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Nýi  
ráðherrann 
➛22

Eftirminnileg pólitík ➛28 Fjórtán ára stjarna ➛52

Þvílík vika!
Undanfarnir dagar hafa verið fordæmalausir í íslenskum stjórnmálum. Afsögn forsætisráðherra,  

pólítískir afleikir og reiðialda sem skilaði sér í einum stærstu mótmælum sögunnar. 



Veður

Norðaustan 5-13 m/s. Það léttir til á 
Suður- og Vesturlandi, en skýjað og 
dálítil él fyrir norðan og austan. Hiti 
0 til 8 stig yfir daginn, kaldast í inn-
sveitum norðaustanlands.  
sjá síðu 48

Lyklar skipta um hendur

Létt var yfir framsóknarmönnum sem hittust í nokkrum ráðuneytum í gær eftir hrókeringar í ríkisstjórninni. Í forsætisráðuneytinu afhenti Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson Sigurði Inga Jóhannssyni lyklavöldin og í utanríkisráðuneytinu tók Lilja Dögg Alfreðsdóttir við keflinu af Gunnari 
Braga Sveinssyni sem sest í stól sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Fréttablaðið/Ernir

Betri ferð

- vita.is

fyrir betra verð

Verð frá:

69.900 
Á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð 
með einu svefnherbergi á 
Ambar Beach í 7 nætur.

Vorsólin á 
CALPE 

26. apríl

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS

PANAMA-sKjÖLIN  Skattamálaráð-
herra Danmerkur, Karsten Laurit-
zen, boðar fulltrúa danskra banka 
til viðræðna vegna upplýsinga um 
að 300 Danir hið minnsta hafi nýtt 
sér þjónustu lögmannsstofunnar 
Mossack Fonseca í Panama.

Nordea-bankinn í Danmörku og 
Jyske Bank eru meðal þeirra sem 
nefndir eru í Panama-skjölunum 
svonefndu.

Fjármálaeftirlitið í Svíþjóð hefur 
ekki bara hafið rannsókn á stofnun 
Nordea-bankans á aflandsfélögum 
heldur einnig á starfsemi Handels-
banken, SEB og Svedbank. Aðrir 
bankar verða rannsakaðir síðar.

Fyrrgreindir bankar eru nefndir í 
Panama-skjölunum. Nordea-bank-
inn er nefndur í 10 þúsund skipti 
í skjölunum og er meðal þeirra 
banka sem oftast bregður þar fyrir.
– ibs

Ráðherra ræðir 
við bankamenn 
um lekaskjölin

stjórNMáL 80 prósent landsmanna 
vilja að Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokksins, 
segi af sér þingmennsku ef marka 
má skoðanakönnun Félagsvísinda-
stofnunar Háskóla Íslands.

64 prósent vilja að Bjarni Bene-
diktsson segi af sér sem ráðherra og 
60 prósent að Ólöf Nordal innan-
ríkisráðherra geri það einnig.

Bæði Maskína og Félagsvísinda-
stofnun birtu fylgiskannanir í gær.

Í könnun Félagsvísindastofnunar 
mælast Píratar enn með mest fylgi, 
eða 30,9 prósent. Sjálfstæðisflokk-
urinn mælist með 23,3 prósent og 
Vinstri græn með 14,7 prósent.

Framsóknarflokkurinn mælist 
með 12,9 prósent. Samfylkingin með 
9,5 prósent og Björt framtíð með 4,8. 
Aðrir flokkar eru með 3,9 prósent.

Í könnun Maskínu eru Vinstri 
græn hástökkvarar með 20 prósent. 
Píratar eru stærstir með 34,2 prósent 
og Sjálfstæðisflokkur 21,3.

Framsókn mælist með 9,4 pró-
sent, Samfylkingin með 7,2 prósent 
og Björt framtíð með 5,2. Þá kemst 
Viðreisn á blað með 1,2 prósent en 
aðrir flokkar fá 1,5 prósent.

Könnun Maskínu var gerð í gær 
og voru gildir svarendur 2.239 eða 
91,8 prósent. Könnun Félagsvísinda-
stofnunar var gerð 7. og 8. apríl og 
svarendur voru 826 talsins.  – srs

Auka fylgið 
í umrótinu

reyKjAvíK „Ég sá þetta gerast á 
miðvikudag. Ég varð öskureiður og 
hissa. Þetta er óskiljanlegt athæfi,“ 
segir Hjálmar Sveinsson, borgar-
fulltrúi og formaður umhverfis- og 
skipulagsráðs, um niðurrif hundrað 
ára gamals húss á Tryggvagötu 12, 
svokallaðs Exeter-húss.

Um er að ræða hús sem byggt er 
árið 1904 og er friðað. Samkvæmt 
hegningarlögum getur niðurrifið 
varðað allt að þriggja ára fangelsi 
eða sektum ef málsbætur eru.

Hjálmar segir að tafarlaust þurfi 
að endurbyggja húsið í uppruna-
legri mynd. Hins vegar þurfi að 
skoða hvernig það rími við stjórn-
sýsluna.

Mannverk ber ábyrgð á fram-
kvæmdum á reitnum. Ávallt mun 
hafa staðið til að endurbyggja bæði 
Tryggvagötu 10 og 12 í upprunalegri 
mynd en með viðbótum, kjallara 
og aukahæð samkvæmt gildandi 
deiliskipulagi. Veitt var leyfi til að 
rífa hluta hússins til undirbúnings 
endurbóta.

Byggingarfulltrúi borgarinnar, 
Nikulás Úlfar Másson, segist líta 
niðurrifið gífurlega alvarlegum 
augum. Embættið hafi kært það til 
lögreglu.

Nikulás Úlfar kveðst hafa fengið 
SMS um að verið væri að rífa húsið. 
Hann hafi hins vegar ekki séð það 
fyrr en um kvöldið.

„Það tekur stutta stund að rífa 
svona hús með stórvirkum vinnu-
vélum, líklega innan við hálftíma,“ 
segir Nikulás Úlfar sem kveður ekki 
hafa verið hægt að stöðva niður-
rifið nema hafa beinlínis verið á 
staðnum eftir að hafist var handa 
með hinni stórvirku vinnuvél.

„Við vorum hins vegar mættir til 

Niðurrif varðar jafnvel 
þriggja ára fangelsi
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur hefur kært niðurrif svokallaðs Exeter-húss til lög-
reglu. Niðurrifið getur varðað allt að þriggja ára fangelsi. Formaður skipulags-
ráðs vill að húsið verði endurbyggt tafarlaust. Verktakar segja það hafa staðið til.

Ég sá þetta gerast á 
miðvikudag. Ég 

varð öskureiður og hissa. 
Þetta er óskiljanlegt athæfi.

Hjálmar Sveinsson,  
borgarfulltrúi og 
formaður  
umhverfis- og 
skipulagsráðs 
Reykjavíkur

„Þeir fóru langt út fyrir gildandi leyfi,“ segir nikulás Úlfar Másson byggingarfulltrúi 
um niðurrif hússins við tryggvagötu. Fréttablaðið/anton brink

að stöðva framkvæmdir á reitnum 
klukkan tíu mínútur í átta dag-
inn eftir og lokuðum aðkomu að 
honum. Þeir fóru langt út fyrir gild-
andi leyfi og niðurrifið er ólöglegt. 
Þeir segjast hafa talið að þeir væru 
í fullum rétti að rífa húsið. Það væri 
ekkert hægt að eiga við þetta hús,“ 
útskýrir byggingarfulltrúinn.

Á Norðurlöndum eru víða harðar 
refsingar við brotum sem þessum.

Í Noregi þekkist að menn séu 
sviptir byggingarleyfi ævilangt og 
þá eiga menn yfir höfði sér fang-
elsisvist.

Það mun á endanum verða bygg-
ingarfulltrúi sem tekur ákvörðun 
um aðgerðir.  
kristjanabjorg@frettabladid.is

VG virðast í forgrunni en Samfylkingin 
ekki í fókus. Fréttablaðið/VilhElM

80% 
vilja afsögn Sigmundar.
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w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

1956 - 2016

ÁRA
Húsasmiðjan fagnar
60 ára afmæli

Ókeypis ís í Skútuvogi
kl. 13-16 laugardag

Trampolín með öryggisneti
12 fet/3,66 m, 6 fætur með öryggisneti
3900557

30%
afsláttur

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

29.990kr
42.990 GRILL

MIKIÐ ÚRVAL!Broil King Royal 320
3 ryðfríir brennarar: 8,8 kW/h 
Grillgrind úr pottjárni
Grillflötur: 38 x 67 cm
3000604

49.990kr
59.990

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ
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599kr
999 kr

Vorerika

40%
afsláttur

VORIÐ ER 
KOMIÐ

Háþrýstidæla Nilfisk
105 bör, 440 l/klst
5254249

12.995kr

16.595

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

21%
afsláttur

1.458kr

2.429

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Malarskófla 
Union
5082510

40%
afsláttur

Rafmagnshekkklippa
520W, 46 cm blað, 
klippigeta 16 mm
5083756

6.495kr

34.900kr
Author Bello 16”
Reiðhjól 16” ál 6061 grind. 
Tektro bremsur 855. 
3901304

Author Trophy 26”
19” Grind úr álblöndu 6061. 
Skipting 18 gírar Shimano Revoshift.
3901306

Greinaklippur
54 cm
5084738

25%
afsláttur

2.609kr

3.479

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Gasgrill
Outback Omega 100. 
2ja brennara. Grillflötur: 
50x36 cm
3000226

20%
afsláttur

15.900kr
19.900

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

39.900kr

EVRÓPSKT GÆÐAMERKI - REIÐHJÓL FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MIKIÐ ÚRVAL - FRÁBÆRT VERÐ!

30%
afsláttur

vorlaukar

Sjáðu öll 
tilboðin í 

Húsasmiðju-

blaðinu



Tölur vikunnar 03.04.2016 – 09.04.2016

mættu á 

3 sushi 
veitingastaðir eru 
á meðal þeirra tíu 

vinsælustu á  
Íslandi.

38%  
er hægt að  

spara að meðaltali  
við kaup á hlaupa- 

skóm með 
kaupum á netinu.

646  
milljarðar voru heildarútgjöld 
ríkisins árið 2015.

244  
starfsmenn hafa bæst við hjá 
Reykjavíkurborg frá því árið 2010.

frá Sýrlandi 
hafa 
fengið 
hæli á 
Íslandi.

39.000  
 

A
22.000 manns  

mótmælafund  
á Austurvelli á mánudag.

50  
flóttAmenn 

tonnum 
var bætt við 
kolmunnakvóta 
Íslendinga í 
vikunni – af 
því að aðrir of-
veiða tegundina.

INNIHALDSEFNI: 
L-tryptófan, sítrónumelissa, lindarblóm, 
hafrar, B-vítamín, magnesíum

LUNAMINO

Melatónín er myndað  
úr tryptófani

NÝTT 
BÆTIEFNI 

FYRIR 
SVEFN

Er erfitt að sofna?

SÖLUSTAÐIR: Flest apótek og heilsubúðir

ferðaþjónusTa Vel sækist að fjár-
magna göngubrú yfir Markarfljót 
við Húsadal í Þórsmörk, sem verður 
158 metra löng fullbyggð. Brúin 
gerir eitt af vinsælustu ferðamanna-
svæðum landsins aðgengilegra en 
einnig öruggara, segir í frétt Skóg-
ræktar ríkisins.

Markmiðið með smíði göngubrú-
ar yfir Markarfljót við Húsadal er að 
auka öryggi og aðgengi að einum af 
vinsælustu ferðamannastöðum á 
landinu, segir í fréttinni og jafn-
framt að með aðkomu frá Emstru-
leið verður til ný aðkoma að Þórs-
mörk sem gerir fleirum kleift að 
njóta útivistar í Þórsmörk.

Með göngubrú yfir Markarfljót 
við Húsadal verður til örugg og 
fljótleg rýmingar- og flóttaleið ef 
miklir vatnavextir verða í öðrum 
ám á svæðinu.

Með göngubrúnni opnast einn-
ig nýjar gönguleiðir fyrir lengri 
og skemmri ferðir um þetta fjöl-
breytta landsvæði með tengingu við 
Tindfjallasvæðið sem og inn með 

Markar fljótsgljúfrum að vestan-
verðu. Með því móti dreifist vaxandi 
ferðamennska betur.

