. 

Hæfniskröfur:

Smáralind |ntc.is | verslunin.karakter| karaktersmaralind

- Reynsla af verslunarstörfum

- Áhugi á tísku

- Hæfni í mannlegum samskiptum

- Góð þjónustulund

- Frumkvæði og metnaður í starfi

- Skipulagshæfni

- Ekki yngri en 25 ára

Áhugasamir sendi umsókn ásamt
ferilskrá á helga@ntc.is

Við óskum eftir starfsmanni í fullt starf
sem og hlutastörf.

Hefurðu áhuga á fatnaði?

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar. 
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Við hjá Qlik erum staðráðin í því að að breyta heiminum með því að auðvelda öllum að taka ákvarðanir byggðar á innsæi og þekkingu og 
fylgja þeim eftir. Hugbúnaðurinn QlikView og QlikSense byggist á viðskiptagreiningu. Hann er notaður til að aðstoða stofnanir og fyrirtæki 
við að komast skrefi lengra en aðeins að skrá niðurstöður. Unnt er að rannsaka gögn og taka upplýstar ákvarðanir sem geta breytt viðhorfi 
stjórnenda og vísað þeim leiðina til skilvirkari vinnubragða. Við erum með starfsemi í 100 löndum með 30.000 viðskiptavini út um allan 
heim. Ef þér finnst þetta áhugavert þá lestu endilega áfram því við gætum verið að leita að þér! Þú munt verða hluti af gagnaþjónustuteymi 
fyrirtækisins, sem hefur höfuðstöðvar sínar í Reykjavík. Gagnaþjónustuteymið byggir á Qlik DataMarket og gerir notendum kleift að bæta 
gögnum frá DataMarket við sínar eigin upplýsingar.

Þú munt vinna við að 
þróa Qlik lausnina og 
tryggja að hagstæðasta 
leiðin sé ávallt valin 
við eftirlit, uppfærslur, 

hagræðingu og hönnun nýrra lausna. 
Þetta starf felur í sér kerfisstjórnun, 
þróun á sjálfvirkum aðferðum, umsjón 
með vefþjónustu í skýjalausnum, 
samskipan (configuration) miðlara, 
eftirlit og úrlausn vandamála í 
vefumhverfi.  

DevOps Engineer

Apply at qlik.com/careers

Kjarni í hugbúnaði 
okkar er 
notendaviðmótið, 
þar sem hægt er 
að framkvæma 

margvíslegar viðskiptatengdar 
aðgerðir, hvort sem er í QlikView eða 
QlikSense. Þarna má gera greiningar 
á gögnum á mjög háþróaðan hátt. 
Þitt starf mun felast í því að þróa 
og skila notendaviðmóti á vefnum á 
heimsmælikvarða.

Viðmótsforritari (UI 
Developer)

Við erum að leita að 
hæfileikaríkum og 
sjálfstæðum einstakingi 
sem er tilbúinn að kafa 
djúpt í þann flókna vef 

sem þróun stýrðra gagna og forrita 
er. Aðaláherslan er á prófanir og 
vörugæði.

Vanur hugbúnaðarprófari og 
–skipuleggjari (Senior Test-
Engineer & Coordinator)

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipuleggur iðjuþjálfun heimilismanna og ber ábyrgð á   
 henni í samræmi við hugmyndafræði, markmið og  
 gæðakerfi heimilisins
• Tekur virkan þátt í teymisvinnu 

Hæfniskröfur
• Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af  
 heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT)
• Íslenskt starfsleyfi og löggilding frá Heilbrigðisráðuneytinu
• Reynsla á sviði iðjuþjálfunar
• Reynsla á sviði öldrunar æskileg
• Samskipta- og samvinnuhæfni 
• Sjálfstæði  í vinnubrögðum
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf

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

Við bjóðum upp á:
• Heimilislegt vinnuumhverfi
• Krefjandi og spennandi verkefni
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Skemmtilegan og faglegan starfsmannahóp

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Iðjuþjálfafélags Íslands 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Ólafsdóttir forstöðumaður í síma 414-9500 eða með því að senda fyrirspurnir á 
ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 13. febrúar n.k.

YFIRIÐJUÞJÁLFI  Á DROPLAUGARSTAÐI OG SELJAHLÍÐ

DROPLAUGARSTAÐIR, HJúkRUnARHEImILI óSkAR EFTIR AÐ RÁÐA 
YFIRIÐJUÞJÁLFA Í 70% DAGvInnU, 20% AF STARFI YFIRIÐJUÞJÁLFA 
mUn FARA FRAm Í SELJAHLÍÐ, HEImILI ALDRAÐRA Í BREIÐHOLTI.  

Velferðarsvið

HEImILISFóLk Á DROPLAUGARSTöÐUm ERU EInSTAkLInGAR SEm 
FEnGIÐ HAFA HEILSU- OG FæRnImAT OG ÞURFA DAGLEGA HJúkRUn 
OG AÐHLYnnInGU, Í SELJAHLÍÐ HEImILI ALDRAÐA ERU 20 ÍBúAR 
mEÐ HEILSU – OG FæRnImAT. LöGÐ ER ÁHERSLA Á SJÁLFRæÐI EIn-
STAkLInGSInS, HEImILISLEGT UmHvERFI, vIRÐInGU FYRIR EInkA-
LÍFI, vIRknI Í DAGLEGU LÍFI OG AÐ öRYGGI OG vELLÍÐAn Sé Í FYRIR-
RúmI.  Á DROPLAUGARSTöÐUm ERU 82 ÍBúAR.

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með  
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða 
ræstingastjóra. 

Skólameistari

Starfið er fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem felst 
m.a. í verkefnum í landi og um borð í sérútbúnum skelbát. 
Fjarðarskel er sérhæft í ræktun bláskeljar á Íslandi og er 
að byggja upp öflugan rekstur í Hvalfirði.

Um er að ræða framtíðarstarf og eftirfarandi réttindi og 
reynsla eru skilyrði:
• Skipstjórnarréttindi að 12mtr eða meira 
• Reynsla af skipstjórn 
• Menntun og/eða reynsla af viðhaldi véla og tækja

Umsóknir og fyrirspurnir varðandi starfið skal senda á 
netfangið: fjardarskel@gmail.com og merkja sem 
atvinnuumsókn.

Umsóknafrestur er til 15. febrúar

Fjarðarskel ehf. óskar eftir að ráða  
mann með skipstjórnarréttindi
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Ísafjarðarbær

Skipulags- og byggingafulltrúi
Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa. Nánari 
upplýsingar um starfið eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar 

www.isafjordur.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa. 
Nánari upplýsingar um starfið eru á heimasíðu 

Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is

Óskum eftir vönum smið á 
innréttingaverkstæði.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

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

Nýr leikskóli  
- spennandi tækifæri 

Auglýst er eftir leikskólastjóra í nýjan leikskóla sem stendur 
við Bjarkavelli og áformað er að taki til starfa í ágúst næst-
komandi. Leikskólinn verður fjögurra deilda fyrir um 100 
nemendur, en gert er ráð fyrir að byrja með tvær deildir.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð  
á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og að veita  
skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar 
í skólastarfi.

Leikskólastjóri kemur að undirbúningi, ráðningu starfsfólks 
og stefnumótun, en ráðið verður í stöðuna frá og með  
1. maí 2016. 

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða  
 menntunarfræða æskileg
• Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar
• Færni og lipurð í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Nánari upplýsingar veitir Magnús Baldursson, sviðsstjóri 
fræðslu- og frístundaþjónustu, magnusb@hafnarfjordur.is  

Umsóknum þarf að fylgja yfirlit um menntun og reynslu 
ásamt ítarlegri greinargerð um fyrirhugaðar áherslur og 
áhuga í skólastarfi.

Umsóknum skal skilað á ráðningavef Hafnarfjarðarbæjar 
www.hafnarfjordur.is  eigi síðar en 15. febrúar nk.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið

Í Hafnarfirði eru íbúar rúmlega 27.000 og rekur bærinn nú 14 leik-
skóla og er með þjónustusamning við tvo til viðbótar.
Markmið Fræðslu- og frístundaþjónustu er að vera faglegt og fram-
sækið forystuafl í mennta-, æskulýðs- og íþróttamálum og veita 
börnum og fjölskyldum í bænum heildstæða þjónustu og stuðla að 
samfellu í öllu starfi sem hefur velferð íbúa að leiðarljósi.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Bráða- og göngudeild

Verkefni og ábyrgð

•  Ákvarðanir og skipulag 
hjúkrunarmeð ferðar í samráði

 við skjólstæðinga 
•  Skráning hjúkrunar í samræmi
 við reglur Landspítala
•  Fylgjast með nýjungum á sviði 

hjúkrunar
•  Þverfagleg teymisvinna

Hæfni

•  Faglegur metnaður
•  Góð samskiptahæfni
•  Frumkvæði og jákvæðni
•  Starfsreynsla æskileg
•  Góð reynsla og  
 til að vinna í teymi
•  Íslenskt  skilyrði

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á bráða- og göngudeild Landspítala í Fossvogi. Um er 
að ræða bæði sumar- og framtíðarstörf. Á deildinni er móttaka og hjúkrun sjúklinga sem 
leita þangað vegna sjúkdóma og slysa. Deildin er opin alla daga frá 8:00-23:30. Unnið er á 
tvískiptum vöktum.  fjölbreytt og lærdómsríkt. Góð aðlögun í boði.

Starfshlutfall er 50-100% og vinnu-
fyrirkomulag sam komu lagsatriði. 
Laun eru skv. kjara samningi 
fjármálaráðherra og stéttarfélags.

Umsóknum fylgi náms- og starfs-
ferilskrá. Ákvörðun um ráðningu 
byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum. Sótt er um  rafrænt 
á landspitali.is, undir „Laus störf“.
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til 
og með 15. febrúar 2016.
 
Nánari upplýsingar veita 
Bryndís Guðjónsdóttir 
(bryngud@landspitali.is,
 825 3777) og Sólveig Wium 
(solwium@landspitali.is,
 825 3786).

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, skilvirka 
verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

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. 

Barnaspítali Hringsins hefur forystu í heilbrigðisþjónustu við börn og unglinga á Íslandi. Á barna-
deild inni er veitt sérhæfð læknis- og hjúkrunarþjónusta. Stefna deildarinnar er að veita faglega og 
fjölskyldumiðaða þjónustu þar sem öryggi, fagmennska og umhyggja er höfð að leiðarljósi.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á barnadeild
Barnadeildin er 21 rúma legudeild, með breiðan skjólstæðingahóp barna frá fæðingu að 18 ára aldri og fjölskyldum 
þeirra. Boðið er upp á góða starfsaðlögun með reyndum hjúkrunarfræðingi. Nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum 
stendur til boða þátttaka í starfsþróunarári á LSH. Starfshlutfall er 60-100%, vaktavinna.

Heilbrigðisritari/ sjúkraliði óskast til starfa á móttöku dagdeildar
Á dagdeildinni er veitt sérhæfð læknis- og hjúkrunarþjónusta þeim börnum sem ekki þurfa að dveljast á 
barnaspítalanum yfir nótt. Starfshlutfall er 80%, dagvinna, mánudag til fimmtudags.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;  www.landspitali.is/mannaudur

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
HEILBRIGÐISRITARI / SJÚKRALIÐI

Barnaspítali Hringsins

NÁM Í ÁFENGIS- OG 
VÍMUEFNARÁÐGJÖF

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímuefnaráð-
gjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem áfengis- og 
vímuefnaráðgjafanemar fá starfs- og námsaðlögun auk kennslu. 
Sjá nánar námskrá http://saa.is/grein/um-afengis-og-vimuefn-
aradgjafa-saa/

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf æskilegt.
• Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð 

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum skal skilað 
á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík eða í tölvupósti.

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Björnsson, dagskrárstjóri  
s. 8247620, netfang: hjalti@saa.is 
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Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
í eftirfarandi störf:

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
konu til starfa í Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum. 
Um vaktavinnu er að ræða.  

Almennur starfskraftur (kona)

Æskilegt er að umsækjendur séu reglusamir og 
tilgreini meðmælendur í umsókn. 

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir starfsmanni 
í hlutastarf í almennar ræstingar og skyld verkefni. 

Ræstitæknir

Umsóknir sendist á netfangið magnus@haukar.is

4 x 26 167 x 260 mm

Þjónustuver OR leitar að jákvæðum og þjónustulunduðum liðsmanni í 
samstillt teymi þjónustufulltrúa sem leysir erindi viðskiptavina Orku 
náttúrunnar, Veitna, Gagnaveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Mosfellsbæjar. Um 
er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. Ef þú hefur áhuga á að vinna í 
margbreytilegu og tæknilegu starfsumhverfi, hugsar í lausnum og nýtur þín í 
samskiptum hvetjum við þig til að sækja um starfið.   

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Þjónustufulltrúi 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, 
starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2016.

Vilt þú veita framúrskarandi þjónustu?

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  
Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

OR 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.
 

Operation Control Center
Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Job description

The operation control center (OCC) is a 
communications- and control center between 
all departments and outstations. They prepare, 
control and supervise the ongoing flight 
operation in accordance with procedures. 
The operation control center operates 24/7

Qualification requirements

• Experience in an airline Operations Environment is a plus
• Preferably Dispatch and/or Pilot license
• Skills to delegate and work under intensive time pressure
• Must be fluent in written and spoken English 
• Excellent computer skills
• Completed secondary school or similar

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made 
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of 
seventeen wide-body aircraft of three types; Boeing 747-400, Airbus A330-200 and Airbus A340-300. 
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Application deadline is 10th of February 2016
For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential

The Pier Smáratorgi óskar eftir 
starfsmanni í verslun í 90% starf

Vinnutími:
• Virkir dagar 11-18:30, þar af einn dagur 11-17.
• Einn laugardagur og einn sunnudagur í mánuði. 

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Áreiðanleiki og stundvísi. 
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk. Umsækjendur 
þurfa að vera 18 ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á smaratorg@pier.is
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Sumarstörf 
á Keflavíkurflugvelli

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.200 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg-
ingu 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.

Við eigum von á yfir 6 milljónum farþega í heimsókn á þessu ári. 
Vilt þú taka þátt í að gera ferðalag þeirra betra?

Sumarstarf í rekstrarstjórnstöð 
Isavia leitar að ábyrgum, úrræðagóðum og sjálfstæðum 
einstaklingum til að sinna e�irliti á kerfum rekstrarstjórnstöðvar 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni eru vöktun kerfa 
fyrir flugstöðina, samskipti við viðskiptavini og samstarfsmenn 
og úthlutun á flugstæðum. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á íslensku og ensku
• Reynsla í upplýsingakerfum er kostur

Sumarstarf í KEF Parking 
Isavia leitar að þjónustuliprum og heilsuhraustum einstaklingum 
í bílastæðaþjónustu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni 
eru umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og þjónusta við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar. 
Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Go� vald á íslensku og ensku

Sumarstarf í öryggisleit

Sumarstarf þjónustuliða 
Isavia leitar að glaðlyndum, snyrtilegum og þjónustuliprum 
einstaklingum til að veita farþegum bestu þjónustu sem mögulegt 
er. Helstu verkefni eru þjónusta við farþega á ferð um flugstöðina, 
umsjón og e�irlit á þjónustuborðum og e�irlit með búnaði sem 
farþegar nota. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á ensku og íslensku. Þriðja tungumál er kostur 
• Framúrskarandi samskiptafærni

Sumarstarf í farþegaakstri
Isavia leitar að þjónustuliprum og snyrtilegum einstaklingum til 
að sinna rútuakstri farþega á flughlaði Keflavíkurflugvallar. Helstu 
verkefni eru rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum 
að Flugstöð Leifs Eiríkssonar og umhirða bifreiða. Um vaktavinnu 
er að ræða.

Hæfniskröfur
• Próf á hópferðabifreið
• Fullnaðarskírteini fyrir B ré�indaflokk í ökuskírteini
• Go� vald á íslensku og ensku

Sumarstarf fyrir verkfræðinema 
Isavia óskar e�ir að ráða fluggáfaða verkfræðinema til að vinna 
að greiningum, söfnun gagna og umbótaverkefnum fyrir 
skrifstofu framkvæmdastjóra Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 
Helstu verkefni fela í sér vinnu við uppfærslu á hermunarlíkani 
flugstöðvarinnar, gerð a�astagreininga, skýrslugerð og önnur 
verkefni. 

Hæfniskröfur
• Nemi í rekstrar-, iðnaðar- eða hátækniverkfræði

Sumarstarf flugvallastarfsmanns
Isavia óskar e�ir að ráða heilsuhrausta og röska starfsmenn til 
að aðstoða við flugvallaþjónustu Keflavíkurflugvallar í sumar. 
Helstu verkefni eru viðhald flugvallarins og umhverfis hans og 
e�irlit með flugvallarmannvirkjum, vélbúnaði og tækjum. Unnið 
verður á dagvöktum.

Hæfniskröfur
• Aukin ökuré�indi eru kostur
• Go� vald á íslensku og ensku
• Aldurstakmark 20 ár

Við leitum að traustum einstaklingum sem hafa góða samskipta-
færni, eru sveig janlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er e�ir 
starfsfólki í bæði hluta- og heilsdagsstörf. Helstu verkefni eru 
vopna- og öryggisleit og e�irlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og á flughlaði á Keflavíkurflugvelli. Um vaktavinnu er að ræða.

Umsækjendur þurfa að geta só� undirbúningsnámskeið í á�a virka 
daga áður en þeir he�a störf.  

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á íslensku og ensku
• Ré� litaskynjun
• Lágmark tvegg ja ára framhaldsskólanám eða sambærileg menntun
• Þjónustulund

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015. Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við stefnu 
fyrirtækisins um að vinna að jafnréttismálum og hvatning til að halda áfram á þeirri leið. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúarUmsóknum skal skilað inn á rafrænu formi 
á www.isavia.is/atvinna
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Sumarstörf 
á Keflavíkurflugvelli

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.200 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg-
ingu 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.

Við eigum von á yfir 6 milljónum farþega í heimsókn á þessu ári. 
Vilt þú taka þátt í að gera ferðalag þeirra betra?

Sumarstarf í rekstrarstjórnstöð 
Isavia leitar að ábyrgum, úrræðagóðum og sjálfstæðum 
einstaklingum til að sinna e�irliti á kerfum rekstrarstjórnstöðvar 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni eru vöktun kerfa 
fyrir flugstöðina, samskipti við viðskiptavini og samstarfsmenn 
og úthlutun á flugstæðum. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á íslensku og ensku
• Reynsla í upplýsingakerfum er kostur

Sumarstarf í KEF Parking 
Isavia leitar að þjónustuliprum og heilsuhraustum einstaklingum 
í bílastæðaþjónustu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni 
eru umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og þjónusta við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar. 
Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Go� vald á íslensku og ensku

Sumarstarf í öryggisleit

Sumarstarf þjónustuliða 
Isavia leitar að glaðlyndum, snyrtilegum og þjónustuliprum 
einstaklingum til að veita farþegum bestu þjónustu sem mögulegt 
er. Helstu verkefni eru þjónusta við farþega á ferð um flugstöðina, 
umsjón og e�irlit á þjónustuborðum og e�irlit með búnaði sem 
farþegar nota. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á ensku og íslensku. Þriðja tungumál er kostur 
• Framúrskarandi samskiptafærni

Sumarstarf í farþegaakstri
Isavia leitar að þjónustuliprum og snyrtilegum einstaklingum til 
að sinna rútuakstri farþega á flughlaði Keflavíkurflugvallar. Helstu 
verkefni eru rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum 
að Flugstöð Leifs Eiríkssonar og umhirða bifreiða. Um vaktavinnu 
er að ræða.

Hæfniskröfur
• Próf á hópferðabifreið
• Fullnaðarskírteini fyrir B ré�indaflokk í ökuskírteini
• Go� vald á íslensku og ensku

Sumarstarf fyrir verkfræðinema 
Isavia óskar e�ir að ráða fluggáfaða verkfræðinema til að vinna 
að greiningum, söfnun gagna og umbótaverkefnum fyrir 
skrifstofu framkvæmdastjóra Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 
Helstu verkefni fela í sér vinnu við uppfærslu á hermunarlíkani 
flugstöðvarinnar, gerð a�astagreininga, skýrslugerð og önnur 
verkefni. 

Hæfniskröfur
• Nemi í rekstrar-, iðnaðar- eða hátækniverkfræði

Sumarstarf flugvallastarfsmanns
Isavia óskar e�ir að ráða heilsuhrausta og röska starfsmenn til 
að aðstoða við flugvallaþjónustu Keflavíkurflugvallar í sumar. 
Helstu verkefni eru viðhald flugvallarins og umhverfis hans og 
e�irlit með flugvallarmannvirkjum, vélbúnaði og tækjum. Unnið 
verður á dagvöktum.

Hæfniskröfur
• Aukin ökuré�indi eru kostur
• Go� vald á íslensku og ensku
• Aldurstakmark 20 ár

Við leitum að traustum einstaklingum sem hafa góða samskipta-
færni, eru sveig janlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er e�ir 
starfsfólki í bæði hluta- og heilsdagsstörf. Helstu verkefni eru 
vopna- og öryggisleit og e�irlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og á flughlaði á Keflavíkurflugvelli. Um vaktavinnu er að ræða.

Umsækjendur þurfa að geta só� undirbúningsnámskeið í á�a virka 
daga áður en þeir he�a störf.  

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á íslensku og ensku
• Ré� litaskynjun
• Lágmark tvegg ja ára framhaldsskólanám eða sambærileg menntun
• Þjónustulund

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015. Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við stefnu 
fyrirtækisins um að vinna að jafnréttismálum og hvatning til að halda áfram á þeirri leið. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúarUmsóknum skal skilað inn á rafrænu formi 
á www.isavia.is/atvinna
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfr. stefnumótun og fjármál Forsætisráðuneytið Reykjavík 201601/138
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201601/137
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201601/136
Verkefnisstjóri flutn. safnkosts Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201601/135
Sérfræðingur Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201601/134
Ljósmóðir á kvennadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201601/133
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201601/132
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201601/131
Sálfræðingur LSH, geðsvið Reykjavík 201601/130
Starf á uppl.- og þjónustusviði Einkaleyfastofa Reykjavík 201601/129
Lektor í skurðlæknisfræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201601/128
Doktorsnemi í tölfræði HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201601/127
Sérfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201601/126
Sérnámslæknar í heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201601/125
Sérfræðilæknir LSH, bráðaþjónusta geðsviðs Reykjavík 201601/124
Deildarlæknir LSH, augndeild Reykjavík 201601/123
Aðstoðardeildarstjóri LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201601/122
Talmeinafræðingur LSH, talmeinaþjónusta Reykjavík 201601/121
Verkstjóri LSH, símaver Reykjavík 201601/120
Hjúkrunarfræðingur LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201601/119
Námsstöður deildarlækna LSH, barnalækningar Reykjavík 201601/118
Námsstöður deildarlækna LSH, skurðlækningum Reykjavík 201601/117
Heilbrigðisritari/sjúkraliði LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201601/116
Hjúkrunarfræðingar LSH, hjartagátt Reykjavík 201601/115
Sjúkraliðar LSH, hjartagátt Reykjavík 201601/114
Sérfræðilæknir í geðlækningum LSH, geðsvið Reykjavík 201601/113
Námsstöður deildarlækna LSH, lyflækningar Reykjavík 201601/112
Námsstöður deildarlækna LSH, kvennadeild Reykjavík 201601/111
Hjúkrunarfræðingar LSH, bráða- og göngudeild Reykjavík 201601/110
Sérfr. á hjarta- og lungnavél LSH, hjarta- og lungnaskurðdeild Reykjavík 201601/109
Starfsfólk, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201601/108
Skjalavörður Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201601/107
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Selfoss 201601/106
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Akureyri 201601/105
Deildarstjóri tæknideildar Vinnueftirlit ríkisins Reykjavík 201601/104
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201601/103
Heilbrigðisritari LSH, göngudeild öldrunarlækninga Reykjavík 201601/102
Hjúkrunarfræðingur LSH, dag- og göngudeild augnlækn. Reykjavík 201601/101
Skurðhjúkrunarfræðingur LSH, skurðstofa Reykjavík 201601/100
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201601/099
Yfirsálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201601/098
Lögfræðingur Umboðsmaður skuldara Reykjavík 201601/097
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201601/096
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201601/095

SUMAR Í HLÍÐARFJALLI

Akureyrarbær auglýsir eftir hugmyndum um nýtingu  
og rekstur útivistarsvæðisins í Hlíðarfjalli  

yfir sumarmánuðina.

Á svæðinu eru þjónustuhús/skíðahótel (150 m2) með  
eldhúsi og sætum fyrir 90 manns, veitingahúsið Strýtan 

(150 m2) með eldhúsi og sætum fyrir 50 manns, stólalyfta 
og fjórar toglyftur, ein togbraut og eitt færiband. Skíða-

brekkur eru með 500 m fallhæð. Á svæðinu er einnig tjörn, 
á að giska 70 x 30 m. Svæðið er alls um 200 hektarar.

Óskað er eftir hugmyndum um nýtingu á svæðinu,  
byggingum og búnaði, í heild eða að hluta.

Frestur til að skila inn hugmyndum er til  
miðnættis mánudaginn 29. febrúar 2016.

Hugmyndir berist Ellerti Erni Erlingssyni forstöðumanni 
íþróttamála hjá Akureyrarbæ á rafrænu formi ásamt með 

áætlun um framkvæmd verkefnisins.  
Netfang Ellerts er ellert@akureyri.is. 

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Hlíðarfjalls, Guð-
mundur Karl Jónsson, gudmundk@akureyri.is.

Akureyrarbær áskilur sér rétt að hefja viðræður um ein-
stakar innsendar hugmyndir eða hafna þeim öllum.

Nánar á www.akureyri.is/hlidarfjall 

Brúnegg ehf. óskar eftir að ráða röskan 
mann til útkeyrslustarfa ásamt öðrum 
tilfallandi störfum. 
Meirapróf skilyrði. Leitum að duglegum, 
stundvísum, og reglusömum aðila.

Uppl. sendist á  brunegg@brunegg.is 
eða í síma 892-3042  Björn.

Brúnegg ehf • Brautarholti 4 • Kjalarnesi
Sími 892 3042 • brunegg@brunegg.is

Þjónustufulltrúi 
á ferðaskrifstofu

Vegna aukinna verkefna auglýsir Ferðaskrifstofan 
GoNorth eftir þjónustufulltrúa til að annast bókanir 
fyrir erlenda viðskiptavini sína og tengd verkefni.
Umsækjandi verður að vera nákvæmur og 
samviskusamur. Reynsla úr ferðaþjónustu er mikill 
kostur.

Um framtíðarstarf í fullu starfi er að ræða. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

GoNorth er staðsett í Hafnarfirði og hefur verið 
starfrækt frá 2010. GoNorth er vaxandi fyrirtæki og 
fjölskylduvænn vinnustaður.

Umsóknir sendist til: 
einarj@gonorth.is
eigi síðar en 5.febrúar
Upplýsingar veitar            
í sama netfangi.
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INNNES er traust, leiðandi og framsækið 
fyrirtækið í innflutningi, sölu og þjónustu á 
matvörumarkaði.
Við leitum að kappsömum og metnaðarfullum 
starfsmanni. Í boði er góð vinnuaðstaða hjá 
framsæknu og ört vaxandi fyrirtæki þar sem 
ríkir starfsánægja og gleði.

Aðfangasvið vinnur að innleiðingu hugmyndafræði 
um stöðugar umbætur (LEAN) í verkefnum sínum.

Innkaupafulltrúi
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í 
hópinn í innkaupadeild Innnes.  Deildin sér um öll innkaup 
og innflutning fyrir vörumerki Innnes.  Innkaupafulltrúi mun 
sjá um innkaup og samskipti við flutningsaðila.

Starfssvið
·        Ákvörðun um innkaupaþörf
·        Vinnsla og eftirfylgni pantana
·        Samskipti við birgja
·        Samskipti við flutningsaðila
·        Þjónusta/upplýsingagjöf við innri viðskiptavini
·        Eftirfylgni árangursmælinga
·        Birgðagreiningar
·        Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
·        Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði 
         vörustjórnun eða rekstrarverkfræði
·        3-5 ára starfsreynsla úr innkaupum
·        Framúrskarandi samskiptahæfileikar
·        Mjög góð tölvukunnátta - reynsla af AGR Innkaup og 
         upplýsingakerfi Axapta/Navision er kostur
·        Góð greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð
·        Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
·        Faglegur metnaður og öguð í vinnubrögð 
·        Góð íslensku-og enskukunnátta

Innnes ehf | Fossaleyni 21  | 112 Reykjavík | www.innnes.is  | Netfang: innnes@innnes.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk. 
Sækja skal um og senda starfsferilskrá á:
http://innnes.is/fyrirtaekid/mannaudur/atvinnu-
umsoknir/

Nánari upplýsingar veitir: Guðný Hansdóttir, 
mannauðsstjóri, 
sími 530 4000, gh@innnes.is

Vilt þú ganga til liðs við okkur?

Markaðsdeild
Content Marketing Specialist -
Umsjónarmaður efnismarkaðssetningar

• Við leitum að hugmyndaríkum og klókum 
einstaklingi til að ganga til liðs við og styrkja 
öflugt markaðsteymi Íslenskra fjallaleiðsögu
manna.

• Vinnur náið með markaðsstjóra og umsjónar
manni netmarkaðssetningar. 

• Kortleggur áætlun um efnismarkaðssetningu 
fyrirtækisins sem styður við markaðsstefnu 
vörumerkja þess.

• Ber ábyrgð á vali, söfnun og framleiðslu á efni 
sem höfðar til markhópa fyrirtækisins. 

• Þarf að hafa góða þekkingu og reynslu á sviði 
efnismarkaðssetningar.

• Framúrskarandi enskukunnátta skilyrði.
• Víðtæk þekking og innsýn í ævintýra ferða

mennsku (e. adventure tourism) er mikill 
kostur.

Birgðadeild
Aðstoðarmaður deildarstjóra - 
Framtíðarstarf

• Vinnur í nánu samstarfi við deildastjóra 
Birgðadeildar að skipulagi vakta, utanum
haldi vinnuskjala, pökkunarlista og annars 
tilfallandi. 

• Kunnátta og reynsla af excel (skilyrði).
• Þarf að vera góður í mannlegum samskiptum.

Vaktstjórar

• Bera ábyrgð á undirbúningi og pökkun á mat 
og búnaði fyrir lengri ferðir. 

• Þurfa að vera ábyrgir, nákvæmir, góðir í 
mannlegum samskiptum, stundvísir og fljótir 
að læra.

Sumarstarfsfólk

• Undirbýr og pakkar mat og búnaði fyrir lengri 
ferðir ÍFLM.

• Þarf að vera stundvíst, nákvæmt, hagsýnt og 
lipurt í samskiptum.

Sumarstarfsmenn
Á skrifstofu

• Þurfa að hafa áhuga og reynslu af ferða
þjónustu og ferða mennsku.

• Þurfa að vera góðir í mannlegum samskiptum, 
nákvæmir, skipulagðir og fljótir að tileinka sér 
ný verkefni.

• Geta unnið vel undir álagi.
• Hvetjum nema í ferðaþjónustunámi til að 

sækja um.

Störf hjá ITM

• Störfin felast í sölu dagsferða, upplýsinga gjöf 
og ráðgjöf til ferðamanna.

• Tækifæri til að afla sér víðtækrar þekkingar 
og reynslu í ferðaþjónustu.

Leiðsögumenn

• Jöklaleiðsögn. 
• Frönskumælandi leiðsögumenn  lengri ferðir.

Allar frekari upplýsingar um störfin og hæfni má finna á www.fjallaleidsogumenn.is/starf eða hjá 
Margréti í síma 587 9999 • Umsóknir sendist á job@mountainguides.is merktar viðkomandi starfi • Umsóknarfrestur er til 14. febrúar 2016. 
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SKOÐUNARMENN ÓSKAST

Óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki. 

Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvu-
kunnáttu er kostur. 2. stig stýrimannsréttndi er krafa í annað 
starfið. Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir 
starfinu.
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com eigi síðar en 
9.febrúar 2016.

Teitur óskar eftir að ráða
í eftirfarandi störf:

Frekari upplýsingar um störfin veitir  
Haraldur Þór Teitsson, framkvæmdastjóri í 

síma 515 2700 eða 660 0105.

Vinsamlega sendið ferilskrá með tölvupós-
ti á haraldur@teitur.is. Öllum umsóknum 

verður svarað og fullum trúnaði heitið.