Fjárveitingar sem tryggðar hafa 
verið til verkefnisins eru alls 84 
milljónir króna. Heildarkostnaður 

við undirbúning og smíði brúar-
innar er áætlaður um 220 milljónir 
króna. Framkvæmdir hafa því enn 
ekki verið fjármagnaðar að fullu og 
þar með er ekki ljóst hvenær smíði 
brúarinnar hefst. – shá

Markarfljótsbrú kostar 220 milljónir

sTjórnmál Báðar tillögur stjórnar-
andstöðunnar um vantraust og 
þingrof voru felldar á Alþingi í gær.

Vantrauststillögur hafa verið 
bornar upp nokkrum sinnum á 
lýðveldiss tímanum en í gær var 
sögulegur dagur þar sem vantrausts-
tillaga var í fyrsta sinn borin upp á 
ríkisstjórn sem hafði setið í einungis 
einn dag.

Vantrauststillaga á hendur ríkis-
stjórn Sigurðar Inga Jóhannssonar 
var felld með 38 atkvæðum gegn 25 
en allir þingmenn stjórnarflokk-
anna kusu gegn henni.

Tillaga um þingrof féll með 37 
atkvæðum gegn 26. Unnur Brá 
Konráðsdóttir, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, kaus með tillögu 
um þingrof.

„Ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn 
sem og þjóðin öll hafi hag af því að 
fara í kosningar,“ sagði Unnur Brá. 
Það væri hollt fyrir lýðræðið og 
þjóðfélagið í heild.

„Þegar verða mikil átök í póli-
tíkinni eins og hafa orðið nú vegna 
þessara atburða sem orðið hafa í 
vikunni, líka vegna þess sem gerð-
ist þegar þjóðin felldi Icesave-lögin 
á sínum tíma, þá á þingið að skoða 
hug sinn og sjá hvort það sé ekki rétt 
að kjósa. Við erum ekki hrædd við 
kosningar. Þess vegna styð ég það 
að við förum í kosningar og segi já,“ 
sagði Unnur Brá og uppskar lófatak 
stjórnarandstæðinga.

Margi spáðu að Vigdís Hauks-
dóttir, þingmaður Framsóknar-
flokksins, myndi venda kvæði sínu 
í kross en svo varð ekki, hún kaus 
bæði gegn vantrausti og þingrofi. 
Fólk vísaði í stuðning hennar við til-
lögu þáverandi forsætisráðherra um 
þingrof en hún féllst á samkomulag 

Stóðst vantraust á fyrsta degi 
sem forsætisráðherra Íslands
Tillaga um þingrof og kosningar var felld á Alþingi í gær. Einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins kaus með 
þingrofi. Stjórnarandstaðan spyr hvers vegna dagsetning fyrir kosningar í haust sé ekki komin fram.

Sigurður Ingi Jóhannsson settist í fyrsta sinn innst á ráðherrabekkinn í morgun, á 
stól forsætisráðherra. fréttAblAðIð/Anton brInk

um nýja ríkisstjórn og haustkosn-
ingar.

„Hér er fulltrúalýðræði í þinginu 
og í Framsóknarflokknum, enda 
sagði ég í kjölfarið að ég myndi ekki 
standa að tillögu stjórnarandstöð-
unnar um þingrof enda finnst mér 
hún ekki tæk stjórnskipulega séð,“ 
sagði Vigdís.

Þingmenn stjórnarandstöðunnar 
voru síður en svo sáttir við afstöðu 
stjórnarþingmanna og margir gáfu 
lítið fyrir loforð um kosningar í 
haust.

„Hér virðast þingmenn úr stjórn-
armeirihlutanum ætla að fella til-
lögu um kosningar þrátt fyrir að 
maður heyrir úr herbúðum þeirra 
að þeir séu fylgjandi því og óhrædd-

ir við þær,“ sagði Katrín Júlíusdóttir, 
þingmaður Samfylkingarinnar. „Ég 
spyr: Hvers vegna eru menn ekki 
búnir að gefa út dagsetningu um 
kosningar í haust? Þetta þarf að 
skýra. Önnur af breytingunum sem 
menn lofuðu hér voru kosningar 
fyrr. Hvað eru menn hræddir við? 
Kjósendur?“

Þá gerði Maskína könnun 
sem leiddi í ljós að 50,7 prósent 
aðspurðra vilja alþingiskosningar 
í vor. 25,6 prósent vilja kosningar 
í haust en 23,3 prósent vorið 2017. 
Mikill munur var á afstöðu stuðn-
ingsmanna stjórnarflokkanna og 
stjórnarandstöðunnar en þeir fyrr-
nefndu vildu heldur halda kosn-
ingar seinna. stefanrafn@frettabladid.is

Ég tel að Sjálfstæðis-
flokkurinn sem og 

þjóðin öll hafi hag af því að 
fara í kosningar. Við erum 
ekki hrædd við kosningar. 
Þess vegna styð 
ég það að við 
förum í 
kosningar og 
segi já. 
Unnur Brá  
Konráðsdóttir  
þingmaður Sjálfstæðisflokksins

✿   Hvenær viltu að kosið 
verði næst til Alþingis?*

50
,7

%

25
,6

%

23,3%
0,5%

*Heildarfjöldi svarenda var 2.438. Gildir 
svarendur voru 98,9%. Svara ekki 1,1%.

n Vor 2016   n Haust 2016   
n Vor 2017   n Á öðrum tíma: 0,5%

ný göngubrú yfir markarfljót – séð úr norðaustri. 
mynd/StudIo GrAndA/eflA verkfræðIStofA

Jóhannes Kr. Kristjánsson 
ritstjóri Reykjavik Media  
varpaði kastljósi Íslendinga og alls 
heimsins að siðferði valdamesta 
fólks Íslands þegar hann tók viðtal 
við Sigmund Davíð Gunnlaugs-
son, þáverandi forsætisráðherra, 
um tengsl hans við aflandsfélag 
á Tortóla. Viðtalið tók Jóhannes í 
samvinnu við sænska fréttaskýr-
ingaþáttinn Uppdrag granskning 
og alþjóðasamtök 
rannsóknarblaða-
manna vegna upp-
lýsinga í Panama-
skjölunum 
svokölluðu.

Sigmundur 
Davíð  
Gunnlaugsson 
formaður Framsóknarflokksins 
baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti 
sitt á fimmtudaginn. Ríkisstjórnar-
samstarfið hafði hangið á bláþræði 
í kjölfar afhjúpana í Kastljósi síðast-
liðinn sunnudag um aflandsfélag 
Sigmundar og eiginkonu hans á 
Tortóla. Viðtalið við Sigmund auk 
tengsla hans við aflandsfélagið vakti 
heimsathygli. 
Fjöldi erlendra 
fréttamanna 
kom til landsins 
vegna málsins og 
Íslendingar efndu 
til fjöldamótmæla.

Jóhanna Ruth 
sigurvegari Ísland Got Talent 
varð 10 milljónum króna ríkari 
þegar hún sigraði í Ísland Got 
Talent. Söng Jóhanna Tinu Turner-
lagið Simply he best með miklum 
tilþrifum. Dómarar voru Dr. 
Gunni, Jakob Frímann Magnús-
son, Ágústa Eva 
Erlendsdóttir 
og Marta María 
Jónasdóttir. Áttu 
þau sinn þátt í að 
skemmta áhorf-
endum.

Þrjú í fréttum 
Afhjúpun, 
afsögn og talent
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Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

Kia Sorento Arctic Edition frumsýndur í dag frá 12–16

Fagnaðu vorinu með Kia, Arctic Trucks, Veiðihorninu og GÁP

Br
an

de
nb

ur
g

Útivistarsýning 
Kia í Öskju

Arctic Edition er ný og breytt útfærsla af Kia Sorento sem er tilvalin í útivistina, veiðina og ferðalögin. 

Komdu á sýningu í Öskju í dag, laugardag og kynntu þér þennan magnaða jeppa. Við sýnum einnig 

aðra bíla úr Kia fjölskyldunni auk þess sem Arctic Trucks sýna buggy bíl og torfæruhjól frá Yamaha, 

Veiðihornið kynnir vortilboð og nýjar veiðivörur frá Sage og Simms, og fjallahjól frá GÁP verða 

á staðnum. Það verður vor í lofti, komdu og njóttu þess með okkur.

Kia Sorento Arctic Edition bíður þín í Öskju. Komdu og reynsluaktu.

Kia er áreiðanlegasti bílaframleiðandinn
skv. þýska fagtímaritinu Auto Bild.

Kia Sorento Arctic Edition — 32" breyttur, 

24 cm veghæð, 200 hestöfl, tveggja tonna 

dráttargeta, fáanlegur sjö manna.

Verð frá 7.990.777 kr. 



Viðskipti Fjárfest hefur verið í Plain 
Vanilla fyrir rúmlega fjörutíu millj-
ónir dollara, um fimm milljarða 
króna, frá stofnun þess árið 2011. 
Fyrirtækið, sem framleiðir leikinn 
QuizUp, stefnir að því að skila hagn-
aði í fyrsta sinn í lok árs.

Þetta kom fram á ársfundi leikja-
framleiðenda, IGI – Icelandic Game 
Industry, á þriðjudaginn.

Gríðarleg gróska er hjá leikja-
framleiðendum á Íslandi. Í dag 
starfa átján leikjaframleiðslufyrir-
tæki á landinu, þar af tilheyra þrett-
án IGI.

Fram kom á fundinum að 95 
prósent tekna leikjaframleiðenda 
koma að utan. Uppsöfnuð velta 
tölvuleikjaiðnaðarins á Íslandi á 
árabilinu 2008 til 2015 er 67,8 millj-
arðar króna og hefur meðalvöxtur 
iðnaðarins verið átján prósent á ári.

Á mánudaginn lagði Bjarni Bene-
diktsson fjármálaráðherra fram 
frumvarp til laga þar sem komið 
er til móts við margar af tillögum 
samtakanna. Með því vill IGI auka 
samkeppnishæfni íslensks leikja-
iðnaðar.

Þorsteinn Baldur Friðriksson, for-
stjóri Plain Vanilla Games, greindi á 
fundinum frá stefnubreytingum hjá 
fyrirtækinu. Hann sagði að áður fyrr 

hefði verið mjög auðvelt að sækja 
fjármagn inn í fyrirtækið en nú geri 
fjárfestar þá kröfu að fyrirtækið leggi 
upp úr auknum tekjum og stefni að 
því að skila hagnaði.

„Það er orðin tíðarandabreyting 
í fjárfestingarumhverfinu í Kísil-
dalnum, þar sem við fáum langmest 
af okkar fjármagni,“ sagði Þorsteinn.

Að sögn Þorsteins hafa tekjur  
farið langt fram úr áætlunum frá árs-
byrjun. Auk þess séu enn að bætast 

við fjörutíu þúsund nýir notendur 
á dag. Nú sé yfir fjörutíu milljónir 
skráðir notendur.

Þróun hófst á QuizUp-sjónvarps-
þætti í samstarfi við NBC í fyrra og 
verður þátturinn sýndur í haust. 
„Það er búið að selja sýningarréttinn 
til ýmissa landa, meðal annars Bret-
lands, en hann verður frumsýndur 
í Bandaríkjunum,“ segir Þorsteinn 
Baldur Friðriksson, forstjóri Plain 
Vanilla Games. saeunn@frettabladid.is

Fimm milljarðar króna 
í Plain Vanilla frá 2011
Gríðarleg gróska ríkir hjá leikjaframleiðendum á Íslandi. Forstjóri Plain Vanilla 
segir tíðarandabreytingu í fjárfestingarumhverfinu í Kísildal; meiri áhersla sé nú 
lögð á tekjur og hagnað. Notendur Plain Vanilla eru 40 milljónir og fjölgar ört.

Þorsteinn B. Friðriksson greindi frá stefnubreytingum hjá Plain Vanilla á fundinum. 
Mynd/Odd SteFán

Frá kr.
85.900
m/morgunmat

MADEIRA
SÉRTILBOÐ

Frá kr. 109.900
m/morgunverð innif. 
Netverð á mann frá 
kr. 109.900 m.v. 2 í 
herbergi.
24. apríl í 10 nætur.

Hotel 
Girassol
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ALBIR
SÉRTILBOÐ

Frá kr. 85.900
m/morgunverð innif.  
Netverð á mann frá 
kr. 85.900 m.v. 2 í 
herbergi.
16. apríl í 7 nætur.

Hotel Kaktus 
Albir

BENIDORM
SÉRTILBOÐ

Frá kr. 85.900
m/hálft fæði innifalið 
Netverð á mann frá 
kr. 85.900 m.v. 2 í 
herbergi.
 23. apríl í 7 nætur.

Hotel 
Deloix

FY
RI

R2 1 
& SÉRTILBOÐ

BÓKAÐU SÓL
Í VOR
COSTA DEL SOL

SÉRTILBOÐ

Frá kr. 124.900
m/ekkert fæði innif. 
Netverð á mann frá 
kr. 124.900 m.v. 2 í 
stúdíó.
13. apríl í 11 nætur.