Bifvélavirki 
Starfssvið
n Almennar viðgerðir
n Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum
n Mótun og framfylgd viðgerðaráætlana
n Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi

Hæfniskröfur
n Próf í bifvélavirkjun 
n Færni í bilanagreiningu og bifreiða- 

viðgerðum
n Reynsla af vinnu við vöru- og  

rútubifreiðar kostur
n Stjórnunarreynsla æskileg
n Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
n Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Um er að ræða fullt starf, hlutastarf  
og/eða sumarstarf.

Ferðafulltrúi 
Starfssvið
n Gerð tilboða, bókanir og úrvinnsla  

ferðagagna
n Samskipti við leiðsögumenn og birgja
n Almenn skrifstofustörf, símsvörun og 

meðhöndlun fyrirspurna

Hæfniskröfur
n Reynsla af ferðaskrifstofustörfum  

æskileg
n Góð enskukunnátta skilyrði,  

þýskukunnátta æskileg
n Rík þjónustulund og samskiptafærni
n Góð almenn tölvukunnátta
n Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð  

vinnubrögð

Um er að ræða fullt starf, hlutastarf  
og/eða sumarstarf.

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. febrúar nk. 

Um fyrirtækið

Teitur Jónasson ehf. er fjölskyldufyrirtæki 
sem hefur verið starfrækt frá árinu 1963.  
Hjá fyrirtækinu starfa 50 starfsmenn og 
rekur það 40 hópferðabíla. Teitur tekur á 
móti um 40.000 ferðamönnum ár hvert sem 
koma flestir frá  Þýskalandi, Bretlandi, Kína 
og Norðurlöndunum. 

Einkunnarorð Teits eru þjónusta, 
traust og ánægja. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Rjúpnahæð

· Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi í   
 leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Fífusali

Grunnskólar

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Salaskóla

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Prentmet ehf. í Reykjavík óskar eftir starfsmanni 
í pökkun og akstur í 100% starf 

Helstu verkefni:
- Pökkun á prentverki til afhendingar
- Öll almenn frágangsvinna á prentverki
- Létt útkeyrsla á vörum til viðskiptavina
-  Önnur tilfallandi sérverkefni sem leysa þarf á 

hverjum tíma. 

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn ásamt ferilskrá 
á http://prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn.  
Nánari upplýsingar: ingasteina@prentmet.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2016.

Prentmet býður upp á heildarlausnir í prentun þar sem 
hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman í 
framleiðslunni. Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði 
vel á vinnustað.

Starfsmaður óskast 
í bókband og frágang

 -  - 

Vegna aukinna umsvifa óskar 
Vaka hf. eftir starfsfólki í  
eftirtalin störf: 

FÖRGUN
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í förgun.
 
Hæfniskröfur: 
• Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi
• Lyftarapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bílategundum og varahlutum kostur.

Vinnutími frá 8-16:30,  
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, fyrir 
10.febrúar 2016 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 af þér.  Vantar vanan 
lyftaramann til starfa.  
Vinnutími frá 8-16:30, 
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, fyrir 
10. febrúar 2016 merkt: Lyftari
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

LEGO®, ný og spennandi verlsun í 
Smárlind, leitar að öflugum aðilum í 
sölustörf.

Fullt starf
Við leitum að jákvæðum, ábyrgðar-
fullum og sjálfstæðum einstaklingi í 
fullt starf.  Viðkomandi þarf að hafa 
marktæka reynslu af sölu- og 
afgreiðslustörfum.

Hlutastörf
Við leitum að hressum og þjónustu-
lunduðum starfskröftum með 
brennandi áhuga á LEGO. 
Störfin geta hentað skólafólki.

Áhugasamir skulu senda starfsferil og 
umsókn á legoverslun@gmail.com

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar 2016. 

HEFST 31. JANÚAR
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Íþróttakennari óskast vegna forfalla frá 22. febrúar til 30. apríl.  
Um er að ræða 100% starf við sundkennslu á yngsta og miðstigi.

Kennari óskast í kennslu á miðstig út skólaárið í 60 - 70% starfs-
hlutfall. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Leikskólakennari óskast í 100% starf við leikskóladeild 5 ára 
barna í útibú skólans, Höfðaberg. Vinnutími 08:45 – 16:45. Við-
komandi þarf að geta hafið störf 15.apríl.
Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur til greina að ráða 
starfsmann með aðra uppeldismenntun.

Stuðningsfulltrúi óskast í sérdeild og frístundasel 
sérdeildar
Meginverkefni er aðstoð við nemendur sérdeildar í leik og starfi.
Vinnutími frá kl. 08:00 – 16:00. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf 
sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is  og   
www.lagafellsskoli.is. Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. Upplýsingar 
veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 525 9200 eða  
896 8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

Rekstur kaffihúss í 
Sögumiðstöðinni í Grundarfirði

Grundarfjarðarbær auglýsir eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum aðila til að sjá um rekstur kaffihúss að Grundargötu 35 í 
Grundarfirði, Sögumiðstöðinni, í samstarfi við þann rekstur sem 
fyrir er í húsinu s.s. bókasafn, upplýsingamiðstöð og sögusöfn.
 
Um er að ræða rekstur kaffihúss með einfaldar og léttar 
veitingar. Samningstími er umsemjanlegur, þó eigi styttri en til 
eins árs í senn. Megináhersla er lögð á rúman opnunartíma 
kaffihússins frá 15. maí til 1. október ár hvert en meiri  
sveigjanleiki er á opnun yfir vetrartímann.
 
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi þar sem umsækjandi 
rökstyður hæfni sína til rekstrarins berist á netfangið  
sigridurh@grundarfjordur.is 

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Hjálmarsdóttir, menningar- og 
markaðsfulltrúi, í síma 430 8500/430 8503. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Grundarfjarðarbær

SMIÐIR ÓSKAST
Gæðasmíði óskar eftir að ráða vana smiði í vinnu. 
Næg verkefni framundan.

Nánari upplýsingar gefur Arnar Ström í netpósti: 
arnar@gaedasmidi.is eða Magni Kristjánsson í netpósti: 
magni@gaedasmidi.is

gaedasmidi.is
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

VAKTSTJÓRI Í SAL 
Apotekið leitar að metnaðarfullum
og hressum vaktstjóra

Viðkomandi þarf að vera 24 ára eða eldri með 
mikla reynslu af veitingastjórnun. Menntun 
í framreiðslu er kostur en ekki skilyrði.

Í boði eru mjög góð laun fyrir réttan aðila og 
lifandi starfsumhverfi í skemmtilegum hópi.

Ef þú hefur áhuga endilega sendu ferilskrá 
á huld@apotekrestaurant.is fyrir 7. febrúar.

Allar nánari upplýsingar veitir Huld 
í síma 697 5739

APOTEK KITCHEN+BAR       Austurstræti 16       apotek.is

Ertu ævintýragjarn og kraftmikill einstaklingur sem 
hefur áhuga á að sjá um hótel við Miðjarðarhafið?

Rekstrarstjóri óskast til starfa til að sjá um rekstur 
17 herbergja hótels í Cannes, Frakklandi.

Frönskukunnátta og reynsla af hótelstörfum er kostur.
Mikill kostur ef umsækjandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2016, ferilskrár sendist á 
netfangið: jobs@kimihotel.com

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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www.ruedenet.is

Vegna aukinna verkefna og umsvifa leitum við að framúrskarandi og drífandi einstaklingum til þess 
að starfa með okkur við ráðgjöf og forritun fyrir einhver mest spennandi fyrirtæki á Íslandi. Ef þú 
hefur áhuga á að vinna á líflegum vinnustað og í framlínu tæknibreytinga þá erum við að leita að þér.

Upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) 
ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn með ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2016. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Rue de Net er ráðgjafafyrirtæki í upplýsingatækni sem 

aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við val og innleiðingu á 

viðskipta- og verslunarlausnum.

Ert þú framúrskarandi forritari?

Verkefni
Forritun í Dynamics NAV viðskiptakerfi
Forritun í LS Retail verslunarkerfi
Forritun í Microsoft .NET (Visual Studio og C#)
Microsoft Azure og skýjalausnir

Hæfniskröfur
Háskólagráða í verkfræði eða hugbúnaðargerð
Þekkingu og reynslu af Microsoft hugbúnaði
Samskiptahæfileikar og þjónustulund
Frumkvæði og öguð vinnubrögð

Grand Hótel Reykjavík / Sigtún 38 / 105 Reykjavík / Sími: 514 8000 / grand.is
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

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

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Eirberg leitar að lausnamiðuðum og drífandi einstaklingi með góða samskiptahæfni
 Helstu verkefni
	 •	Innkaupa-	og	birgðastýring	í	samstarfi	við	vörustjóra
	 •	Yfirumsjón	með	reikningagerð,	innheimtu	og	bókhaldi
	 •	Gerð	og	eftirfylgni	sjóðstreymis-	og	rekstraráætlana
	 •	Framsetning	rekstraruppgjöra	og	annarra	upplýsinga
	 •	Samskipti	við	lánardrottna	og	greiðsla	erlendra	reikninga
	 •	Hagræðing	í	rekstri	og	endurskoðun	verkferla
	 •	Innra	eftirlit	og	samskipti	við	endurskoðendur

 Hæfniskröfur
	 •	Háskólamenntun	á	sviði	fjármála,	t.d.	viðskiptafræði,	hagfræði	eða	verkfræði
	 •	Reynsla	og	þekking	á	reikningsskilum	og	verkefnum	tengdum	fjármálastjórnun
	 •	Lausnamiðaður	einstaklingur	sem	á	auðvelt	með	að	forgangsraða	verkefnum	og	greina	aðalatriði	frá	aukaatriðum
	 •	Einstaklingur	með	góða	samskiptahæfni	og	drifkraft	sem	sýnir	frumkvæði	og	hefur	tamið	sér	öguð	vinnubrögð

Áhugasamir,	sem	uppfylla	ofangreind	skilyrði,	sendi	umsókn	með	starfsferilsskrá	og	mynd	merkt	fjármálastjóri	til	agnar@eirberg.is
Umsóknarfrestur	er	til	2.	febrúar.	Fyllsta	trúnaðar	verður	gætt	og	öllum	umsóknum	verður	svarað.

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki þar sem starfa um 30 manns, þar af heilbrigðismenntað fagfólk.  
Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Fjármálastjóri	óskast

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
sími: 569 7000
oskar@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jason Kristinn Ólafsson
aðstm. fasteignasala

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

Einbýli í Garðabæ

Miklaborg er með 
fjársterkan aðila sem er að 
leita af 400 fm og stærra 
einbýli í Garðabæ

leitar að ...

     Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Söluráðgjafi 
Kælitækni óskar eftir að 
ráða öfl ugan söluráðgjafa 
Um er að ræða sölu á ýmsum kælum & 
frystum inn á verslana- og veitingamarkaðinn 
s.s. kæli- & frystiskápa, hillukæla, blandara
kæli- & frystiklefa ofl .

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Samskiptahæfni
• Frumkvæði
• Markaðshugsun

 

Skrifl egar umsóknir óskast sendar á 
cooltech@cooltech.is fyrir 15. febrúar. 
Nánari upplýsingar gefur framkvæmdastjóri.

Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, okt.– des. 2015.

íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
á aldursbilinu 12–80 ára lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

59,9%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

59,9% lesa 
Fréttablaðið

29,9% lesa 
Morgunblaðið 
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Listasafn Reykjavíkur óskar eftir rekstraraðila til 
að taka að sér rekstur veitingasölu safnsins í  
Hafnarhúsi, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík.

Listasafn Reykjavíkur er fjölsótt safn þar sem lögð 
er áhersla á skapandi umhverfi og góða þjónustu. 
Veitingasalan er mikilvægur hluti heildar upplifunar 
gesta og því mikilvægt að rekstur og yfirbragð séu í 
góðu samræmi við starfsemi Listasafns Reykjavíkur í 
Hafnarhúsi.

Opið er daglega allt árið frá 10:00 - 17:00 og til kl. 
20:00 á fimmtudögum.

Kynningarfundur fyrir áhugasama verður  
haldinn í Hafnarhúsi mánudaginn 8. febrúar kl. 13:00. 

Frekari upplýsingar veitir safnstjóri Listasafns Reykja-
víkur, Ólöf  K. Sigurðardóttir eða rekstrarstjóri Anna  
Friðbertsdóttir, í síma 411-6400.  
Hægt er að senda tillögur á netfangið:  
listasafn@reykjavik.is eða skila þeim á skrifstofu 
safnsins í Hafnarhúsi í síðasta lagi 21. febrúar.

Kirkjusandur 2, Íslandsbanki
Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 13. janúar 2016 og borgarráð Reykjavíkur þann 21. janúar 
2016 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kirkjusands vegna lóðarinnar nr. 2 við Kirkjusand. Í breytingunni 
felst uppbygging á reitnum þar sem áhersla er lögð á blandaða byggð atvinnu- og íbúðahúsnæðis í samræmi við 
markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 - 16:15,  
frá 30. janúar 2016 til og með12. mars 2016. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.is, undir 
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum 
og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis - og skipulagssviðs, b.t. skipulagsfulltrúa,  
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 12. mars 2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Frekari upplýsingar gefur Borghildur Sölvey Sturludóttir verkefnisstjóri, netfang: borghildur.sturludottir@reykjavik.is, 
hjá skipulagsfulltrúa.

Reykjavík 30. janúar 2016
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 

Kirkjusandur 
Fjöldi íbúða  -  Magn atvinnuhúsnæðis

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 29. október 2015 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030, samkvæmt 1. mgr. 36. gr, sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. 

Í breytingartillögunni felst að fjöldi íbúða á Kirkjusandi (miðsvæði M6b, reitur nr. 27) er nú ráðgerður 300 í stað 150 
íbúða áður og magn atvinnuhúsnæðis verður 50 þúsund m2 í stað 65 þúsund m2 áður. Heildarbyggingarmagn á 
svæðinu breytist ekki. 

Aðalskipulagstillagan er kynnt samhliða tillögu að deiliskipulagi Kirkjusands.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 
30. janúar 2016 til og með 12. mars 2016. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 3. hæð.  
Tillöguna má nálgast á reykjavik.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum 
við tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða á netfangið skipulag@
reykjavik.is, eigi síðar en 12. mars 2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með 
tölvupósti.  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Reykjanesviti og nágrenni hafa mikið aðdráttara�. Deiliskipu-
lag fyrir vitann var samþykkt í janúar 2016 og gerir ráð fyrir 
uppbyggingu ferðaþjónustu á hver�svernduðu svæði.

Stjórn Reykjanes UNESCO Global Geopark auglýsir nú eftir 
áhugasömum aðilum sem tilbúnir eru að ganga til verks og 
he�a uppbyggingu á umræddu svæði. Áhugasömum aðilum 
er bent á að senda inn tillögur á netfangið 
info@reykjanesgeopark.is fyrir 26. febrúar 2016. 

Lýsa þarf í stuttu máli áformum um gerð og umfang 
uppbyggingar, starfsemi og uppbyggingarhraða. Gæta þarf 
samræmis við deiliskipulag frá janúar 2016.

Fyrirspurnum ber að beina skri�ega til Eggert Sólbergs 
Jónssonar forstöðumanns Reykjanes UNESCO Global 
Geopark, eggert@reykjanesgeopark.is. 

Allar nánari upplýsingar ásamt gögnum er að �nna á 
reykjanesgeopark.is. 

Vilt þú byggja á einstökum stað?
Óskað eftir tillögum að uppbyggingu á Reykjanesi

Reykjanes
UNESCO 
Global Geopark

United Nations

Cultural Organization

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður
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 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leik- og grunnskóli  
- Hönnunarútboð -

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum frá áhugsömum og hæfum 
ráðgjöfum í hönnun nýbyggingar fyrir leik- og grunnskóla í 
Helgafellshverfi í Mosfellsbæ. Fyrir liggur deiliskipulag um 
19.292 m2 skólalóð. Gert er ráð fyrir að byggður verði skóli 
fyrir um 700 börn á aldrinum 1. – 15 ára og um 130 starfs-
menn. Áætluð endanleg stærð skólabyggingarinnar er um 
7.350 m2 brúttó á tveim hæðum. Gert er ráð fyrir að skólinn 
verði byggður í fjórum áföngum á 8-10 ára tímabili.
 
Markmiðið er að byggja hagkvæman og vel útfærðan skóla 
sem mætir þörfum metnaðarfulls skólastarfs. 
 
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum frá hönnunarhópum sem 
samanstanda af eftirfarandi faghönnuðum:
•  Arkitektum
•  Verkfræðihönnuðum
•  Landslagsarkitektum
•  Ráðgjöfum í brunahönnun
•  Ráðgjöfum í hljóðvist
 
Samkvæmt áætlun skal fullnaðarhönnun 1. áfanga lokið í 
desember 2016 en útboð jarðvinnu skal fara fram í  
október 2016.
 
Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í þjónustuveri á 
bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Þverholti 2 frá og með 
þriðjudeginum 2.febrúar 2016.
 
Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en föstudaginn 
18. mars 2016, kl. 11.00 og þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

THE SCANDINAVIA-JAPAN  
SASAKAWA FOUNDATION

AUGLÝSING UM STYRKI

Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation veitir á 
árinu 2016 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands og Japans. 

Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi eða í tengslum við 
japanska aðila. Veittir eru m.a. ferðastyrkir, námsstyrkir og 
styrkir til skammtímadvalar í Japan. 

Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á heimasíðu 
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, www.sjsf.se

Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundation, tekur ritari Íslandsdeildar, Björg Jóhannesdóttir, við 
umsóknum og veitir allar frekari upplýsingar, bjorgmin@gmail.
com, sími: 820-5292.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2016.

NÁMSKEIÐ TIL UNDIRBÚNINGS PRÓFI 
TIL AÐ ÖÐLAST RÉTTINDI TIL AÐ 
VERA HÉRAÐSDÓMSLÖGMAÐUR

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 
um próf til að öðlast réttindi til að vera 
héraðsdómslögmaður, sbr. lög nr. 77/1998 um 
lögmenn og lög nr. 93/2004, hefur ákveðið að halda 
námskeið vorið 2015. Prófraunin skiptist í tvo hluta, 
auk verklegrar prófraunar.

Stefnt er að því að kennsla á fyrri hluta fari fram 
dagana 15. til 24. febrúar 2015. (Tímar frá 09:15-
12:00 og frá 13:15 eða 14:15-17:00 eða 18:00) 
Jafnframt er stefnt að því að próf í fyrri hluta 
námskeiðsins verði haldin á tímabilinu 29. febrúar 
til 18. mars 2016. Nánari upplýsingar um fjölda 
kennslustunda og fyrirkomulag kennslu verða 
kynntar síðar. Þá er stefnt að því að kennsla í síðari 
hluta fari fram dagana 29. mars til 7. apríl 2016. Þá er 
stefnt að því að próf í síðari hluta námskeiðsins verði 
haldin á tímabilinu 11. til 15. apríl 2016.

Gjald fyrir þátttöku á fyrri hluta prófraunar er kr. 
300.000 og greiðist við skráningu. Gjald fyrir síðari 
hluta verður ákveðið síðar. Prófgjald er innifalið í 
námskeiðsgjaldi.

Skráning fer fram í gegnum rafrænt skráningarkerfi 
á heimasíðu Lögmannafélags Íslands á slóðinni 
www.lmfi.is. Við skráningu skal leggja fram afrit 
prófskírteinis eða vottorð háskóla til staðfestingar 
því að umsækjandi hafi lokið fullnaðarnámi í 
lögfræði með embættis- eða meistaraprófi. Hægt 
er að senda þær upplýsingar með tölvupósti á 
netfangið: hjordis@lmfi.is eða senda á skrifstofu 
Lögmannafélagsins að Álftamýri 9, 108 Reykjavík. 

Frestur til að skrá sig á námskeið er til og með 
10. febrúar 2016.

Styrkir 2016
Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008.  
Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verk
efna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta 
veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka 
verðmæti veiði úr þeim. Umsóknarfrestur um lán og styrki 
úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu árið 2016, er til og 
með 29. febrúar 2016. 
Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja aftur um 
vegna sama verkefnis, skulu skila inn framvinduskýrslu með 
nýrri umsókn.

Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði 
má nálgast á http://www.fiskistofa.is undir lax og silungs
veiði. Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins.   
Einnig er hægt að hafa samband við Karítas Jónsdóttur, 
starfsmann Fiskistofu, í síma 569 7900.  Umsóknum um styrki 
eða lán úr sjóðnum skal skila til formanns Fiskræktarsjóðs á 
eftirfarandi heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
Ólafur Halldórsson formaður

Dalshrauni 1b
220  Hafnarfjörður.

FISKRÆKTARSJÓÐUR
Salmonid Enhancement Fund

Rangárþing eystra auglýsir Seljalandsskóla til leigu.  

Um er að ræða gamla skólahúsið ásamt áföstu húsnæði 
sem áður hýsti Leikskólann Paradís samtals um 495m2.

Óskað er eftir tilboðum í leiguna  og skal þeim skilað á 
skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 16, Hvolsvelli 
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 12. febrúar 2016.

Sveitarstjóri Rangárþings eystra

Seljalandsskóli 
til leigu

Húsið verður til sýnis föstudaginn 5. febrúar n.k.  
frá kl. 13-16.

Jöfnunarstyrkur  
til náms

 Umsóknarfrestur á vorönn 2016  
er til 15. febrúar n.k.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem að stunda 
nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili 
og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám 
frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. og Veitur ohf. óska eftir tilboðum í 
verkið:

Grandagarður 8-37 
Úrbætur á gönguleiðum 

Verkið felst í endurnýjun yfirborðs fyrir framan verbúðir 
við Grandagarð 15-37 ásamt völdum stöðum frá 
Ánanaustum að Grunnslóð. Leggja á tvær 30 km 
hraðahindrnir, aðra við Ánanaust og hina á Grunnslóð 
við Fiskislóð. Verktaki skal einnig annast jarðvinnu, 
leggja holræsa-, vatns-  og hitaveitulagnir, leggja 
rafstrengi og reisa ljósastólpa.

Umfang verks: 
 Upprif 2.200 m2

 Púkkmulningur, 25 cm lag, 450 m2

 Malbikun, 8-10 cm þykkt, 400 m2

 Hellu- og steinlögn, 1.800 m2

 Regn- skólplagnir 400 m 
 Hitaveitulagnir DN 200 st, 180 m 
 Lagnaskurðir (strengir og hitaveita), 400 m 

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu 
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 2. febrúar n.k. 

Tilboðum skal skila til Skrifstofu Faxaflóahafna sf. , 
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík fyrir klukkan 11:00, 
þriðjudaginn 23 febrúar 2016. Tilboð verða opnuð á 
sama stað og tíma.

Verklok eru 15. nóvember 2016. 

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Heitasti 
veitingastaður landsins! 

Til sölu vinsæll ferðamannastaður á Suðurlandi.

Um er að ræða  100 sæta veitinga- og kaffihús 
ásamt  60 sæta útiaðstöðu. Stórt eldhús og  afar vel 
búið tækjum. 

Staðurinn er með 4 stjörnur á Trip Advisor og er vel 
kynntur í  hinum ýmsu ferðamannabæklingum á 
fjölda tungumála ásamt því að  hafa verið kynntur á  
mörgum sjónvarpstöðvum víða um heim. 
Framundan eru góðir tímar, mikið fjör og nú þegar 
mikið bókað. Góður leigusamningur, forleiguréttur 
og forkaupsréttur. 
Heitasti tíminn framundan og stækkunarmögu-
leikar um önnur 110 sæti sem gæti verið klárt fyrir 
1. apríl n.k.
Mikil og góð viðskiptavild og sérstaða meðal 
íslenskra veitingastaða.

Viltu vita meira?  Sendu inn nafn og kt. á  
heitastistadur@gmail.com  og við höfum samband.  

Leitað er eftir heitasta kaupandanum 

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS
TÆKNI- OG UMHVERFISSVIÐ

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með 
kynningu á eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu 
í samræmi við 31.grein skipulagslaga 
nr.123/2010.

1. Aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016. 
 Tillaga að breytingu. Kauptún.  
 Tillagan nær til landnotkunarreitsins í 
 Kauptúni sem er skilgreindur sem 
 miðbæjarsvæði/verslunarkjarni. Tillagan 
 gerir ráð fyrir því að heildar byggingarmagn 
 svæðisins verði aukið úr 61.200 m² í 80.000 
 m² og að kröfur um bílastæði verði felldar 
 út og þær ákvarðaðar í deiliskipulagi. 
 Tillagan er sett fram í greinargerð og á 
 breytingaruppdrætti.

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með 
kynningu á breytingum eftirfarandi 
deiliskipulagsáætlana í samræmi við 1.mgr. 
43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

1. Kauptún. Tillaga að breytingu 
 deiliskipulags Kauptúns, verslunar og 
 þjónustusvæðis í Urriðaholti í Garðabæ.  
 Tillagan að breytingu deilskipulags nær til 
 allra lóða í Kauptúni og gerir ráð fyrir 
 breytingum á heildarbyggingarmagni 
 hverfisins og  ákvæðum um fjölda bílastæða 
 á byggða fermetra. Gert er ráð fyrir 
 breytingum á  byggingareitum lóðanna nr. 1, 
 2 og 3 og heildarbyggingarmagni, stærð og 
 hámarkshæð lóðar nr. 1.   Notkun, 
 byggingarmagn og stærð lóðar nr. 2 breytist 
 úr lóð fyrir veitingastað í lóð fyrir 
 fjölorkustöð/bensínstöð.  Gert verður ráð 
 fyrir nýrri lóð fyrir dælustöð OR við aðkomu 
 í hverfið. Deiliskipulagstillagan er sett fram 
 á uppdrætti og í greinargerð. Henni fylgir 
 áhættumat vegna bensínstöðvar á lóð nr. 2.

2. Suðurhraun 6 og 10. Tillaga að breytingu á 
 deiliskipulagi Molduhrauns.  
 Tillagan gerir ráð fyrir því því að lóðin 
 Suðurhraun nr.10 stækki en lóðin 
 Suðurhraun 6 minnki. Byggingarreitur lóðar 
 nr. 10 stækkar verulega.

AUGLÝSING UM 
AÐAL- OG DEILISKIPULAGS-
BREYTINGAR Í GARÐABÆ

3. Brekkugata/Mosagata. Tillaga að 
 breytingu á deiliskipulaginu  
 Urriðaholt-Norðurhluti- 2. áfangi.  
 Tillagan gerir ráð fyrir því gatnamót færist 
 til vesturs og að ein einbýlishúsalóð, 
 Brekkugata nr. 8 fellur burt.

4. Mosagata 1-7. Tillaga að breytingu á 
 deiliskipulaginu Urriðaholt-vesturhluti. 
 Tillagan gerir ráð fyrir því að 
 viðmiðunarbyggingarmagn eykst um 
 293m², hæðir hliðrast lítillega, opin bílskýli 
 eru felld út, hæð er bætt ofan á austustu 
 álmu um leið og niðurgrafin hæð er felld út.

5. Urriðaholtsstræti 6-8 og 10-12. Tillaga að 
 breytingu á deiliskipulaginu Urriðaholt- 
 viðskiptastræti. 
 Tillagan gerir ráð fyrir því að lóðin nr.6-8 
 stækkar til austurs um 691 m² og lóðin 
 nr.10-12 minnkar sem því nemur. 
 Byggingarreitur lóðar nr.10-12 skerðist. Á 
 þeim hluta lóðar sem bætist við lóð nr.6-8  
 verða 10 bílastæði.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá  1. febrúar 2016 
til og með 14. mars 2016.  Þær eru einnig 
aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar 
www.gardabaer.is.  Þeim sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillögurnar.  Frestur til þess 
að skila inn athugasemdum rennur út 
mánudaginn 14. mars 2016.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur 
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og 
undirritaðar.  Þeir sem ekki gera athugasemdir 
við tillögurnar fyrir tilskilinn frest teljast 
samþykkir þeim.
 
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Húnavatnshreppi,  
Austur Húnavatnssýslu, sem veita á öruggt netsamband  
í samfélaginu. Gert er ráð fyrir að tengja öll lögbýli og 
sumarhús í sveitarfélaginu.

Auglýst er eftir:

Aðila eða aðilum sem sannanlega ætla að koma á 
ljósleiðaratenginu í Húnavatnshreppi á næstu 
þremur árum.

Eða

Hæfum aðila eða aðilum til að taka að sér að 
byggja og ef til vill reka til framtíðar ljósleiðarakerfi 
með stuðningi frá sveitarfélaginu, komi til þess að 
enginn aðili svari lið A hér að ofan.

Aðilar sem óska eftir stuðningi skulu uppfylla tilteknar  
kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af 
uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa 
verkáætlun ofl.

Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu til Húnavatns
hrepps á netfangið einar@hunavatnshreppur.is fyrir  
kl. 12:00 þann 23. febrúar 2016. Í tilkynningunni skal  
koma fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga  
um ofangreint eftir því sem við á.

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum  
og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið  
einar@hunavatnshreppur.is

Sveitarstjóri

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Lagning ljósleiðara  
í Húnavatnshreppi

A

B

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Deiliskipulag:  
Víðihlíð og nágrenni, Grindavík

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar samþykkti á fundi þann 26.1.2016 
að auglýsa tillögu að breytingu á  deiliskipulagi fyrir Víðihlíð 
og nágrenni skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Skipulagssvæðið er stækkað og afmarkast nú af Austurvegi til 
suðurs, Hópsbraut til austurs og opnu svæði og vesturmörkum 
lóðar dvalarheimilis aldraðra, Víðihlíðar, til vesturs.
Innan þessarar afmörkunar er óbreytt íbúðasvæði við Víðigerði, 
þar sem nú þegar hafa verið reist 10 parhús fyrir eldri borgara. 
Ný aðkoma er gerð frá Hópsbraut og verða því tvær aðkomur 
að hverfinu frá Hópsbraut.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að heimilað verði að reisa allt að 
92 nýjar íbúðir í rað, par- og fjölbýlishúsum á svæðinu ásamt 
viðbyggingu við dvalarheimilið Víðihlíð. Heildarfjöldi íbúða fer 
eftir stærð en heimilt verður að reisa 60 – 120 m2 íbúðir. 

Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á bæjarskrifstofum 
Grindavíkurbæjar og heimasíðu www.grindavik.is, frá og 
með 1. febrúar 2016 til og með 14. mars  2016. Athugasemdir 
og ábendingar skulu vera skriflegar og berast til sviðsstjóra 
skipulags- og umhverfissviðs í síðasta lagi til og með 14. mars 
nk., annað hvort á Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða á netfangið 
armann@grindavik.is. Nánari upplýsingar veitir undirritaður.

Ármann Halldórsson
Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Grensásvegur - hjólastígur. Miklabraut - Bústaðavegur,   
 útboð nr. 13654.
• Dalskóli 1. áfangi, leikskóli nýbygging.  
 Yfirborðsfrágangur lóðar, útboð nr. 13652.
• Viðbygging Sundhöll Reykjavíkur – Raflagnir,  
 útboð nr. 13638.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 
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Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Rakel Árnadóttir
Skrifstofustjóri
rakel@trausti.is

Einar P. Pálsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 857-8392

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 894-1976

Smári Jónsson
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.
S: 864-1362

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
sími: 569 7000
oskar@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
og nemi til löggildingar fasteignasala
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

... atvinnuhúsnæði 
í Smiðjuhverfi Kópavogi

Stærð 250-500 fm með 

innkeyrsluhurð og skrifstofurými

Gott ef geymsluaðstaða 

væri fyrir gám á lóð

Kaup án fjármögnunarfyrirvara

leitar að ...

Glæsileg ný byggð þar sem byggt er í samræmi við nútímaþarfir og kröfur  
mitt í hjarta garðabæjar.
Sölusýning í sýningaríbúð sunnudaginn 31. janúar milli kl. 13 og 14 
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð
• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum

Leitið uppl. hjá sölumönnum Eignamiðlunar.

Garðatorg 4
SÖLUSÝNING 

SUNNUDAG

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

55

588 9090 • www.eignamidlun.is • Grensásvegi 11 • 108 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is Tilboð óskast

1.746 fm byggingarlóð (ská á móti

Hótel Selfossi) með leyfðu 

byggingarmagni upp á 2.400 fm. 

Skv. núverandi skipulagi er ráðgert 

að neðsta hæð sé verslun, 

2. hæð skrifstofur og 3-4. hæð íbúðir. 

Eyravegur 11-13  

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnud. 31. Jan. frá kl. 14:00 – 14:30
Einstaklega björt og falleg, vel skipulögð 101,5 fm íbúð á 1.hæð 
með stórri timburverönd, ásamt stæði í bílageymslu. Lyftuhús. 
Öll sameign er snyrtileg og vel umgengin. Verð 37,9 millj.  
Sölumaður: Sigurður lögg. fasteignasali, s: 898 3708

Norðurbakki 11B

OPIÐ
HÚS



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Álfataún 12 - inngangur til vinstri
Opið hús mánudaginn 1. feb. kl. 17.30-18.00

Einstaklega falleg íbúð með 3 góðum svefnherbergjum, 
stofu og sjónvarpsholi, eldhúsi baðiherbergi og þvotta-
húsi. Meðfram suðurhlið hússins er sér pallur í algjöru 
skjóli. Frábær staðsetning við Fossvogsdalinn, stutt í 
skóla, leikskóla og þjónustu.