Aparthotel 
Aguamarina

TENERIFE
2FYRIR1

Frá kr. 106.500
m/hálft fæði innifalið 
Netverð á mann frá 
kr. 106.500 m.v. 2 í 
herbergi.
18. apríl í 9 nætur.

Hotel 
Jacaranda

Úti og inni

Ekki var sett upp grindverk framan við Alþingishúsið í gær eins og dagana þar á undan þegar boðað var til 
mótmæla þar. Lögregla áætlar að um fimm hundruð mótmælendur hafi verið við húsið þegar innandyra var 
rætt um tillögur um þingrof og vantraust á ríkisstjórnina. FréttaBlaðið/antOn Brink
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Verð frá aðeins

2.290.000 kr.

ŠKODA Fabia býr yfir ótal kostum, en fögur orð og fyrirheit koma ekki í staðinn fyrir persónulega 

reynslu. Því langar okkur að lána þér Fabiu í sólarhring. Komdu við hjá okkur eða sendu póst 

á skoda@hekla.is og fáðu nýja ŠKODA Fabiu til reynslu í 24 tíma. Hlökkum til að sjá þig.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði www.skoda.is

Prófaðu Fabiu
í sólarhring



ÁRSFUNDUR LANDSVIRKJUNAR 2016
Hilton Reykjavík Nordica 
Fimmtudaginn 14. apríl kl. 14

• Bjarni Benediktsson fjármála- og efnahagsráðherra 
 Ávarp

• Jónas Þór Guðmundsson stjórnarformaður Landsvirkjunar 
 Ávarp

• Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar  
 Ragna Árnadóttir aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar 
 Auðlind fylgir ábyrgð  

• Edda Hermannsdóttir stjórnar umræðum að fundi loknum 

Auðlind  
fylgir ábyrgð
Ársfundur Landsvirkjunar verður haldinn á Hilton Reykjavík 
Nordica fimmtudaginn 14. apríl kl. 14-16. Þar kynnum við 
fjárhag og framtíðaráætlanir fyrirtækisins og hvetjum 
til opinnar umræðu um þau tækifæri og áskoranir sem 
framundan eru. Bein útsending verður frá fundinum á 
landsvirkjun.is. 

Allir velkomnir 
Skráning á www.landsvirkjun.is

Icetrack ehf. Sími 773 4334
mtdekk@mtdekk.is

www.mtdekk.is

TILBOÐ 

TA K M A R K A Ð M A G N
KR. 139.900

4x JEPPADEKK 265/70R17
MICKEY THOMPSON STZ 

175.600

Viðskipti Fjármálaeftirlitið (FME) 
hefur sent íslensku viðskiptabönk
unum erindi þar sem óskað er eftir 
upplýsingum um hvort þeir bjóði 
þjónustu þar sem viðskiptavinir eru 
aðstoðaðir við að koma fjármunum 
fyrir í aflandsfélögum.

Í svari FME við eftirgrennslan 
blaðsins kemur fram að stofnunin 
geti ekki upplýst um einstaka eftir
litsskylda aðila, en hafi enga ástæðu 
til að ætla að fjármálastofnanir hér 
hafi gengið fram með þeim hætti.

Breska fjármálaeftirlitið (Financi
al Conduct Authority, FCA) hefur 
einnig brugðist við, að því er fram 
kemur á fréttavef The Guardian í 
gær og gefið bönkum og fjármála
fyrirtækjum þar í landi vikufrest til 
að afhenda öll gögn um viðskipti 
þeirra við panamísku lögfræðistof
una Mossack Fonseca, en á sunnu
dag var tekið að birta upplýsingar úr 
skjölum sem láku frá stofunni.

Í svari stóru bankanna þriggja til 
Markaðarins á miðvikudag kemur 
fram að frá því þeir voru stofnaðir 
haustið 2008 hafi þeir ekki aðstoðað 
einstaklinga eða lögaðila við að 
stofna reikninga eða félög á aflands
svæðum.

Jón Þór Sturluson, aðstoðarfor
stjóri FME, sem í gær var á ferða
lagi erlendis, sagði í viðtali við RÚV 

á fimmtudag að auk þess að kalla 
eftir svörum frá bönkunum muni 
stofnunin grennslast fyrir um inni
hald Panamaskjalanna. Fjármála
stofnunum sé skylt, að viðlögðum 
refsingum, að greina FME satt og 
rétt frá, en einnig verði fylgst með 
því  hvort eitthvað úr gagnalekanum 
eigi við um íslensk fjármálafyrir
tæki.

Gagnalekanum hefur verið lýst 

sem einhverjum umfangsmesta 
gagnaleka sem upp hefur komið í 
heiminum, en um er að ræða 11,5 
milljónir skjala sem tengjast leyni
reikningum og félögum í eigu auð
manna, stjórnmálamanna og fólks 
með tengsl við skipulagða glæpa
starfsemi víða um heim.

Fram hefur komið að í gögnum 
þeim sem láku frá panamísku lög
fræðistofunni Mossack Fonseca, 

sé að finna upplýsingar um 800 
aflands félög í eigu um 600 einstak
linga eða lögaðila hér á landi.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
lét í vikunni af starfi forsætisráð
herra vegna uppljóstrana úr gögn
unum, en í þeim er einnig að finna 
félög sem tengjast Bjarna Benedikts
syni fjármálaráðherra og Ólöfu Nor
dal innanríkisráðherra.
olikr@frettabladid.is

FME fylgist með lekanum og 
sendir bönkunum fyrirspurn
Fjármálaeftirlitið (FME) segir ekki sérstaka ástæðu til að ætla að íslenskir viðskiptabankar aðstoði við-
skiptavini við að koma fé í skattaskjól. Bankarnir hafa fengið fyrirspurn. Þeir segjast ekki í slíkri starfsemi. 

Fjármálaeftirlitið er í háhýsinu við Katrínartún 2 í Reykjavík. FRéttablaðið/GVa

Jón Þór Sturluson,  
aðstoðarforstjóri FME

Íslenskir bankar segjast 
ekki hafa aðstoðað við 
stofnun aflandsfélaga eftir 
hrunið haustið 2008.
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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.

Ford Fiesta er nýi besti vinur þinn: Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenu lág fyrir bensínvél. Beinskiptur Fiesta fær frítt í 
stæði í miðborg Reykjavíkur. Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því 
mjög fljótur að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!  Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.  Ford Fiesta, EcoBoost 
bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.  Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður 
getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR FORD FIESTA
Ford Fiesta er mest seldi smábíll Evrópu. Það kemur ekki á óvart því 
útlitið er rennilegt og staðalbúnaðurinn glæsilegur. 

Hann höfðar jafnt til þeirra sem kunna að meta framúrskarandi aksturs-
ánægju og þeirra sem velja sparneytni og öryggi.

Fiesta er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur 
verið valin vél ársins (e. International Engine of the Year), þrjú ár í röð. Upplifðu frábæra 

aksturseiginleika Ford Fiesta, 
mest selda smábíls Evrópu  
- komdu og prófaðu

Ford Fiesta er mest seldi  
smábíll Evrópu 

FORD FIESTA 

FR
Á 2.390.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 2.740.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

Allir sem reynsluaka nýjum Ford hjá Brimborg í apríl fara í pott og geta haft 
heppnina með sér. Heppinn þátttakandi verður svo dreginn út 2. maí.

Einnig verða tveir aukavinningar frá WOW air að verðmæti  100.000 kr. dregnir út.

Ferðafjör Ford Reynsluaktu nýjum Ford og þú gætir  
unnið 300.000 kr. gjafabréf frá WOW air.

Ford_Fiesta_wow_5x38_20160322_END.indd   1 22.3.2016   16:23:59



SÁÁ fasteignir óska eftir tilboðum í uppsteypu og utanhúss- 
frágang vegna viðbyggingar við Vík á Kjalarnesi. Verkið nær 
til að gera viðbyggingar fullfrágengnar að utan og fokheldar 
að innan.

Stærð viðbygginga er samtals 2.663 m2. 
Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 17. janúar 2017.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins. Lykilorð

að útboðsgögnum veitir Sverrir Helgi Gunnarsson sverrir@thg.is.

Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk frá kl. 13.00,

þriðjudaginn 12.apríl n.k. á skrifstofu THG Arkitekta, Faxafeni 9,

108 Reykjavík. Tilboð verða opnuð á skrifstofu SÁÁ fasteigna,

Efstaleiti 7, 103 Reykjavík, föstudaginn 29.apríl nk. kl. 14.00

að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Uppsteypa og utanhússfrágangur

Helstu magntölur
Mót 
Steinsteypa
Forsteyptar einingar
Bendistál
Utanhússklæðning
 

4.845 m2

1.100 m3 
1.400 m2

90.000 kg
1.140 m2

SÁÁ fasteignir
Efstaleiti 7
103 Reykjavík
Sími: 530 7600
saa@saa.is
www.saa.is

VÍK, Kjalarnesi
  - útboð

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Nichole Leigh Mosty

Hjálmar Sveinsson

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur 
fyrir spennandi umræðufundi um fjölmenningu og skipu-
lag á Kjarvalsstöðum 12. apríl klukkan 20. Fundurinn er í 
röðinni, Borgin, heimkynni okkar, og er markmiðið að 
færa umræðu um skipulags- og umhverfismál í vítt og 
breitt samhengi.
 
Eitt af leiðarljósum Reykjavíkurborgar er að reykvískt sam- 
félag fái notið fjölbreytni í mannlífi og menningu þar 
sem þekking, víðsýni, jafnrétti og gagnkvæm virðing 
einkenni samskipti fólks óháð uppruna. Hvernig birtist 
fjölmenningarborgin í málaflokkum umhverfis og skipu-
lags? Hvernig má skapa borg sátta og samlyndis?
 
Frummælendur eru Hjálmar Sveinsson, formaður um- 
hverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, Sabine 
Leskopf þýðandi, Pawel Bartoszek stærðfræðingur og 
Nichole Leigh Mosty leikskólastjóri. Þau munu flytja 
stutt erindi og ræða síðan um efnið. Eftir það verður 
opnað fyrir almennar umræður.

 
Allir velkomnir, kaffi á könnunni og stemning 
á kaffihúsinu Kjarvalsstöðum.

www.reykjavik.is og reykjavik.is/en/events

Sabine Leskopf

Pawel Bartoszek

Fjölmenning í Reykjavík
í ljósi umhverfis og skipulags
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Kjarvalsstaðir þriðjudaginn 12. apríl kl. 20

ReykjavíkuRboRg „Mælingarbíll 
verður á ferðinni næstu sex nætur 
og ekur hann samtals 250 kílómetra 
leið um götur borgarinnar,“ segir í 
frétt á vef Reykjavíkurborgar um 
mælingar á götulýsingu.

„Bíllinn fer á aðeins 10 kílómetra 
hraða og eru því vegfarendur beðnir 
um að sýna aðgát og skilning ef 
hann verður á vegi þeirra,“ segir í 
fréttinni. „Gögnum verður safnað í 
öllum hverfum borgarinnar. Mæld-

ur er ljósstyrkur, ljómi og jafnleiki, 
en það er hlutfall milli minnsta og 
mesta ljósstyrks á götu.“

Úttektin er sögð undirbúningur 
að endurnýjun götulýsingar í 
Reykjavík. „Við fáum með þessum 
mælingum samanburð við lýsingu 
í öðrum borgum, en því hefur stund-
um verið haldið fram að borgin sé 
yfirlýst,“ er haft eftir Guðjóni L. 
Sigurðssyni, lýsingarhönnuði hjá 
Verkís. - gar

Mæla lýsingu í Reykjavík

viðskipti  Eftir að greint var frá því á 
miðvikudaginn að David Cameron, 
forsætisráðherra Bretlands, hefði átt 
hlut í aflandsfélagi föður síns hefur 
verið kallað eftir því að hann segi af 
sér.

David Cameron átti ásamt eigin-
konu sinni fimm þúsund hluti á 
árunum 1997 til 2010 í Blairmore 
Holdings Inc., félagi á Bahama-
eyjum sem faðir hans heitinn Ian 
stofnaði. Félagið gerði Ian Came-
ron kleift að forðast skattgreiðslur 
á Bretlandseyjum.

Cameron seldi sinn hlut með 
hagnaði fjórum mánuðum áður en 
hann tók við forsætisráðherraemb-
ætti. Forsætisráðherrann ítrekaði að 
hagnaður félagsins hefði ávallt verið 
gefinn upp til skatts. Í viðtali við ITV 
á miðvikudaginn sagði hann:

„Ég held að mjög mikið af gagn-
rýninni sé byggt á röngum forsend-
um, sem er að Blairmore hafi verið 
sett upp til þess að komast hjá því 
að greiða skatta. Það er ekki rétt. 