Verð: 42.900.000

5
herb.

136
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Asparhvarf

Asparhvarf glæsilegt 409,2 fermetra einbýlishús ásamt 60,9 fm. 
hesthúsi og 30,8 fermetra bílskúr samtals 500,9 fermetrar við Aspar-
hvarf í Kópavogi. Húsið er steinnsteypt, byggt 2006 á tveimur hæðum. 
Búið er innrétta tvær íbúðir í hluta húsins með sérinngang. Lóðin er 
stór með fallegri timburverönd með lýsingu. Aðkoma er neðan götu að 
lóðinni og hesthúsinu.

Verð: 30.900.000

17. júnítorg 1 - Garðabæ
Falleg 2ja herbergja 84.1 fm íbúð á 1.hæð með 
verönd í viðhaldsléttu fjölbýlishúsi með lyftu 
fyrir 50.ára og eldri. Þjónustumiðstöð aldraðra og 
bakarí er í næsta húsi. Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

84.1
m2.

2
herb.

500
m2.

7
herb.

Verð: 53.900.000

Bræðraborgarstígur
Íbúðin skiptist í forstofu hol, stofu, eldhús, sjónvarp-
shol með möguleika á öðru svefnherbergi, svefnher-
bergi, baðherbergi, sérgeymsla er í kjallara ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi. Fallegt útsýni er úr íbúðinni 
og af svölum. Laus til afhendingar strax. 

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

107,4 
m2.

2-3
herb.

Verð: 49.700.000

Lindargata
Hentugur viðskiptakostur og tækifæri til að eignast 
nýja íbúð í hjarta Reykjavíkur. Vandaðar íbúðir í 
miðborg Reykjavíkur, fullbúnar með gólfefnum og 
eldhústækjum. Hagnýtt skipulag og nútímaleg 
hönnun. Stutt í alla þjónustu. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

77,0
m2.

2
herb.

Votmúli - 801 Selfoss/ Hestabúgarður
Um er að ræða bújörð sem í dag er nýtt undir 
hrossaræktun, enda jörðin og húsakostur 
hennar afar hentug fyrir slíka starfsemi.
Heildarstærð jarðarinnar er 190ha. 
Heildarhúsakostur eru skráðir 1.460 fm.

Verð: 185.000.000

190 
ha.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

Berjarimi 6 - íbúð 0203
Björt og rúmgóð íbúð á 2. hæð með stæði í upphitaðri 
bílageymslu. Íbúðin telur 3 góð herbergi nýlega 
endurnýjað eldhús, baðherbergi með sturtu og baði, 
stóra stofu og þvottahús innan íbúðarinnar. Gott 
umhverfi með tilliti til skóla, þjónustu og verslana.

Verð:  38.600.000

4-5
herb.

134
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Skeiðarvogur 87 - raðhús 
Opið hús sunnudaginn 31. jan. kl 15:30 - 16:00

Sérlega fallegt raðhús á þremur hæðum tei-
knað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Eignin 
skráð 163,6 fm og byggt 1956.  Húsinu hefur 
verið vel viðhaldið.  Fimm svefnherbergi. 
Fallegur garður. 

Verð:  57.900.000

163,6
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brattakinn 7 - 220 Hafnarfirði

Opið hús mánudaginn  1. feb kl. 19:00 - 19:30 

Skemmtilegt 72,6 fermetra parhús á grónum 
stað í Hafnarfirði. Húsið er á tveim hæðum 
sem nýtast vel. Björt stofa, tvö svefnherbergi 
og stæði fyrir utan.

Verð: 26.900.000

3
herb.

72,6
m2.

OPIÐ
HÚS

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151
Héðinn Birnir

Fasteignasali
 848 4806

Lyngmóar 6 - 210 Garðabæ

Opið hús mánudaginn  1. feb. kl. 18:00 - 18:30 

Falleg íbúð með flottu útsýni úr stofu, á annari 
hæð, í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Þrjú svefnher-
bergi og má taka fram að svalir eru yfirbyggðar 
og stækkar nýtanlegt rými. EIGNIN ER LAUST 
TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

Verð: 37.400.000

4-5
herb.

140,5
m2.

OPIÐ
HÚS

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151
Héðinn Birnir

Fasteignasali
 848 4806

Verð: 32.900.000

Erluás - Hafnarfirði
127,5 fm verslunarhúsn. á einni hæð í Áslands-
hverfinu í Hafnarfirði.  Húsnæðið hentar til 
reksturs söluturns/grill og selst með þeim tækjum 
og búnaði sem er nú til staðar. Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

127,5
m2.

VErSLunArHÚSnæÐI

Opið hús þriðjudaginn 2. feb. kl. 17.30-18.00

OPIÐ
HÚS



Raðhús að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara - Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 2ja herbergja íbúð að stærð 67,8 fm 

Sérinngangur 

Falleg viðar innrétting í eldhúsi Sér 

afnotaréttur, afgirtur 

Klukkurimi 7 

Verð : 25,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

229 fm nýlegt einbýlishús á einni hæð í Hafnarfirði 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi - stórar stofur 
og nýtt parket. Eldhús með vönduðum tækjum, 
fallegri innréttingu og marmara borðplötu.
Stór bílskúr og þaðan innangengt á milli.
Vönduð eign

Fléttuvellir 46 

Verð frá: 59,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð frá: 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað 258,9 fm einbýlishús á einni hæð 

4 svefnherbergi 

Innbyggður tvöfalldur bílskúr 

Glæsilegt eldhús og stofur 

Timburverönd með heitum potti

Stórikriki

Verð frá: 86,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúðarhús á 3 hæðum, 170 fm 

60 fm hlaða, 20 fm fjárhús 

19,4 fm bílskúr 

8,5 hektarar land 

Vestra Þorlaugargerði 
Vestmannaeyjum 

Tilboð óskast
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 661 2100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi í góðu 

fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Einstök 176,0 fm 4ra herbergja íbúð í þessu eftirsótta húsi
Íbúðin er á 11. hæð með frábæru útsýni til sjávar og yfir miðbæinn
Aðeins tvær íbúðir á hæð. Suðursvalir. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni
Gólfsíðir gluggar og gott skipulag. Stæði í bílageymslu. 
Íbúð og hús fyrir fólk sem gerir kröfur 

Verð : 200,0 millj.

 Svona eign kemur sjaldan í sölu.Nánari upplýsingar veitir: 

Óskar R. Harðarson 
hdl og lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

 Vatnsstígur 18

Skemmtilega skipulögð
4ra herbergja íbúð 

Mikið endurnýjuð 
íbúð á 3ju hæð

Svalir til suðurs 
og norðurs

Stæði í bílageymslu

Verð : 42,5 millj.

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Rekagrandi 3

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. 
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. 
Nýr garðskálin með rennihurð út í garð, 
gluggar niður í gólf. 
Garðurinn sunnanverðu stór afgirtur pallur. 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga

Baugakór 9

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. 17:00-17:30

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Eignin er alls 114,6 fm auk stæði í bílag.

Góð alrými, tvö svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og kari, 

þvottahús innan íbúðar

Stórar svalir, stutt í grunn og leikskóla

Eftirsóttur staður

.

Eskihlíð 22
2. hæð til vinstri

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð

Samtals 95,7 fm

Nýlegt gler, endurunnið baðherbergi

Leik-, grunn- og framhaldsskóli í göngufæri

.

Hverfisgata 56
101 Reykjavík

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.14:00-14:30

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað 

í hjarta miðborgarinnar. Húsið er 142,2fm 

á tveimur hæðum. 3 svefnherbergi með 

möguleika á bæta við því 4. 

Stór stofa og borðstofa. 

Suður svalir.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Valsheiði 15
Hveragerði

Verð : 37,9 millj.

Fallegt 6 herbergja einbýlishús 
á tveimur hæðum

Alls 195 fm að stærð, 
þar af 40 fm bílskúr

Hús er einangrað að utan en óklætt

Hægt að fá lengra komið
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.14:00-15:00

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og forstofa 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Mánalind 12

Verð : 87,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.15:30-16:30

Fallegt tvílyft einbýlishús með miklu útsýni.

Húsið er alls 315 fm staðsett innst í botnlanga

Falleg stofu rými, mikil lofthæð, 

5-6 svefnherbergi,

2 baðherbergi + gestasnyrting.  

Innkeyrsla er hellulögð, lóð er frágengin 

m.a með pöllum - Rúmgóður bílskúr

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson, aðstm. fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

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

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Laus strax

Laus strax
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Raðhús að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara - Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 2ja herbergja íbúð að stærð 67,8 fm 

Sérinngangur 

Falleg viðar innrétting í eldhúsi Sér 

afnotaréttur, afgirtur 

Klukkurimi 7 

Verð : 25,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

229 fm nýlegt einbýlishús á einni hæð í Hafnarfirði 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi - stórar stofur 
og nýtt parket. Eldhús með vönduðum tækjum, 
fallegri innréttingu og marmara borðplötu.
Stór bílskúr og þaðan innangengt á milli.
Vönduð eign

Fléttuvellir 46 

Verð frá: 59,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð frá: 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað 258,9 fm einbýlishús á einni hæð 

4 svefnherbergi 

Innbyggður tvöfalldur bílskúr 

Glæsilegt eldhús og stofur 

Timburverönd með heitum potti

Stórikriki

Verð frá: 86,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúðarhús á 3 hæðum, 170 fm 

60 fm hlaða, 20 fm fjárhús 

19,4 fm bílskúr 

8,5 hektarar land 

Vestra Þorlaugargerði 
Vestmannaeyjum 

Tilboð óskast
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 661 2100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi í góðu 

fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Einstök 176,0 fm 4ra herbergja íbúð í þessu eftirsótta húsi
Íbúðin er á 11. hæð með frábæru útsýni til sjávar og yfir miðbæinn
Aðeins tvær íbúðir á hæð. Suðursvalir. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni
Gólfsíðir gluggar og gott skipulag. Stæði í bílageymslu. 
Íbúð og hús fyrir fólk sem gerir kröfur 

Verð : 200,0 millj.

 Svona eign kemur sjaldan í sölu.Nánari upplýsingar veitir: 

Óskar R. Harðarson 
hdl og lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

 Vatnsstígur 18

Skemmtilega skipulögð
4ra herbergja íbúð 

Mikið endurnýjuð 
íbúð á 3ju hæð

Svalir til suðurs 
og norðurs

Stæði í bílageymslu

Verð : 42,5 millj.

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Rekagrandi 3

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. 
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. 
Nýr garðskálin með rennihurð út í garð, 
gluggar niður í gólf. 
Garðurinn sunnanverðu stór afgirtur pallur. 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga

Baugakór 9

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. 17:00-17:30

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Eignin er alls 114,6 fm auk stæði í bílag.

Góð alrými, tvö svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og kari, 

þvottahús innan íbúðar

Stórar svalir, stutt í grunn og leikskóla

Eftirsóttur staður

.

Eskihlíð 22
2. hæð til vinstri

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð

Samtals 95,7 fm

Nýlegt gler, endurunnið baðherbergi

Leik-, grunn- og framhaldsskóli í göngufæri

.

Hverfisgata 56
101 Reykjavík

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.14:00-14:30

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað 

í hjarta miðborgarinnar. Húsið er 142,2fm 

á tveimur hæðum. 3 svefnherbergi með 

möguleika á bæta við því 4. 

Stór stofa og borðstofa. 

Suður svalir.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Valsheiði 15
Hveragerði

Verð : 37,9 millj.

Fallegt 6 herbergja einbýlishús 
á tveimur hæðum

Alls 195 fm að stærð, 
þar af 40 fm bílskúr

Hús er einangrað að utan en óklætt

Hægt að fá lengra komið
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.14:00-15:00

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og forstofa 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Mánalind 12

Verð : 87,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.15:30-16:30

Fallegt tvílyft einbýlishús með miklu útsýni.

Húsið er alls 315 fm staðsett innst í botnlanga

Falleg stofu rými, mikil lofthæð, 

5-6 svefnherbergi,

2 baðherbergi + gestasnyrting.  

Innkeyrsla er hellulögð, lóð er frágengin 

m.a með pöllum - Rúmgóður bílskúr

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson, aðstm. fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

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

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Laus strax

Laus strax
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Hofslundur 9

Höfum fengið í einkasölu fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr á besta stað í Lundunum í 
Garðabæ.  Stór og gróinn garður, hornlóð innst í götunni. Eignin er 
182,7 fm, þar af bílskúr 48fm. Svefnherbergin eru 5 og stofa rúmgóð 
og björt. Útgengt er úr stofu út í suðurgarð.  Ónýttur er bygginga- 
reitur á lóðinni um 100 fm til suðurs og austurs. Verð: 74 millj

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri

Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Löggiltur leigumiðlari

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Lerkiás 6 Garðabæ

Opið hús á sunnudag frá kl. 16:00 - 17:00

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegt fullbúið 190 fm raðhús á tveimur hæðum með innbygg
ðum bílskúr. Hellulögð innkeyrsla, timburverönd með skjólveggjum. 
Fjögur góð svefnherbergi, fataherbergi er innaf hjónaherbergi. Sjón 
er sögu ríkari. Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur vel á móti 
ykkur í dag. Gsm 895 3000.

97,5 fm. 4ra herbergja neðri hæð 
ásamt 29,5 fm. bílskúr á þessum 
eftirsótta stað við Rauðalæk. Hæðin 
er með sameiginlegum inngangi með 
tveimur öðrum íbúðum. Stofa með 
útgengi á yfirbyggðar svalir til suð-
vesturs. Þrjú herbergi. Sér geymsla í 
kjallara. 

Eignin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. Verð 37,5 millj.

Frábær staðsetning í göngufæri við 
Laugardalinn. Verið velkomin.

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.

Rauðalækur 32. Neðri hæð ásamt bílskúr. 

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 14.00 - 14.30

OPIÐ HÚS

Frábærlega staðsett 208,9 fm penthouse íbúð á 5. og 6. hæð 
við Skólavörðustíg í hjarta borgarinnar. Einkalyfta, tvennar 
svalir og stórkostlegt útsýni til sjávar-, fjalla- og borgar. Hér 
er um einstakt tækifæri til að eignast eigulega eign í miðju 
mannlífs miðborgar. Verð 125 millj.

Á 4. hæð í sama húsi er einnig til sölu 183,1 fm hæð en þar 
hefur verið rekið gistihús til margra ára með átta herbergjum, 
tveimur eldhúsum og þremur baðherbergjum. Verð 87 millj.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 16
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.
sími 820 8101

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Reynir 
Björnsson
Lögg. fast.sali.
sími 895 8321

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Nánari upplýsingar veita:
Neðangreindir fasteignasalar

Dalbraut 1-3.  
Verslunarhúsnæði.

Til sölu 225 fm verslunarhúsnæði á mjög góðum stað 
miðsvæðis í Reykjavík. Mikið auglýsingagildi.
Húsnæðið getur verið til afhendingar fljótlega.  
Hagkvæmt undir hvers konar verslun og fl.  
Óskað er eftir tilboðum í eignina. 

Upplýsingar um húsnæðið veitir Bárður H. Tryggvason  
í s: 896-5221 eða bardur@valholl.is

Fjársterkur aðili leitar að.
 
Óskum eftir fyrir fjársterkan aðila, atvinnuhúsnæði eða atvinnu-
húsnæðum, fyrir allt að 4 milljarða eða fasteignafélag með  
atvinnuhúsnæði sem er í traustri leigu.  

Um er að ræða staðgreiðslu fyrir eignirnar.  
Stærð skiptir ekki máli. 
 
Hafið samband við Bárð H Tryggvason sölustjóra í s: 896-5221, 
eða bardur@valholl.is eða Ingólf Gissurarson lögg. fasteignasala 
í s: 896-5222, ingolfur@valholl.is.
 
Erum ávallt við símann. Hafið samband.

Síðumúla 27, S: 588-4477

Stórikriki 2c
270 MOSFELLSBÆ

Glæsileg og rúmgóð endaíbúð á 
efstu hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu, tvennar svalir 
og virkilega fallegt útsýni. Skráð 4ja 
herbergja en auðvelt er að bæta við 
fjórða svefnherberginu.

STÆRÐ: 155,5 fm
FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000 

OPIÐ HÚS    30. jan 15 – 15:30 og 31. jan 13:30 - 14

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
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

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

GULLENGI 4, 3JA HÆÐ  – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31.JAN KL.15:00-15:30
• Björt og vel skipulögð 4ra herb., sérinngangur
• Íbúð er 118.4 fm / rúmgóðar suður-svalir
• Rúmgóð svefnherbergi 
• Vandaðar innréttingar
• GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• V. 36,5 millj

ASPARFELL – 111 RVK
• Snyrtileg 70.8 fm 2ja herb.
• Íbúð verið endurnýjuð að hluta
• Stofa og eldhús opið og bjart rými
• Rúmgóðar suð/vestur svalir
• Hús í mjög góðu standi
• V. 23,5 millj. 

BLÁHAMRAR 2 – 112 RVK
OPIÐ HÚS 31. JAN KL. 13:00 – 13:30
• Falleg 2ja herbergja, 63 fm íbúð á jarðhæð.
• Mjög gott hús sem hefur verið vel viðhaldið.
• Íbúðinni fylgir sérafnotaréttur.  
• V. 24,9 millj

ÍRABAKKI – 109 RVK
• Rúmgóð 3-4ra herbergja endaíbúð
• Endurnýjað eldhús
• Björt / gluggar á 3 vegu
• Ca. 35 fm svalir á 3 vegu með íbúð
• Aukaherbergi í kjallara 
• GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• V. 28,9 millj. 

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 8 – 101 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 31. JAN FRÁ KL.15.00 – 15.30
• Björt og falleg 126,7 fm 3ja herb íbúð.
• Stórt opið rými stofa og eldhús.
• Eign í mjög góðu ástandi.
• í hjarta borgarinnar.
• V.52,9 millj.

 HÁTÚN 19 – 105 RVK
 OPIÐ HÚS 31. JAN KL. 14:00 – 14:30
• Falleg og mikið endurnýjuð sérhæð og ris með bílskúr. Alls 164,5 fm.
• Mjög mikið endurnýjað hús sem nostrað hefur verið við í gegnum tíðina.
• Baðherbergi á báðum hæðum.  
• Rúmgóð herbergi og stofur.  Stór verönd.
• V. 54,9 millj

RJÚPNASALIR 12 
201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
31. JANÚAR KL. 14:00 – 14:30

• Einstaklega fallega 110,5 fm. 4ra herbergja
   íbúð á 4. hæð með frábæru útsýni.  
• Svalir lokaðar með gleri. 
• 3 svefnherbergi. 
• Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.  
• Fallegar beyki innréttingar.  
• Tvær lyftur í snyrtilegri sameign.  
• V. 38,9 millj.

Leita að sérbýli í Sala- eða Lindahverfinu í Kópavogi  
fyrir viðskiptavini.
 
Bein kaup eða makaskipti á 4ra herbergja íbúð á jarðhæð  
á frábærum stað í Salahverfinu.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

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

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

SALA- OG LINDAHVERFI 
– SÉRBÝLI ÓSKAST 



Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK

Glæsileg fimm og sjö herbergja, 
205-225 fm raðhús með bílskúr 
í botnlangagötu við Þingvað 
61-81. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Afhendast fullbúin án 
gólfefna. Sameiginlegur garður er 
í miðju húsanna með vönduðum            
leiktækjum. Snjóbræðsla undir    
hellulögn framan húsin. Stutt er í 
skóla og leikskóla, Rauðhóll leikskóli 
í um 200 metra fjarlægð og 500 
metrar í Norðlingaskóla. Efnisval 
hannað og valið af Rut Káradóttur.  
Afhending fljótlega - Skipti skoðuð 
á minni eign – Aðeins fjögur hús 
eftir.

62.400.000 - 64.900.000 

STÆRÐ: 205-225 fm RAÐHÚS      HERB: 7

Rauðavað 23
110 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annari hæð ásamt 
stæði í bílageymslu við Rauðavað 23. Fallegt 
útsýni. Sér inngangur af svölum, granít borð- 
plötur á eldhúsi, baðherbergi og á sólbekkjum.

STÆRÐ: 104,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Sölufulltrúi

Tröllakór 2-4
203 KÓPAVOGUR

Björt og falleg íbúð á 4. hæð (efstu) í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innrétting-
ar, granítborðplötur og -sólbekkir. Rúmgóðar 
suðursvalir, þvottahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 114,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

35.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
BA í lögfræði/ Í námi til lögg.fasteignasala

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    30. jan 16:30 – 17:00 og 31. jan 15:00 - 15:30

OPIÐ HÚS    31. jan 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    30. jan 16:00 – 16:30 

Vindakór 6
201 KÓPAVOGUR

Nýtt á skrá. Falleg fjögurra herbergja 119,7 
fm íbúð að Vindakór 6 á annari hæð með sér 
bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi. Sérinngangur 
af svölum, lyfta í sameign.

STÆRÐ: 119,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi

Lautasmári 26
201 BÆJARFÉLAG

Nýtt á skrá. Falleg íbúð að Lautasmára 26. 
Leikskólinn Lækur og Smáraskóli í göngufæri.  
Snyrtilegur stigagangur og snjóbræðsla í 
gangstétt fyrir utan inngang.

STÆRÐ: 96,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    30. jan 14:00 – 14:30



Stórikriki 13
270 MOSFELLSBÆ

Einstaklega glæsilegt og vandað 
245 fm einbýlishús með bílskúr 
með miklu útsýni og timburverönd. 
Fallegar innréttingar, VOLA blönd-
unartæki, granít borðplötur, mikil 
lofthæð, gegnheilt eikarplankapar-
ket, gólfsíðir gluggar. Fjögur svef-
nherbergi. Funkbus ljósastýring. 
Fjögur svefnherbergi.

79.900.000

STÆRÐ: 245 fm EINBÝLI       HERB: 7

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Hverfisgata 52
101 REYKJAVÍK

Einstök 224 fm hæð með lyftu beint upp í 
íbúð. Íbúðin öll á einni hæð. Mikil lofhæð, mjög 
björt íbúð, mikið af gluggum, gegheilt eikar-
plankaparket.

STÆRÐ: 224 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

TILBOÐ     
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Dalprýði 6
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt og vandað parhús á einni hæð. Stór 
50 fm bílskúr. Mikil lofthæð, stór timburverönd í 
suður, granít borðplötur.

STÆRÐ: 188,7 fm FJÖLDI HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    31. jan 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    31. jan 13:00 – 13:30

Grýtubakki 22
109 REYKJAVÍK

Mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð 
við Grýtubakka 22 í Reykjavík.
Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa, gott 
skápapláss í eldhúsi

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

25.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 13B
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallega uppgert einbýli á þremur hæðum í 
hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er 152,6m2 auk 
bílskúrs sem er 101,2m2. Garðurinn er með tim-
burverönd kringum húsið og heitum potti.

STÆRÐ: 253,8 fm EINBÝLI       HERB: 5

61.500.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Byggingarfræðingur/ Í námi til lögg.fasteignasala

Heiðargerði 114
108 REYKJAVÍK

Góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Tvö her-
bergi, stofa, eldhús, geymsla, baðherbergi og 
sér klósett. Íbúðin talsvert endurnýjuð síðustu 
árin, húsið verður málað sumarið 2016.

STÆRÐ: 77,7 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Í námi til lögg.fasteignasala/Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    31. jan 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    30. jan 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    30. jan 14:00 – 14:30

Austurbrún 25
104 REYKJAVÍK

Mjög fallega og vel skipulagða 4-5 herbergja 
hæð með sérinngangi við Austurbrún 25 í 
Reykjavík.

STÆRÐ: 138 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

42.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Í námi til lögg.fasteignasala/Sölufulltrúi

Fannafold 52
112 REYKJAVÍK

Mjög fallegt og vel skipulagt 5-6 herbergja 
raðhús við Fannafold 52 í Grafarvogi.

STÆRÐ: 190 fm RAÐHÚS      HERB: 5-6

54.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Í námi til lögg.fasteignasala/Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    31. jan 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    31. jan 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    31. jan 14:00 – 14:30



SUNNUDAG KL. 19:10

Hæfileikafólk stígur á sviðið þegar einn stærsti sjónvarpsviðburður ársins fer í loftið á sunnudagskvöld. Emmsjé Gauti er nýr kynnir og Ágústa Eva, Dr. Gunni, 
Jakob Frímann og Marta María mæta fersk til leiks sem dómarar þáttarins. Fylgstu með Ísland Got Talent frá byrjun.

FYLGSTU MEÐ FRÁ BYRJUN

ÍSLAND GOT TALENT HEFST AFTUR

365.is      Sími 1817

Fyrsti þátturinn verður í opinni dagskrá

#ÍGT



fagnar tollafrelsinu!
Nýjar vörur án vörugjalda og  nú á enn betra verði

Fákafeni 9, 108 RVK 
 Sími 581-1552 | www.curvy.is

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS
Afgreiðslutímar í  verslun okkar að Fákafeni 9
Alla virka daga frá kl.11-18
Laugardaga frá kl.11-16



VITA hugsar vel um stórfjöl
skylduna. Salan á sólarlandaferð
um VITA fer vel af stað, enda er 
veglegur bókunarafsláttur í boði 
fyrir þá sem bóka fyrst. „Við hjá 
VITA höfum lagt okkur fram um 
að finna gististaði sem rúma stór
fjölskylduna en það virðist ekki al
gengt í Evrópu að fólk eigi meira 
en tvö börn – allavega er ekki mikið 
úrval gistingar með tveimur svefn
herbergjum. VITA getur því boðið 
stórar íbúðir á Mallorca, Krít, Ten
e rife og Calpe á Spáni. Við bendum 
þó á að þessi fjölskylduvænu hótel 
seljast fljótt,“ segir Guðrún Sigur
geirsdóttir, framleiðslustjóri hjá 
VITA.

Vinsælar Vetrarferðir
Vetrarferðir VITA eru mikið til upp
seldar en boðið er upp á vikulegt flug 
með Icelandair til Tenerife og Kan
arí í allan vetur og fram yfir páska. 

„Fólk bókar snemma til að geta 
valið „sinn“ gististað og „betri 
sætin“ sem eru í Icelandairvélunum 
eru gríðarlega vinsæl og seljast um 
leið og ferðirnar koma í sölu,“ segir 
Guðrún og brosir.

Skíðaferðir til Selva og Madonna 
di Campiglio eru uppseldar út tíma
bilið, en í ár bætti VITA Saalbach í 
Austurríki við skíðaferðaflóruna.

Beint flug í Borgarferðir
Þá er gott að vita að VITA er með 

helgarferðir til ýmissa borga þar 
sem fyrirtækið vinnur með systur
fyrirtæki sínu, Iceland Travel. VITA 
sendir Íslendinga til Dublin, Lissa
bon, Rómar, Madrídar og Flórens og 
á móti koma Írar, Portúgalar, Spán
verjar og Ítalir og njóta lífsins á Ís
landi.

lúxus um Borð
„Stoltið okkar eru siglingar með 
lúxusskemmtiferðaskipum en 
VITA er með samninga við Royal 
Caribbean Cruise Line og Cel ebrity 
Cruises sem eru toppskipafélög 
með skemmtilegar siglingaleiðir,“ 
segir Guðrún.

Hún segir flesta vilja fara í tíu 
til fjórtán daga siglingar. „Lífið 
um borð er svo dásamlegt að engan 
langar í land eftir eina stutta viku.“ 
Guðrún nefnir einnig að drykkjar
pakkarnir hjá Celebrity Cruises 
kæti alla, því auðvitað vilji allir 
gera vel við sig í lúxussiglingu.

„Nýjungarnar í ár eru til dæmis 
sigling um Miðjarðarhaf þar sem 

farið er til Jerúsalem og glæsileg
ar siglingar um Asíu þar sem lagt 
er úr höfn í Tókýó.“

Á stjörnuslóðum
Að sögn Guðrúnar eru margar 
spennandi sérferðir á döfinni. „Til 
dæmis ferð um Indókína til Singa
púr og Balí og svo flott ferð til kon
ungsríkisins Bútan í Himalajafjöll
um. Til gamans má nefna að sam
kvæmt nýjasta Helloblaðinu er 
það einn heitasti staðurinn í dag hjá 
ekki ómerkara fólk en hertogahjón
unum af Cambridge, Vilhjálmi prins 
og Katrínu konu hans. Þá hafa Ang
elina Jolie og Brad Pitt planað ferð 
þangað í ár.“

„Betri ferð fyrir 
Betra Verð“ hjÁ 

Vita
VITA kynnir Markmið VITA er að bjóða „betri 
ferð fyrir betra verð“, en VITA leggur metnað í 

að bjóða góð hótel og ávallt hæstu gæði 
miðað við verð. 

VITA býður upp á stórar, fjölskylduvænar íbúðir á Mallorca, Krít, Tenerife og Calpe 
á Spáni.

VITA er með helgarferðir til ýmissa borga og sendir Íslendinga til Dublin, Lissabon, Rómar, Madrídar og Flórens.

Margar spennandi sérferðir eru á döfinni hjá VITA. Til dæmis ferð um Indókína til Singapúr og Balí og svo flott ferð til 
konungsríkisins Bútan í Himalajafjöllum. 

Starfsfólk VITA leggur sig fram um að veita sem allra besta þjónustu. MYND/ERNIR 

Salan á sólarlandaferðum VITA fer vel af stað, enda er veglegur bókunarafsláttur í 
boði fyrir þá sem bóka fyrst. 

Lífið um borð í skemmtiferðaskipi er svo dásamlegt að engan langar í land.

 Stoltið okkar eru 

siglingar með 

lúxusskemmtiferða-
skipum.

10 FÓLK Helgin 30. janúar 2016



* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA 
Í CHICAGO
Verð frá 39.600* kr.
Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

Njóttu hverrar mínútu
Þú þarft ekki að flýta þér með pönnupizzuna eða rjúka á milli búða á Michigan Avenue. 
Það sem skiptir máli er að njóta tímans. Rölta meðfram Lake Michigan eða kíkja á sýningu  
í The Goodman Theatre. Spegla þig í Bauninni, Cloud Gate, staldra við og litast um.  
Eyða heilum degi í The Museum Park. Eiga gæðastundir og safna minningum sem lifa.
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„Flugfélagið er með öflugan net-
klúbb þar sem við sendum reglu-
lega út tilboð. Ef eitthvað sérstakt 
er um að vera þá sendum við oft til-
boð varðandi flug, gistingu og jafn-
vel miða á viðkomandi viðburð eða 
ráðstefnu,“ segir Eva Björk Guð-
jónsdóttir, deildarstjóri hjá Flug-
félagi Íslands, og telur hér upp frá-
bæra áfangastaði.

„Akureyri þarf vart að kynna 
enda ótrúlega vinsæll áfangastað-
ur með fjölbreytta afþreyingu og 
menningarviðburði. Egilsstaðir og 
Ísafjörður eru sömuleiðis áhuga-
verðir staðir að heimsækja, hvort 
sem er yfir sumar- eða vetrartíma.

Á Egilsstöðum má nefna listvið-
burði og menningarhátíðir, fallega 
firði og svo að sjálfsögðu veiðitíma-
bilið en veiðimenn nota mikið flugið 
til að fara austur, til dæmis á hrein-
dýratímabilinu. Nýjasta viðbótin við 
gistingu fyrir austan er Óbyggða-
setur Íslands, áhugaverður staður 
í Norðurdal í Fljótsdal. Spennandi 
fyrir hópefli innan fyrirtækja, gist-
ing og fundaraðstaða á staðnum.

Ísafjörður er þekktur fyrir við-
burði eins og Aldrei fór ég suður, 
Fossavatnsgönguna og Mýrarbolt-
ann. Auk þess er mikið um aðra 
afþreyingu á staðnum og má þar 
nefna hvalaskoðun með RIB bát og 
matargönguferð um Suðureyri.

Ekki má gleyma Reykjavík 
fyrir einstaklinga og hópa utan af 
landi. Hvers vegna að leita langt 
yfir skammt til að skemmta sér 

úR bænum mEð FlugFélAgi ÍslAnds
Flugfélag Íslands kynnir FÍ býður einstaklingum og hópum pakka sem innihalda flug og hótel bæði innanlands og til 
Grænlands og Færeyja. Fyrirtæki og hópar hafa verið mjög dugleg að nota þessa pakka. Nýlega var hafin sala á þessum 
hótelpökkum til einstaklinga og smærri hópa. Nú er um að gera að notfæra sér tilboð og skella sér í skemmtilega ferð.