Félagið var sett upp eftir að gjald-
miðilslög tóku gildi svo að fólk sem 
vildi fjárfesta í fyrirtækjum sem not-
uðu Bandaríkjadal gætu gert það.“ 

Samfélagsmiðlar loguðu í gær 
undir myllumerkinu #resign-
cameron. Cameron hefur verið 
gagnrýndur fyrir hræsni með því 
að hafa á síðastliðnum árum gagn-
rýnt harðlega Breta sem forðuðust 
skatta og hvatt fyrirtæki og einstak-
linga til að greiða alla sína skatta í 
Bretlandi.

Bent hefur verið á í umræðunni  
ytra að Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, forsætisráðherra Íslands, 
hafi sagt af sér vegna sinna tengsla 
við aflandsfélag í skattaskjóli.

Óvíst er hvort Cameron segi af 
sér vegna málsins. Hins vegar hefur 
stuðningur við hann samkvæmt 
skoðunakönnunum ekki verið 
minni síðan í júlí 2013. Einungis 34 
prósent aðspurðra sögðu Cameron 
standa sig vel sem forsætisráðherra.
saeunn@frettabladid.is

Vilja Cameron 
úr embættinu
Samfélagsmiðlar loga eftir að upp komst að David 
Cameron, forsætisráðherra Bretlands, hefði hagnast 
á hlut sínum í félagi í skattaskjóli. Cameron segir 
málflutning gagnrýnenda byggðan á misskilningi.

Afsögn Sigmundar Davíðs setur þrýsting á David Cameron. FréttAblAðið/SteFán

Götulýsing í borgartúni. FréttAblAðið/VAlli
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GRANDA

RÝMINGAR-
SALA Í ELKO GRANDA
9.-13. APRÍL – OPNUM KL. 10 Í DAG

VERSLUNIN LOKAR TÍMABUNDIÐ
RÝMUM FYRIR NÝRRI 

OG ENDURBÆTTRI VERSLUN

ELKO Granda – Fiskislóð 15 – 101 Reykjavík – Opnunartími: Mán-Fös 8-19 | Lau 10-18 | Sun 11-17

*Afsláttur er aðeins á vörum sem eru í verslun í ELKO Granda

ALLAR VÖRUR Á AFSLÆTTI*

ALLT Á AÐ SELJAST!
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Stjórnmálamenn þessa lands eru eins og portkon
ur. Íslenskur almenningur er Salómon konungur. 
Það er komið að okkur að fella yfir þeim dóm.

Salómon konungur var þriðji konungur hins sam
einaða Ísraelsríkis. Hann fæddist í Jerúsalem kringum 
árið 1000 f.Kr. Salómon var annálaður fyrir visku. 
Toppi ráðsnilldar hans var náð þegar heimsóttu hann 
tvær portkonur eins og segir frá í einni þekktustu 
dæmisögu Biblíunnar. Með sér höfðu konurnar nýfætt 
barn. Báðar sögðust þær vera móðir barnsins. Vildu 
þær að kóngur leysti úr ágreiningi þeirra.

Kóngsi var ekki lengi að láta sér detta í hug lausn 
á vandanum. „Færið mér sverð,“ skipaði hann. Hann 
hugðist höggva barnið í sundur og skipta því jafnt 
á milli kvennanna. Annarri konunni leist vel á þau 
áform. Hin hrópaði hins vegar upp yfir sig og bað 
Salómon að leggja frá sér sverðið, sú fyrri mætti halda 
barninu heilu. Var öllum ljóst hvor kvennanna var 
móðir barnsins.

Strútur í jakkafötum
Hringavitleysa vikunnar sem leiddi til þess að for
sætisráðherra landsins sagði af sér var eins og súrreal
ísk martröð samin af David Lynch og Satan. Eins og 
strútur í jakkafötum skiptist Sigmundur Davíð á að 
stinga höfðinu í sandinn og berja því við stein. Ringl
aður reikaði hann um hinn pólitíska leikvang eins og 
óskilgetið afkvæmi klaufabárðanna, Darth Vaders og 
Óða hattarans, taldi sig Neró endurborinn og hótaði 
að brenna pleisið til grunna meðan hann spilaði 
sturtustefið úr Psycho á falska fiðlu.

Sigmundur Davíð er portkonan í Biblíusögunni sem 
vildi að barnið yrði brytjað í tvennt. Ef hann fengi ekki 
að halda því skyldi enginn fá að eiga það.

Og alveg eins og Sigmundur Davíð hefur ný ríkis
stjórn Sigurðar Inga Jóhannssonar fallið á prófi Salóm
ons konungs. Forsvarsmenn hennar hljóma nú eins 
og rispuð plata, eða rappari sem búinn er að gleyma 
næsta rími: „Klára verk, góðgóðgóð verk,“ gagga þeir 

og vonast til að sannfæra almenning um að þeir séu 
svo ómissandi að engin frekari höfuð megi fjúka. En 
raunin er sú að þeim gæti ekki staðið meira á sama um 
það þótt barnið yrði hlutað niður, svo lengi sem þeir 
fá hvor sinn skerf. „Hei, Sigurður Ingi, réttu mér einn 
legg,“ segir Bjarni Ben eins og um sé að ræða fituga 
fötu af Kentucky Fried Chicken.

Ef forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar bæru í alvörunni 
hag lands, þjóðar og lýðræðisins fyrir brjósti boðuðu 
þeir til kosninga hið fyrsta svo eyða mætti því and
rúmslofti tortryggni sem kemur í veg fyrir að nokkurt 
„gott verk“ sem ríkisstjórnin klárar verður hafið yfir 
vafa.

Soðinn við stólinn
Það er erfitt að missa ekki trúna á lýðræðinu þegar 
horft er yfir atburði liðinnar viku. Fyrirfinnst í veröld
inni sá stjórnmálamaður sem lætur stýrast af hugsjón 
en ekki hagsmunagæslu og valdaást?

Mitt í öllum látunum glitti óvænt í vonarglætu.
Á miðvikudagsmorgun vaknaði ég við að útvarpið 

hrökk í gang. Stillt var á útvarpsstöðina BBC World 
Service. Þar tók ábúðarfullur breskur fréttamaður við
tal við Ástu Helgadóttur, þingmann Pírata, um upp
lausnina á Íslandi. Hann spurði Ástu hvernig flokkur 
hennar hygðist nýta ástandið sér til framdráttar. Svar 
hennar kom fréttamanninum svo á óvart að hann rak 
í rogastans. „Við höfum ekki áhuga á að notfæra okkur 
ástandið,“ sagði Ásta. „Við viljum einfaldlega vinna að 
því að bæta lýðræðið á Íslandi.“

Ráðamenn geta reynt að láta logsjóða sig við valda
stóla sína. Þeir geta reynt að dáleiða þjóðina með 
endurtekningum eins og lélegur dávaldur: „Sigmundur 
Davíð er saklaust fórnarlamb samsæris Ríkisútvarps
ins, skattaskjól eru ekki skattaskjól, það er flókið að 
eiga peninga.“ En að endingu kemur að kosningum 
og þá er það okkar að muna hver bað barninu griða 
og hver teygði sig beint í fötuna með djúpsteikta 
kjúklingnum.

Ráðamenn, portkonur og 
djúpsteikt kjúklingalæri

Atburðir liðinnar viku eru sem betur fer 
fordæmalausir í lýðveldissögunni, enda 
væri erfitt að spá fyrir um hvar þjóðin 
væri stödd hefðu leiðtogar hennar 
gegnum tíðina sýnt af sér þau farsa
kenndu vinnubrögð sem einkenndu 

síðustu daga ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunn
laugssonar.

Fyrrverandi forsætisráðherra hafði í kringum sig 
stærri sveit aðstoðarfólks en dæmi eru um. Ekki sást 
þó að aðstoðarmannaherinn hefði margt til málanna 
að leggja. Annaðhvort spilaði forsætisráðherrann 
einleik, og aðstoðarmennirnir höfðu ekki dug eða þor 
til að standa í fæturna, eða ráðleggingarnar voru þess 
eðlis að eiga betur heima í Hollywoodhandriti af 
ódýrustu sort.

Áhugavert væri að velta fyrir sér hvernig forsætis
ráðherra og hans fólk komst að þeirri niðurstöðu að 
leyna ætti tilvist sunnudagsviðtalsins í þrjár vikur. 
Forsætisráðherra missti þar af gullnu tækifæri til að 
skýra málið. Þess í stað ákvað hann að vona að við
talið gufaði upp, og koma fram í fjölmiðlum án þess 
að minnast á hvað fram undan væri.

Það er auðvelt að vera vitur eftir á en viðbrögð ráð
herrans þegar viðtalið birtist voru fálmkennd. Hann 
sýndi hvergi af sér auðmýkt, baðst ekki afsökunar 
á efnisatriðum heldur einungis frammistöðu sinni, 
sem hann sagði hörmulega og sagðist hlakka til van
trauststillögu stjórnarandstöðunnar.

Erindisleysa ráðherrans á Bessastaði var næsti 
afleikur. Þangað hélt hann án samráðs og tókst í einni 
svipan að snúa baklandinu gegn sér. Endalokin urðu 
ekki umflúin. Þar lauk þó ekki farsanum, heldur tókst 
aðstoðarmannahernum að klúðra málum enn frekar 
með furðulegri fréttatilkynningu sem var til þess eins 
fallin að rugla þá í ríminu sem fylgdust með, innan 
lands og utan.

Blaðamenn stórblaðanna gátu ekki annað en séð 
spaugilegu hliðina. Embættismönnum í forsætisráðu
neytinu var þó ekki jafn skemmt, og vildu koma því 
á framfæri að yfirlýsingin margfræga hefði verið enn 
einn afleikur aðstoðarmannahersins, enda starfs
heiðurinn í húfi. Forsætisráðherra getur þó huggað 
sig við að viðbrögð Davids Cameron, forsætisráðherra 
Breta, vegna tengsla hans við aflandsfélög hafa ekki 
verið mikið traustari. Eftir að hafa orðið margsaga um 
tengsl sín við aflandseyjar, hefur hann loksins, í fjórðu 
tilraun, viðurkennt að hafa átt og hagnast af slíku 
félagi. Íslenskir stjórnmálamenn eru ekki einir um 
vandræðagang og feluleiki.

Fram hjá því verður ekki horft að ríkisstjórnin, 
og fráfarandi forsætisráðherra sérstaklega, hefur 
stórskaðað hagsmuni Íslands. Búið er að lappa upp 
á stjórnina og hún á að hanga til haustsins. Það er lík
lega skynsamlegt í ljósi þeirra verkefna sem bíða, og 
þeirrar óvissu sem fylgir forsetakosningunum.

Stjórnmálamanna bíður nú stórt verkefni við að 
endurreisa ímynd íslenskra stjórnmála. Það mun 
ekki takast í tíð stjórnar Sigurðar Inga Jóhannssonar, 
heldur þarf kosningar og nýtt umboð frá kjósendum.

Stóri afleikurinn

Íslenskir 
stjórnmála-
menn eru 
ekki einir um 
vandræða-
gang og 
feluleiki.

Aðalfundur Fenúr 2016

Haldinn mánudaginn 11. apríl kl. 11:00
Gámaþjónustunni, Hringhellu 6, Hafnarfirði

Málstofa hefst kl. 13:00 með yfirskriftinni
„Hvernig náum við markmiðum í úrgangsmálum“

Dagskrá má finna á:

www.fenur.is

Fagráð um Endurnýtingu og Úrgang
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Fræðslufundir
um land allt
Jón Jónsson, tónlistarmaður og hagfræðingur, 
heldur fræðslufundi um fjármál fyrir ungt fólk 
12–16 ára.

11. apríl
14. apríl
19. apríl
25. apríl
26. apríl
28. apríl
3. maí
10. maí

Dagskrá og skráning á arionbanki.is

Egilsstaðir 
Reykjavík 
Borgarnes 
Selfoss
Siglufjörður 
Hafnarfjörður 
Mosfellsbær
Blönduós
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C4
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. 
Verð frá 2.990.000 kr.

C1
Glaðlegur og fjörlegur smábíll af bestu gerð. Citroën C1 
kallar fram bros á varir þínar. Hann er lipur í akstri hvort 
sem er í borgarumferð eða í lengri ferðum. C1 fær frítt í 
stæði í miðborg Reykjavíkur. 
Verð frá 1.849.000 kr.