Eva Björk Guðjónsdóttir, deildarstjóri Flugfélags Íslands, segir að vetrarferðir út á land séu mjög vinsælar.

Sagt er að Grænhöfðaeyjar minni á 
eyjar í Karíbahafi. Glæsileg hótel 
við fallegar hvítar strendur. Ferða-
mennska er tiltölulega ný atvinnu-
grein en Bretar og Norðurlandabúar 
hafa stóraukið ferðalög sín þangað. 
Sérstaklega er vinsælt að fara yfir 
jól og dimmustu vetrarmánuði en 
þá er hitinn um 25°C. Byggðin upp 
með fjöllunum þykir sjarmerandi og 
bæjarbragurinn við strandlengjuna 
ekki síður. Menningin er spennandi, 
mikil músík og dans er í íbúum sem 
fara syngjandi um götur og saga 
eyjanna ævintýraleg. Mörg glæsi-
hótel standa við ströndina. Matar-
gerðin þykir líka einstök en eyjabú-
ar eru mikil fiskveiðiþjóð. Það tekur 
átta klukkustundir að fljúga frá 
Ósló en níu tíma frá London.

bERFættA dÍvAn
Eyjurnar voru upphaflega portú-
galskar og þar talar fólk kreol-
portúgölsku. Nafnið Cape Verde 
þýðir „grænu eyjarnar“. Þar sem 
þurrkar eru miklir á þessu svæði 
vilja margir frekar kalla þær brúnu 
eyjarnar.

Íbúar eru glaðværir og lífsglað-
ir. Ferðamenn fá frábæra þjónustu 
og það er vel tekið á móti þeim. Alls 
staðar er syngjandi gleði, jafnt í 
verslunum eða á veitingahúsum. 
Berfætta söngkonan, Cesaria Évora, 
er þekktasti íbúinn. Hún söng sig 
inn í hjörtu heimsbyggðarinnar á 
meðan hún lifði.

stRákuRinn mugison
Talið er að Portúgalar hafa upp-
götvað eyjarnar á 15 öld. Á tímum 
þrælahalds voru fjölmargir íbúar 
fluttir frá Grænhöfðaeyjum til 

Ameríku. Íslendingar unnu lengi 
við þróunarstörf á Grænhöfðaeyj-
um svo margir þekkja staðinn vel. 
Ekki var fyrirséð á þeim tíma að 
þarna ætti ferðaþjónusta eftir að 
blómstra. Meðal Íslendinga sem 
þarna bjuggu voru Mugison og fjöl-
skylda hans. Í viðtali við BB á Ísa-
firði árið 2013 minntist hann þessa 
tíma. „Við fluttum til Afríku þegar 
ég var sex ára, eða Cape Verde heit-
ir það,“ segir Öddi. „Pabbi kenndi 
innfæddum að veiða túnfisk á tog-
ara, var að þróa það, og ég var 
krakki að leika mér á ströndinni og 
var mikið í að reyna að bjarga þess-
um villtu köttum og hundum líka 
sem ég mátti svo aldrei eiga en ég 
var helvíti lunkinn við að reyna að 
sannfæra foreldrana, eða réttara 
sagt mömmu, pabbi var alltaf úti á 
sjó. Þá spreyjaði ég oft kvikindin 
með flugnaspreyi til að hreinsa þau 
almennilega áður en þau kæmu inn 
á heimilið. Ég hélt að þeim liði svo 
vel, þau lögðu sig alltaf strax. En 
þau vöknuðu öll aftur og ég mátti 
aldrei eiga neitt af þeim,“ segir 
Öddi um uppvöxtinn á Grænhöfða-
eyjum.

mikil AFþREying
Það er ýmisleg afþreying í boði á 
Grænhöfðaeyjum, má þar nefna 
sjóbretti, seglbretti og köfun. Ein 
vinsælasta eyjan fyrir ferðamenn 
er Sal en bærinn Santa Maria á 
suðurhluta hennar er ákaflega lit-
ríkur og skemmtilegur. Þar eru 
hefðbundin veitingahús, kaffihús 
og verslanir. Falleg hótel standa 
við ströndina sem er 8 km. Boa 
Vista er sömuleiðis ákaflega falleg 
eyja og þar eru glæsilegar hvítar 

strandir sem minna á Karíbahaf-
ið. Santiago er stærsta eyjan en þar 
er hægt að finna alls kyns villt dýr 
í náttúrunni. Þar er bærinn Cidate 
Velha sem er sögulegur og á heims-
minjaskrá UNESCO. Í bænum er 
kirkja frá nýlendutímanum, 1495, 
sem sögð er sú elsta í heimi. Þetta 
er hafnarbær sem Vasco da Gama 
siglingafræðingur sigldi til árið 
1497 á leið til Indlands og Kólumb-
us á leið til Ameríku árið 1498. 
Höfnin var auk þess notuð á tímum 
þrælahaldsins.

FjöRugt lÍF
Auðvelt er að finna portúgölsk og 
ítölsk veitingahús. Humar, smokk-
fiskur og risarækjur eru vinsælir 
réttir. Einnig er alls staðar í boði 
þjóðarrétturinn sem heitir cachupa 
rica, en það er hægeldaður pottrétt-
ur með grænmeti, baunum og fiski.

Fjörugt næturlíf er á eyjunum, 
hefðbundin lifandi tónlist og dans. 
Heimamenn eru duglegir að spila á 
alls kyns hljóðfæri langt fram eftir 
nóttu svo engan skal undra þótt 
gítar- eða fiðlutónar ómi um hverfið. 

lÍFsglEði á gRænhöFðAEyjum
Cape Verde eða Grænhöfðaeyjar eru samansafn þrettán eyja sem liggja um 600 km frá Senegal í Afríku. Búið er á níu 
eyjum en alls býr um hálf milljón manna á þessum slóðum. Vinsældir þessara eyja eru alltaf að aukast.

Íbúar á Grænhöfðaeyjum lifa á fiskveiðum. 
Þar eru sjávarréttir í hávegum hafðir.

Lúxushótel á Grænhöfðaeyjum. Ferðamenn eru mjög ánægðir með dvölina þar.

 Sérstök opnunar-
nettilboð eru á 

völdum ferðum og því 
kjörið tækifæri að láta 
drauminn rætast.

í  útlöndum þegar heimsborgin 
Reykjavík býður upp á nánast allt 
sem erlendar stórborgir státa af?

Flugfélag Íslands býður einn-
ig upp á hótelpakka til Færeyja 
(Torshavn) og grænlands (Kulu-
suk, Nuuk, Ilulissat, Narsarsuaq og 
Kangerlussuaq). kangerlussuaq er 
nýjasti áfangastaður Flugfélags Ís-
lands og við munum fljúga yfir sum-
armánuðina tvisvar í viku frá Kefla-
vík.

Þess má geta að nú eru í boði á 
heimasíðunni sérstök opnunarnet-
tilboð á völdum ferðum og því kjör-
ið tækifæri að láta drauminn um að 
heimsækja þetta fallega land ræt-
ast,“ segir Eva Björk.

l	Upplýsingar um alla  
áfangastaði Flugfélags Íslands 
er að finna á heimasíðunni 
www.flugfelag.is

l	Ef ykkur vantar frekari upplýs-
ingar eða viljið bóka pakkaferð-
ir þá endilega hafið samband 
við hópadeild, hopadeild@flug-
felag.is, sími 570 3075.
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„Við leggjum upp með að allir geti 
fundið eitthvað við sitt hæfi. Við 
munum ganga innanbæjar eftir 
stígum Reykjavíkurborgar, fara 
með fólk upp á hæstu hæðir og allt 
þar á milli. Við bjóðum ýmist upp á 
dagsferðir, kvöldferðir, helgarferðir 
eða lengri sumarleyfisferðir,“ segir 
framkvæmdastjórinn Páll Guð
mundsson.

Hann segir viðtökurnar við áætl
uninni hafa verið gríðargóðar og eru 
þegar mun fleiri skráðir en undan
farin ár. „Það er greinilega aukinn 
áhugi á því að ferðast innanlands,“ 
segir Páll. En hver er skýringin? 
„Það eru alltaf fleiri og fleiri sem 
smitast af fjallabakteríunni og vilja 
kynnast náttúrunni og það smitar 
út frá sér. Þeir sem einu sinni prófa 
koma aftur og aftur. Þá er þetta 
mögulega merki um að hagur fólks 
fari batnandi en stærsti hópurinn 
okkar er fólk sem er búið að koma 
sér upp heimili og fjölskyldu og 
hefur orðið meiri tíma og fjárráð.“

Páll segir mikið af sígildum og 
sívinsælum ferðum á dagskrá eins 
og fyrri ár. Má þar nefna Fjallabak, 
Laugaveginn og Hornstrandir. „Svo 
erum við alltaf með einhverjar nýj
ungar. Við höfum til dæmis verið að 

horfa mikið á Holuhraun eftir eld
gosið og verðum með ferðir í kring
um Dreka og Sigurðarskála. Þá 
erum við með níu tinda Tindfjalla 
og nýjar ferðir á Reykjanesið svo 
dæmi séu nefnd.“

Meðal annarra nýjunga er ný
stofnað Ferðafélag unga fólksins 
sem er rekið undir hatti Ferða
félags Íslands, en því er ætlað að ná 
til fólks á aldrinum 1825 ára. „Við 
munum ríða á vaðið með spennandi 
stjörnuskoðunarferð en markmiðið 
er að ýta undir að ungt fólk kynn
ist landinu og hvetja það til að vera 
saman í góðra vina hópi.“

Þá er að sögn Páls mikil vakning 
í fjallaskíðamennsku og ört stækk
andi hópur sækir í slíkar ferðir. 
„Við bjóðum upp á fjórar ferðir með 
farar stjórunum Tómasi Guðbjarts
syni hjartaskurðlækni og Helga 
Jóhannessyni lögmanni. Þeir eru 
miklir stuðboltar og gleðipinnar og 
er nánast að verða fullt í þær allar. 
Þeim til halds og trausts verður Jón 
Gauti Jónsson, einn reyndasti fjalla
leiðsögumaður landsins.“

Fjallaverkefni Ferðafélags Ís
lands njóta mikilla vinsælda og 
eru þrjú til fjögur hundruð manns 
í áskrift. „Við erum með eitt fjall á 

Það eru alltaf fleiri og fleiri sem smitast af 
fjallabakteríunni og vilja kynnast náttúrunni og 

það smitar út frá sér. Þeir sem einu sinni prófa koma 
aftur og aftur. Þá er þetta mögulega merki um að 
hagur fólks fari batnandi.

Páll Guðmundsson

GríðarGóð viðbröGð við nýrri 
ferðaáætlun ferðafélaGs íslands
Ferðafélag Íslands kynnir Ferðaáætlun Ferðafélags Íslands fyrir 2016 leit nýverið dagsins ljós en þar má finna yfir  
200 ferðir sem farnar verða um landið þvert og endilangt á árinu. Þetta eru jafnt innanbæjarferðir sem ferðir á hæstu 
tinda landsins. Félagið býður auk þess upp á ýmsar nýjungar, meðal annars í tengslum við nýstofnað Ferðafélag unga 
fólksins. Þá verður meira af fjallaskíðaferðum en verið hefur enda njóta þær sívaxandi vinsælda.

Mikil vakning er í fjallaskíðamennsku hér á landi og  ört stækkandi hópur sækir í slíkar ferðir. Eins er alltaf mikið fjör í ferðum Ferðafélags barnanna sem er sérdeild undir hatti Ferðafélags Íslands.

Páll segir lagt upp með að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. MYND/ERNIR

viku, eitt fjall í mánuði og tvö fjöll 
í mánuði og að síðustu verkefnið 
Alla leið á tinda Öræfajökuls. Þá 
má nefna Landvættaverkefnið þar 
sem fólk leysir hinar ýmsu þrautir 
á hjólum, gönguskíðum og sundi og 
er töluvert stór hópur sem ætlar að 
spreyta sig á því í ár.“

Þá verður haldið áfram með 
samstarfsverkefnið Með fróðleik í 
farar nesti sem er unnið í samvinnu 
við Háskóla Íslands. „Það hefur 
notið mikilla vinsælda síðustu ár en 
þá bregða nemendur eða kennarar 
Háskólans sér í leiðsögumannahlut
verkið. Ferðirnar eru flestar farn
ar á forsendum fjölskyldunnar og 
unnar í samstarfi við Ferðafélag 
barnanna sem er önnur deild innan 
Ferðafélags Íslands.“

Auk þess að bjóða skipulagð
ar ferðir rekur Ferðafélag Íslands 
skála í óbyggðum og stendur fyrir 
umfangsmikilli útgáfustarfsemi en 
flestir þekkja árbækur félagsins. 
„Auk þess erum við alltaf með eitt 
til tvö smárit á ári.“ 

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu félagsins, fi.is, 
og á Facebook.
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NÝR BÍLL
SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT DRIF.
Árgerð 2016, bensín, 5 gírar,eigum 
nokkra svona bíla á staðnum. Okkar 
verð 3.990.000. Rnr.127267. S:562-
1717.

NÝR BÍLL
SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD. 
Árgerð 2016, bensín, sjálfskiptur, 
eigum nokkra svona bíla á staðnum. 
Okkar verð 3.990.000. Rnr.127357. 
S:562-1717

RENAULT MASTER MILLILANGUR 
HÁÞELKJA. Árg.2006, ekinn 148.þús 
km, dísel, sjálfskiptur, er á staðnum. 
Verð 1.590.000 með VSK. Rnr.126911. 
S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

ÞESSI RATVÍSI
 ‘15 RENAULT CLIO EXPR. ek 35þ, 
BENSÍN, BEINSK. ÍSLENSKT NAVI. 
ÁSETT 2.280þ. Rnr 470252. S: 580-
8900

ÞESSI HAGSTÆÐI
 ‘15 DACIA DUSTER 4x4. ek 44þ, 
DÍSEL, BEINSK. ÁSETT 3.480þ. Rnr 
450784. S: 580-8900

ÞESSI GÆÐALEGI
 ‘15 TOYOTA RAV4 GX. ek 39þ, DÍSEL, 
BEINSK. ÁSETT 4.480þ. Rnr 450774. 
S: 580-8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

RENAULT Trafic minibus. Árgerð 2014, 
ekinn 65 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.302062. Á staðnum.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2005, 
ekinn 151 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
999.000. Rnr.302057. Á staðnum.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2008, 
ekinn 222 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.480.000. Rnr.106145. Á staðnum.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2015, 
ekinn 43 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.400.000. Rnr.302127. Á 
staðnum.

SUZUKI Grand vitara prem-n (navi.
cruise,a/c,álf.). Árgerð 2014, ekinn 
80 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboðsverð 
3.790.000. Rnr.302028.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

Honda Accord Sport Tourer Elegance, 
7/2013, ek 46 þús km, sjsk, bensín, góð 
dekk, ásett verð 3590 þús, tilboðsverð 
3190 þús, er á staðnum, raðnr 152326

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

TOYOTA Corolla 1,6 VVTI nýskr. 
05/2002, ekinn 181 Þ.km, 
SJÁLFSKIPTUR. Ný heilsársdekk,nýr 
rafgeymir, nýtt í bremsum, ný 
smurður, fjarstart. Verð 850.000 
TILBOÐ 699.000 kr. 100% kortalán. 
Raðnr.254722 á www.BILO.is

ARCTIC CAT M8 HCR TURBO 153” 
04/2011, ekinn 3þkm, Factory turbo 
breyttur, gengur á racegasi. Ásett 
verð 1.890.000kr. Staðgreiðsluverð 
1.390.000. Raðnr.254703 á www.
BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

BRENdERup FoGELSTA 
S1938

Sleðakerrurnar sem framleiddar 
eru af Brenderup eru miklar 

gæðakerrur. Rúma þær hæglega 
tvo sleða og eru með sterk lok úr 
áli sem hægt er að fá í svörtu eða 
gráu. Svo auðvelt er að opna og 
loka kerrunni að ein manneskja 

getur hæglega gert það. 

Þá er búnaður til að halla 
kerrunni staðalbúnaður. Það er 
því auðvelt og þægilegt að setja 

sleða upp á kerruna og taka 
þá af henni. Verð 1.490.000. 

Rnr.182333.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

www.islandus.is  —  facebook.com/islandusbilar  —  Sími: 552 2000 

100% fjármögnun og íslensk ábyrgð í boði.  100% fjármögnun og íslensk ábyrgð í boði.  

Rafbílar frá 1.990 þús. 

Fáðu betra tilboð á www.islandus.is Fáðu betra tilboð á www.islandus.is 

Mitsubishi Outlander phev 
Nú er hægt að fá jeppa  
sem ekur á rafmagni.  

Flottur í innanbæjar akstur 
og einnig með bensínvél  

fyrir lengri ferðalög  

Nýr 4x4 Rafbíll 

Rafbílar frá 1.990 þús. 
Islandus hefur í meira en áratug aðstoðað við kaup á nýjum og nýlegum bílum frá Evrópu og USA. 

Fjölmargir hafa sparað hundruði þúsunda,  jafnvel milljónir króna,  með beinum innflutningi.  

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu framleiðendum Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu framleiðendum 

Islandus hefur í meira en áratug aðstoðað við kaup á nýjum og nýlegum bílum frá Evrópu og USA. 
Fjölmargir hafa sparað hundruði þúsunda,  jafnvel milljónir króna,  með beinum innflutningi.  

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



MERCEDES-BENZ B 220 CDI 
blueefficiency. Árgerð 2014, ekinn 
27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.090.000. Rnr.280121.

KIA Sorento. Árgerð 2011, ekinn 
101 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.690.000. Rnr.290028. 2 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI I30. Árgerð 2015, ekinn 32 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.790.000. 
Rnr.280146.

HONDA Cr-v. Árgerð 2009, ekinn 
93 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.590.000. Rnr.141177.

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 2008, 
ekinn 140 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.991537.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.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

HYUNDAI SANTA FE Verð: 490.000 
Kr. Ekinn: 209.000 Raðnúmer: 25467 
http://www.sjalfsalinn.is/

SUBARU LEGACY OUTBACK 
Verð: 3.950.000 Kr. Ekinn: 67.000 
Raðnúmer: 25463 http://www.
sjalfsalinn.is/

VOLVO XC90 Sport Verð: 3.600.000 
Kr. Ekinn: 106.000 Raðnúmer: 25449 
http://www.sjalfsalinn.is/

HYUNDAI I30 Wagon Verð: 2.750.000 
Kr. Ekinn: 16.000 Raðnúmer: 25443 
http://www.sjalfsalinn.is/

HYUNDAI I30 Verð: 2.550.000 Kr. 
Ekinn: 34.000 Raðnúmer: 25422 
http://www.sjalfsalinn.is/

SKODA OCTAVIA Verð: 2.000.000 Kr. 
Ekinn: 200.000 Raðnúmer: 25420 
http://www.sjalfsalinn.is/

TOYOTA AVENSIS Verð: 700.000 Kr. 
Ekinn: 278.000 Raðnúmer: 25461 
http://www.sjalfsalinn.is/

VOLVO XC90 T6 AWD Verð: 1.800.000 
Kr. Ekinn: 75.000 Raðnúmer: 25427 
http://www.sjalfsalinn.is/

AUDI A6 3.2 Verð : 2.990.000 Kr. 
Ekinn: 91.000 Raðnúmer: 558 http://
www.sjalfsalinn.is/

LAND ROVER DEFENDER 130 Verð 
: 4.690.000 Kr. Ekinn: 225.000 
Raðnúmer:25392 http://www.
sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

sleðI sNjÓr sleðI !!!
ARCTIC CAT M 800 LTD 153 LIMITED 
skráður 02/2014 óekinn !! Limited, 
153 “ belti, er á staðunum, tilboðsverð 
1790 Þús !! gsm 893-9500

sNjÓr sleðI sNjÓr !!!
ARCTIC CAT M 8000 153 SP LTD 
skráður 02/2015 nýr sleði og 
ónotaður !!!! 153” belti, SPECIAL 
PERFORMANCE, er á staðnum, 
tilboðsverð 1890 þús !! gsm 893-9500

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 bílar til sölu

Toyota Yaris 2013 til sölu. Keyrður 18 
þús. km. sjálfsk., 1300 bensínvél. Verð 
2,3 m, engin skipti. S: 842-2951

Suzuki GR vitara árg.’07 sjálfsk ek. 
92.800 km. Verð 1.680.000 1 eigandi 
Uppl. 6926615

Til sölu Alfa Romeo árgerð 2000, 
Ekinn 115þúsund. Verð 190.000. Uppl. 
í s. 8994263

 500-999 þús.

sjálfskIptur YarIs!
Toyota Yaris ek.150 þús, 5dyra, ssk, ný 
skoðaður, ný vetrardekk, flottur og vel 
með farinn bíll, verð 590 þús vísalán í 
boði S.841 8955

 bílar óskast

staðGreIðI bíla 0-500 
ÞÚs!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‘01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

bíll Óskast á 25-250ÞÚs.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 jeppar

tIlbOð GullMOlI
Til sölu er einstakt eintak af Honda 
CRV Lifestyle, nýskráður 08.09.2011. 
Númer NH-S10. Keyrður aðeins 
34.997. Litur: Brúnn. Aukahlutur: 
Vindskeið að aftan. Einn eigandi, 
reyklaus. Bíllinn er á harðkorna 
vetrardekkjum, sumardekk fylgja 
með. Sjálfskiptur. Bíllinn hefur fengið 
reglulegt viðhald hjá umboði, síðast 
nú s.l. haust þar sem hann fór í 
30.000 km skoðun, skipt var um alla 
bremsuklossa ásamt hefðbundinni 
yfirferð. TILBOÐ 3.999.000. Uppl 
693-0053

 fornbílar

Til sölu Volvo 740GL 1989 antik. 
Tilboð óskast. Toppbíll Uppl. í s. 899 
0164

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 fjórhjól

Magnað heilsárs leiktæki og 
sérstaklega í snjó til sölu Honda 
Sporttrax 450R árg. 2012, toppeintak 
og mjög lítið notað, verð 800 þús. 
staðgr. uppl. í síma 892-1524.
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til sölu

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

• Einangrunarlok 
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339   fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Gott tækifæri ! Hummer H2 Lux 
vel búinn ek 132 þ.km Flottur jeppi / bilað 
framdrif / gott tækifæri fyrir handlagna verð 
aðeins 950 þús ! Að öðru leiti í topp standi !                           
Sjá raðnr 157158.

Malarhöfða 2  • 110 RVK 

Save the Children á Íslandi
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 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

FRÁBæR DekkjAtILBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

 Bílaleiga

tIL SöLU LítIL eN öRt 
VAxANDI BíLALeIGA

Tvær heimasíður - tvöfaldur sýnileiki. 
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn 
stökkpallur inn á vaxandi markað. Gott 
tækifæri, auðveld kaup. Upplýsingar í 
S: 776-6001

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Snjómokstur

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

ReGNBoGALItIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

HúSASMíðAMeIStARI
getur bætt við sig verkefnum. 

Uppl. í s. 897 4720 

eða bragi@boga.is

SMIðUR GetUR Bætt VIð 
SIG VeRkeFNUM

öllum allmennum smíðum 
bæði smá sem stór verkefni 
er með margra ára reynslu í 

byggingariðnaði. 

Uppl. í s. 8555520 eða hvverk@
simnet.is

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

LekUR ÞAkIð ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt 
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli 
geta fylgt. s. 8498700.

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

Húsasmiðameistari getur bætt við 
sig verkefnum. S.6269899/6269099 
rhsmidar@internet.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

Kínverska Nuddstofan í Hamraborg 
20A Getum hjálpað þér að losna við 
ýmsa verki og kvilla. S. 5646969

 Spádómar

SPÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 trésmíði

INNRettINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

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.

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

 Hljóðfæri

NÝ HeIMASíðA !
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.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

tIL LeIGU 160 FM 
IðNAðAR eðA 

VeRSLUNARBIL Með 
INNkeyRSLUHURð í 

AUðBRekkU 4, kÓPAVoGI
Einnig 3 rúmgóðar skrifstofur 

með kaffiaðstöðu.
Upplýsingar í sima 661-7000

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.

R-109. Lítil og falleg 2ja herb, kj. íbúð í 
einbýli. Reykleysi og reglusemi skilyrði. 
V. 115 þús + rafm. S. 695 1790 og 
takkar@visir.is

Stúdíóíbúð til leigu frá 1. feb. í 3 
mánuði. S. 692 2413

 Húsnæði óskast

BReSkA SeNDIRÁðIð í 
ReykjAVík

óskar eftir 4. herbergja íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu til 
langtímaleigu. Leyfi fyrir 

gæludýrahaldi nauðsynlegt. 

Áhugasamir vinsamlegast sendi 
póst á info@britishembassy.is 

fyrir 10. febrúar.

ÓSkA eFtIR 3-4 HeRB. 
íBúð

3ja manna fjölskyldu, hjón á 
sextugsaldri og 19ára sonur 
bráðvantar 3-4 herb íbúð 

frá 1.mars. Erum mjög róleg, 
reglusöm og skilvís. Mjög góð 

meðmæli fylgja. Íbúðin þarf að 
vera á fyrstu hæð eða lyftuhúsi 
(sérhæð eða lítið raðhús) fastar 

tekjur
Uppl. í s. 8926912 eða gillagh@

simnet.is

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

kyNNINGARStARF, 
AUkAPeNINGUR, 
SVeIGjANLeGUR 

VINNUtíMI.
Leitum eftir hressum og 
frambærilegum einstaklingum í 
tímabundin verkefni við kynningar 
og kannanir. Verkefnið felst m.a. í 
að tala við fólk í framhaldsskólum, 
verslunarmiðstöðvum og fyrirtækjum. 
Sveigjanlegur vinnutími. Íslensk tunga 
skilyrði. Kostur ef þú ert á bíl. Sækja 
um á vefnum: http://www.nuna.is

VeRkAMeNN ÓSkASt
Sérverk ehf vantar tvo verkamenn 

í almenna byggingavinnu strax. 

Umsóknir sendist á serverk@
serverk.is

HjÁ jÓA FeL GARðABæ
Vegna mikilla anna vantar okkur 

starfsfólk í fullt starf.
Uppl. í s. 692 1540 eða senda 

umsókn á sigga@joifel.is

Ó.e. mönnum vönum málningarvinnu 
og sandspörtlun. Uppl. í s. 7823439

 Atvinna óskast

VANtAR ÞIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA eðA 
jÁRNABINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 einkamál

908 5500 - SíMASex
Opið allan sólarhringinn. Algjör 
trúnaður.Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

http://www.facebook.com/cafecatalina

Leikir helgarinnar
Laugardaginn 30. jan
14:55 Arsenal - Burnley
17:20 Liverpool - W.Ham United

Sunnudaginn 31. jan
13:25 Carlisle - Everton
15:50 MK Dons - Chelsea 

Allir velkomnir

Hljómsveitin Klettar
Rúnar Þór,
Rúnar Villa Valla,
Reynir Guðmunds,
og Siggi Árna spila
um helgina.

Til sölu lítil en ört vaxandi bílaleiga

Tvær heimasíður –  tvöfaldur sýnileiki.
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn 

stökkpallur inn á vaxandi markað. 
Gott tækifæri, auðveld kaup. 

 

Upplýsingar í S: 776-6001

skemmtanir
til sölu



Félagi í fasteignum                reginn.is reginn@reginn.is                sími: 512 8900  

Félagi í fasteignum
Starfsfólk Regins leggur mikið upp úr því að koma til móts við þarfir 
viðskiptavina sinna og vinnur náið með þeim til skemmri eða lengri tíma. 
Fyrirtæki geta því lagað sig að nýjum markaðsaðstæðum hverju sinni 
og vaxið og dafnað með stuðningi Regins. 



Mikill vöxtur hefur verið almennt á 
fasteignamarkaði undanfarið. Um-
ræðan mótast mikið af fasteigna-
markaðinum sem fjárfestingarkosti 
en til þess að fjárfestingin skili arði 
þarf að halda vel utan um viðhald 
og rekstur.

Eignaumsjón hefur ekki farið var-
hluta af þessari þróun á fasteigna-
markaði að sögn Páls Þórs Ármanns 
markaðsstjóra, en félagið hefur sér-
hæft sig í þjónustu við fasteignaeig-
endur með heildarlausnir í rekstri 
félaga og rekstrarumsjón fasteigna.

Áralöng reynsla og sérþekking
„Eignaumsjón hefur áralanga 
reynslu í rekstri fasteigna og félaga 
sem tengjast fasteignarekstri og er 
fyrsta fyrirtækið sem sérhæfir sig 
í rekstri fjöleignarhúsa,“ segir Páll 
en félagið hóf starfsemi sína árið 
2001 og á því 15 ára starfsafmæli 
á þessu ári.

„Áralöng reynsla og sérþekk-
ing sem nýtist viðskiptavinum til 
að leysa fjölbreytt vandamál á fag-
legan og persónulegan hátt og sér-
hæfð þekking skilar sér í að finna 
lausnir á flestum þeim málum sem 
upp geta komið við rekstur fjöleign-
arhúsa, hvort sem um er að ræða 
íbúðar húsnæði eða atvinnuhús-
næði,“ segir Páll. Hann segir mark-
mið Eignaumsjónar að gera rekst-
ur fasteigna, þ.m.t. hús- eða rekstr-
arfélaga, markvissari og ódýrari og 
auðvelda stjórnunarstörf með því að 

spara tíma þeirra sem að rekstrin-
um standa.

Rekstur atvinnuhúsnæðis
Mikill vöxtur hefur verið í þjón-
ustu við atvinnuhúsnæði, bæði hvað 
varðar húsfélög eigenda en einnig 
rekstrarfélög notenda. „Eignaum-
sjón hefur í auknum mæli stigið inn 
í slíkan rekstur og boðið félögum að 

vera undir styrkri handleiðslu og í 
raun nokkurs konar framkvæmda-
stjórn. Slíkt léttir verulega á fyrir-
tækjunum sem að rekstrarfélaginu 
standa og þau geta þá einbeitt sér 
að sinni starfsemi og látið Eignaum-
sjón um rekstur fasteignarinnar.“

Upplýsingagjöf mikilvæg
Páll segir afar mikilvægt við rekst-

ur hús- og rekstrarfélaga að veita 
gagnlegar og ítarlegar upplýsingar. 

„Til þess að geta veitt viðskipta-
vinum sem bestar upplýsingar 
hefur Eignaumsjón sérhannað öfl-
ugt upplýsingakerfi, þar sem safn-
að er saman á einn stað öllum nauð-
synlegum upplýsingum um sérhvert 
félag sem er í þjónustu hjá Eigna-
umsjón og þeim síðan miðlað til eig-

enda í gegnum „mínar síður“ á þjón-
ustuvef félagsins,“ útskýrir hann.

Eignaumsjón hefur flutt starfs-
semi sína, þjónustuver, skrifstofur 
og fundarsali, á jarðhæð Suður-
landsbrautar 30, þar sem Íslands-
banki var til skamms tíma til húsa. 
Öll starfsaðstaða er fyrsta flokks 
í nýja húsnæðinu og aðstaða til 
fundar halda mjög góð.

Rekstur fasteigna – fasteignaumsjón
Eignaumsjón er brautryðjandi á Íslandi í heildarþjónustu við rekstur atvinnu- og íbúðarhúsnæðis. Eignaumsjón hefur nýlega flutt 
starfsemi sína í nýinnréttað húsnæði að Suðurlandsbraut 30 en húsnæðið er sniðið að þörfum og starfsemi félagsins.

„Eignaumsjón hefur áralanga reynslu í rekstri fasteigna og er fyrsta fyrirtækið sem sérhæfir sig í rekstri fjöleignarhúsa,“ segir Páll. Mynd/ERniR

leiðandi í fasteignaumsjón

Fasteignaumsjón iss  
Öll þjónusta við fasteignina á einni hendi.

Þjónusta iss:
• Fjármálastjórnun

• Umsjón með leigurými
• Tæknilegur rekstur og viðhald 

• Lóðaumsjón 
• Ræsting og hreingerningar
• Orkustýring
• Viðhaldsáætlun

ISS tekur að sér öll verkefni sem tengjast  
fasteigninni og nærumhverfi hennar. 

Með samstarfi við ISS um fasteignaumsjón  
má tryggja virði fasteignarinnar, til lengri  
og skemmri tíma.

www.iss.is • sími: 580 0600

atvinnuhúsnæði og EignauMsjón Kynningarblað

30. janúar 20164
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jonogoskar.is      Sími 552 4910      Laugavegi 61        Kringlan      Smáralind

Verið velkomin!

Armani, Michael Kors, Skagen,
Jacob Jensen, DKNY, Diesel, Adidas,
Fossil, Casio, Delma og Maurice Lacroix

50–70% afsláttur 

50–70% afsláttur af völdum úrum

50% afsláttur af völdu skarti 

28. jan–2. feb. 
  Tilboðsdagar



Jón Ásgeirsson ætlaði sér ungur að verða tónskáld og aðeins tíu ára gamall, fyrir sjötíu og sjö árum, bankaði hann upp á hjá Páli Ísólfssyni og sagðist vilja læra á orgel. Fréttablaðið/anton brink

Ég er bara að yrkja um 
ástina og djöfulskapinn 
í kringum hana. Saga 
Vatnsenda-Rósu er 
greining á samfélaginu 
og stéttarmuninum eins 

og hann var,“ segir Jón um óper-
una sem liggur nánast fullskrifuð 
á borðinu fyrir framan hann og 
heldur áfram:

„Ég notast við tvær Gróur sem 
segja söguna og sannleikurinn er 
sá að þegar ég fór að skoða söguna 
þá er sterkara að heyra manneskju 
segja frá aftökunni en að lýsa henni. 
Það gerir þetta mannlegra og áhrifa-
ríkara. En óperan hefst með aríu þar 
sem Vatnsenda-Rósa ber saman 
ástina og vorið. Ég stefni að því að 
klára verkið í sumar í síðasta lagi. 

Þetta eru fjörutíu atriði í það heila 
þannig að þetta er mikil vinna.

Mín gæfa var að ég var svo hepp-
inn með mína konu. Hún hafði 
alltaf svo mikinn áhuga á því að ég 
stæði mig sem tónskáld og hvatti 
mig mikið. Áður en hún dó þá var 
hún alltaf að spyrja mig: „Hvernig 
gengur með peruna?“ En það köll-
uðum við óperuna okkar á milli. En 
svo dó hún elskan mín og ég sakna 
hennar óskaplega mikið. Hún féll 
frá fyrir tveimur árum og ég lofaði 
henni því að ég mundi klára þetta 
og ég geri það fyrir hana. Þegar hún 
var að skamma mig þá var það fyrir 
að vera ekki nógu frekur gagnvart 
klíkunum í kringum mig. En ég varð 
ekki var við neinar klíkur, sennilega 
er það bara greindarskortur, því ég 
bara óð áfram.“

Ætlarðu ekki að lyfta þér?
Jón var kvæntur Elísabetu Þor-
geirsdóttur og eignuðust þau þrjú 
börn. Ættir sínar og upphaf rekur 

Jón vestur til Ísafjarðar. „Þetta er 
afi minn,“ segir Jón og dregur fram 
mynd af virðulegum aldamóta-
manni í faðmi fjölskyldu sinnar. 
„Kallaður Jón Þórðarson kinda og 
kúa. Hann fékk að starfa sem dýra-
læknir þó svo að hann hafi aldrei 
lært dýralækningar en hann kunni 
latínu. Hugsaðu þér, bóndi sem 
kunni latínu. Málið var að Kristján 
Eldjárn gamli var vinnumaður hjá 
honum og hafði fyrir sig að leggja og 
hestinn sinn og að prestur kenndi 
honum latínu. Annað kaup fékk 
hann ekki og afi naut þess og lærði 
líka latínuna. En þetta er móðir mín 
og þú sérð að þessar stelpur eru 
allar meira og minna eins, það er 
svo sterkur kvensvipurinn í þessari 
ætt enda kvenleggurinn það eina 
sem er hægt að stóla á.

Ég vil reyndar meina að íslenskar 
konur hafi alltaf verið spólgraðar, 
þetta er ekki hægt öðruvísi. Það 
eru svo margar góðar sögur eins og 
til að mynda Vatnsenda-Rósa sem 

Þetta er djöfulskapur  
sem eykst með aldrinum
Tónskáldið Jón Ásgeirsson á að baki langan og farsælan feril eftir að hafa ákveðið á unga 
aldri að gerast tónskáld, en hann er þó hvergi nærri hættur. Jón er 87 ára gamall og vinnur 
hörðum höndum að því að ljúka við að semja óperu um ævintýralegt líf Vatnsenda-Rósu.

ganga vart upp öðruvísi. Það minnir 
mig á fallega sögu af ferðamanni 
sem fékk gistingu á bóndabæ hjá 
eldri hjónum einhvern tímann á 
síðustu öld. Karl og kerling setja 
hann niður handan við þilið þar 
sem þau sváfu sjálf og hann heyrir 
þar sem þau hjónin eru að koma sér 
í háttinn. Karlinn með blæstri og 
fyrirgangi en minna fór fyrir henni. 
Svo þegar þau eru búin að koma sér 
fyrir þá segir kerlingin: „Ætlarðu 
ekki að lyfta þér Jón minn?“ Þetta 
er fallega sagt hjá henni en karl var 
nú ekki lengi til svars og sagði: „Ég 
held ég fái mér nú í nefið fyrst.“ 
Þetta er svo fallega orðað, að lyfta 
sér, að það er ekkert klám í þessu. 
Það breytir öllu hvernig við orðum 
hlutina.

Skúlason en ekki Ásgeirsson
Í föðurætt er ég kominn frá Eiríki 
á Brúnum, sem talinn er vera fyrir-
myndin að Steinari í Hlíðum undir 
Steinahlíðum í Paradísarheimt Lax-
ness, en hann hlóð garð í kringum 
túnið og þótti fallegt. Þetta var 
langafi minn í föðurætt. Eiríkur á 
Brúnum átti son sem hét Skúli og 
var úrsmiður á Ísafirði. Það var 
hann sem smíðaði kistlana frægu. 
Þessi maður var afi minn. Ég og 
systir mín, Áslaug Skúladóttir, sem 
valdi að hafa rétt föðurnafn, en ég 
ætti með réttu að vera Skúlason en 
ekki Ásgeirsson, erum börn Skúla 
Skúlasonar sem var sonarsonur 
Eiríks. Skúli þessi var lausamaður 
og átti þrjú börn sem hann vildi 
ekki viðurkenna. Hann var ríðandi 
út um allar jarðir og spilaði þess á 
milli á fiðlu á böllum. En hvort tón-
listin í mér er komin frá honum veit 
ég ekkert um. Get hvorki fullyrt það 
né neitað því.

Hann var ríðandi út 
um allar jarðir og 
spilaði þess á milli 
á fiðlu á böllum. 
en Hvort tónlistin 
í mér er komin frá 
Honum veit ég ekkert 
um. get Hvorki fullyrt 
það né neitað því.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Heilsu- & lífsstílsdagar
Heilsu- & lífsstílsráðgjöf

21. jan - 01. feb

OFURTILBOÐ Í TÓLF DAGA!
EITT OFURTILBOÐ Á HVERJUM DEGI Í TÓLF DAGA. SKOÐAÐU TÖFLUNA HÉR AÐ NEÐAN TIL AÐ SJÁ HVAÐ ER Í BOÐI. HVERT TILBOÐ GILDIR Á TILGREINDUM DEGI EN AÐRA DAGA ERU SÖMU VÖRUR Á 25% AFSLÆTTI.
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Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

SUNNUDAGUR 24. JAN

MIÐVIKUDAGUR 27. JAN

LAUGARDAGUR 30. JAN

FIMMTUDAGUR 21. JAN

MÁNUDAGUR 25. JAN

FIMMTUDAGUR 28. JAN

SUNNUDAGUR 31. JAN

LAUGARDAGUR 23. JAN

ÞRIÐJUDAGUR 26. JAN

FÖSTUDAGUR 29. JAN

MÁNUDAGUR 1. FEB

ELLA’S LÍFRÆNN BARNAMATUR
VERÐ ÁÐUR: 205 KR/PK

-56 KR | 149 KR/PK

MÖNDLUMJÓLK - 1L
VERÐ ÁÐUR: 499 KR/PK

30% | 349 KR/PK

WHOLESOME 
LÍFRÆNT BLUE AGAVE SÝRÓP - 1L

VERÐ ÁÐUR: 999 KR/PK

40% | 599 KR/PK

HIMNESK HOLLUSTA
MAÍSKÖKUR - 120 G

VERÐ ÁÐUR: 219 KR/PK

32% | 149 KR/PK

COCOFINA GJAFAPAKKI
VERÐ ÁÐUR: 3.998 KR/PK

40% | 2.399 KR/PK

EARTH FRIENDLY
ÞVOTTAEFNI - 50 ÞVOTTA
VERÐ ÁÐUR: 1.579 KR/PK

40% | 947 KR/PK

NATURE CROPS BOLLASÚPUR
KÍNÓA & GRÆNM./KÍNÓA & KJÚKL.

VERÐ ÁÐUR: 299 KR/PK

40% | 179 KR/PK

NOW D3 2000 IU - 120 HYLKI
VERÐ ÁÐUR: 1.499 KR/PK

-500 KR | 999 KR/PK

FOOD DOCTOR NÆRINGARSTYKKI
VERÐ ÁÐUR: 189 KR/STK

50% | 95 KR/STK

HIMNESK HOLLUSTA
KÓKOSHNETUOLÍA - 500ML

VERÐ ÁÐUR: 1.369 KR/PK

35% | 890 KR/PK

ÄNGLAMARK
KÓKOSMJÓLK - 400 ML
VERÐ ÁÐUR: 399 KR/PK

45% | 219 KR/PK

Tilboð dagsins
FÖSTUDAGUR 22. JAN

VIT HIT LEAN&GREAN 
EPLI OG YLLIBLÓM - 500ML

VERÐ ÁÐUR: 270 KR/STK

-121 KR | 149 KR/STK

-121 KR
AFSLÁTTUR

-56 KR
AFSLÁTTUR

-500 KR
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

32%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

45%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

ÍSFUGL KALKÚNABRINGA - FERSK 

2.867
ÁÐUR 3.629 KR/KG

-21% NETTÓ KJÚKLINGAVÆNGIR 

299
ÁÐUR 398 KR/KG

-25%

BULSUR 

749
ÁÐUR 998 KR/KG

-25%LOW CARB BRAUÐ 

593
ÁÐUR 698 KR/PK

-10%

ÓDÝRT - RAUÐSPRETTUFLÖK 

878
ÁÐUR 1.098 KR/KG

-20%

-20%
PFANNER SAFAR - 7 TEG

199/215
ÁÐUR 249/269 KR/PK

5 tegundir

-20%

Ragga Nagli og Hugmyndir að hollustu  
verðameð ráðgjöf í Nettó Mjódd í dag  
milli kl. 14:00 og 16:00

Fræðsla um heilsusamlegt mataræði,  
bragðgóðar uppskriftir og margt fleira.

Allir velkomnir!

Hlökkum til að sjá þig!

HEIMSHORN KJÚKLINGUR 

787
ÁÐUR 984 KR/PK

Heilsu &
lífsstílsdagar

LÍFRÆNT

KRÍLIN

SÉRFÆÐI

HOLLUSTA

UPPBYGGING

FITNESS

UMHVERFIÐ

25%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

AF HEILSU- OG 
LÍFSSTÍLSVÖRUM

Tilboðin gilda 21. jan - 01. feb 2016

BLAÐIÐ
ER KOMIÐ ÚT

LOW CARB RÚNSTYKKI 

125
ÁÐUR 179 KR/PK

-30%



Ásgeir sem ég er kenndur við lést 
tveimur árum áður en ég fæddist 
og þótt ýmislegt sé nú sérstakt fyrir 
vestan þá gengur það ekki upp – 
ekki einu sinni fyrir vestan. Þannig 
að mamma skírði mig Jón Gunn-
ar Ásgeirsson því hún hafði búið 
með Ásgeiri og átt með honum tvo 
stráka, þá Kjartan og Guðmund. 
Það eru bræður mínir og við ólumst 
upp saman og ég leit alltaf á þá sem 
albræður mína.“

Jón var fyrstu fjögur ár ævinnar 
vestur á Ísafirði en þá flutti fjöl-
skyldan suður til Reykjavíkur. 
Honum er þó einnig minnisstæður 
sá tími sem hann var í sveit austur 
í Öræfasveit. „Fyrst var ég í Bölta í 
Skaftafelli, en síðar var ég að Sand-
felli hjá hreppstjóranum og svo var 
ég í skóla að Hofi og líka að Svína-
felli. Enda hefur fólkið þar eðlilega 
alltaf litið á mig sem Öræfing. Að 
Hofi var ég á bæ sem hét Kot og þar 
var gömul kona sem var alveg rosa-
lega góð við mig. Það er gott fólk í 
Öræfasveit.“

Bankaði upp á hjá Páli
Allt frá unga aldri sótti Jón í tónlist-
ina en það var ekki sjálfgefið á þeim 
tíma að ungur drengur í Reykjavík 
gæti sótt sér tónlistarnám.

„Austur í Öræfum, þegar ég var 
að Sandfelli, þá hafði ég það emb-
ætti að skilja mjólkina. Þá hvein 
svo skemmtilega í skilvindunni að 
ég söng alltaf með. Ég söng alltaf frá 
því að ég var smástrákur og svo kom 
orgel á heimilið. Þá lærði ég nót-
urnar af sjálfum mér og gat spilað 
alþýðulögin öll úr sálmabókinni 
reiprennandi.

En svo tók ég upp á því að fara til 
Páls Ísólfssonar, banka upp á hjá 
honum klukkan átta um kvöld, tíu 
ára pjakkur. Þarna stóð ég, þessi 
litli maður, þegar þessi stóri belgur 
sem hann var kemur til dyra og ég 
stundi upp að mig langaði til þess 
að læra á orgel. „Jæja, vinur minn,“ 
sagði Páll og bauð mér til stofu og 
sagði við mig: „Ég reyndar kenni 
ekki byrjendum en ég skal útvega 
þér góðan kennara. Þú skalt koma 
niðrí dómkirkju á morgun klukkan 

ellefu. Ég verð þar að spila við 
jarðarför og ég skal svo labba með 
þér til mannsins sem tekur við þér 
og vera búinn að tala við hann.“ 
Það var Kristinn Ingvarsson sem 
var organisti í bæði fríkirkjunni og 
dómkirkjunni. Aldeilis undursam-
lega góður maður.

Stóri vendipunkturinn
Ég byrjaði hjá Kristni tíu ára gamall 
og var svo farinn að baksa við að 
búa til lög svona tólf til fjórtán 
ára. Þegar ég var að sýna honum 
það sem ég var búinn að vera að 
semja þá sagði ég alltaf við hann að 
ég hefði fundið þetta í bók. Hann 
sá náttúrulega í gegnum það en 
lét samt á engu bera og benti mér 
svona á eitt og annað sem betur 
mætti fara við lagasmíðina. Svo ef 
honum þótti líða langt á milli hjá 
mér þá spurði hann mig bara: „Hef-
urðu ekkert séð í bókum nýlega?“ 
Þetta er fallegt enda var þetta mjög 
góður maður.

Svo var haldin samkeppni um 
þjóðhátíðarlögin og þá fæ ég þá 
hugmynd að taka þátt en var nú 
ekki nema fjórtán eða fimmtán 
ára. Mamma náði í ljóðin fyrir mig 
og ég sem við eitthvað af þeim og 
það náttúrulega gekk ekkert. En 
Kristinn Ingvarsson var fenginn 
af nefndinni til þess að afrita allar 
innsendingar svo dómnefndin 
þekkti ekki hver hefði sent hvað 
inn. Kristinn þekkti strax mitt efni, 
hringdi í mömmu og sagði henni að 
hún verði að gjöra svo vel og senda 
þennan strák í skóla. Það var vendi-
punkturinn.

Í framhaldinu fór ég og skráði mig 
í tónfræði og tónsmíði í Tónlistar-
skóla Reykjavíkur og er settur í tíma 
hjá Kalla Run sem sagði nú fljótlega 
við mig: „Heyrðu, þú kannt þetta. 
Þú þarft ekkert að vera hjá mér.“ 
Og Kalli braust í því að koma mér á 
Urbancic og þar hitti ég fyrir Ragnar 
Björnsson, Guðmund Gilsson og 
fleiri sem voru þarna að semja 
fúgur og ég lendi þarna inni í alveg 
rosalegri smiðju en var samt bara 
fimmtán ára. Ég var í sjö ár þarna 
hjá Urba og lærði mikið. Svo var 

ég líka í píanói hjá Árna Kristjáns-
syni, hann var gáfaður listamaður, 
sem kenndi mér alveg ótrúlega hluti 
áður en ég fór svo í meira nám til 
Englands.“

Núna er ég praktískur
Jón segir að hann sé búinn að vera 
að vinna að óperunni um Vatns-
enda-Rósu í þrjú ár en nú eygi hann 
að klára verkið. „Ég er að verða 
búinn að skrifa þetta en svo á ég 
eftir að skrifa þetta út fyrir streng-
ina en það er eitthvað sem maður 
gengur bara beint í, ólíkt því þegar 
maður er að semja, en þá koma 
alltaf einhver stopp og svo ryðst 
þetta út.

Það eru þrjú, fjögur atriði eftir. 
Aðalátakakaflarnir og svo aftakan 
á Agnesi sem birtist svo í bæninni 
sem þau syngja. Þessa bæn samdi ég 
þegar ég var að jarða konuna mína. 
Þetta er svona smá sálmur sem er 
stundum verið að panta hjá mér 
en ég stækka hann að forminu til í 
óperunni. Það er við hæfi að ég ljúki 
þessu verki með því sem ég samdi til 
hennar og fyrir hana.“

Það er stórtækt og kostnaðarsamt 
að setja upp óperusýningar en Jón 
virðist ekki vera mikið að velta því 
fyrir sér hvernig eigi eftir að ganga 
að koma verkinu á fjalirnar. „Það 
verður bara að koma í ljós. Ég lét 
Íslensku óperuna fá Möttulsögu en 
hún er dáldið stór, margir söngvarar 
og svona og Stefán Baldursson þorði 
nú ekki að fara í hana. En svo veit ég 
ekki hvernig nýi stjórnandinn er. En 
það er ekki íslensk ópera nema að 
það sé að hluta til fluttar íslenskar 
óperur. En núna er ég svo praktískur 
í Vatnsenda-Rósu að ég er bara með 
strengi í hljómsveitinni. Enga lúðra 
og ekki einu sinni trommu.

Ég held voðalega mikið upp á 
strengi og Urbancic kenndi mér að 
skrifa fyrir strengi. Hann hafði enga 
kennslubók svo hann kom alltaf 
með verk og lét mig lesa yfir. Ég 
man að eitt sinn kom hann með eitt 
mest avant garde verk sem þá var til, 
Pierrot Lunaire eftir Schoenberg, 
og sagði við mig: „Þetta er brjáluð 
músík, eftir brjálaðan mann, um 

brjálað fólk. Ég er alveg viss um að 
þú hefur gaman af því,“,“ segir Jón 
og skellihlær. „En stóra málið er að 
þessi þörf fyrir að vera að semja tón-
list er djöfulskapur sem eykst með 
aldrinum.“

Uppáhalds og Maístjarnan
Aðspurður hvort Jón eigi sér uppá-
haldsverk af öllu því sem hann hefur 
samið í gegnum árin þá segir hann 
það nú vera. „Já, það eru sönglögin tíu 
við ljóðin í Svartálfadansi eftir Stefán 
Hörð Grímsson. Stefán var sérvitring-
ur og ég bankaði upp á hjá honum til 
að fá leyfi til þess að fara í þetta verk. 
Kom svo til hans næst þegar verkið 
var fullklárað og komið út og þá sagði 
hann við mig: „Þetta er nú dáldið stórt 
hjá þér.“ En þetta er engin vögguvísa 
– það er alveg víst. Ég er líka ánægður 
með kórverkið við Tímann og vatnið 
og svo held ég líka alltaf upp á strengi 
eins og ég sagði.“

En Jón hefur líka samið yfir hund-
rað sönglög á sínum ferli og þar af er 
Maístjarnan líkast til þekktust. „Já, 
hún sló í gegn í leikritinu og hefur 
lifað vel síðan. Ég vann nefnilega tals-
vert í Þjóðleikhúsinu. En minn gamli 
kennari Viktor Urbancic var tónlistar-
stjóri í Þjóðleikhúsinu og notaði mig 

til þess að spila undir á æfingum og 
skrifa upp raddir. Þetta var helvíti góð 
vinna og svo vann ég líka talsvert fyrir 
útvarpið og reyndar líka kvikmyndir.

En hvað varðar Maístjörnuna þá 
hafði ég óneitanlega gaman af því að 
kynnast Halldóri. Ég man reyndar 
að einu sinni var ég að spila lagið við 
ljóðið um Sigurð Breiðjörð á æfingu 
fyrir leikara og þá kom Halldór til 
mín og laumaði að mér: „Hvar stalstu 
þessu?“ Hann var mikill karakter og 
hafði húmorinn í lagi. En það var nú 
reyndar þannig að menn kunnu ekki 
Maí stjörnuna, hún var alveg gleymd, 
og Halldór var afskaplega ánægður 
með hversu mikið og gott líf ljóðið 
öðlaðist við lagið. Nú kunna þetta 
fimm ára börn, bæði lag og ljóð. Ég 
man að vinstrimenn voru alltaf að 
syngja þetta og svo hafði Alþýðusam-
bandið gefið þetta út á nótnabók þar 
sem Maístjarnan var með lagi eftir 
Atla Heimi. En svo er farið að syngja 
og spilarinn spilar forspilið að Atla 
Heimi en svo söng fólkið lagið mitt 
og spilarinn fékk ekkert við ráðið,“ 
segir Jón og hlær prakkaralega, 
örlítið ósvífinn eins strákurinn sem 
bankaði upp á hjá Páli Ísólfssyni 
fyrir einum sjötíu og sjö árum af því 
að hann langaði svo að læra á orgel.

Jón á vinnustofunni á heimili sínu. Þó að Jón nýti sér nútímatækni við störf sín þá koma laglínurnar enn til hans með söng eins og við skilvinduna í Öræfasveitinni þegar hann var strákur. FréttaBlaðið/aNtoN BriNk

Þekktustu verk 
Jóns Ásgeirssonar
Á meðal þekktustu verka Jóns er 
að finna óperurnar Þrymskviðu, 
Galdra-Loft og Möttulsögu auk 
ballettsins Blindisleiks, Sjö-
strengjaljóðs fyrir strengjasveit og 
konserts fyrir selló og horn.

Þá liggur eftir Jón aragrúi út-
setninga, kórverka og sönglaga. Í 
höfundarverki Jóns er einnig að 
finna lagaflokkinn Svart álfadans 
við ljóð Stefáns Harðar Gríms-
sonar, Tíminn og vatnið við ljóð 
Steins Steinars og lög við ljóð 
Halldórs Laxness en þar er m.a. að 
finna Vorvísu, Hjá lygnri móðu og 
Maístjörnuna.

En það Er Ekki íslEnsk
ópEra nEma að það sé 
að hluta til fluttar 
íslEnskar ópErur. 
En núna Er ég svo 
praktískur í 
vatnsEnda-rósu að ég 
Er bara mEð strEngi í 
hljómsvEitinni.
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Starfsmennt Samtaka atvinnulífsins
og Flóabandalagsins

Menntaverðlaun atvinnulífsins 2016 hlutu Icelandair Hotels sem Menntafyrirtæki ársins og Securitas sem 

Mennta sproti ársins. Verðlaunin fá fyrirtækin fyrir að hafa byggt upp öfluga og staðgóða fræðslu fyrir starfs-

menn sína, fræðslu sem skiptir alla máli. Félagsmenn Eflingar njóta góðs af þessu framtaki þar sem þeir eru 

fjölmargir í þessum fyrirtækjum.

Efling-stéttarfélag er stolt af því að hafa í samstarfi við atvinnurekendur lagt þessum fyrirtækjum lið í gegnum 

starfsmenntasjóði atvinnulífsins. Þessi framúrskarandi árangur er ekki síst ávöxtur starfsmenntasjóðanna sem 

kosta fræðslustarf félagsmanna stéttarfélaga í fyrirtækjum. Félagsmenn eiga auk þess kost á stuðningi við sitt 

eigið nám.

Meðal verkefna sem starfsmenntasjóðir aðila vinnumarkaðarins hafa komið á flug er Fræðslustjóri að láni 

(www.fraedslustjori.is), sem hefur ótvírætt sannað gildi sitt á undanförnum árum og beint sjónum fyrirtækja 

enn frekar að mannauðnum, dýrmætustu auðlind hvers fyrirtækis. 

Efling-stéttarfélag

– Stoltur þátttakandi í menntabyltingu atvinnulífsins

Icelandair Hotels og Securitas

Til hamingju!
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gegnum gasiðnaðinn sem hann fór 
að veita athygli nýjum, mögulegum 
samkeppnisaðila: rafmagninu.

Tesla tókst að sannfæra West-
inghouse um að hugmyndir sínar 
væru framkvæmanlegar. Gróðavonin 
var geypileg. Allur heimurinn hafði 
heyrt um Perlustrætisstöð Edisons 
og kallaði eftir rafmagnsljósum, en 
hvað mætti þá segja um ennþá betra 
tæknikerfi? Með riðstraumi gætu raf-
veitur þjónað miklu stærri svæðum, 
jafnvel heilu borgunum í staðinn fyrir 
fáeinar götur í miðbæjum. Stöðvar 
Edisons þurftu að vera miðsvæðis, 
á dýrum lóðum og brenndu kolum. 
Með riðstraumi gæti rafstöðin sjálf 
verið í ódýru úthverfi, kolabrennslan 
þyrfti ekki að trufla viðskiptavinina 
og aðrir orkugjafar kæmu til álita. 
Þannig mætti virkja kraftmikla fossa 
og flytja raforkuna um langan veg til 
borganna þar sem hún væri nýtt til 
lýsingar eða iðnaðar.

Öllum ráðum beitt
Vöxtur Westinghouse-fyrirtækisins 
var ör. Svo ör að innan skamms 
hætti Edison að standa á sama. 
Við tók hatrammt „straumastríð“ 
eða „Battle of Currents“ eins og 
einhver dramatískur tæknisagn-
fræðingurinn nefndi það síðar. 
Tesla og Westinghouse héldu á 
lofti fjölbreytilegri nýtingarmögu-
leikum síns kerfis, en Edison skák-
aði í skjóli frægðar sinnar: nafn 
hans var í huga almennings gæða-
stimpill á uppfinningum. Jafnframt 
brá Edison á það ráð að draga upp 

þá mynd af tækni andstæðings-
ins að hún væri varhugaverð og 
raunar stórhættuleg. Að sönnu er 
háspenntur riðstraumur miklu 
hættulegri mönnum og dýrum en 
lágspenntur jafnstraumur. Þetta 
hugðist Edison nýta sér út í ystu 
æsar, svo að riðstraumur yrði í huga 
almennings banvænn skaðræðis-
gripur. Í því skyni tók Edison upp á 
sína arma uppfinningu sem banda-
rískur tannlæknir hafði kynnt til 
sögunnar nokkrum árum fyrr: raf-
magnsstólinn.

Stjórnvöld í New York voru mjög 
tvístígandi um hvort verjandi væri 
að taka þetta nýja aftökutæki 
í notkun. Edison hvatti þau til 
dáða og bar vitni í réttarhöldum 
þar sem tekist var á um hvort slík 
aftökuaðferð teldist mannúðleg. 
Westinghouse, sem skildi hvað 
klukkan sló, greiddi hins vegar laun 
lögfræðingsins sem reyndi að fá raf-
magnsstólnum hnekkt. Allt kom 
fyrir ekki. Rafmagnsstóllinn fékk 
blessun dómstóla og Edison þreytt-
ist ekki á að benda á að manndráps-
tækið notaðist við riðstraum.

Eftir að kvikmyndatæknin varð 
útbreiddari reyndi Edison að nýta 
hana í ófrægingarherferð sinni gegn 
riðstraumnum. Hann lét sviðsetja 
aftökur þekktra glæpamanna í raf-
magnsstólnum, kvikmyndaði og 
sýndi í bíóhúsum sínum um gjör-
völl Bandaríkin. Og drápið á Topsy 
í sirkusnum á Coney Island var enn 
einn liðurinn í einu subbulegasta 
áróðursstríði tæknisögunnar.

í raunvísindum en hann vildi vera 
láta og í aðstoðarmannaliði hans 
mátti finna snjalla vísindamenn. 
Og þótt Edison segði í sífellu sögur 
af því hvernig hversdagslegar tilvilj-
anir hefðu getið af sér hugmyndir að 
snjöllum uppfinningum, var raunin 
sú að hann sat langdvölum á einka-
leyfisskrifstofum og kynnti sér hug-
myndir annarra og leitaði leiða til 
að betrumbæta þær eða gera að 
sínum.

Að sumu leyti má segja að einka-
leyfalöggjöfin hafi ýtt uppfinninga-
mönnum út í að þykjast hafa unnið 
afrek sín einir og óstuddir. Á meðan 
það þótti sjálfsagt í vísindum að 
vitna til rannsókna forveranna, 
þurftu uppfinningamennirnir að 
fela slóð sína en eiga ella á hættu 
bakreikninga og málaferli. Sá sem 
fékk einkaleyfi á uppfinningu hafði 
svo ekki nema fáein ár til að sitja 
einn að henni, áður en pétur og páll 
gátu apað eftir. Það var þessi tíma-
pressa sem að lokum leiddi til hins 
skringilega fíladráps.

Verði ljós!
Thomas Edison bjó til fyrstu hag-
kvæmu rafmagnsljósaperuna um 
áramótin 1879-80. Til að hagnast á 
henni þurfti Edison að hafa hraðar 
hendur og koma upp heildstæðu 
tæknikerfi: rafstöð, raflínum, lömp-
um og ljósaperum til að þjónusta 
viðskiptavini sína. Árið 1882 hóf 
hann svo starfsemi fyrstu rafveit-
unnar, í Perlustræti í fjármálakerfi 
New York.

Perlustrætisstöðin var jafn-
straumsstöð. (Fyrir þau sem farin 
eru að ryðga í grunnskólaeðlisfræð-
inni eru til tvær gerðir rafstraums: 
jafnstraumur og riðstraumur.) Jafn-
straumur er auðveldari í meðförum, 
en berst ekki um langan veg. Rið-
straumur hefur hins vegar þá eigin-
leika að spennu hans má breyta og 
þannig flytja langar vegalengdir 
með háspennu, en lækka svo aftur 
niður áður en til viðskiptavinarins 
er komið.

Edison gerði sér vitaskuld grein 
fyrir þessum kostum riðstraumsins, 
en þar sem fyrstu kúnnar hans voru 
vellrík fyrirtæki og einstaklingar 
í miðju stórborga skipti það litlu 
máli – rafstöðvarnar mátti setja 
niður miðsvæðis og fleyta rjómann 
af markaðnum í nágrenni þeirra. 
Auk þess voru ýmis vandamál við 
gerð riðstraumsrafala það flókin að 
ýmsir töldu að beislun riðstraumsins 
væri jafnvel fræðilega ómöguleg.

Edison hefur því naumast verið 
skemmt árið 1884, þegar til hans 
kom ungur maður í atvinnuleit. 
Serb inn Nikola Tesla var snjall en 
sérlundaður eðlisfræðingur sem taldi 
sig hafa fundið lausnina á hvernig 
smíða mætti öruggan riðstraums-
rafal. Hann eyddi aleigunni í farmiða 
til Bandaríkjanna með það að mark-
miði að hitta Edison, sýna honum 
hugmyndir sínar og komast í vinnu.

Tesla var þess fullviss að Edison 
léti sannfærast og myndi óðara veðja 
á riðstrauminn. Hann varð þó fyrir 
gríðarlegum vonbrigðum. Edison 
samþykkti þegar að ráða unga 
manninn í vinnu, enda meðmæli 
hans frábær. Hins vegar sýndi hann 
tillögunum um riðstraumsrafalinn 
engan áhuga. Tesla varð miður sín 
yfir að meistarinn annaðhvort skildi 
ekki hugmyndirnar eða gæfi sér ekki 
tíma til að skoða þær í þaula.

Blóðug samkeppni
Líklegra er þó að Edison hafi strax 
áttað sig á að vangaveltur Tesla 
gengju upp, en skynjað þær sem ógn 
frekar en tækifæri. Fyrirtæki Edisons 

voru um allar koppagrundir að bjóð-
ast til að koma upp jafnstraumsraf-
veitum sem þau kynntu sem bestu 
og nýjustu fáanlegu tækni. Ómögu-
legt var að skipta um hest í miðri á.

Tesla var frábær vísinda- og upp-
finningamaður, en lítill kaupsýslu-
maður og hefði tæplega skilið fjár-
málarök af þessum toga. Hans köllun 
var að breiða út riðstrauminn og því 
sagði hann fljótlega skilið við Edison-
samsteypuna. Þess í stað komst hann 
í kynni við annan mann, sem vó ræki-
lega upp kunnátuleysi hans á sviði 
viðskipta: George Westinghouse.