C4 Picasso
Rúmgóður 5 manna fjölskyldubíll. Þökk sé óvenju hárri 
framrúðu er innanrýmið baðað ljósi og útsýnið óhindrað. 
Aftursætin þrjú eru í fullri stærð þannig að vel fer um alla.
Verð frá 3.740.000 kr.

C3
Citroën C3 er augnayndi. Hann sameinar glæsilegan stíl, 
fyrsta flokks öryggi, framúrskarandi tækni og sparneytni. 
C3 er fyrir kröfuharða kaupendur sem kunna að meta 
gæði og fallega hönnun. 
Verð frá 2.290.000 kr.

C4 Cactus
Einstakt útlit og notendavæn hönnun. Hinn umtalaði 
Citroën C4 Cactus er hagkvæmur í rekstri, harðgerður  
og ver sig á snjallan hátt með byltingarkenndu hlífðar-
klæðningunni Airbump®. C4 Cactus er bíll ársins á 
Íslandi í sínum flokki. 
Verð frá 2.690.000 kr.

Grand C4 Picasso
7 manna fjölskyldubíll með góðu rými fyrir farangur. Með 
snertiskjánum stjórnar þú öllum aðgerðum og fylgist með 
lágri eyðslunni. Þrjú sæti í fullri stærð í annarri sætaröð. 
Allar breytingar á sætum eru fljótlegar og auðveldar.
Verð frá 4.090.000 kr. Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

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   

CITROËN VORSÝNING  
Í DAG MILLI KL. 12 OG 16  

#VertuCactus! ÚRVAL GLÆSILEGRA CITROËN BÍLA
Komdu og skoðaðu úrval glæsilegra Citroën bíla í dag 
milli kl. 12 og 16. Citroën bílar eru þekktir fyrir hagnýta hönnun, 
sparneytni og lágan rekstrarkostnað. Þar að auki eru þeir sérstaklega 
glæsilegir og nýstárlegir. 

Kaktusar eru harðgerðir, lifa á nánast engu og verja sig á snjallan 
hátt. Það sama má segja um Citroën C4 Cactus.

Taktu mynd af þér með Citroën C4 Cactus og þú gætir unnið 
gjafabréf frá Icelandair að verðmæti 200.000 kr. 

Settu #VertuCactus við myndina þína og birtu á Facebook, Instagram 
eða Twitter og þú ert með í leiknum. Heppinn þátttakandi verður 
dreginn út 6. maí.

citroen.is

Ráðgjafar okkar eru í sérstöku samningsstuði í dag  
– ýmis vortilboð í gangi. Komdu í reynsluakstur

Taktu þátt 
      í leiknum

Ráðgjafar okkar eru í sérstöku samningsstuði 
í dag – nýttu tækifærið 

Citroen_Vorsýning_10x38_20160405_END.indd   1 8.4.2016   15:52:55
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Fótbolti Gylfi Þór Sigurðsson, lands-
liðsmaður í fótbolta, hefur verið í 
miklum ham með liði sínu Swansea 
í ensku úrvalsdeildinni en það hefur 
varla farið fram hjá nokkrum knatt-
spyrnuáhugamanni.

Gylfi er búinn að skora átta mörk 
eftir áramót og tíu í heildina. Hann er 
ein stærsta ástæða þess að liðið er að 
kveðja falldrauginn, en velska liðið 
er nú tíu stigum frá falli þegar sex 
umferðir eru eftir. Einn sigur í við-
bót ætti að gulltryggja veru Swansea 
í ensku úrvalsdeildinni.

Svanirnir eiga fyrir höndum erf-
iðan leik um helgina gegn Chelsea, 
en það er eitt af tíu liðum sem Gylfi 
á eftir að skora á móti í vetur. Hann 
hefur nefnilega dreift mörkunum 
sínum tíu á tíu leiki og á móti tíu 
mismunandi liðum. Sigurmark 
eða mark í sigri um helgina yrði 
svo sannarlega sögulegt því í níu 
tilraunum í ensku úrvalsdeildinni 
hefur Swansea aldrei tekist að leggja 

Chelsea að velli. Lundúnaliðið, sem 
hefur ekki tapað í fimmtán leikjum 
undir stjórn Guus Hiddink í úrvals-
deildinni, hefur unnið sex af níu 
leikjum liðanna í deildinni og þrisvar 
sinnum hafa þau gert jafntefli.

Jafnar markametið
Mark frá Gylfa um helgina yrði einn-
ig sögulegt fyrir Swansea því hann 
myndi með því jafna Wilfried Bony 
sem var markahæsti leikmaður 
liðsins í sögu þess í úrvalsdeildinni. 

Fílabeinsstrendingurinn Bony skor-
aði 25 mörk fyrir velska liðið áður en 
hann hélt til Manchester City.

Gylfi skoraði 24. markið sitt fyrir 
Swansea í ensku úrvalsdeildinni 
um síðustu helgi þegar hann leiddi 
endurkomu þess í 2-2 jafntefli eftir 
að lenda 2-0 undir. Það þurfti ekki 
að koma neinum á óvart að Gylfi 
skoraði því hann er búinn að skora 
47 prósent marka Swansea eftir ára-
mót. Ótrúleg tölfræði fyrir miðju-
mann. Þriðji á markalistanum hjá 
Swansea er Spánverjinn Michu sem 
skoraði 20 mörk en hann er fortíð 
Swansea og Gylfi Þór nútíðin.

Markahæsti miðjumaðurinn
Gylfi Þór er búinn að vera svo iðinn 
við kolann eftir áramót að bara tveir 
af allra bestu framherjum deildar-
innar, Harry Kane hjá Tottenham (11 
mörk) og Sergio Agüero hjá Manc-
hester City (10 mörk) eru búnir að 
skora meira en íslenski landsliðs-

maðurinn eftir áramót. Aðrir storm-
senterar á borð við Romelu Lukaku, 
Jamie Vardy og Odion Ighalo eru 
langt á eftir Gylfa.

Hafnfirðingurinn er í tíunda sæti 
yfir markahæstu leikmenn ensku 
úrvalsdeildarinnar og sá markahæsti 
af öllum miðjumönnum deildarinn-
ar. Þó það megi flokka Marko Arnuto-
vic (Stoke, 10 mörk) og Riyad Mahrez 
(Leicester, 16 mörk) sem miðjumenn 
er enginn af „pjúra“ miðjumönnum 
deildarinnar fyrir ofan Gylfa.

Fjögur í Eið Smára
Gylfi Þór getur enn jafnað eða bætt 
met Eiðs Smára Guðjohnsen yfir 
flest mörk Íslendings á einu tíma-
bili í úrvalsdeildinni ensku. Eiður 
skoraði mest 14 mörk fyrir Chelsea 
2001/2002. Gylfi þarf þá að skora 
fjögur eða fimm mörk í síðustu 
sex leikjunum. Miðað við hvernig 
hann er að spila er ekkert útilokað.
tomas@365.is

Sögubækur Swansea bíða
Gylfi Þór Sigurðsson getur jafnað við Wilfried Bony sem markahæsti leikmaður Swansea í sögu liðsins í 
ensku úrvalsdeildinni. Hann á eftir að skora á móti Chelsea í ár en sigurmark yrði líka sögulegt.

47%
Gylfi Þór Sigurðsson er 
búinn að skora 47 prósent 
marka Swansea í ensku úr-
valsdeildinni eftir áramót.

✿  Markahæstu leikmenn Swansea 
í ensku úrvalsdeildinni

Wilfried Bony   25 mörk

Gylfi Þór Sigurðsson  24 mörk

Michu    20 mörk

Nathan Dyer   17 mörk

Danny Graham   15 mörk

Wayne Routledge  12 mörk

Bafetimbi Gomis   12 mörk

Jonjo Shelvey   10 mörk

KI Sung-Yueng   9 mörk

Scott Sinclair   9 mörk

Jonathan De Guzman  9 mörk

• Þjónustumiðstöð

• Sundlaug og heitir pottar 

• Níu holu golfvöllur

• Mini golf

• Leiksvæði barna 

• Útsýnisskífa

• Tjaldstæði/hjólhýsasvæði

• Frábært útivistarsvæði

Að Hraunborgum í Grímsnesi við Kiðjabergsveg eru nokkrar 5000m2

lóðir til leigu með lóðarleigusamninga til 50 ára. Heitt og kalt vatn
er á svæðinu og eru lóðirnar tilbúnar til afhendingar.

Hraunborgir eru í 70 km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu og eru
í næsta nágrenni við margrar helstu náttúruperlur landsins, þar er
einnig kjörin aðstaða til útivistar.

SUMARBÚSTAÐALÓÐIR
HRAUNBORGUM

Eigum til ráðstöfunar nokkrar sumarbústaðalóðir
á einu vinsælasta sumarbústaðasvæði landsins.  

Allar nánari upplýsingar: 
jona@sjomannadagsrad.is og í síma: 585 9300

Í dag
 
11.35 West Ham - Arsenal  Sport
13.25 Bremen - Augsburg Sport 4 
13.50 Swansea - Chelsea Sport 
13.50 Watford - Everton Stöð 2 
13.50 Southampton - Newc. Sport 5
13.50 Villa - Bournemouth    Sport 6
13.55 Real Madrid - Eibar Sport 3 
16.20 Man City - West Brom Sport 2 
16.50 Haukar - Tindastóll Sport 
18.25 Sociedad - Barcelona Sport 3 
18.40 AC Milan - Juventus Sport 2
19.00 Augusta Masters Golfstöðin 
21.00 AK Extreme 2016 Sport 

Á morgun
12.20 Sunderl. - Leicester       Sport 2
12.55 Napoli - Verona  Sport 3
12.55 Sampdoria - Udinese Sport 
14.50 Liverpool - Stoke Sport 2 
14.50 Tottenham - Man Utd Sport 
15.25 Köln - B. Leverkusen Sport 3 
18.00 Augusta Masters Golfstöðin 
18.30 KR - Njarðvík Sport 
21.10 Körfuboltakvöld Sport 

Domino’s-deild kvenna, undanúrslit 

Grindavík - Haukar 60-63 
Grindavík: Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 
20, Petrúnella Skúladóttir 12/5 fráköst, 
Whitney Michelle Frazier 10/11 fráköst/6 
stoðsendingar, Ingunn Embla Kristínar-
dóttir 9/7 fráköst, Ingibjörg Jakobsdóttir 4, 
Björg Guðrún Einarsdóttir 3, Íris Sverris-
dóttir 2. 
Haukar: Helena Sverrisdóttir 32/8 fráköst/6 
stoðsendingar, Pálína María Gunnlaugs-
dóttir 9/12 fráköst, Sylvía Rún Hálfdanar-
dóttir 9/3 varin skot, Jóhanna Björk Sveins-
dóttir 7/6 fráköst, Dýrfinna Arnardóttir 
4, María Lind Sigurðardóttir 2, Rósa Björk 
Pétursdóttir 0, Auður Íris Ólafsdóttir 0/6 
fráköst. 
Staðan í einvíginu er 2-2.

Gylfi Þór Sigurðsson hefur verið í miklum ham eftir áramót með 
Swansea og skorað átta mörk, þriðja mest allra í deildinni. 

FRéTTABLAðIð/GETTY

DOMInIquA Í úRSLIT 
Dominiqua Alma Belányi úr 
Ármanni tryggði sér í gær sæti í 
úrslitum á tvíslá á Heims-
bikarmótinu í fim-
leikum í Ljubljana í 
Slóveníu. Ekki nóg 
með það heldur 
fékk Dominiqua 
flest stig allra 
undankeppninni, 
eða  
12,700 
stig. Hún 
var ekki 
með hæsta 
erfiðleikastuð-
ulinn á sínum 
æfingum en 
fékk langflest stig 
fyrir framkvæmd-
ina. Dominiqua 
keppir í úrslitum 
í dag. 

FRÁBæR ByRJun Í PÓLLAnDI 
Strákarnir í u-20 ára landsliðinu í 
handbolta hófu undankeppni EM 
með góðum sigri, 26-31, á Pól-
verjum í Kielce í Póllandi í gær. 
Íslenska liðið var miklu sterkari 
aðilinn í leiknum, leiddi allan 
tímann og náði mest 12 marka 
forskoti. Ómar Ingi Magnússon og 
Óðinn Þór Ríkharðsson skoruðu 
sex mörk hvor fyrir Ísland sem 
mætir Búlgaríu í dag og Ítalíu á 
morgun. Tvö efstu liðin í riðlinum 
komast áfram í lokakeppnina í 
Danmörku í sumar. 