Westinghouse hafði sjálfur verið 
kornungur uppfinningamaður. 
Frá tvítugsaldri hafði hann fundið 
upp ýmiss konar búnað í tengslum 
við rekstur járnbrauta, sem gerði 
hann vellríkan. Hann átti miklar 
eignir bæði í járnbrautakerfum og 
gasstöðvum, en það var einmitt í 

Á vefsvæðinu YouTube 
má finna óhemju-
mörg myndbönd. 
Eitt það skrítnasta er 
rúmlega mínútulang-
ur kvikmyndabútur 

frá árinu 1903. Myndin er óskýr, 
en í upphafi sést maður leiða fram 
fíl sem horfir vankaður í kringum 
sig. Nokkrum sekúndum síðar sjást 
reykjarbólstrar stíga upp og skepn-
an fellur til jarðar. Því næst gengur 
maður að hreyfingarlausum fílnum 
og sannreynir að hann sé dauður.

Áhugasamir geta horft á mynd-
skeiðið með því að sjá inn slóð-
ina https://www.youtube.com/
watch?v=NoKi4coyFw0 eða ein-
faldlega með því að velja leitarorðin: 
„Edison kills elephant“. Þar má líka 
lesa um tildrög þessa skringilega 
atburðar. Fíllinn sem þarna var 
drepinn hét Topsy og var sirkusfíll í 
skemmtigarði á Coney Island í New 
York. Topsy hafði orðið sirkusstarfs-
manni að bana og því var ákveðið að 
aflífa fílinn. Fengu stjórnendur fjöl-
leikahússins fyrst þá furðulegu hug-
mynd að útbúa ógnarstóran gálga 
til að hengja dýrið. Var sú aftökuað-
ferð raunar notuð á annan sirkusfíl, 
Stóru-Maríu, rúmum áratug síðar og 
vakti mikla hneykslun.

En áður en sirkusstjórinn á Coney 
Island fékk ráðrúm til að útbúa 
gálgann og auglýsa opinbera aftöku 
sakafílsins, hafði Thomas Edison 
samband. Hann bauðst til að leysa 
vandann og skapa í leiðinni mikið 
sjónarspil. Fíllinn yrði drepinn 
með raflosti og atburðurinn festur á 
filmu. Það var ekki almennur áhugi 
uppfinningamannsins á dýraníði 
sem rak hann áfram. Ástæðurnar 
voru að öllu leyti viðskiptalegar.

Töframaður eða klækjarefur?
Thomas Edison er einhver dáðasta 
persóna mannkynssögunnar. Í lif-
anda lífi var hann heimsfrægur, 
kallaður „töframaðurinn“ og ótrú-
legustu sögur gengu af uppfinning-
um hans. Ótalmargar ævisögur Edi-
sons hafa verið skrifaðar og eiga þær 
flestar sameiginlegt að leggja áherslu 
á erfið uppvaxtarár hetjunnar, bága 
frammistöðu hans í skóla (Edison 
er almennt talinn hafa verið les-
blindur) og hvernig uppfinningar 
hans hafi orðið til með blöndu af 
hugljómun og ódrepandi elju. Þessi 
ímynd gerði sitt til að festa í sessi 
staðalmyndina af uppfinninga-
manninum sem praktískum vinnu-
þjarki sem stjórnaðist af brjóstviti 
frekar en bókviti, öfugt við spreng-
lærðu vísindamennina sem skortir 
allt jarðsamband og eru ófærir um 
að nota vísdóm sinn til að skapa 
neitt hagnýtt.

Veruleikinn var talsvert flóknari. 
Tæknisagnfræðingar hafa bent á að 
í raun var Edison miklu betur að sér 

Edison  
og fíllinn
Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um ófyrirleitna upp-
finningamenn.

Jafnframt brá EdiSon 
á það ráð að draga upp 
þá mynd af tækni and-
StæðingSinS að hún 
væri varhugavErð og 
raunar StórhættulEg.
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Útför eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Ragnars Vignir
fv. aðstoðaryfirlögregluþjóns, 

Sléttuvegi 21, Reykjavík,
sem andaðist 22. janúar síðastliðinn, 

verður gerð frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 
2. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega 

afþökkuð, en þeim sem vilja minnast hans er bent á að 
láta Hjartavernd njóta þess.

Hafdís Vignir
Reynir Vignir  Þóra Sjöfn Guðmundsdóttir
Anna Ragnheiður Vignir Pétur Stefánsson
Hildur Elín Vignir  Einar Rúnar Guðmundsson
Sigurhans Vignir  Margrét Gunnlaugsdóttir

barnabörn og langafabörn.

Okkar innilegustu þakkir fyrir sýnda 
samúð og hluttekningu við andlát og 

útför elskulegs bróður okkar, mágs og 
frænda,

Guðmundar Kristins 
Klemenzsonar

læknis, Rekagranda 8.
Svæfinga- og gjörgæslulæknafélag Íslands hefur 

stofnað Minningarsjóð Guðmundar K. Klemenzsonar, 
reikningsnúmer 0301-22-002486, kt. 411090-1089 til 

stuðnings ungum læknum í svæfinga- og gjörgæslunámi.

Ólafur Örn Klemenzson Inga A. Valdimarsdóttir
Sæunn Klemenzdóttir Hallur Helgason
Sigurður Jökull Ólafsson Kristbjörg Guðmundsd.
Guðrún Ólafsdóttir Bjarni Þór Gíslason
Valdís Ólafsdóttir Thomas Lorentzen
Valdimar Klemenz Ólafsson
Hallur Hallsson Valdís Hrund Hauksdóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Ólafur Ágúst Ólafsson
Vatnsstíg 21, Reykjavík,

sem lést þriðjudaginn 19. janúar, verður 
jarðsunginn frá Dómkirkjunni  í Reykjavík 

fimmtudaginn 4. febrúar kl. 15.

Sigurveig Kristjánsdóttir
Kristín Hagalín Ólafsdóttir Björn Vignir Sigurpálsson
Kristján Ólafsson Ragna Eyjólfsdóttir
Ólafur Ágúst Ólafsson Jacqueline Santos Silva
Sigrún Sandra Ólafsdóttir Albert Björn Lúðvígsson

og barnabörn.

Okkar heitt elskaða eiginkona, móðir, 
amma og tengdamamma,

Ragnhildur Magnúsdóttir
Skógarseli 43, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi fimmtudaginn  

              28. janúar sl. Útförin auglýst síðar.

Jóhann Steinsson
Erla Jóhannsdóttir Pétur Guðmundarson
Steinn Jóhannsson Berglind Ósk Ólafsdóttir
María Jóhannsdóttir Bjarki Már Hinriksson
og barnabörnin Alexandra, Ólafur Jóhann, Ísak, 
Patrik, Andri Már, Jóhann Berg og Rakel.

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undir- 
búnings og framkvæmd útfarar  
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu  
og umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

Þorsteinn Elísson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Sigríður Pálsdóttir
(Hanna Páls) 

Kirkjuvegi 11, Keflavík,  
áður Smáratúni 42,

 lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 24. janúar.
Útför hennar fer fram frá Keflavíkurkirkju mánudaginn  

1. febrúar kl. 13.

G. Ágústa Björgvinsdóttir Sigmundur Guðmundsson
Hilmar Theodór Björgvinsson Guðný S. Magnúsdóttir
Sigvaldi Björgvinsson Edda Ýr Guðmundsdóttir
Gunnlaugur Björgvinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

„Áhugi minn beindist fljótt að lífsskilyrðum fólks og velferðarkerfi,“ segir Harpa. frettablaðið/anton brink

„Það er jákvætt og gott að fá að eldast. Ég 
er mjög þakklát fyrir það,“ segir Harpa 
Njálsdóttir félagsfræðingur sem verður 
sjötug á morgun. Hún á margháttaðan 
starfsferil að baki en við byrjum á byrj-
uninni.

„Ég er Vestfirðingur í húð og hár. Fædd 
á Suðureyri við Súgandafjörð og bjó þar í 
rúm 30 ár. Vann við alhliða fiskvinnslu, 
verslunarstörf, var talsímakona í fjögur 
ár og síðan lærði ég hjá kjólameistara 
og tók að mér saumaskap. Þannig að 
ég kynntist ýmsu sem hefur auðgað líf 
mitt.  Ég fékk innsýn í margbreytileika 
tilverunnar og tel að sú reynsla úr lífi 
og starfi sem ég hafði í farteskinu hafi 
hjálpað mér mikið í félagsfræðinni sem 
ég tók mér síðar fyrir hendur.“

Það var fyrir daga jarðganga sem 
Harpa bjó á Suðureyri og hún segir 
byggðarlagið hafa verið án vegasam-
bands í átta til níu mánuði á ári vegna 
snjóa. Sjóleiðin bjargaði. „Póstbáturinn 
kom frá Ísafirði tvisvar í viku með mjólk 
og brauð og Heklan og Esjan komu á tíu 
daga fresti með dagblöðin, þau voru 
afgreidd yfir borðið á símstöðinni.“

Samskiptatæknin var talsvert öðru 
vísi en í dag. „Við þurftum að fá sam-
band gegnum Ísafjörð þegar talað var til 

Reykjavíkur og í gegnum Brú í Hrútafirði 
þegar hringt var til Akureyrar. Fólk gat 
ekki hringt milli húsa á Suðureyri öðru 
vísi en biðja um samband,“ rifjar Harpa 
upp og heldur áfram. „Það voru margir 
Færeyingar á vertíðum á Suðureyri og 
þeir stóðu hálfu sunnudagana á sím-
stöðinni að bíða eftir sambandi heim. 
Símstöðin hafði líka félagslegt hlutverk, 
þar komu daglega einstaklingar bara til 
að spjalla, ég gerði mér grein fyrir því 
síðar.“

Harpa varð ekkja ung og var ófrísk að 
eldri dóttur sinni þegar það gerðist. Þá 
bjó hún á Stöðvarfirði. „Maðurinn minn 
lést af slysförum um borð í síldarbát í 
Norðursjónum. Ég flutti aftur vestur, 
stofnaði síðar heimili og eignaðist aðra 
dóttur,“ lýsir hún.

Eftir að til Reykjavíkur kom starfaði 
Harpa á leikskólum um tíma. Hún var 

einn af stofnendum Búseta, var  fram-
kvæmdastjóri félags- og rekstrarsviðs 
hans og vann við að koma hugmynda-
fræðinni í praktískan farveg. Á þeim 
tíma var flutt inn í 125 íbúðir og annað 
eins var í byggingu. 

Hún segist þó aldrei hafa ætlað í svo 
mikil fjármálaumsvif. „Ég vildi vera í 
hringiðu mannlífsins og hóf því nám í 
félagsfræði við HÍ. Áhugi minn beind-
ist fljótt að lífsskilyrðum fólks og vel-
ferðarkerfi. Eftir BA var ég fengin til að 
þróa innanlandsaðstoð hjá Hjálpar-
starfi kirkjunnar fyrir fátæka. Síðan fór 
ég rannsóknir á fátækt á Íslandi og hef 
unnið við rannsóknir síðan.“ 

Harpa stofnaði líka samtök foreldra 
og aðstandenda samkynhneigðra og 
leiddi það starf í sjö ár. „Á þessum 
tíma voru fordómar í samfélaginu sem 
brunnu á foreldrum, ég upplifði það 
sjálf. Mér fannst brýnt að auka fræðslu 
og efla fólk í að standa við bakið á börn-
um sínum.“

Harpa kveðst alltaf hafa lagt áherslu á 
samveru með fjölskyldu sinni og að búa 
til góðar minningar. Þeirri stefnu verður 
hún trú á morgun þegar hún ætlar að 
hafa það huggulegt með sínum allra 
nánustu. gun@frettabladid.is

Jákvætt að fá að eldast
Þó Harpa Njálsdóttir félagsfræðingur sé í fullu fjöri á hún minningar sem í nútímanum 
virðast aftan úr grárri forneskju, til dæmis frá því hún var símadama á Suðureyri. Harpa 
lítur nú yfir farinn veg í tilefni sjötugsafmælis síns sem er á morgun, sunnudag.

Ég fékk innsýn í marg-
breytileika tilverunnar 

og tel að sú reynsla úr lífi og 
starfi sem ég hafði í farteskinu 
hafi hjálpað mér mikið í félags-
fræðinni.

3 0 .  j a n ú a r  2 0 1 6   L a U G a r D a G U r38 t í m a m ó t   ∙   F r É t t a B L a ð i ð 3 0 .  j a n ú a r  2 0 1 6   L a U G a r D a G U r

tímamót



Innilegt þakklæti til þeirra sem vottuðu 
okkur samúð og vináttu við andlát 

og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigríðar S. Egilsdóttur
áður til heimilis að  

Lindargötu 66, Reykjavík.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk lungnadeildar 
Landspítalans í Fossvogi. Guð blessi ykkur öll.

Sigurður R. Blomsterberg Ólöf Þ. Ólafsdóttir
Ólafur G. Þórólfsson Alda Aðalsteinsdóttir
Ragnheiður R.S. Þórólfsdóttir Þorvaldur Jensson
Margrét A. Þórólfsdóttir Hörður Magnússon

ömmubörn og langömmubörn.

Elsku afi okkar, 
Guðni Þorsteinsson

Æsufelli 4, Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítala í 

Kópavogi mánudaginn 25. janúar. 
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 

fimmtudaginn 4. febrúar kl. 13.

Rögnvaldur Bjarnason Oddný Arnarsdóttir
Anna Margrét Bjarnadóttir Þorvarður Tjörvi Ólafsson
Magnea Karen Svavarsdóttir Sævar Örn Sæmundsson
Daníel Örn Svavarsson Hrafnhildur Rósa  
  Guðmundsdóttir
Helga Vala Svavarsdóttir

 og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug Kristjánsdóttir
frá Skaftárdal, 
 Rauðalæk 33,

lést á Hjúkrunardeild HSA, Seyðisfirði, 
þann 25. janúar. Útför hennar fer fram frá 

Grensáskirkju fimmtudaginn 4. febrúar kl. 11.00. Blóm og 
kransar vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja minnast 

hennar er bent á Hollvinasamtök sjúkrahússins  
á Seyðisfirði.

Kristján Þór Sigurðsson Sigrún Jónsdóttir
Kristín Guðveig Sigurðardóttir Cecil Haraldsson
Anna Breiðfjörð Sigurðardóttir Erlendur Bogason
Þorsteinn Sigurðsson Kristjana Bjarnadóttir
Þorbjörg Sigurðadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,
Óskar Guðmundsson
Sunnubraut 41, Kópavogi,

sem lést á Landspítalanum 20. janúar 
sl., verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju 

mánudaginn 1. febrúar kl. 13.

Bjarni Þór Óskarsson Sigurbjörg U. Guðmundsdóttir
Helga Óskarsdóttir Snorri Traustason
Anna Kristín Óskarsdóttir
Oddný N. Óskarsdóttir  Patrich Wennergren

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Lilly Ásgeirsson

andaðist á Droplaugarstöðum 
laugardaginn 23. janúar. Útförin fer fram  

                     frá Neskirkju þriðjudaginn  
                                2. febrúar kl. 13.00.

Sverrir Þórhallsson Inga Helgadóttir
Dóra Þórhallsdóttir Magnús B. Einarsson
Ragna Þórhallsdóttir Flosi Kristjánsson
Sólveig Þórhallsdóttir Gunnar Jóakimsson

barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Þórður Vilhjálmsson

Suðurlandsbraut 66, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 

laugardaginn 16. janúar. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

  Þórdís Þórðardóttir
Kristín Guðný Þórðardóttir
Ægir H. Þórðarson Guðbjörg M. Sigurbjörnsdóttir
Inga Hildur Þórðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Guðmunda Lilja 
Sigvaldadóttir

(Lilla)
Þangbakka 10,

lést í faðmi fjölskyldunnar á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 
9. janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát hennar og útför. Sérstakar þakkir færum við 

starfsfólki Sóltúns fyrir góða umönnun og hlýju.

Margrét Svavarsdóttir Magnús J. Narfason
Brynjar Magnússon Aðalheiður K. Jónsdóttir
Guðmundur N. Magnússon
Lóa Svavarsd. Maniscalco Robert Maniscalco
Brian Svavar Maniscalco
Christopher S. Maniscalco

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 

hlýhug við andlát

Sigmundar H.H. Hansen 
(Simda)

Dagbjört Jóns Sigurðardóttir (Birta)
Gísli Sigmundsson Hildur Einarsdóttir
Guðjón Sigmundsson Magnea Sigríður Guttormsdóttir
Gunnar Sigmundsson Sólrún Ólafsdóttir
Sigrún Sigmundsdóttir Grétar Kristinsson  
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Jóhann Þorsteinsson
frá Litlu-Hlíð,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
mánudaginn 25. janúar sl. Útför hans fer 
fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn  

 5. febrúar kl. 13.00.

Sigurður Barði Jóhannsson Valgerður Vésteinsdóttir
Steingerður Jóhannsdóttir Árni B. Emanúelsson
Áróra Jóhannsdóttir
Friðþjófur Jóhannsson Áslaug Ó. Kolbeinsdóttir
Júlíus Ragnar Pétursson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar kæra 
Málfríður Pálsdóttir
frá Seljalandi í Fljótshverfi,

lést þann 21. janúar síðastliðinn.

Útförin fer fram að Kálfafelli í 
Fljótshverfi laugardaginn 6. febrúar  

 kl. 14.00. Minningarathöfn verður í 
Fossvogskapellu miðvikudaginn 3. febrúar kl. 15.00.

Systkinabörnin

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Einar Ágústsson
byggingameistari,  

áður til heimilis að Baldursgötu 37, 
 Reykjavík, síðast til heimilis að 

hjúkrunarheimilinu Skjóli,
lést föstudaginn 8. janúar síðastliðinn. Jarðarförin hefur 

farið fram í kyrrþey. Alúðarþakkir til starfsfólks Skjóls,  
4. hæð, fyrir vinsemd, kærleika og umhyggju.

Jenný Einarsdóttir Þórður Markús Þórðarson
Ágúst V. Einarsson Edda Ólafsdóttir
  Birna Hilmisdóttir
Rannveig Einarsdóttir
Ragnar Einarsson Laufey L. Árnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir veitta 
hluttekningu og samúð við andlát og 

útför elskulegrar systur okkar,
Margrétar Önnu Kaaber

fv. bankastarfsmanns.
Már V. Jónsson

Thomas Kjartan Kaaber
Sverrir Örn Kaaber
Björn Gylfi Kaaber

og fjölskyldur.

Mæðurnar eiga það allar 
sameiginlegt að hafa 

eignast dæturnar 17 ára eða 
yngri.
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Ólíkur uppruni, brothætt byggð, leikur 
barna, staðalímyndir, kaupmennirnir í 
miðbænum og ádeilusögur eru meðal 
myndefna á ljósmyndasýningu sem 
opnuð er í dag í Nesstofu á Seltjarnar-
nesi klukkan 15. Þetta eru myndir 
þeirra nema sem nú eru að útskrifast 
úr Ljósmyndaskólanum á Fiskislóð 
eftir fimm anna nám. Ein þeirra er 
Erna Guðjónsdóttir. „Þetta er alveg 
stórbrotin sýning enda er Ljósmynda-
skólinn dásemdarstofnun,“ segir hún 
glaðlega. Verk hennar á sýningunni er 
21 myndar sería sem nefnist Mæðgur. 
„Mæðurnar eiga það allar sameiginlegt 
að hafa eignast dæturnar 17 ára eða 
yngri,“ upplýsir hún.

Erna kveðst hafa verið heilluð af ljós-
myndun frá því hún var krakki. „Ég hef 
alltaf verið með myndavél við höndina 
og er með þetta leitandi auga sem þarf. 
Er búin að prófa að fara í háskólann en 
fann mig ekki þar svo ég ákvað að kýla 
á eitthvað sem ég ætti heima í.“

Sigríður Ólafsdóttir, betur þekkt 
sem Sissa, stofnaði Ljósmyndaskólann 
1997, fyrst í námskeiðaformi en síðan 
sem heilsdagsskóla. „Sissa rekur skól-
ann og kennir og fær til sín einvalalið, 
alla helstu sérfræðinga landsins sem 

stundakennara,“ segir Erna Ýr. „Maður 
á að geta verið fullgildur meðlimur í 
samfélagi ljósmyndara þegar náminu 
lýkur. Það er vissulega baráttuheimur 
en fólk velur samt að vinna við ólíka 
hluti.“  gun@frettabladid.is

Með leitandi auga og alltaf 
myndavél við höndina
Fjölbreytt samsýning tíu útskriftarnemenda Ljósmyndaskólans á Fiskislóð verður opnuð 
í dag í Lækningaminjasafninu í Nesstofu á Seltjarnarnesi. Hún stendur í níu daga. Ein 
nemendanna er Erna Ýr Guðjónsdóttir sem segir Ljósmyndaskólann dásemdarstofnun.

„Ég hef verið heilluð af ljósmyndun frá því ég var krakki,“ segir Erna Ýr. FrÉttablaðið/Ernir



Krossgáta

þrautir

sudoku
Létt miðLungs þung

Lausn 
síðustu 
sudoku

Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri 
níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, 
birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei 
má tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði 
Fréttablaðsins.

skák  Gunnar Björnsson
Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður 
1054
83
ÁG5
D10865

Vestur 
Á973
ÁK107654
8
3

Austur 
DG62
DG92
D43
Á9

suður 
K8
-
K109762
KG742

Tapslagalaus litur

Árleg Bridgehátíð Bridgesambands Íslands fór fram um líðandi helgi. Keppnin hófst 
miðvikudaginn 27. janúar á Stjörnusveitakeppni með þátttöku 22 sveita. Sveit 
Astro vann keppnina með yfirburðum. Spilarar í sveitinni voru Kristinn Ólafsson, 
Jón Baldursson, Peter Fredin og Mads Eyde. Mörg áhugaverð spil komu upp og var 
spil dagsins umræðuefni margra. Austur var gjafari og NS á hættu:

Svo virðist sem erfitt sé að stöðva vestur í að fara í hálfslemmu í hjarta eftir opnun 
austurs. En til að standa hana, verður að spila spaðann upp á engan tapslag. Lang-
flestir (17 borð) létu hjartageim duga, en 2 borð fóru alla leið í hjartaslemmu. Þau 
fóru bæði niður en parið Margrét Gunnarsdóttir og Ágúst Þorsteinsson spiluðu 6 
spaða í AV. Til að standa það spil verður að spila spaðadrottningu út, suður leggur 
væntanlega kónginn á og spila verður spaðaníunni og hleypa henni. Þá er spilað 
upp á að suður eigi nákvæmlega K8 í litnum.
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7 3 8 9 2 1 4 5 6
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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

Indverska skákdrottningin, Harika 
Dronavalli (2.511), vann frá-
bæran sigur á Nigel Short (2.684) á 
Gíbraltar-mótinu. Short lék síðast 
29. Hd1xd5.

29...Ba4! (Miklu sterkara en 29...exd5 
30. Bxf5) 30. Dd2 (30. Hxa5 Bxc2) 
30...Dxd5 31. Dxd5 Bc2!! Magnaður 
leikur. Short, sem hefur verið marg-
oft uppvís að því að gera lítið úr 
skákhæfileikum kvenna, gafst upp.
www.skak.is: Guðmundur efstur á 
Nóa Síríus mótinu.

Svartur á leik

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum birtist bygging sem til skamms tíma 
var hjartað í fjölda íslenskra bæja. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 4. 
janúar næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „30. janúar“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af málarinn eftir 
Ólaf gunnarsson  frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var  
anna s. Hróðmarsdóttir, 
reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
m Ó ð u H a r ð i n d i n

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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M Á L B A N D L F Ó G V F
A Ú F Í S A F J A R Ð A R B Æ Á
T E K E T I L U Ö E E T E L
R U A A G N A R L I T L I U K
Á L F S N E S B U Ð P Ó S T A
Ð Y G Ó R Ö K S T U D D U A O
S E L K J Ö T R P M M Í M I R
M L Ó T A N G Ó D A N S A Ð
A L I L L R A U A N K V A R T A
N A R Ú M G R I N D A F U
N Ó T U N A R A Ð Ö K U M E N N

S M U B S N Ó G A Æ N
H V Í T Á R V E L L I R G F L Á A R
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J M K R Ú L L U M I U T
Ú T B Á R U A A B A K T Ö S K U
P A M A R G N O T A T T R

Lárétt
1 Hrygg matast vinstra megin (8)
11 Skora á ástríðumann að lesa þetta verk (13)
12 Hentar gangflötur lappa fyrir þreytandi daga? (8)
13 Tregar bóka sólarhring fyrir umhverfisprógramm 

(13)
14 Talibanar beggja kynja eru stúdentar (8)
15 Ógóð lofta samtímis þrátt fyrir rysjóttan vetur 

(13)
18 Stálagnið: Hvort rímar kúnninn við það, eða 

húnninn? (8)
19 Lugu og rugluðu um þessa veiki (4)
20 Kanntu skil á austurlensku kryddgaurunum? (13)
23 Sjáiði veruna með peninginn? (6)
25 Sukkar eins áfram sem aftur á bak (6)
26 Hópsálin tryggir ofureflið (10) 
29 Reisi líkhús við krikann (6)
32 Stífur reynsluhringurinn endar með útskrift (10)
33 Mikill að því gefnu að þessi ormur sé ríkur mjög 

(11)
34 Klárast þessir síðustu áfangar? (10)
36 Lítið land og mikill sjór = Hólmaröst (7)
39 Plásturinn bætir skaðann (9)
41 Alltaf töf um þetta leyti ef við bíðum (5)
43 Gamalt já, en er það líka gagnslaust? (5)
44 Margslungið kerfi vísinda um nætur (8)
45 Ég finn stingi eðalborins rugludalls (6)
46 Tja, nú, hey, umm, þú veist, hérna, ha? (3)
47 Sátt röð leitar blöndunar (7)
48 Risavaxið og ringlað fóstrar tin (10)

LÓðrétt 
1 Völu svíð og 16. efnið (11) 
2 Heyri gný kenndra og blíðmæltra (11)
3 Fann ágætan storm sem er líka rosa smart (9)
4 Krúttið hann Herra Níels og hans loðna gervileður 

(10)
5 Af óðum kærleikans reglum (10)
6 Hús aldanna? Það er nú meiri anakrónisminn (10)
7 Viltu Ís, Dóri? (6)
8 Ertu með mýkýli? Eða agnsinnanmein? (10)
9 Ég meina er við mættum samtímis á ballið (9)
10 Rán er í góðum efnum út af fiskinum atarna (8)
16 Er smásíldin að ganga – jafnvel úr skorðum? (5)
17 Tvídið grettir sig alveg, enda óblandað (13)
21 Nú mun Öddi standa við að þefa uppi hólaheiti 

(13)
22 Hinn ringlaði turnapi át öll eggin (7)
24 Má ég kynna: Al Jones og Al Jones (8)
27 Rekujöfur trompar allt nema Öxulalvald (11)
28 Neðan fæli og utan, þarann sem rak á fjörur okkar 

(9)
30 Hefur þú undraskepnur með hornin fleiri en sjö? 

(10)
31 Stikk? Eða skítkast? (7)
35 Brilljant bæli, breitt og langt (7)
37 Sá er minn siður að mæta rétt fyrir vökulok (6)
38 Lætur hungrið bíta enn harðar (6)
40 Hef bara stein að narta í á leiðinni, þvílíkt bull (5)
41 Sá hæsti leitar agnar rugls (5)
42 Er hægt að fá fótabúnað á norðanmenn í þessari 

búð? (5)
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RAINFOREST HRÁKAKÓ - 250 G

974
ÁÐUR 1.299 KR/PK

SUNWARRIOR CLASSIC
PRÓTEIN SÚKKULAÐI - 1 KG

4.874
ÁÐUR 6.499 KR/PK

HIMNESK HOLLUSTA
MAÍSKÖKUR

164
ÁÐUR 219 KR/PK

FOOD DOCTOR NÆRINGARSTYKKI

142
ÁÐUR 189 KR/STK

ISOLA MÖNDLUMJÓLK - 1L

367
ÁÐUR 489 KR/PK

-25%

ÄNGLAMARK KÓKOSMJÓLK - 400 ML

219
ÁÐUR 399 KR/PK

-25%

NATURE CROPS BOLLASÚPUR

224
ÁÐUR 299 KR/PK

-25%

KOKO KÓKOSMJÓLK - 1 L

374
ÁÐUR 499 KR/PK

-25%

-25% -25%

-25%

Heilsu- & lífsstílsdagar
Tilboðin gilda til 1. feb

NOW B-12 - 100 STK

854
ÁÐUR 1.139 KR/PK

-25%

FEMARELLE

2.474
ÁÐUR 3.298 KR/PK

-25%-25%

BIONA SVARTAR BAUNIR

194
ÁÐUR 259 KR/PK

-25%

HIMNESK HOLLUSTA KÓKOSOLÍA
BRAGÐ+ & LYKTARLAUS/KALDPRESSUÐ

899/1.027
ÁÐUR 1.199/1.369 KR/PK

-25%

COCOFINA KÓKOSVATN - 500 ML

344
ÁÐUR 459 KR/STK

-25%

M
ar

kh
ön

nu
n 

eh
f

www.netto.is | Tilboðin gilda 30. jan – 1. feb 2016
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

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



Hugsum okkur þrjú börn. 
Samanlagður aldur þeirra allra 
er 20 ár. Ef þú tekur aldursára-
tölu hvers um sig og margfaldar 
þær saman verður útkoman 100 
lægri en ef þú margfaldar saman 
aldursáratölur þeirra eins og 
þær verða að ári liðnu.
Hversu gömul eru börnin núna, 
hvert um sig?

Ég er ekki tré en ber þó blöð. Ég 
er safalaus en fóðra þig þó. Ég er 
líflaus en geri þó marga ódauð-
lega. Hver er ég?

Þrír menn komu á bæ og voru 
spurðir að heiti. Sá fyrsti sagðist 
heita það sem hann var, annar 
það sem hann er og þriðji það 
sem hann verður. 
Hvað heita þeir?

Reikningsþraut og gátur

Nú er komin ný barnamynd í bíó 
um syndaflóðið og Nóa sem sagt er 
frá í Biblíunni.

Nóa hafði verið falið að bjarga 
öllum landdýrategundum jarðar-
innar þegar syndaflóðið kæmi. 
Hann smíðaði stóran bát, örkina, og 
tók þar inn tvö dýr af hverri tegund, 
karldýr og kvendýr, svo þau gætu 
fjölgað sér þegar flóðinu slotaði eftir 
fjörutíu daga regn.

Margar bækur hafa verið skrif-
aðar um Nóa karlinn. Ein þeirra 
eftir Walt Disney kom fyrst út hér 
á landi 1936 og hefur verið gefin 
út sex sinnum síðan. Skemmtileg 
bók með mörgum svart/hvítum 
myndum.

Nýja bíómyndin er með litríkum 
teiknimyndafígúrum, hún heitir 
Úbbs! Nói er farinn … Tvær skrítnar 
dýrategundir eru algerlega á síðustu 
stundu að koma sér í örkina sem er 
að komast á flot því flóðið er skollið 
á. Ungarnir fara á flakk og ævintýrin 
bíða.

Nói og syndaflóðið og heimsins dýr

Hvernig fenguð þið áhuga á 
skíðaíþróttinni, stelpur?
Sara Mjöll: Ég smitaðist af mömmu 
og pabba, þau eru skíðafólk.

María Ólöf: Ég veit það ekki alveg, 
ég hef bara skíðað frá því ég var 
lítil.

Hvenær byrjuðuð þið að 
æfa ykkur og hvar?
Sara Mjöll: Ég fór fyrst á skíði 
þegar ég var þriggja ára uppi í Blá-
fjöllum og byrjaði að æfa fjögurra 
ára í Ármanni.

María Ólöf: Ég prófaði fyrst skíði í 
Austurríki þegar ég var tveggja ára 
og fór svo að æfa fimm ára.

Getið þið æft ykkur  
nálægt heimilinu?
Sara Mjöll: Nei, bara í Bláfjöllum. 
Þar förum við í háar brekkur.

María Ólöf: Stundum kemur alveg 
brjálað veður og þá förum við bara 
inn í skála.

Hafið þið meitt ykkur  
á skíðum?
Sara Mjöll: Já, ég tognaði á hnénu 
þegar ég var fjögurra ára og María 
Ólöf var að keppa á Andrésar Andar 
leikunum.

María Ólöf: Ég klessti einu sinni 
á tré á Ítalíu og bólgnaði á nefinu 
og fékk glóðarauga, í sömu ferð 

klessti ég á konu og tognaði á 
hnénu líka.

Farið þið oft í skíðaferðir  
til útlanda?
María Ólöf: Við höfum farið oft til 
Austurríkis og Ítalíu. Stundum með 
fjölskyldunni og líka með æfinga-
krökkum.

Sara Mjöll: Þar er mjög gaman að 
skíða í löngum brekkum og fara niður 
ævintýraleiðir og vera í stólalyftu sem 
er með hita í rassinum og skýli.

María Ólöf: Skemmtilegast við að 
æfa á skíðum er að fara í braut í 
góðu veðri og gista í Ármannsskál-
anum með öllum krökkunum.

Fara ævintýraleiðir 
í löngum brekkum
Systurnar Sara Mjöll Jóhannsdóttir átta ára og María Ólöf 
Jóhannsdóttir ellefu ára eru skíðastelpur. Þeim finnst frábært að fara í 
braut í góðu veðri og gista í Ármannsskálanum með öðrum krökkum.

María Ólöf og Sara Mjöll hafa skíðað frá því þær muna eftir sér. Fréttablaðið/anton brink

1. 1, 4, og 15 ára 2. Bókin 3. Sveinn, Gestur og Karl

rigningin er byrjuð, dýrin ganga tvö og tvö inn í örkina og nói merkir við. 
Mynd/Úr bÓkinni Örkin HanS nÓa

Bragi Halldórsson

184

„Jæja þá, sudoku gáta,“ sagði Kata glottandi. „Nú er ég orðin svo góð í að 
leysa sudoku að við skulum koma í kapp um hver verður fyrstur til að leysa 
hana,“ bætti hún við. Konráð horfði á gátuna. „Allt í lagi,“ sagði hann. 
„Til er ég.“ Lísaloppa var líka góð í að leysa sudoku gátur svo hún var alveg 
til í keppni. „Við glímum öll við hana og þá kemur í ljós hversu klár þú ert 
orðin,“ sagði hún. „Allt í lagi,“ sagði Kata. „En ég vara ykkur við, ég er orðin 
mjög klár,“ sagði hún montin.

Heldur þú að þú getir leyst þessa sudoku gátu hraðar en Kata?

Ragga nagli og Hugmyndir 
að hollustu verða með  
ráðgjöf í Nettó Granda  
í dag milli kl. 14:00 og 16:00

Fræðsla um heilsusamlegt mataræði, bragðgóðar 
uppskriftir og margt fleira.

Allir velkomnir!

Hlökkum til að sjá þig!
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Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

Sjáðu allt úrvalið á 

www.byggtogbuid.is

20-70% 
afsláttur!

KAFFIVÉLAR, 
ELDHÚSÁHÖLD, 

POTTAR OG PÖNNUR, 
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR, 

DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL, 
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR, 

BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAR- 
OG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR, 

HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT, 
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR, 

BAÐVOGIR OG MARGT 
FLEIRA! 

Yfir 2000 
útsöluvörur

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Líkaðu við okkur 

á Facebook:

 www.facebook.com/

byggtogbuid

STÓRA
NÝÁRSÚTSALAN 

STÆKKAR
SÚ STÆRSTA TIL ÞESSA

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!
Höfum bætt við hundruðum vara á útsöluna!  

Dæmi: Rosenthal gjafavörur 50-70% – Villeroy & Boch matarstell á 50% - Walther-Glas glervara 30% 
- Valdar pönnur á 50% - KitchenAid bökunarvörur 20% – Alligator grænmetisskerar 20% og margt fleira.

SÍÐUSTU DAGAR!

SÍÐUSTU DAGAR!



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

04.03
1,05m
10.14
3,57m

16.23
1,08m
22.41
3,35m

2.33
1,31m
8.22
0,50m

14.32
1,27m
20.39
0,41m

06.06 
0,60m
12.05 
1,93m

18.25
0,58m
23.05 
1,84m

Flóð Fjara

Vaxandi 

73%

Sólarupprás:

10.15
Sólarlag: 

17.06

veðurspá Laugardagur

Norðankaldi og él í dag, en víða léttskýjað syðra. Talsvert frost.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Hvað heyri 
ég... ertu 
að gráta 
karlinn?

Þetta er sko alveg 
ekta ástarsorg. 

Ívar hitti drauma-
prinsessuna og 

hún sagði honum 
að hypja sig.

Alg jörlega 
blint skot...en 
er það þessi i 
pylsupilsinu?

Ívar... 
leyfðu 

henni 
að 

fara.

ÉG ELSKA 
ÞIG, 
FJANDINN 
HAFI ÞAÐ!!!

...eða finnst þér 
þetta kannski of 
mikið? og yfir-

þyrmandi?

Hvað myndir þú 
halda?

Blessaðu 
fjölskylduna.

Blessaðu 
fjölskylduna.

Blessaðu 
fjölskylduna.

Skyldi þetta 
vínber komast 

uppí nefið 
á mér?

                 Ástin mín.. 
     nú verður þú að fara að 
     átta þig á lífsins alvöru. 
Hvernig ætlar þú að sjá fyrir þér 
í framtíðinni? þú getur valið milli 
háskóla, og greina. Ég held þú yrðir 
frábær í raungreinum, þó algebran 
                            eigi ekki við þig núna. 
                                Gætir jafnvel orðið 
                                  verkfræðingur eins 
                                     og afi þinn. 

Og varðandi bankann, þá er góð hug-
mynd að sleppa því alveg að fá sér Visa 
kort, nema það sé fyrirframgreitt, það 
er sniðugt. Þú vilt ekki enda í skuldavanda 
fyrir aldur fram, sér í lagi ef þú ætlar að 
fjárfesta í íbúð seinna meir, sem er samt
í frekar nálægri framtíð. Hver er 
staðan á vegabréfinu þínu? Ég gæti 
trúað að þú þurfir að fara að láta 
                              endurnýja það, það 
                                     er betra svo þú 
                                     lendir ekki í að fá 
                                          ekki aðfara 
                                          neitt...

www.versdagsins.is

Guð er  
auðugur  
að miskunn...

365.is      Sími 1817

HEFST Á MORGUN

HEFST 31. JANÚAR 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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ROMA svefnsófi
Ljósgrátt, dökkgrátt, ljós- 

brúnt og rautt slitsterkt áklæði.

Br: 200 D: 100 H: 50 cm.

Svefnpláss: 120x200 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins  79.920 kr.

NÝTTU 
TÆKIFÆRIÐ

Komdu í Dorma

Afgreiðslutími 
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

NATURE’S  
COMFORT
heilsurúm Aðeins  123.675 kr.

Nature’s Comfort heilsudýna 
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 164.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður 
eða grátt áklæði á botni.

BOGGIE 3ja sæta
Slitsterkt áklæði. 

Margir litir.

Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Verð: 99.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Aðeins  79.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

       

ÚTSALAN
síðustu dagar

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

OPIÐ
alla helgina



Verð í þessari auglýsingu gilda til og með 31. janúar a.m.k. Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

Ali Grísabógur
Ferskur

Bláber
Frosin, 225 g

Grand Salat
200 g

Bónus Grísahnakka-
sneiðar, úrbeinaðar, ferskar

598
kr. kg

198
kr. 225 g

198
kr. 200 g

Cheerios Morgunkorn
518 g

598
kr. 518 g

OTA Haframjöl
2 kg

698
kr. 2 kg

298
kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

Bónus Chiafræ 
400 g

459
kr. 400 g

Euro Shopper 
Kornflögur, 750 g

298
kr. 750 g

Euro Shopper 
Ávaxtamúslí, 1 kg

298
kr. 1 kg

Almond Dream
Möndlumjólk, 1 l

298
kr. 1 l

Innocent Smoothie 
250 ml

229
kr. 250 ml

1.298
kr. kg Íslandsnaut Piparsteik

Ungnautasteik, fersk

2.998
kr. kg

Íslandsnaut 
Ungnauta Fillet, ferskt

3.998
kr. kg

Íslenskt 
ungnautakjötFerskt Íslenskt 

grísakjöt af nýslátruðu

Hollur og góður morgunverður

100kr 
verðlækkun

Myllu Heimilisbrauð, 770 g 
Verð áður 368 kr.

268
kr. 770 g

NÝBAKAÐ!

Bónus Brauðkubbar 
Birki-, korn- eða kjarna, 4 stk. 

259
kr. 4 stk.

Harðfiskur
Þorskur, 200 g

1.398
kr. 200 g

PRÓTEIN
BOMBA

1.259
kr. kg Brauðostur, 26%

Verð áður 1.495 kr. kg

Chiquita Bananar

198
kr. kg

Vatnsmelónur
Frá Brasilíu, rauð

169
kr. kg

Jonagold Epli 
Frá Hollandi

159
kr. kg

Floridana Heilsusafi 
1 lítri

198
kr. 1 l

398
kr. 340 g Sollu Hnetusmjör 

Fínt eða gróft, 340 g

H-Berg Kókosolía 
100% lífræn, 500 ml

698
kr. 500 ml

Finish Uppþvottavélatöflur
53 stk. 

998
kr. pk.

Ariel Þvottaefni
Allt að 245 þvottar

4.998
kr. pk.

Allt að 

245
þvottar

 53
töflur

Lyktarlaus

Eldstafir Snakkpylsur 
200 g

698
kr. 200 g



Verð í þessari auglýsingu gilda til og með 31. janúar a.m.k. Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

Ali Grísabógur
Ferskur

Bláber
Frosin, 225 g

Grand Salat
200 g

Bónus Grísahnakka-
sneiðar, úrbeinaðar, ferskar

598
kr. kg

198
kr. 225 g

198
kr. 200 g

Cheerios Morgunkorn
518 g

598
kr. 518 g

OTA Haframjöl
2 kg

698
kr. 2 kg

298
kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

Bónus Chiafræ 
400 g

459
kr. 400 g

Euro Shopper 
Kornflögur, 750 g

298
kr. 750 g

Euro Shopper 
Ávaxtamúslí, 1 kg

298
kr. 1 kg

Almond Dream
Möndlumjólk, 1 l

298
kr. 1 l

Innocent Smoothie 
250 ml

229
kr. 250 ml

1.298
kr. kg Íslandsnaut Piparsteik

Ungnautasteik, fersk

2.998
kr. kg

Íslandsnaut 
Ungnauta Fillet, ferskt

3.998
kr. kg

Íslenskt 
ungnautakjötFerskt Íslenskt 

grísakjöt af nýslátruðu

Hollur og góður morgunverður

100kr 
verðlækkun

Myllu Heimilisbrauð, 770 g 
Verð áður 368 kr.

268
kr. 770 g

NÝBAKAÐ!

Bónus Brauðkubbar 
Birki-, korn- eða kjarna, 4 stk. 

259
kr. 4 stk.

Harðfiskur
Þorskur, 200 g

1.398
kr. 200 g

PRÓTEIN
BOMBA

1.259
kr. kg Brauðostur, 26%

Verð áður 1.495 kr. kg

Chiquita Bananar

198
kr. kg

Vatnsmelónur
Frá Brasilíu, rauð

169
kr. kg

Jonagold Epli 
Frá Hollandi

159
kr. kg

Floridana Heilsusafi 
1 lítri

198
kr. 1 l

398
kr. 340 g Sollu Hnetusmjör 

Fínt eða gróft, 340 g

H-Berg Kókosolía 
100% lífræn, 500 ml

698
kr. 500 ml

Finish Uppþvottavélatöflur
53 stk. 

998
kr. pk.

Ariel Þvottaefni
Allt að 245 þvottar

4.998
kr. pk.

Allt að 

245
þvottar

 53
töflur

Lyktarlaus

Eldstafir Snakkpylsur 
200 g

698
kr. 200 g



Mengi var opnað 
2013 og er rekið 
af mikilli hugsjón. 
Hér hefur orðið 
til dýrmætur vett-

vangur fyrir grasrótina og tilrauna-
mennskuna í íslensku listalífi. Ein-
hver lýsti Mengi sem „varnarþingi 
tilrauna“, mér þykir það mjög falleg 
og viðeigandi lýsing.“

Þetta segir Elísabet Indra Ragnars-
dóttir, verkefnisstjóri í Mengi, list-
húsi á Óðinsgötu 2. Hún hóf þar 
störf í september síðastliðnum, þá 
nýhætt á Rás 1 þar sem hún vann að 
dagskrárgerð í 14 ár. Ásamt henni ber 
Ragnheiður Elísabet Þuríðardóttir 
viðburðastjóri hitann og þungann 
af daglegum rekstri í Mengi en eig-
endur þess eru hjónin Bjarni Gaukur 
Sigurðsson og Elísabet Jónsdóttir. 
Listrænn stjórnandi er Skúli Sverris-
son tónlistarmaður og Ólöf Arnalds 

tónlistarkona hefur frá upphafi verið 
virkur þátttakandi í mótun og starfi 
Mengis að sögn Elísabetar Indru. „Við 
njótum líka ómetanlegs framlags 
sjálfboðaliða sem leggja starfseminni 
lið – standa til dæmis vaktina í miða-
sölu og fleira í þeim dúr.

Rekstrarfyrirkomulagið byggir að 
hluta til á miðasölu en mestu skiptir 
þó að samhliða opnun Mengis fjár-
festu eigendurnir í húsnæði mið-
svæðis í borginni sem breytt var í 
þrjár airbnb-íbúðir. Allur ágóði af 
þeirri starfsemi rennur til starfsemi 
Mengis. Svo ferðamenn leggja sitt af 
mörkum til tilraunanna í íslensku 
listalífi.“

Þótt tónlist hafi verið fyrirferðar-
mest í starfsemi Mengis er staðurinn 
hugsaður fyrir allar tegundir list-
greina, sviðslistir, kvikmyndir og 
vídeólist, skáldskap, myndlist og 
gjörninga, að sögn Elísabetar Indru. 

„Allar listgreinar renna hér saman 
sem er í takt við það hvernig lista-
menn vinna núna í síauknum mæli 
þvert á miðla. Mengi hefur ekki ein-
ungis sinnt íslenskri listasenu því 
æ fleiri listamenn utan frá sækjast 
eftir því að koma hér fram. Það gefur 
íslensku listalífi nauðsynlegt súrefni 
og viðmið.“

Af nýjum liðum í starfsemi Mengis 
má nefna krakkamengi á hverjum 
sunnudagsmorgni, einnig tilrauna-
kvöld Listaháskóla Íslands og Mengis 
einu sinni í mánuði og mánaðarleg 
gjörningakvöld sem hefja göngu sína 
næsta mánudag, 1. febrúar.

„Að stórum hluta snýst svona starf-
semi um að hlusta eftir því sem er að 
gerast í samtímanum,“ segir Elísabet 
Indra. „Jafnframt því að ýta við fólki, 
bæði listamönnum og gestum, og fá 
þá til að ögra sjálfum sér.“ 
gun@frettabladid.is

TónlisT

söng- og kammertónleikar
HHHHH
Upphafstónleikar Myrkra músíkdaga 
Verk eftir Halldór smárason, Báru 
Gísladóttur, Finn Karlsson og Petter 
Ekman. Flytjendur voru Elísabet 
Einarsdóttir og Elektra Ensemble.
Kaldalón í Hörpu
Fimmtudaginn 28. janúar

Myrkir músíkdagar hófust á slök-
unaræfingu. Ha? Jú, fyrstu tónleikar 
hátíðarinnar fóru fram í Kaldalóni 
í Hörpu og upphafsatriðið, Veg-
farendur og ég, var eftir Halldór 
Smárason. Þar var söngkona sem 
hét Elísabet Einarsdóttir og fór með 
áheyrendur í gegnum slökunina. 
Hún talaði, en söng hluta af æfing-
unni. Fyrir ofan sviðið var varpað 
dáleiðandi myndskeiði, umferð-
inni á gatnamótum Framnesvegar 
og Hringbrautar. Fyrst var dagur, en 
smám saman tók að dimma og loks 
var komin nótt.

Eftir þessu var tónlistin leiðslu-
kennd. Hljóðfæraleikurinn var 
höndunum á Elektru Ensemble, 
sem samanstendur af Ástríði Öldu 
Sigurðardóttur, Emílíu Rós Sigfús-
dóttur, Helgu Björgu Arnardóttur, 
Helgu Þóru Björgvinsdóttur og Guð-
nýju Jónasdóttur. Í fyrstu var tónlist-
in öll á yfirborðinu, aðallega þytur 
og brak. En eftir því sem slökunin 
dýpkaði mýktust tónarnir og það 
brá fyrir votti af ljóðrænu. Hugsan-
lega hefði verið hægt að fara lengra 
með þá stemningu. Maður býst við 
öðru og meiru en bara venjulegri 
slökunaræfingu á svona tónleikum.

Næst á dagskránni var Nið(ur) 
eftir Báru Gísladóttur. Það var mjög 
afstrakt, en gætt fallegum blæ-
brigðum. Að ósekju hefði mátt vera 
sterkari framvinda í tónlistinni. 
Sömu sögu er að segja um Stjórn 
eftir Finn Karlsson, sem var nokkuð 
ládeyðukennd. Hins vegar skartaði 
tónlistin hrífandi laglínum, en það 
hefði sennilega þurft að vinna betur 
úr þeim.

Síðasta verkið á efnisskránni var 
aftur á móti magnað. Það bar nafnið 
Gos og var eftir Petter Ekman. Þetta 
var hálfgerður leikhúsgjörningur 
þar sem söngkonan Elísabet lék 
konu á flugvelli. Það var búið að 
aflýsa öllum flugferðunum, væntan-
lega vegna gossins í Eyjafjallajökli. 
Vesalings konan var strandaglópur 
í flugstöðinni. Farþegarnir fengu 
enga þjónustu, og konan var hrika-
lega svöng! Hún tók upp BlackBerry 
síma til að láta vita af sér og reyndi 
því næst að drepa tímann með að 
vinna í tölvunni sinni. Um þetta 
söng hún og það var svo fyndið að 
maður veltist um af hlátri. Tónlistin 
var skemmtilega lifandi og náði að 
miðla tilfinningum konunnar til 
áheyrenda. Hún var myndræn og 
dramatísk, en líka létt og leikandi. 
Söngurinn var ákaflega vandaður og 
tilþrifamikill og hljóðfæraleikurinn 
var pottþéttur. Þetta var frábært!
Jónas Sen

niðUrsTaða: Megnið af verkunum 
var nokkuð flatneskjulegt, en eitt 
þeirra var afar skemmtilegt.

Öllum ferðum aflýst

Frá flutningi á verkinu Gos eftir Petter 
Ekman.

FRUMFLUTT VERÐA VERK FYRIR KLAIS ORGELIÐ OG MIDI-BÚNAÐ ÞESS 

ÁKI ÁSGEIRSSON - ELÍN GUNNLAUGSDÓTTIR - GUNNAR ANDREAS KRISTINSSON
HLYNUR A. VILMARSSON - RAGNHILDUR GÍSLADÓTTIR - ÚLFUR HANSSON

UPPFÆRÐUR TÆKNIBÚNAÐUR KLAIS-ORGELSINS BÝÐUR UPP Á ÞÁ NÝJUNG AÐ HÆGT ER AÐ 
STJÓRNA ORGELINU MEÐ MIDI-SKILABOÐUM SEM SEND ERU FRÁ TÖLVU. 

ORGANISTINN FÆR KÆRKOMIÐ FRÍ OG TÓNSKÁLDIN GETA LEYFT SÉR AÐ FARA YFIR MÖRK 
MANNLEGRAR GETU Í NÁLGUN SINNI VIÐ HLJÓÐFÆRIÐ. 

AÐGANGSEYRIR: 2500,- / LISTVINIR OG NEMENDUR 50% AFSLÁTTUR
MIÐASALA Á MIDI.IS OG VIÐ INNGANGINN - LISTVINAFELAG.IS

Listvinafélag Hallgrímskirkju 34. starfsár

Orgeltónleikar í Hallgrímskirkju

Á mörkum hins mannlega
sunnudaginn 31. janúar 2016 kl.17

Dýrmætur vettvangur 
fyrir grasrótina í listum
Allar listgreinar fá inni í Mengi á Óðinsgötu 2 í Reykjavík; 
sviðslistir, kvikmyndir, vídeólist, skáldskapur, myndlist og 
gjörningar. Elísabet Indra Ragnarsdóttir er verkefnisstjóri.

„Allar listgreinar 
renna hér saman 
sem er í takt við 

það hvernig lista-
menn vinna núna í 

síauknum mæli þvert 
á miðla,“ segir Elísa-

bet Indra í Mengi.

FréttAblAðIð/StEFán
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Einsdæmi í íslensku leikhúsi!
Sýning númer 100 á þremur sýningum sömu helgina

Kenneth Máni
Sýning nr. 100 um helgina

Lína Langsokkur
Sýning nr. 100 um helgina

Billy Elliot
Sýning nr. 100 um helgina

Tryggðu þér miða! 
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

S.J. – Fréttablaðið

”Ágústa Eva Erlendsdóttir býr yfir
miklum sviðssjarma”

S.B.H. – M.bl.

S.B.H. Morgunblaðið

„Mesta afrek sem maður 
hefur séð á leiksviði”

H.A. Djöflaeyjan

„Maður kvöldsins er Björn Thors sem 
túlkar Kenneth Mána snilldarlega og 
af hlýju. Björn Thors hefur persónuna 

frábærlega vel á valdi sínu“
SVG - Mbl.



Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

30. janúar 2016
Tónleikar
Hvað?  Ingunn Huld – Útgáfutónleikar
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tjarnarbíó
Fyrsta plata Ingunnar Huldar Sæv-
arsdóttur, Fjúk, kom út í nóvember 
síðastliðnum. Hún mun blása til 
útgáfutónleika í kvöld fá einvala lið 
tónlistarmanna með sér til að flytja 
lögin af plötunni sem og nokkur 
önnur frumsamin lög á ensku sem 
ekki fengu að fljóta með á Fjúk. 
Miðaverð er 2.500 krónur og fer 
miðasalan fram á midi.is.

Hvað?  18 konur
Hvenær?  20.30
Hvar?  Hlégarður, Mosfellsbæ
Bubbi Morthens gaf út plötuna 18 
konur í lok síðasta árs. Hann mun 
ásamt fríðu föruneyti kvennanna 
sem unnu plötuna með honum, 
hljómsveitinni Spaðadrottning-
unum, skemmta Mosfellingum 
í kvöld. Aðgangseyrir er 3.500 
krónur.

Hvað?  Berlin X Reykjavik festival
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Tónlistarhátíðin er nú haldin í 
annað skiptið, en í fyrra þótti hún 
takast afbragðs vel svo leikurinn 
varð endurtekinn. Í kvöldu ætla 
King Lucky, Samúel Jón Samúels-
son, Eyþór Gunnarsson, Sísý Ey og 
Studnitzky að troða upp. Miðasala 
á midi.is.

Hvað?  Teitur Magnússon

Hvenær?  23.00
Hvar?  The Dubliner
Teitur Magnússon verður á 
The Dubliner í kvöld, 
þar sem hann mun 
flytja dagskrá sem 
samanstendur 
af frumsömdu 
efni í bland við 
eldri slagara. 
Í kjölfar tón-
leikanna 
mætir Arn-
ljótur, með-
spilari hans úr 
sveitinni Ojba 
Rasta, og munu þeir 
saman þeyta skífum. 
Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Skosk menningarhátíð

Hvenær?  21.00
Hvar?  Kex Hostel, Skúlagötu 28
Hin árlega skoska menningarhá-

tíð hófst á fimmtudaginn, 
og heldur áfram í dag, 

laugardag. Kex Hostel 
hefur boðið Russell  

 Mechlan, skoskum 
sekkjapípuleikara, 
til landsins sem 
mun sjá til þess 
að Burns-nótt fari 
fram í samræmi 

við hefðir og regl-
ur, en Burns-nótt er 

haldin ár hvert í Skot-
landi þann 25. janúar, 

á afmælisdegi þjóðskálds 
Skota Roberts Burns, og er 

henni fagnað með skoskum mat, 
drykk og tónlist og að sjálfsögðu 

Góða skemmtun í bíó

enær

Teitur verður á The Dubliners í kvöld, þar sem hann spilar og þeytir skífum. 

Bubbi

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:20
CREED   KL. 10:20
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 3
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
STAR WARS 3D   KL. 5
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40

DIRTY GRANDPA  KL. 6 - 8 - 10:20
DIRTY GRANDPA VIP  KL. 8 - 10:20
CREED   KL. 5 - 8 - 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 2 - 3 - 4 - 6
DADDY’S HOME  KL. 5 - 8:10 - 10:20
POINT BREAK   KL. 10:10
STAR WARS 3D    KL. 5 - 8 - 10:45
STAR WARS 2D   KL. 2 - 7
STAR WARS 2D VIP  KL. (2 (LAU)) - 5
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1 - 2 - 3 - 4

DIRTY GRANDPA           KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 8 - 10:40
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 3:10 - 5:10
THE BIG SHORT   KL. 8
DADDY’S HOME                   KL. 1 - 3 - 5:50 - 8 - 10:40
STAR WARS 2D   KL. 3:10 - 5:10 - 10:10
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1

TURANDOT ÓPERA  KL. 5:55 (LAU)
DIRTY GRANDPA     KL. (5:40 (SUN)) - 8 - (10 (LAU)) - (10:20 (SUN))
CREED        KL. (10:20 (LAU))   (10:10 (SUN))
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL            KL. (1:40 - 3:40 (SUN)) - 6
THE BIG SHORT   KL. (10:10 (LAU)   (8 - 10:45 (SUN))
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 1:40 - 3:50

DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:15
CREED   KL. 10:15
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 2 - 4
RIDE ALONG 2   KL. 8
NONNI NORÐURSINS ÍSLTAL KL. 2 - 6
DADDY’S HOME  KL. 6
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 4

EGILSHÖLL

Sýnd með íslensku tali


WHAT CULTURE


DFW.COM


USA TODAY


K.Ó. VISIR.IS


S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ


TOTAL FILM

óskarstilnefningar5
Yfir 80.000 manns

Þökkum frábærar viðtökur

Besti leikari í aukahlutverki- Sylvester Stallone
óskarstilnefning

Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

Sý d ð í l k t liSý d ð í l k t li

Frábær grínmynd frá þeim sömu 
og færðu okkur BORAT

Besti leikari í aukahlutverki
- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

5
óskarstilnefningar

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNTSýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

Fleiri myndir í sýningu á emidi.is

- MBL - USA TODAY- BÍÓVEFURINN

5 ÓSKARSTILNEFNINGAR

-T.V., BIOVEFURINN

-T.V., BIOVEFURINN

FORSÝND
UM HELGINA

TRYGGÐU
ÞÉR MIÐA

ALVIN OG ÍKORNARNIR 1:50 FORSÝNING
THE BOY 8, 10:10
THE REVENANT 5:50, 9
RIDE ALONG 2 5:50
NONNI NORÐURSINS 1:50, 3:50 ÍSL.TAL

THE HATEFUL EIGHT 10:30
SISTERS 5:30, 8
SMÁFÓLKIÐ 2, 3:50 ÍSL.TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

FORSÝNING

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1:50 SÝND KL. 1:50 SÝND KL. 2

SÝND Í 2D

FORSÝNING SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Youth    17:30 
Njósnir, lygar og fjölskyldubönd    18:00 
45 years    18:00 
A Blast    20:00 22:00
Joy    20:00 
Marguerite    20:00
A Perfect Day    22:15 
Rams / Hrútar ENG SUB    22:15 

ENG SUB ENG SUB
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Ekki  missa af

Viðburðinum Ómennsk 
orgel, Á mörkum hins 
mannlega, sem fram fer 
í Hallgrímskirkju seinni 
partinn á sunnudag. 
Rafmögnuð 
nýsköpun þegar verk 

eftir sex íslensk 
tónskáld verða 

frumflutt.

Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

ljóðlist Roberts Burns. Einnig mun 
gelíska þjóðlagasveitin Dàimh, sem 
á rætur sínar að rekja til skosku 
hálandanna, koma tvisvar fram 
á hátíðinni. Listrænn stjórnandi 
Burns Night í ár er enginn annar 
en blaðamaðurinn og tónlistar-
fræðingurinn Arnar Eggert Thor-
oddsen. Aðgangur er ókeypis.

Ráðstefnur og erindi
Hvað?  Ráðstefnan Athöfn – Snúin af-
staða til hlutarins
Hvenær?  13.00
Hvar?  Myndlistardeild Listaháskólans, 
Laugarnesvegi 91
Seinni hluti ráðstefnunnar „Athöfn 
– snúin afstaða til hlutarins“ fer 
fram í dag, en myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands hefur staðið 
fyrir herlegheitunum. Viðfangsefni 
ráðstefnunnar er sú athöfn sem býr 
í listsköpunarferlinu og niðurstöðu 
þess. Allir velkomnir.

Hvað?  Jólabókaflóðið 2015 með Jóni 
Yngva Jóhannssyni
Hvenær?  13.00
Hvar?  Bókasafn Garðabæjar, Garða-
torgi
Erindi og umræður fyrir allt áhuga-
fólk um skáldskap og bókmenntir. 
Allir velkomnir og enginn aðgangs-
eyrir.

Listasýningar
Hvað?  Opnun Völundarhúss plastsins
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listasafnið á Akureyri
Í Vestursal Listasafnsins verður 
sýning Jonnu, Jónborgar Sigurðar-
dóttur, Völundarhús plastsins, 
opnuð í dag. Sýningin er innsetning 
sem á að gera áhorfendur með-
vitaða um umhverfisáhrif plast-
notkunar. Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Eldfjallasýnin
Hvenær?  20.00
Hvar?  Eldfjallahúsið, Tryggvagötu
Sýning sem samanstendur af heim-
ildarmynd um íslensk eldfjöll og 
eldfjallasafninu, og gefst gestum 
tækifæri til að sjá og snerta hinar 
ýmsu tegundir steina, ösku og að 
skoða kristalla, svo eitthvað sé 
nefnt. Gosið í Vestmannaeyjum, 
Eyjafjallajökulsgosið og gosið í 
Grímsvötnum spila hér stóra rullu. 
Aðgangseyrir 1.500 krónur.

Hvað?  Úlfur Úlfur
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn
Tvíeykið Úlfur Úlfur hefur heldur 
betur vakið athygli undanfarið og færa 
sig norður yfir heiðar, þar sem þeir 
munu hrista upp í Akureyringum. 
Aðgangseyrir 3.000.

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:20
CREED   KL. 10:20
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 3
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
STAR WARS 3D   KL. 5
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40

DIRTY GRANDPA  KL. 6 - 8 - 10:20
DIRTY GRANDPA VIP  KL. 8 - 10:20
CREED   KL. 5 - 8 - 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 2 - 3 - 4 - 6
DADDY’S HOME  KL. 5 - 8:10 - 10:20
POINT BREAK   KL. 10:10
STAR WARS 3D    KL. 5 - 8 - 10:45
STAR WARS 2D   KL. 2 - 7
STAR WARS 2D VIP  KL. (2 (LAU)) - 5
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1 - 2 - 3 - 4

DIRTY GRANDPA           KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 8 - 10:40
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 3:10 - 5:10
THE BIG SHORT   KL. 8
DADDY’S HOME                   KL. 1 - 3 - 5:50 - 8 - 10:40
STAR WARS 2D   KL. 3:10 - 5:10 - 10:10
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1

TURANDOT ÓPERA  KL. 5:55 (LAU)
DIRTY GRANDPA     KL. (5:40 (SUN)) - 8 - (10 (LAU)) - (10:20 (SUN))
CREED        KL. (10:20 (LAU))   (10:10 (SUN))
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL            KL. (1:40 - 3:40 (SUN)) - 6
THE BIG SHORT   KL. (10:10 (LAU)   (8 - 10:45 (SUN))
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 1:40 - 3:50

DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:15
CREED   KL. 10:15
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 2 - 4
RIDE ALONG 2   KL. 8
NONNI NORÐURSINS ÍSLTAL KL. 2 - 6
DADDY’S HOME  KL. 6
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 4

EGILSHÖLL

Sýnd með íslensku tali


WHAT CULTURE


DFW.COM


USA TODAY


K.Ó. VISIR.IS


S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ


TOTAL FILM

óskarstilnefningar5
Yfir 80.000 manns

Þökkum frábærar viðtökur

Besti leikari í aukahlutverki- Sylvester Stallone
óskarstilnefning

Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

Sý d ð í l k t liSý d ð í l k t li

Frábær grínmynd frá þeim sömu 
og færðu okkur BORAT

Besti leikari í aukahlutverki
- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

5
óskarstilnefningar

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
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20:05SUNNUDAGANÝTT

Vandaðir þættir í umsjá Ágeirs Erlendssonar þar sem fjallað verður um nokkrar deildir lögreglunnar og þeim fylgt eftir um nokkurra 
vikna skeið. Eftirminnileg sakamál eru rifjuð upp og fylgst verður með störfum tæknideildar, dagvaktar, næturvaktar, sérsveitar og 
almannavarnadeildar svo eitthvað sé nefnt. Farið verður í útköll með lögreglunni og reynt verður að kynnast íslenskum raunveruleika 
eins og hann blasir við lögreglumönnum landsins.
 