SKALLAGRÍMuR uPP uM DEILD 
Skallagrímur vann sér í gær sæti 
í Domino’s deild kvenna í körfu-
bolta á næsta ári þegar liðið vann 
56-67 sigur á KR á útivelli. Borg-
nesingar unnu einnig fyrri leikinn, 
79-69. Þetta verður í fyrsta sinn 
í fjóra áratugi sem Skallagrímur 
leikur í deild þeirra bestu kvenna-
megin.
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Komdu og skoðaðu úrvalið!

Fiskislóð 1 
Sími 580 8500 

REYKJAVÍK

Tryggvabraut 1–3 
Sími 460 3630 

AKUREYRI

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16 

OPNUNARTÍMI

Komdu í Ellingsen, Fiskislóð, í dag milli kl. 12 og 16 
og fáðu aðstoð sérfræðinga við val á vinsæla 
Under Armour og Nike íþróttafatnaðinum. 
20% kynningarafsláttur.

UNDER ARMOUR 
OG NIKE 

20%
kynningar-
afsláttur



islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Aðalfundur íslandsbanka verður haldinn 
þriðjudaginn 19. apríl kl. 15.30 á Grand Hóteli.
 
Dagskrá Aðalfundar
1.  Setning fundar
2.  Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans 2015
3.  Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2015
4.  Ákvörðun um greiðslu arðs og ráðstöfun   
 hagnaðar bankans á árinu 2015
5.  Kosning stjórnar
6.  Kosning endurskoðunarfélags
7.  Ákvörðun um þóknun til stjórnar  
 fyrir næsta kjörtímabil
8.  Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu
9.  Önnur mál
 

Gestir þurfa að skrá komu  
sína á vef bankans  
islandsbanki.is/aðalfundur
 

Velkomin á  
Aðalfund Íslandsbanka

Hér má sjá hluta listamannanna sem sýna á Listahátíð Vinnslunnar í kvöld.  
FréttabLaðið/Ernir 

Við fyllum öll rými 
Tjarnarbíós með list í 
öllum hornum,“ segir 
Vala Ómarsdóttir úr 
listahópnum Vinnsl-

unni sem stendur að sinni árlegu 
listahátíð í Tjarnarbíói í kvöld. Á 
þriðja tug listamanna sýna verk  en 
öll rými hússins verða vettvangur 
listflutnings, hvort sem um er að 
ræða leiksvið, skrifstofur eða sal-
erni.

„Við erum sjö í hópnum en einu 
sinni á ári bjóðum við öðrum lista-
mönnum að sýna með okkur og 
búum til utan um það heildarupp-
lifun fyrir áhorfandann,“ segir Vala.

Á dagskrá verður myndlist, lif-
andi tónlist, gjörningar, dans, leik-
húsverk, myndbandslist og fleira. 
Síðastliðin þrjú ár hefur Vinnslan 
staðið fyrir níu samsýningum og 
hafa 250 listamenn úr öllum list-
greinum tekið þátt. Sérstök áhersla 
er lögð á verk í vinnslu eða þró-
unarstarf, rannsóknir og tilraunir 
listamanna. Meðal listamanna 
sem sýna eru þau Sigga Soffía, Staf-
rænn Hákon, Mikael Lind, Körrent 
Kúltúr, Quest, Harpa Rún Ólafs-
dóttir, Einar Indra og Elín Anna 
Þórisdóttir.

„Það er mjög skemmtileg upp-
lifun að ganga í gegnum þetta flotta 
gamla hús og sjá mismunandi list-

form í gangi í hverju horni,“ segir 
Vala.

Hátíðin var fyrst haldin árið 
2012 og er orðið sífellt vinsælla 
að vera með.  Fjölmargir sækja 
hátíðina. „Það hefur verið fullt út 
úr dyrum öll árin. Núna sóttu svo 
margir um að vera með að við erum 
alveg að sprengja húsnæðið utan af 
okkur,“ segir Vala.

Dagskráin hefst klukkan 19.30 
og stendur til klukkan 23. Kvöldið 
endar svo með tónleikum með 
hljómsveitinni Quest. „Við höfum 
haldið þessa hátíð á þessum tíma 
þar sem það er tilvalið að dansa sig 
inn í vorið og endum því kvöldið 
með tónleikum.“ 

List í öllum  
   hornum
Vinnslan listahátíð er haldin í fjórða sinn í kvöld. 
Þar ægir saman alls kyns listformum sem skapa 
skemmtilega heildarupplifun fyrir áhorfendur.

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Við erum sjö í hópnum 
en einu sinni á ári 
bjóðum Við öðrum 
listamönnum að sýna 
með okkur og búum til 
utan um það heildar-
upplifun fyrir áhorf-
andann.
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FJALLAGRÖSUMMEÐ

Íslensk náttúra. Blikandi dögg og útsýn til allra átta. Þú veður yfir tifandi ána, áleiðis að 
settu marki. Framundan rís Herðubreið; drottningin sjálf, stolt í hásæti sínu.
 
Við höfum nýtt okkur íslensk allagrös frá upphafi byggðar. Heilnæm og frískandi hafa þau 
haft áhrif til góðs á líkama og sál, handtínd í íslenskri náttúru. Tópas hefur sömuleiðis fylgt 
okkur gegnum tíðina. Saman munu þau gera það áfram.



VESTA 
Tungusófi, hægri og vinstri 
tunga. Divine antrazit eða grár. 
Stærð: 295 x 94/160 x 74 cm 

 241.927 kr.  
 299.990 kr.

      
*  Taxfree tilboðið gildir bara á sófum 

og jafngildir 19,35% afslætti. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt  
af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað  
Húsgagnahallarinnar og gildir til 29. apríl 2016

Allir sófar á taxfree tilboði*

SÓFAR
TAXFREE

PASO DOBLE
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Grátt eða brúnt  
slitsterkt áklæði.Stærð: 300 × 100/150 × 95 cm

 298.379 kr.  
 369.990 kr.

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

 153.218 kr.  
 189.990 kr.

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm

 96.766 kr.  
 119.990 kr.

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

 88.702 kr.  
 109.990 kr.

EDWARD DAY
Tungusófi. Grátt slitsterkt áklæði
Stærð: 270 x 163 x 90 cm  330.637 kr.   409.990 kr.

 322.573 kr.  
 399.990 kr.

COSTA
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga. 
Vandað slitsterk áklæði.
Stærð: 305 × 215 × 84 cm
Aukahlutir á mynd: Hnakkapúðar

FRIDAY
Hornsófi með hvíld. Dökkgrátt eða 
brúnt áklæði. Stærð: 370 × 187 × 90 cm

 258.056 kr.  
 319.990 kr.

FRIDAY
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga. 
Dökkgrátt eða brúnt áklæði.
Stærð: 260 × 170 × 87 cm.

 145.153 kr.  
 179.990 kr.

PINTO 
Hornsófi. 2H3 eða 3H2. Slitsterkt áklæði, grátt eða 
svart. Hátt bak og situr vel. Stærð: 260 x 210 x 88 cm.  161.282 kr.   199.990 kr.

AVELLINO 
Svefnsófi. Slitsterkt 
áklæði. Ljós- og dökk-
grár og blár. Góð rúm-
fataskúffa.
Stærð: 214 x 89 x 90 cm

 72.573 kr.  
 89.990 kr.

 193.540 kr.   239.990 kr.

TWIST
2,5 sæta sófi. Orange, ljósblár eða grár. 
Viðarfætur. Stærð: 157 x 92 x 95 cm

Tveggja sæta sófi. 162 x 90 x 78 cm

 72.573 kr.   89.990 kr.

Þriggja sæta sófi. 227 x 90 x 78 cm

 80.637 kr.   99.990 kr.

KIRUNA
Dökkgrátt slit-
sterkt áklæði.

Þú finnur SÓFA-TAXFREE- 
blaðið á husgagnahollin.is

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



Það handstýrir mér eng-
inn. Ég leyfi mér að 
efast um, væri ég karl-
maður með minn bak-
grunn og mína reynslu, 
að einhver myndi segja 

að væri verið að handstýra viðkom-
andi. Ekki séns,“ segir Lilja Dögg 
Alfreðsdóttir, sem fremur óvænt 
tók við ráðherraembætti Gunnars 
Braga Sveinssonar fráfarandi utan-
ríkisráðherra. Lilja segist fara eigin 
leiðir. Hún neitar ekki að Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson, fráfarandi 
forsætisráðherra sé góður vinur 
hennar, en segir málflutning þeirra 
sem telja henni verða handstýrt af 
Sigmundi bak við tjöldin hreinlega 
ekki eiga við rök að styðjast. Hann 
hafi viðrað við hana þá hugmynd 
að taka við ráðherraembætti í ljósi 
aðstæðna sem upp voru komnar 
í samfélaginu í vikunni, og hún 
hafi haft skamman umhugsunar-
frest. Eftir nokkrar klukkustundir 
hafi hún ákveðið að slá til. „Ég hef 
gaman af áskorunum. Ég hugsaði að 
þetta yrði erfitt, en mér fannst eins 
og ég gæti orðið að liði í stöðunni.“

Það þekkja kannski ekki allir 
nafn Lilju Daggar og margir urðu 
hissa þegar Höskuldur Þórhalls-
son, flokksmaður Framsóknar, 
opinberaði óvart fyrir framan hóp 
fjölmiðlamanna í Alþingishúsinu á 
miðvikudag að hún kæmi til með að 
setjast í stól ráðherra.

Aldrei boðið sig fram
Lilja Dögg er með meistaragráðu 
í alþjóðahagfræði frá Columbia- 
háskóla í New York og hefur 
undanfarin ár verið aðstoðarfram-
kvæmdastjóri á skrifstofu seðla-
bankastjóra og alþjóðasamskipta í 
Seðlabankanum. Hún sinnti starfi 
verkefnisstjóra í forsætisráðu-
neytinu frá 2014-2015. Þar á undan 
starfaði hún hjá Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum í Washington D.C. frá 2010 
til 2012. Hún segist flokksbundinn 
framsóknarmaður og er dóttir 
Alfreðs Þorsteinssonar fyrrverandi 
borgarfulltrúa flokksins.

„Pabbi minn er frábær faðir og 
yndislegur maður. Ég hef lært margt 
gott af honum. En ég hef alltaf farið 
eigin leiðir í lífinu.“

Lilja hefur gegnt trúnaðar-
störfum fyrir Framsóknarflokkinn, 
en aldrei boðið sig fram. Hún var í 
sérfræðingahópi forsætisráðherra 
um skuldaleiðréttingu og vann 
með framkvæmdahópi um afnám 
gjaldeyrishafta. Hún segist ekki 
hafa haft vitneskju um eign eigin-
konu Sigmundar í aflandsfélaginu 
Wintris Inc.

„Ég skil að hann hafi þurft að 
segja af sér embætti og það hefur 
hann gert. Það þarf að virða það 
við hann. Við það situr. Það verður 
áframhaldandi umræða í þjóðfélag-
inu um þessi mál og því er brýnt 
að stöðugleiki komist á er varðar 
stjórnmálin sem allra fyrst. Ég hef 
fulla trú á því að það muni skila sér 
til lengri tíma litið fyrir þessa ríkis-
stjórn. Að hún hafi náð að skipta út 
ráðherrum. Ég vona að þetta muni 

jafna sig. Við þurfum að nýta tím-
ann vel og það þarf að forgangsraða 
verkefnum, losun fjármagnshafta, 
húsnæðismálunum og verðtrygg-
ingarmálum.“

Alls ekki hrifin af skattaskjólum
Lilja segist ekki hrifin af skatta-
skjólum. Viðtalið í þætti Kastljóss 
síðastliðinn sunnudag hafi komið 
henni á óvart. „Við eigum að virða 
þær alþjóðlegu skuldbindingar sem 
við höfum gengist undir og það er 
línan. Ég er alls ekki hrifin af skatta-
skjólum, það er bara þannig.“

Heldurðu að þjóðarbúið verði 
af tekjum vegna eigna Íslendinga 
í skattaskjólum? „Það fer náttúru-
lega eftir umfanginu. Mér finnst 
það mjög líklegt. En ég fagna því 
að fengist hafi fjármagn, sem þessi 
ríkisstjórn studdi, til að skoða gögn 
og fá þannig betri sýn á það hvert 
umfangið er í raun og veru. Það kom 
mér verulega á óvart að það væru 
þetta margir Íslendingar á listanum, 
en ég vil fá frekari upplýsingar um 
málið áður en ég get tjáð mig að ein-
hverju ráði. Það verða allir að greiða 
til samfélagsins. Menn þurfa líka að 
hafa gagnsæi í því sem þeir gera.“

Breytt stefna í Evrópumálum
Lilja Dögg vakti nokkra athygli fyrir 
örfáum árum sem meðlimur í hópi 
Evrópusamtakanna. Samtökin eru 
þverpólitískur vettvangur áhuga-
manna um Evrópusamvinnu, auk 
þess að vinna að því að Ísland sæki 
um aðild að Evrópusambandinu. 
Nú kveður við annan tón. Af hverju 
breyttirðu um kúrs í Evrópumálum?

„Þegar ég var í samtökunum 
voru ekki endilega allir búnir að 
mynda sér endanlega skoðun um 
hvort skynsamlegt væri að ganga í 
Evrópusambandið. En við vildum 
skoða aðildarviðræður og svo yrði 
kosið um það. Þetta snerist auð-
vitað um hvort hægt væri að ná 
viðunandi samningi, varðandi sjáv-
arútveginn og önnur mikilvæg mál. 
Ég var aldrei eldheitur Evrópusam-
bandssinni, en síðan þetta var hefur 
ýmislegt gerst á Íslandi og í Evrópu. 
Það er mín skoðun að þær lausnir 
sem við fórum í eftir hrun, til að 
mynda með það hvernig neyðar-
lögin voru sett á og hvernig nýju og 
gömlu bankarnir voru aðskildir og 
við skildum eftir prívatskuldir hjá 
prívataðilum, og vörðum ríkissjóð 
Íslands allan tímann; mér finnst 
mjög ólíklegt að við hefðum getað 
gert þetta ef við hefðum verið í 
ESB.“

Fleiri möguleikar utan ESB
„Prógrammið sem við fórum í með 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum var líka 
mjög sértækt. Það hefði verið mjög 
erfitt að fara í svona allsherjarupp-
gjör við kröfuhafana. Ef við værum 
í ESB hefðum við ekki getað gengið 
svona hart fram. Ég tel að fyrir 
okkur hafi verið farsælt að vera ekki 
í ESB og þróun sambandsins eins og 
hún er núna, hentar ekki Íslandi. Ef 
þú lítur til Írlands, var það ríkis-
sjóður Írlands sem tók á sig þessar 
skuldir í efnahagshruninu og Írar 
eru miklu skuldsettari en við fyrir 
vikið. Aðrar þjóðir hafa farið aðrar 
leiðir. Við höfðum bara fleiri mögu-
leika á því að vera ekki í ESB.“

     Fer eigin 
 leiðir
Lilja Dögg Alfreðsdóttir er nýr utanríkisráð-
herra. Margir urðu hissa þegar Lilja Dögg var 
kynnt sem nýr ráðherra. Hún breytti um 
kúrs í Evrópumálum og segist skilja að Sig-
mundur hafi þurft að segja af sér.

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

FréttABlAðið/StEFán
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Og er það gott veganesti inn í 
framtíðina? „Fyrir Ísland sem er 
lítið, opið hagkerfi, sem er háð því 
að greiðslujöfnuðurinn sé sjálf-
bær þá þurfum við að vera aðeins 
sveigjanlegri en önnur hagkerfi. 
Þannig að, já.“

Mikill meirihluti Íslendinga, eða 
63 prósent samkvæmt könnun sem 
fréttastofa 365 gerði í mars 2015, 
var ósáttur við framgöngu Gunn-
ars Braga, þáverandi utanríkisráð-
herra, í Evrópumálum þegar hann 
afhenti utanríkisráðherra Lettlands 
bréf um að ríkisstjórnin hefði ekki í 
hyggju að taka upp aðildarviðræður 
við Evrópusambandið á nýjan leik. 
Hefðir þú viljað þjóðaratkvæða-
greiðslu um málið eins og sam-

starfsflokkurinn lofaði í aðdraganda 
kosninga?

„Það var ekki farið í kosningar 
þegar við sóttum um, þannig að ég 
sé ekki rökin bak við það að fara 
í kosningar þegar umsóknin er 
dregin til baka.“

Veit ekki með framhaldið
Lilja segist ekki hafa gert upp hug 
sinn um hvort hún hyggi á áfram-
haldandi feril í stjórnmálum. „Ég 
hef satt að segja hugsað mjög lítið 
út í það. Tíminn mun leiða það í 
ljós. Það fer bara eftir því hvernig 
mér gengur.“ 

Hún segist eiga gott samstarf við 
þingflokkinn. „Ég hef heyrt í þeim 
flestum og ég heyri ekki annað en 

að allir séu tiltölulega sáttir.“
Vigdís Hauksdóttir, formaður 

fjárlaganefndar, hefur lýst yfir von-
brigðum sínum með að gengið hafi 
verið fram hjá henni við skipan í 
ráðherraembætti. Aðspurð segist 
Lilja ekki vita hvort öðrum flokks-
mönnum hafi fundist þeir snið-
gengnir þegar hún var fengin í emb-
ættið. „Fólk verður bara að svara 
því sjálft. Ég treysti mér ekki til að 
dæma um það.“

Breiðhyltingar grjótharðir
Lilja Dögg, sem er fædd í Breiðholti, 
gekk í Fellaskóla, fór þaðan í MR og í 
Háskóla Íslands. Hún lærði alþjóða-
hagfræði í Columbia-háskóla, eins 
og áður kom fram, og segir tímann 

áhugaverðan sem hún varði sem 
skiptinemi í Suður-Kóreu. „Þetta er 
mín saga. Ég er alin upp í Efra-Breið-
holtinu, sem var mjög skemmtilegt. 
Og svo segir það sig sjálft, við Breið-
hyltingar erum grjótharðir.“ Lilja 
hlær.

Lilja er fædd 4. október 1973, 
og er því 42 ára gömul. Hún er gift 
Magnúsi Óskari Hafsteinssyni. 
„Hann er hagfræðingur í fjármála-
ráðuneytinu. Við eigum tvö börn, 
stelpu sem er sex ára og strák sem 
var að verða níu.“

Hvernig brást eiginmaðurinn við 
því að þú ætlaðir að taka sæti á 
ráðherrastól með nokkurra klukku-
stunda fyrirvara? „Hann er öllu 
vanur,“ segir Lilja að lokum og hlær.

Við eigum að Virða
þær alþjóðlegu skuld-
bindingar sem Við
höfum gengist undir og
það er línan. Ég er alls
ekki hrifin af skatta-
skjólum, það er bara
þannig.

fréttaBlaðið/stefán
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Þegar litið er til stöðunnar 
nú, rifjast ósjálfrátt upp 
hið stórbrotna ljóð 
Steins Steinars; Í draumi 
sérhvers manns:

Í draumi sérhvers manns er fall 
hans falið.
Þú ferðast gegnum dimman 
kynjaskóg
af blekkingum, sem brjóst þitt 
hefur alið
á bak við veruleikans köldu ró.
Þinn draumur býr þeim mikla 
mætti yfir
að mynda sjálfstætt líf, sem 
ógnar þér.
Hann vex á milli þín og þess, 
sem lifir,
og þó er engum ljóst, hvað milli 
ber.
Gegn þinni líkamsorku og 
andans mætti
og öndvert þinni skoðun, 
reynslu og trú,
í dimmri þröng, með dular-
fullum hætti
rís draumsins bákn og jafn-
framt minnkar þú.
Og sjá, þú fellur fyrir draumi 
þínum
í fullkominni uppgjöf sigraðs 
manns.
Hann lykur um þig löngum 
armi sínum,
og loksins ert þú sjálfur 
draumur hans.

Ekki veit ég hvað varð til þess að 
skáldið góða orti þetta fína ljóð. Þó 
langt sé um liðið á það enn við, ekki 
síst nú.

En hví vaknaði ráðherrann upp af 
drauminum?

Hvar er draumurinn?
Já, hvar er draumurinn? Í raun má 
halda að ungan mann, einsog Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson óneit-
anlega er, og einkum var á árinu 2009 
þegar hann varð formaður Framsókn-
ar, hefði hreinlega ekki getað dreymt 
um allt það sem hefur gerst í hans 
lífi á þeim fáu árum sem eru liðin frá 
2009. Ferð hans á hæsta tind íslenskra 
stjórnmála varð hvort tveggja hröð 
og óvænt. Á þeim stutta tíma sem er 
liðinn hefur margt drifið á daga hans.

Sumt eðlilegt. Annað alls ekki. Á 
þeim tæpu þremur árum sem Sig-

mundur Davíð var forsætisráðherra 
var hann lánsamur. Öll skilyrði 
til reksturs ríkisins voru alla hans 
valdatíð með eindæmum þægileg. 
Tekjurnar jukust og jukust og inn-
kaup til landsins urðu sífellt hag-
stæðari. Lukkan fylgdi honum.

Oft, já svo oft, hefur sannast að 
þeir sem fremst standa sýni frekar 
snilli sína, staðfestu og hæfni þegar 
á móti blæs. Þá reynir á fólk. Þegar 
svigrúmið er þröngt. Jafnvel hart 
og jafnvel ósanngjarnt. Sigmundur 
Davíð slapp að mestu við þannig 
viðfangsefni.

Draumar og martraðir
Sagan endurtekur sig. Nú eru nánast 
rétt tíu ár frá því einn af forverum 
Sigmundar Davíðs varð að gefast 
upp sem forsætisráðherra. Halldór 
Ásgrímsson lét ef embætti forsætis-

  Í draumi  
      sérhvers manns
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kom sá og sigraði. Sigraði í for-
mannskjöri í Framsóknarflokki, sigraði í síðustu þingkosningum og 
varð yngsti forsætisráðherra á lýðveldistímanum. Stórir og miklir 
sigrar að baki hjá þeim unga manni. Draumar hans virtust hafa ræst. 

2006. Halldór Ásgrímsson, formaður 
Framsóknarflokksins, lét óviljugur af 
embætti forsætisráðherra þegar um 
eitt ár var til þingkosninga.

2016. Sigurður Ingi Jóhannsson, varaformaður Framsóknarflokksins, freistar þess að ljúka verki sínu. Nokkuð sem forverum hans í Framsókn hefur ekki tekist.

2016. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, lætur 
óviljugur af embætti forsætisráðherra 
þegar um eitt ár til þingkosninga.

Sprengisandur
Stjórnmál
Sigurjón M.  
Egilsson
sme@365.is

Ársfundur
Byggðastofnunar
verður haldinn föstudaginn 15. apríl 2016
í Miðgarði í Skagafirði.  

Dagskrá ársfundar:
Kl. 13.00 Setning fundarins – Herdís Á Sæmundardóttir

Kl. 13.05 Ávarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Kl. 13.1 5 Ræða formanns stjórnar Byggðastofnunar 
 – Herdís Á Sæmundardóttir

Kl. 13.30 Skýrsla forstjóra Byggðastofnunar
 – Aðalsteinn Þorsteinsson

Kl. 13.45 Afhending  „Landstólpans“
 samfélagsviðurkenningar Byggðastofnunar

Kl. 14.00 State of the Nordic Region 2016 
 – Julien Grunfelder, sérfræðingur hjá Nordregio,
 kynnir skýrsluna og fer m.a. yfir sérstöðu Íslands 

samanborið við hin norrænu löndin.

Kl. 14.40 Kynning verkefna í byggðaáætlun

 • Hvert sækja íbúar þjónustu – kynning á 
niðurstöðum þjónustukönnunar á Norðurlandi 
vestra – Sigríður Elín Þórðardóttir

 • Aðgengi að heilbrigðisþjónustu á Íslandi – kynning 
  á niðurstöðum greiningarvinnu Nordregio og 

Byggðastofnunar – Guðmundur Guðmundsson

 •  Þróun atvinnutekna eftir atvinnugreinum og  
landssvæðum 2008–2015 – kynning á gögnum 
Hagstofu Íslands – Sigurður Árnason og 

  Guðmundur Guðmundsson

Kl. 15.25 Rannsókn á samstarfi sveitarfélaga. 
 Verkefni styrkt af Byggðarannsóknarsjóði 
 – Arnar Þór Jóhannesson, sérfræðingur hjá RHA

Kl. 15.45 Veiting styrkja úr Byggðarannsóknarsjóði
 – Herdís Á Sæmundardóttir, formaður stjórnar 

Byggðastofnunar

 Allir velkomnir
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2016. Sigurður Ingi Jóhannsson, varaformaður Framsóknarflokksins, freistar þess að ljúka verki sínu. Nokkuð sem forverum hans í Framsókn hefur ekki tekist.
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Skilta- og leiðbeiningakerfi 
Keflavíkurflugvallar hefur verið 
endurskoðað með það að markmiði 
að auðvelda farþegum að komast 
leiðar sinnar. 