MAGNAÐIR NÝIR ÞÆTTIR

LÖGREGLAN

Dans
Hvað?  Tangó priktika Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hressó í Austurstræti
Svanhildur Vals er plötusnúður kvölds-
ins og mun auk þess að sjá um leiðsögn 
í argentínskum tangó. Aðgangseyrir er 
700 krónur, allir velkomnir.

Hvað?  Dansleikur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ásgarður, Stangarhyl
Sunnudagskvöldið verður tekið með 
trompi þegar Félag eldri borgara slær 
upp dansleik. Hljómsveit hússins 
leikur fyrir dansi og verða veitingar 

við flestra hæfi. Allir hjartanlega vel-
komnir.

Tónlist
Hvað?  Ómennskt orgel – Á mörkum 
hins mannlega
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Rafmögnuð nýsköpun í Hallgríms-
kirkju í dag kl. 17, þegar verk eftir sex 
íslensk tónskáld verða frumflutt. Tón-
skáldin sem flytja verkin eru þau Elín 
Gunnlaugsdóttir, Gunnar Andreas 
Kristinsson, Hlynur A. Vilmarsson, 
Úlfur Hansson, Ragnhildur Gísla-
dóttir og Áki Ásgeirsson. Áki aðstoðar 

jafnframt við tæknilega útfærslu og 
er umsjónarmaður ásamt Gunnari 
Andreasi. Aðgangseyrir er 2.500 krón-
ur, en listvinir fá 50% afslátt. Miðasala 
er við innganginn og á midi.is.

Samkoma
Hvað?  Er Biblían Guðs orð?
Hvenær?  20.00
Hvar?  Breiðholtskirkja, Mjódd
Fyrsta Tómasarmessan í Breiðholts-
kirkju fer fram í kvöld en Tómasar-
messan hefur unnið sér fastan sess í 
kirkjulífi borgarinnar og hefur slík 
messa verið haldin í Breiðholts-
kirkju síðasta sunnudag í mánuði, 

frá hausti til vors, allt frá haustinu 
1997. Sr. Vigfús Ingvar Ingvarsson 
predikar og Þorvaldur Halldórsson 
leiðir tónlistina ásamt sönghópi.

Leiðsögn
Hvað?  Heimsókn í Hulduhóla
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hulduhólar Mosfellsbæ
Í dag gefst gestum kostur á að njóta 
leiðsagnar um listhúsið og heimili, 
og vinnustofu Steinunnar Mar-
teinsdóttur. Er opna húsið hluti 
af fræðsludagskrá Hönnunarsafns 
Íslands í tilefni af sýningunni Ísland 
er svo keramískt. Allir velkomnir.
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Áfram Diego, áfram!
08.30 Brúðubíllinn
09.00 Með afa
09.10 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu
09.25 Mæja býfluga
09.40 Stóri og Litli
09.55 Gulla og grænjaxlarnir
10.05 Latibær
10.15 Elías
10.25 Kalli kanína og félagar
10.50 Litlu Tommi og Jenni
11.10 Teen Titans Go!
11.35 Beware the Batman
Spennandi þættir um Batman.
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Bomban
14.35 Heimsókn
15.10 Landnemarnir
15.50 Matargleði Evu
16.20 Jamie's Super Food
17.10 Sjáðu
17.40 ET Weekend
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Two and a Half Men
19.40 American Idol
20.30 American Idol
22.00 John Wick
23.40 Automata
01.30 Little Ashes
03.20 Machine Gun Preacher
05.25 Groundhog Day

16.40 Ravenswood
17.25 Schitt's Creek
17.45 One Big Happy
18.10 Sleep Squad
19.15 Sleep Squad
20.20 Masterchef USA
21.00 Supernatural
21.45 Sons of Anarchy
22.50 Bob's Burgers
23.15 American Dad
23.35 The Cleveland Show
00.00 South Park
00.25 Supernatural
01.05 Sons of Anarchy
02.05 Bob's Burgers
02.30 American Dad
02.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.05 Hysteria
09.45 Dodgeball. A True Underdog 
Story
11.20 The Secret Life Of Walter 
Mitty
13.15 The Mask
14.55 Hysteria
16.35 Dodgeball. A True Underdog 
Story
18.10 The Secret Life Of Walter 
Mitty
20.05 The Mask
22.00 Captain Phillips
00.15 Regarding Susan Sontag
01.55 The Deep Blue Sea
03.35 Captain Phillips

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Nellý og Nóra
07.18 Einar Áskell
07.31 Ólivía
07.42 Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
07.53 Póló
07.59 Snillingarnir
08.22 Úmísúmí
08.45 Kata og Mummi
08.56 Litli prinsinn
09.20 Einmitt svona sögur
09.33 Hrói Höttur
09.44 Skógargengið
09.55 Uss-Uss!
10.06 Undraveröld Gúnda
10.15 Krakkafréttir vikunnar
10.40 Menningin
11.00 Íslenskur matur
11.25 Ahmed og Team Physix
11.35 Útsvar
12.40 Stóra sviðið
13.15 Reykjavíkurleikar - Listhlaup 
á skautum
14.00 Reykjavíkurleikarnir
15.30 Reykjavíkurleikarnir
17.00 Reykjavíkurleikarnir
18.30 Táknmálsfréttir (151)
18.40 Á sömu torfu
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Hraðfréttir
20.05 Árið er - Söngvakeppnin í 
30 ár
21.10 Leatherheads
23.00 Tomorrow Never Dies
00.55 End of Watch
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.20 Dr. Phil
13.00 Dr. Phil
13.40 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
14.20 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
15.00 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
15.40 Survivor
16.25 The Muppets
16.50 The Voice
18.20 The Voice
19.05 Life Unexpected
19.50 How I Met Your Mother
20.15 French Kiss
22.10 47 Ronin
00.10 Fast & Furious 6
02.20 Fargo
03.05 CSI
03.50 Unforgettable
04.35 The Late Late Show with 
James Corden
05.15 The Late Late Show with 
James Corden

18.45 The Big Bang Theory
19.10 Friends
19.30 New Girl
19.55 Modern Family
20.20 Heilsugengið
20.50 Stelpurnar
21.15 The Mentalist
22.00 Mr Selfridge
22.50 Rita
23.35 The Night Shift
00.15 Heilsugengið
00.45 Stelpurnar
01.05 The Mentalist
01.45 Mr Selfridge
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.05 Champions Tour Highlights
09.00 Commercialbank Qatar 
Masters
13.30 Farmers Insurance Open
17.35 Inside The PGA Tour 
18.00 Farmers Insurance
23.00 Golfing World 

10.15 Norwich og Liverpool
12.00 Everton og Swansea City í 
ensku úrvalsdeildinni. 
13.45 Leicester City og Stoke City í 
ensku úrvalsdeildinni.
15.25 Messan
16.35 Premier League Review 
17.30 Premier League World
18.00 Manchester United og Sout-
hampton í ensku úrvalsdeildinni. 
19.40 Football League Show
20.10 Manchester City og Everton 
í seinni umferð undanúrslita enska 
deildarbikarsins. 
21.55 Watford og Newcastle í ensku 
úrvalsdeildinni. 
23.35 Sunderland og Bournemouth

07.25 Njarðvíkur og KR
09.00 Hauka og Tindastóls
10.35 Körfuboltakvöld
12.10 FA Cup - Preview Show 
12.40 Colchester og Tottenham 
Hotspur í enska FA bikarnum. (b)
14.50 Arsenal og Burnley í enska FA 
bikarnum. (b)
17.00 NFL Gameday
17.20 Liverpool og West Ham 
United í enska FA bikarnum. (b)
19.40 Roma og Frosinone í ítölsku 
úrvalsdeildinni. (b)
21.40 UFC Now 
22.25 Oklahoma City Thunder og 
Houston Rockets í NBA. (b)
00.15 UFC Now 
01.00 UFC Fight Night þar sem Ant-
hony Johnson og Ryan Bader eigast 
við í aðalbardaga kvöldsins. (b)

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Rasmus Klumpur r
07.55 UKI
08.00 Ævintýri Tinna
08.23 Lína langsokkur
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Ofurhundurinn Krypto
09.25 Skógardýrið Húgó
09.47 Ævintýraferðin
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
10.45 Gulla og grænjaxlarnir
10.55 Tommi og Jenni
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Rasmus Klumpur
11.55 UKI
12.00 Ævintýri Tinna
12.23 Lína langsokkur
12.48 Hvellur keppnisbíll
13.00 Ofurhundurinn Krypto
13.24 Skógardýrið Húgó
13.46 Ævintýraferðin
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
14.45 Gulla og grænjaxlarnir
14.55 Tommi og Jenni
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Rasmus Klumpur
16.00 Ævintýri Tinna
16.23 Lína langsokkur
16.48 Hvellur keppnisbíll
17.00 Ofurhundurinn Krypto
17.24 Skógardýrið Húgó
17.46 Ævintýraferðin
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
18.45 Gulla og grænjaxlarnir
18.55 Tommi og 
Jenni
19.00 The Boxtrolls

Tommi  
og Jenni  kl. 
10.55, 14.55 og 
18.55
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HEFST 31. JANÚAR

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

ÞÚ FINNUR 
RÉTTA RÚMIÐ 
HJÁ OKKUR

 

ÚTSAL A
 A L LT  A Ð  60%  A F S L ÁT T U R

S Í Ð U S T U 

D A G A R
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Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Strumparnir 
07.25 UKI 
07.30 Doddi litli og Eyrnastór 
07.40 Zigby 
07.55 Latibær 
08.20 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
08.40 Tommi og Jenni 
09.00 Með afa 
09.05 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu 
09.20 Gulla og grænjaxlarnir 
09.30 Rasmus Klumpur og félagar 
09.40 Ævintýraferðin 
09.50 Víkingurinn Vic 
10.05 Ljóti andarunginn og ég 
10.30 Loonatics Unleashed 
11.15 Ben 10 
11.35 iCarly 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 American Idol 
14.30 American Idol 
16.00 Grand Designs 
16.50 60 mínútur 
17.40 Eyjan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Ísland Got Talent 
20.15 Lögreglan
20.45 Shetland  Vandaðir breskir 
sakamálaþættir frá BBC. Þættirnir 
fjalla um lögreglumanninn Jimmy 
Perez sem starfar í afskekktum bæ 
á Hjaltlandseyjum og fær á borð til 
sín afar snúin sakamál. Hvert mál 
er til umfjöllunar í tveimur þáttum. 
21.50 The X-Files
22.35 Shameless 
23.30 60 mínútur 
00.20 The Art of More
01.05 August: Osage County 
03.00 Closed Circuit  Martin og 
Claudia eru lögfræðingar sem starfa 
saman og deila einnig sameigin-
legri fortíð. Þegar þau taka að sér að 
gerast verjendur í réttarhöldum yfir 
alþjóðlegum hryðjuverkamönnum 
þá setja þau sig jafnframt í stórkost-
lega hættu. Með aðalhlutverk fara 
Julia Stiles og Eric Bana.
04.35 In a World … 
06.05 Fréttir

16.10 Comedians 
16.35 Suburgatory 
16.55 First Dates 
17.45 Lip Sync Battle 
18.05 Hell’s Kitchen USA 
18.50 My Dream Home 
19.35 The Amazing Race: All Stars 
20.25 The Cleveland Show 
20.50 Bob’s Burgers
21.15 American Dad  Tíunda teikni-
myndaserían um Stan og fjöl-
skyldu hans frá höfundum Family 
Guy. Stan er útsendari CIA og er 
því alltaf til taks í baráttunni gegn 
ógnum heimsins.
21.45 Brickleberry
22.05 South Park 
22.30 The Mysteries of Laura 
23.15 Vampire Diaries 
23.55 The Cleveland Show 
00.15 Bob’s Burgers 
00.35 American Dad 
01.00 Brickleberry 
01.25 South Park 
01.45 The Mysteries of Laura 
02.30 Vampire Diaries 
03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.10 Ocean’s Thirteen 
10.10 Ferrell Takes the Field 
11.00 Night at the Museum. Battle 
of the Smithsonian 
12.45 Eat Pray Love 
15.05 Ocean’s Thirteen 
17.05 Ferrell Takes the Field 
17.55 Night at the Museum: Battle 
of the Smithsonian
19.40 Eat Pray Love  Rómantísk 
mynd frá 2010 með Juliu Roberts 
sem byggð er á metsölubók 
Elizabeth Gilbert. Þegar Elizabeth 
Gilbert var um þrítugt hafði hún 
allt sem ung nútímakona getur 
óskað sér. Góða vinnu, traustan 
eiginmann og fallegt heimili – en 
einhverra hluta vegna var hún ekki 
hamingjusöm heldur ráðvillt og 
stressuð. 
22.00 Blue Jasmine
23.40 World War Z  Spennumyndin 
World War Z er byggð á sam-
nefndri bók eftir Max Brooks sem 
kom út árið 2006 og var nokkurs 
konar framhald bókar hans frá 
2003, The Zombie Survival Guide. 
World War Z gerist hins vegar 10 
árum síðar þegar uppvakninga-
plágan er orðin svo óviðráðanleg 
að allt útlit er fyrir að baráttan 
við hana, og þar með baráttan 
fyrir lífi manna á Jörðu, sé endan-
lega töpuð, enda eru aðeins 90 
dagar til stefnu. 
01.35 Persecuted 
03.05 Blue Jasmine

07.00 KrakkaRÚV 
10.15 Ævar vísindamaður 
10.45 Árið er - Söngvakeppnin í 30 ár 
11.45 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps
12.00 Reykjavíkurleikarnir  BEINT
13.50 EM í handbolta karla  BEINT
16.00 Táknmálsfréttir 
16.10 EM stofa
16.20 EM í handbolta karla  BEINT
18.20 Vísindahorn Ævars 
18.30 Stundin okkar 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Rætur 
20.20 Stóra sviðið 
21.00 Ófærð 
21.55 Kynlífsfræðingarnir 
22.50 Bangsi 
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
11.45 Dr. Phil 
13.05 Dr. Phil 
13.45 The Tonight Show 
14.25 Bachelor Pad 
15.55 Rules of Engagement 
16.20 The McCarthys 
16.45 Black-ish 
17.10 The Millers 
17.35 Difficult People 
18.00 Baskets 
18.25 Minute To Win It Ísland 
19.15 The Biggest Loser - Ísland 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order: Special Victims 
Unit 
21.45 The Affair 
22.30 The Walking Dead 
23.15 Inside Men 
00.05 Hawaii Five-0 
00.50 Rookie Blue 
01.35 Law & Order: Special Victims 
Unit 
02.20 The Affair 
03.05 The Walking Dead 
03.50 The Late Late Show 
04.30 Pepsi MAX tónlist

18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Friends 
19.00 New Girl 
19.25 Modern Family 
19.45 Viltu vinna milljón? 
20.30 Rita 
21.15 Twenty Four 
22.00 The Night Shift 
22.45 Sisters 
23.30 The 100 
00.15 Viltu vinna milljón? 
00.55 Rita 
01.35 Twenty Four 
02.15 The Night Shift 
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 PGA Tour  
13.05 Inside the PGA Tour  
13.30 European Tour  
18.00 PGA Tour  
23.30 Golfing World 

12.00 Norwich - Liverpool 
13.45 Arsenal - Chelsea 
15.25 Premier League World 
15.55 Crystal Palace - Tottenham 
17.35 Man. City - Everton 
19.20 Wayne Rooney Film 
20.20 WBA - Aston Villa 
22.00 West Ham - Man. City 
23.40 Premier League Review 

08.00 Derby - Man. Utd. 
09.45 Borussia Dortmund - FC 
Ingolstadt
11.25 Chievo - Juventus  BEINT
13.25 Carlisle - Everton  BEINT
15.55 MK Dons - Chelsea  BEINT
17.55 Keflavík - Snæfell
19.25 Real Madrid - Espanyol  BEINT
21.30 Barcelona - Atletico Madrid 
23.10 UFC Fight Night. Johnson vs. 
Bader 
01.10 AC Milan - Inter Milan

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:10
ÍSLAND GOT TALENT
Þriðja sería þessara glæsilegu íslensku sjónvarpsþátta þar 
sem leitað er að hæfileikaríkustu einstaklingum landsins. 
Að þessu sinni mun rapparinn góðkunni Emmsjé Gauti eða 
Gauti Þeyr Másson vera kynnir keppninnar og dómnefnd 
skipa stuðmaðurinn Jakob Frímann Magnússon, söng- og 
leikkonan Ágústa Eva Erlendsdóttir, tónlistarmaðurinn Dr. 
Gunni og fjölmiðlakonan Marta María Jónasdóttir.
 

 | 20:10
LÖGREGLAN
Vandaðir þættir í umsjá Ásgeirs Erlendssonar þar sem 
fjallað verður um nokkrar deildir lögreglunnar og þeim fylgt 
eftir um nokkurra vikna skeið. Eftirminnileg sakamál eru 
rifjuð upp og raunveruleikinn skoðaður sem blasir við 
lögreglumönnum landsins.
       

SKEMMTILEGUR
SUNNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

1. ÞÁTTUR

Í OPINNI DAGSKRÁ!

NÝ ÞÁTTARÖÐ

 | 21:45
THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE
Alríkislögregluparið Mulder og Scully (David Duchovny og 
Gillian Anderson) snúa aftur á skjáinn eftir 14 ár í glænýrri 
seríu af hinum sögulegu spennuþáttum The X-files.
Þessara þátta hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu 
og það verður enginn svikinn.
 

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

07.00 Ofurhundurinn Krypto 
07.25 Skógardýrið Húgó 
07.47 Ævintýraferðin 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
08.45 Gulla og grænjaxlarnir 
08.55 Tommi og Jenni 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Rasmus Klumpur og félagar 
09.55 UKI 
10.00 Ævintýri Tinna 
10.23 Lína Langsokkur 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Ofurhundurinn Krypto 
11.24 Skógardýrið Húgó 
11.46 Ævintýraferðin 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
12.45 Gulla og grænjaxlarnir 
12.55 Tommi og Jenni 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Rasmus Klumpur og félagar 
13.55 UKI 
14.00 Ævintýri Tinna 
14.23 LínaLangsokkur 
14.48 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Ofurhundurinn Krypto 
15.24 Skógardýrið Húgó 
15.46 Ævintýraferðin 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
16.45 Gulla og grænjaxlarnir 
16.55 Tommi og Jenni 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Rasmus Klumpur og félagar 
17.55 UKI 
18.00 Ævintýri Tinna 
18.23 Lína Langsokkur 
18.48 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Undraland Ibba
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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

MONACO TUNGUSÓFI
Stærð: 291X168cm
Verð: 238.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 166.600,-

MOBI TV SKENKUR
Breidd: 195cm
Verð: 109.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 65.400,-

MAXWELL HÆGINDASTÓLL 
Með rafmagnsstillingu og USB tengi
Verð: 119.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 83.300,-

MYNDIR 
Stærð: 100x100cm

ÚTSÖLUVERÐ: 6.930,-

MOBI SKENKUR
Breidd: 205cm
Verð: 129.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 77.400,-

MOBI SÓFABORÐ
Stærð: 120X60cm
Verð: 39.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 23.400,-

NAPOLI TUNGUSÓFI
Stærð: 292X168cm
Verð: 239.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 179.250,-

MAXWELL HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 308X190/155cm
Verð: 265.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 212.000,-

ARLO STÓLL 
ÚTSÖLUVERÐ: 13.520,-

CLARK STÓLL 
ÚTSÖLUVERÐ: 11.830,-

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI 20-50% AFSLÁTTUR
-25%

-25%

-30%

-30%

-30%

- 40%

- 40%

-40%

-20%

-20%-30%

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

JERSEY TUNGUSÓFI
Stærð: 250X165cm
Verð: 177.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 132.750,-



FRAMKOMU- OG
SJÁLFSTYRKINGARNÁMSKEIÐ

ÁTTA VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 2. OG 4. FEBRÚAR

sjálfstyrking - framkoma og líkamsburður - förðun - umhirða húðar og 
hárs - myndataka - tískusýning - fíkniefnafræðsla - leikræn tjáning

Umsjónarkennari námskeiðsins er Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir lögmaður og fyrrverandi 
Ungfrú Heimur, auk fjölmargra gestakennara.

Allir þátttakendur fá Eskimo bol, 
snyrtibuddu með mascara og eyeliner 
frá Maybelline, viðurkenningarskjal og 
10 svarthvítar myndir.

Nánari upplýsingar má finna á www.eskimo.is
smellið á courses.

Verð 25.000. kr.

SKRÁNING ER HAFIN Í SÍMA 
533 4646 EÐA ESKIMO@ESKIMO.IS

       Tónlistarárið   
   gert upp

Úlfur Úlfur

Hlustendaverðlaunin voru afhent í Háskóla-
bíói við hátíðlega athöfn í gær. Mikið var um 

dýrðir en hlustendur Bylgjunnar, FM 957 
og X977 kusu það sem þeim fannst skara 

fram úr á tónlistarsviðinu á síðasta ári.

Glowie

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir í Of Monsters and Men

Páll Óskar Hjálmtýsson

Lag ársins 
Crystals  
Of Monsters and Men

Söngvari ársins
Páll Óskar  
Hjálmtýsson

Söngkona árins 
Nanna Bryndís  
Hilmarsdóttir
Of Monsters and 
Men

Nýliði ársins 
Glowie

Flytjandi ársins 
Dimma

Plata ársins 
Tvær plánetur  
Úlfur Úlfur

Myndband ársins 
See Hell   
Agent Fresco
Leikstjórar: Freyr 
Árnason & Gísli Þór 
Brynjólfsson

Erlenda lag ársins 
Hello  
Adele

Fyrirsætan Gigi Hadid fer með 
hlutverk í fyrsta tónlistarmynd-
bandi Zayns Malik.

Malik sagði skilið við stráka-
hljómsveitina One Direction í 
mars á síðasta ári og hefur nú hafið 
sólóferil. Sögusagnir þess efnis að 
Hadid og Malik séu að slá sér upp 
hafa flogið fjöllum hærra síðan í 
nóvember og hafa nú fengið byr 
undir báða vængi eftir að mynd-
bandið við lagið Pillowtalk kom 
út í gær.

Hadid hefur verið að gera það 
gott sem fyrirsæta vestanhafs en 
hún skaust upp á stjörnuhimin-
inn árið 2014 þegar hún kom fram 
í fyrsta sinn á tískuvikunni og var 
talsvert fyrirferðarmikil á tísku-
pöllunum á síðasta ári. 

Gigi og Zayn 
saman?
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EkkErt EðlilEgt  
við að aðrir brjóti 
mann niður
„Ég byggi þetta ekki á minni reynslu, 
en auðvitað hef ég lent í ýmsu, sem 
hefur kennt mér mikið og gert mig 
sterkari og að þeirri manneskju sem 
ég er í dag.“ Sylvia 
Erla Melsted 
gaf út lagið 
Gone á 
dög-
unum.

radiohEad sækir  
sEcrEt solsticE 
hEim
„Okkar markmið var að 
geta glatt sem flesta,“ 
segir Ósk Gunnarsdóttir, 
kynningarstjóri Secret 
Solstice hátíðarinnar, sem 

uppljóstraði að 
hin heimsfræga 

Radiohead væri 
á leiðinni til 
landsins.

mikil lEynd yfir  
nýju hlutvErki
„Það eina sem ég get sagt er að 
ég er með hlutverk í myndinni og 
verð í Kanada við tökur á mynd-
inni næstu vikur og mánuði.“ 
Jóhannes Haukur Jóhannesson 
leikari hreppti hlutverk stór-
myndinni The 
Solutrean.

ÞEtta Er allt gErt  
mEð hjartanu
„Við Ólafur Darri erum kannski 
ekki líkir, en við erum báðir mjög 
góðir leikarar, svo við erum líkir 
að því leyti.“ Atli Rafn Sigurðarson 
leikari hleypur í skarðið fyrir Ólaf 
Darra í nýrri mynd, 
Reykjavík. 
Þetta er 
fyrsta 
aðalhlut-
verk Atla 
í kvik-
mynd.

Hver man ekki eftir frösunum „Pís 
Of Keik“, „Tönnunum hans afa“ og 
„Passaðu þig á krókódílamann-
inum“ úr kvikmyndinni Veggfóður 
eftir Júlíus Kemp? 

Veggfóður var frumsýnd í Bíó-
borginni við Snorrabraut fyrir 
fullum sal gesta haustið 1992. 

Meðal þeirra sem fóru með hlut-
verk í myndinni voru þau Baltasar 
Kormákur, Steinn Ármann, Ari 
Matthíasson, Flosi Ólafsson heit-
inn, Dóra Takefusa og Ingibjörg 
Stefánsdóttir. Margt hefur drifið 
á daga aðstandenda myndarinnar 
síðan hún var frumsýnd fyrir 

rúmum sextán árum. Margir 
hverjir héldu áfram á 

listasviðinu og aðrir 
héldu í allt aðrar 

áttir.
Á morgun mun 

k ö l t m y n d a -
k l ú b b u r i n n 
Svartir sunnu-
dagar sýna Vegg-
fóður klukkan 

20.00.
„Okkur fannst 

vanta þessa til-
teknu afþreyingar-

sneið í menningarlands-
lag borgarinnar. Síðan 
þá höfum við sýnt um 
það bil 100 kvikmyndir, 

margar þekktar, margar gleymdar 
en allar merkilegar. Ef eitthvað er 
íslenskt költ þá er það Veggfóður. 
Það kom varla annað til greina en 
Veggfóður. Hún ber helstu einkenni 
költmynda. Er rödd síns tíma, full 
af nekt og ofbeldi og fyrst og fremst 
ógleyman legum frösum. Svo er 
myndin líka frábært tímahylki 
hvað varðar tónlistina,“ segir Hug-
leikur Dagsson, einn af stofnendum 
klúbbsins, spenntur fyrir kvöldinu.

Frá því að Svartir sunnudagar 

voru stofnaðir hefur hefðin verið 
sú að fá listamenn til að hanna ný 
plaköt fyrir sýningarnar og í þetta 
sinn fengu þeir félagar til liðs við 
sig tónlistar- og listakonuna Lóu 
Hjálmtýsdóttur.

„Lóa er algjör snillingur hún 
teiknaði sjálfan krókódílamanninn 
á veggspjald Veggfóðurs. Hver man 
ekki eftir frasanum „Passaðu þig á 
krókódílamanninum“? spyr Hug-
leikur og skellir upp úr.
gudrunjona@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@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/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@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

lífið í  
vikunni
23.01.16- 
30.01.16

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

RÝMINGARSALA
 70% AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

VERSLUNIN FLYTUR – ALLT Á AÐ SELJAST

Rúm og dýnur 
í miklu úrvali

Komdu í heimsókn og gerðu góð kaup 

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð, náttborð, 

hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, stakir sófar og stólar, 

dúnsængur, vatnskoddar, skammel, kollar, heilsukoddar, 

rúmgaflar og margt fleira.

veggfóður  
frasakóngur 
íslenskra kvikmynda
Kvikmyndin Veggfóður var frum-
sýnd árið 1992. Fréttablaðið tók 
stöðuna á nokkrum af þeim 
sem fóru með hlutverk í mynd-
inni. Sumir hafa haldið sig við 
leiklistina, á ólíkan máta þó, og 
aðrir fetað annan veg. Veggfóður 
verður sýnd í Bíói Paradís á morgun.

Ari Matthíasson og Ingibjörg Stefánsdóttir í hlutverkum sínum í Veggfóðri.

Hugleikur Dagsson, einn 
af stofnendum költ-

myndaklúbbsins. 

Ég hef að mestu verið í 
veitingarekstri undanfarin 

ár. Ég flutti til Kaupmannahafnar 
2007 og hóf minn veitingaferil þar, 
en áður hafði ég verið meira og 
minna í sjónvarpi síðan ég 
var 15 ára. Þá bæði 
sem þáttastjórnandi 
og umsjónarmaður. 
Þegar ég horfi til 
baka fæ ég 
skemmtilega 
tilfinningu. 
Dóra Takefusa, 
athafnakona

hvar eru þau nú?
Þessa dagana er ég að 
lesa inn á teiknimyndir 

og taka að mér veislustjórn og 
fleira. Það var mikil gæfa yfir 
Veggfóðri. Þegar ég hugsa um 
myndina man ég hvað 
þetta var skemmtilegt 
sumar meðan á 
tökunum stóð.
Steinn Ármann 
Stefánsson, 
leikari

Í dag vinn ég sem 
tölvupóstsendill hjá 

Þjóðleikhúsinu. Ég get viðurkennt 
það að ég hef eiginlega aldrei séð 
myndina þar sem ég komst ekki á 
frumsýninguna vegna 
vinnu og hef ekki 
ennþá náð að horfa á 
hana í heild sinni. 
Hver veit nema ég 
mæti á morgun.
Ari Matthíasson, 
þjóðleikhússtjóri 

Í dag er ég eigandi 
Yoga shala og er alveg á 

kafi í jóga ásamt því að ég er að 
vinna í tónlistinni minni og vera 
mamma. Ég er sátt við það sem ég 
var að gera í myndinni. 
Mér þykir rosalega 
vænt um Veggfóður 
og vænt um þennan 
tíma.
Ingibjörg Stefáns-
dóttir, eigandi 
Yogashala

Um þessar mundir er ég 
að vinna að kvikmyndinni 

Eiðurinn, leikstýra Djöflaeyjunni í 
Þjóðleikhúsinu ásamt fleiri verk-
efnum. Veggfóður var fyrsta myndin 
mín og þetta var alveg 
ótrúlega gaman.
Baltasar Kormákur,  
leikstjóri og leikari

3 0 .  j a n ú a r  2 0 1 6   L a U G a r D a G U r58 L Í f i ð   ∙   f r É T T a B L a ð i ð



Takk fyrir okkur!
Á síðustu 12 mánuðum hafa alls 108 foreldrafélög víðsvegar um landið 
hlýtt á fyrirlesturinn „Ber það sem eftir er – um sexting, hrelliklám og 
netið“. Fræðsluátakið var samstarfsverkefni Vodafone og 
verðlaunahöfundarins Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur. Við þökkum 
Þórdísi Elvu fyrir samstarfið og foreldrunum fyrir að gefa sér tíma til að 
taka þátt í þessari mikilvægu umræðu.

Fyrirlesturinn er nú aðgengilegur á vef Vodafone á slóðinni 
vodafone.is/sexting. Við hvetjum foreldra, forráðamenn og alla sem 
áhuga hafa til að nýta tækifærið og kynna sér málið.

Vodafone
Við tengjum þig



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

Óttars 
Guðmundssonar

Bakþankar

Í byrjun desember barðist hnefa-
leikakappinn Gunnar Nelson 
við brasilískan slagsmálamann. 

Þjóðin fylgdist með Gunnari tapa 
í hrottalegum slag þar sem hann 
varð að þola mörg þung högg. 
Margir létu í ljósi áhyggjur útaf 
heilsufari Gunnars eftir þessa 
útreið. Einhverjir vildu banna 
svona keppnir þar sem þær gætu 
haft heilaskaða í för með sér.

Heilsufar íþróttamanna hefur 
lengi verið til umræðu. Heimur 
nútíma íþrótta er harður og 
hraustasta fólk verður fyrir 
meiðslum. Hálft keppnislið Liver-
pool í fótbolta er þessa daga frá 
keppni vegna tognunar, brota og 
alls konar annarra áverka. Engum 
dettur þó í hug að banna knatt-
spyrnu vegna allra þessara meiddu 
fótboltamanna sem staulast um 
Liverpoolborg á hækjum eða í 
göngugrind.

Ein hættulegasta íþrótt sem ég 
þekki er hestamennska. Ég get án 
umhugsunar nefnt fjórar til fimm 
manneskjur á góðum aldri sem 
duttu af hestbaki og dóu á síðustu 
árum. Ótalinn er sá hópur sem 
slasast alvarlega, lamast og brotnar 
illa á hestbaki. Þrátt fyrir þetta er 
sjaldan rætt um þá hættu sem 
stafar af hestamennsku og enginn 
leggur til bann.

Ég hef stundum velt því fyrir 
mér hvað menn gerðu ef einn 
skákmaður létist annað hvert ár 
við taflborðið, annar lamaðist og 
nokkrir lentu á spítala. Hætt er 
við að yfirvöld krefðust þess að 
skáksambandið gerði grein fyrir 
máli sínu. Þetta væri óásættanlegt 
ástand. Önnur lögmál eru í gildi 
varðandi hestamenn. Grána og 
Sörla er fyrirgefið þótt þeir kasti 
knöpum sínum ofan í sjúkrarúm 
eða yfir í annan heim. Það má alltaf 
selja þá til Þýskalands fyrir góðan 
pening.

Hestamenn í 
hættu staddir
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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