Með breytingunni eru hlið aðgreind 
með lit og bókstaf eftir því í hvaða  
hluta flugstöðvarinnar þau eru og 
hvort þau eru fyrir flug til áfanga-
staða innan eða utan Schengen 
svæðisins. Leiðbeiningakerfið er 
hugsað til framtíðar og mun falla 
vel að framtíðaruppbyggingu 
sam kvæmt þróunaráætlun 
Keflavíkurflugvallar.

Við erum þess fullviss að breytingin 
eigi eftir að gera ferðalagið 
auðveldara og þægilegra.

— Góða ferð!

# W H E N I N K E F W W W. K E F A I R P O R T . I S

Ö N N U R 
H Æ Ð

F Y R S T A  
H Æ Ð  

B R O T T F A R A R H L I Ð  
Á  K E F L A V Í K U R -
F L U G V E L L I  
F Á  N Ý  N Ú M E R

ráðherra snemma sumars árið 2006, 
þegar um eitt ár var til kosninga. Rétt 
eins og nú. Framsóknarflokkurinn 
hafði verið í lægð og framganga for-
mannsins þáverandi varð flokknum 
ekki til framdráttar. Svo fór að eftir 
sveitarstjórnarkosningar gafst Hall-
dór upp, hætti og Geir H. Haarde tók 
við. Þetta er efni í aðra og mikla sögu, 
sögu sem ekki verður sögð hér.

En draumur Halldórs um að láta 
til sín taka í forsætisráðuneytinu 
breyttist í martröð. Allt varð honum 
mótdrægt. Ekkert gekk eins og hann 
hafði dreymt um.

Halldór þá, rétt einsog Sigmundur 
Davíð nú, skipaði eigin ráðherra, ráð-
herra sem átti ekki sæti á Alþingi og 
hafði aldrei verið kjörinn til þess, til 
að taka sæti í ríkisstjórn sem hann 
sjálfur yfirgaf.

Halldór skýrði hvers vegna hann 
gerði vin sinn Jón Sigurðsson að 
ráðherra: „Koma Jóns Sigurðssonar 
inn í ríkisstjórnina er að mínu mati 
mjög af hinu góða. Ég tel að það 
styrki ríkisstjórnina. Jón Sigurðsson 
hefur yfirburðaþekkingu að mínu 
mati. Hann hefur gífurlega reynslu 
á nánast öllum sviðum þjóðfélags-
mála. Við Jón Sigurðsson höfum 
þekkst frá því við vorum saman í 
gagnfræðaskóla og höfum haldið 
sambandi síðan, þannig að ég tel 
að það sé mikill styrkur fyrir Fram-
sóknarflokkinn að fá hann til starfa. 
Hver framtíð hans verður innan 
flokksins ætla ég ekki að fullyrða, 
en hann er maður sem bæði ég og ég 
held nánast allir aðrir í Framsóknar-
flokknum hafa mikla trú á,“ sagði 
Halldór meðal annars í viðtali við 
Örnu Schram blaðamann.

Allt minnir þetta á atburðina 
núna. Sá sem þetta skrifar man vel 
eftir Halldóri og átti tíð samskipti við 
hann. Halldóri tókst ekki að uppfylla 
draum sinn. Segja má að draumur 
hans hafi breyst í martröð, rétt eins 
og draumur Sigmundar Davíðs nú.

Halldór svaraði þannig þegar 
Arna blaðamaður spurði hann um 
ástæður þess að hann léti af emb-
ætti: „Það er mín ákvörðun að það sé 
rétti tíminn fyrir mig núna að stíga til 
hliðar. Það gæti verið efni í nokkurra 
daga viðtal að fjalla um það af hverju 
nákvæmlega. Ég ætla ekki að fara út 
í það núna.“

 Að vakna af draumi
Sigmundur Davíð hefur vaknað af 
draumi sínum. Hann gerir líkt og 
Halldór áður, setur eigin ráðherra í 
ríkisstjórnina, ríkisstjórn sem hann 
sjálfur hrökklast úr. Nú, eins og þá, 
hefur enginn stigið fram og efast um 
hæfi nýja ráðherrans; Lilju Alfreðs-
dóttur.

Munurinn á Halldóri og Sigmundi 
Davíð er mikill. Sigmundur er til 
þess að gera nýr í stjórnmálunum. 
Halldór var margreyndur, hafði 
gengið í gegnum mjög margt. Og 
svo hitt. Halldór hætti. Sigmundur 
Davíð ekki.

Fram undan er tími að loknum 
ljúfum draumi. Lesa má að Sigmund-
ur Davíð kenni Bjarna Benediktssyni 
um að hann sé ekki lengur í drauma-
landinu. Stórir kaflar eru enn ósagðir 
og óskrifaðir af tíðindum síðustu 
daga í stjórnmálasögu Íslands.

Sigmundur Davíð er byrjaður. 
Hægt en bítandi. Bendir á forsetann, 
bendir á forystu Sjálfstæðisflokks-
ins. Það er kul þar sem áður var 
vinátta og samstarf.

Steytt á skeri
Þó hér hafi verið rifjað upp þegar 
Halldór Ásgrímsson, formaður 
Framsóknarflokksins, fann ekki 
aðra leið en segja draumastarfi 
sínu lausu má ekki skilja sem svo 
að staða þeirra formanna, Halldórs 
þá og Sigmundar Davíðs nú, sé eins 
og hún er varla svipuð. Nema hvað 
varðar afsögnina sem slíka.

Við sem höfum lengi fylgst með 
stjórnmálum munum sennilega 
ekki annað eins og það sem nú hefur 
dunið á ykkur. Myndun ríkisstjórnar 
Gunnars Thoroddsen var um margt 
sérstök og skók allt samfélagið, eink-
um Sjálfstæðisflokkinn.

Samt er ótrúlegt að það fár allt 
saman nái að vera samlíking við 

það sem nú hefur gerst. Í raun 
má segja að afleikirnir í því sem 
nú hefur orðið séu langtum fleiri 
en nokkur getur slegið tölu á. 
Og annað er, að fólkið í landinu, 
almenningur, kjósendur, hafa nú 
meiri möguleika en nokkru sinni 
til að tala saman, stilla saman 
strengi. Þess sér stað á Austurvelli 
og á Facebook.

Martröð eða draumur?
Sigurður Ingi Jóhannsson, vara-
formaður Framsóknarflokksins, 
er dreginn til ábyrgðar nú. Honum 
er ætlað að róa á móti straumnum. 
Hann er nýjasti forsætisráðherra 
Framsóknarflokksins. Þeir tveir 
næstu á undan honum náðu ekki 

að róa til hafnar. Hvort Sigurði Inga 
takist það er bara ekki líklegt.

Fyrir utan harða stjórnarand-
stöðu, reiði almennings og mót-
mæli, býr hinn nýi forsætisráð-
herra við að hafa óstýrilátan eigin 
formann sem óbreyttan þingmann, 
formann sem á eftir að rugga bátn-
um, þingmenn sem eru afar ósáttir 
með stöðuna, samstarfsflokk sem 
glímir við eigin vanda og verki.

Það er ekki meðbyr með þriðja 
forsætisráðherra Framsóknar-
flokksins á aðeins tíum árum. Þeir 
tveir fyrri játuðu sig sigraða, náðu 
ekki að lokamarkinu. Eðlilegt er 
að halda svo fari einnig fyrir þeim 
þriðja, sem á þó ekki langa leið fyrir 
höndum.
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STÓRTILBOÐ Í SÓLINA
Ekki missa af sólarferð á algjörum spottprís – bókaðu fyrir 20. apríl

ALBÍR

KRÍT

BENIDORM

MALLORCA

COSTA DE ALMERÍA

SALOU

COSTA DEL SOL

TENERIFE

Frá kr. 63.845
m/morgunmat innifalinn 
Netverð á mann frá kr. 63.845 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 83.495 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
5. júní í 7 nætur.

Frá kr. 79.495 
Netverð á mann frá kr. 79.495 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 
97.395 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
26. maí í 11 nætur.

Frá kr. 71.495
m/hálft fæði innifalið 
Netverð á mann frá kr. 71.495 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá kr. 
87.395 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
5. júní í 7 nætur.

Frá kr. 49.295 
Netverð á mann frá kr. 49.295 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 
92.625 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
7. júní í 7 nætur.

Frá kr. 57.365 
Netverð á mann frá kr. 57.365  m.v. 2 
fullorðna og 4 börn í íbúð. Netverð á mann frá 
kr. 79.395 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
2. júní í 11 nætur

Frá kr. 49.995 
Netverð á mann frá kr. 49.995 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá kr. 
69.895 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
27. maí í 7 nætur.

Frá kr. 69.045 
Netverð á mann frá kr. 69.045 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 
91.095 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
19. maí í 10 nætur.

Frá kr. 59.095 
Netverð á mann frá kr. 59.095 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 
76.395 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
18. maí 7 nætur.

Albir Playa 

Omega

Benikaktus

Hotel Sorrento / Portofino

Maracay Apartments

Jaime I

Nuriasol

Cristian Sur

Allt að 50.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 50.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 50.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 49.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 45.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 45.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 43.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 33.000 kr. afsláttur á mann

Allt að
50.000 kr.
afsláttur á mann

til 20. apríl
valdar brottfarir

Allt að
200.000 kr.
afsláttur f. 4 manna

fjölskyldu

SPOTTPRÍS
ALGJÖRUM
SÓL Á

Bókaðu sól í sumar!

Aðeins
400 
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FRÁ KR.
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Söguleg 
stjórnmál
Atburðir síðustu daga munu vissulega fara 
í sögubækurnar. Fréttablaðið talaði við 
fræðinga og fjölmiðlamenn sem rifjuðu upp 
atburði í stjórnmálasögunni sem þeim finnst 
einnig hafa markað spor eða eru merkilegir 
og minnisstæðir í þeirra huga. 

Þau eru  
sérstaklega 
minnisstæð

Gunnar V. 
Andrésson 
ljósmyndari

Guðni Th.  
Jóhannesson 
sagnfræðingur

Eva Heiða 
Önnudóttir
stjórnmála-
fræðingur

Heimir Már 
Pétursson 
fréttamaður

Kristján Már 
Unnarsson 
fréttamaður

Ragnheiður  
Kristjánsdóttir
sagnfræðingur

Stefanía 
Óskarsdóttir 
stjórnmála-
fræðingur

2008 Búsáhaldabyltingin
Minnisstæðustu augnablikin er 
þátttaka í beinum útsendingum 
fyrir utan heimili Geirs H. Haarde, 
þárverandi forsætisráðherra, 
daginn og kvöldið áður en ríkis-
stjórn hans féll. Þar voru tekin 
tilfinningaþrungin viðtöl við Geir 
og f leiri.

Heimir Már Pétursson

Ég tel mótmælin hafa brotið blað í íslenskri stjórnmálasögu á margan 
hátt. Þau sýndu að það er rangt að „Íslendingar mótmæla aldrei og láta 
allt yfir sig ganga“. Búsáhaldabyltingin er dæmi um mótmæli þar sem 
kröfur mótmælenda voru studdar meðal meirihluta kjósenda. Og það 

að nær allar meginkröfur mótmælenda náðu fram að ganga, 
til að mynda afsögn ríkisstjórnarinnar og að boðað yrði 

til kosninga eins f ljótt og unnt var, er einstakt og nýtt í 
íslenskri stjórnmálasögu. 
Eva Heiða Önnudóttir

1989 Lifrarbandalagið 
Þegar ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar féll fóru menn í stellingar að 
mynda nýtt pólitískt af l á Íslandi. Til greina kom að A-f lokkarnir 
mynduðu kosningabandalag. Þetta er fyrsti fundurinn sem Jón Baldvin 
og Ólafur Ragnar áttu saman á heimili Jóns í mat hjá Bryndísi. Hún bauð 
upp á kálfalifur og því var bandalagið kallað Lifrarbandalagið. Þessir 
menn voru eins og rokkstjörnur á Íslandi og fóru saman í ferðir út á land 
undir nafninu „Á rauðu ljósi“.

Gunnar V. Andrésson

1980 Sjálfstæðisflokkur klofinn
Eitt það fyrsta sem ég gerði sem 
blaðamaður, þá 21 árs, var að 
fara á þingið og taka viðtal við 
Gunnar Thoroddsen stuttu eftir 
að hann myndaði vinstri stjórn 
með tveimur öðrum sjálfstæðis-
mönnum. Þetta voru afar stór 
tíðindi og mér afar minnistætt. 
Mér fannst þetta eins og að taka 
viðtal við konunginn.

Kristján Már Unnarsson

Ég beið spenntur eftir að sjá hvað 
Gunnar Thoroddsen myndi gera 
eftir ræðu Geirs Hallgrímssonar 
á landsfundi f lokksins. Hann 
gerði það sem var langflottast 
fyrir myndavélina og sat áfram. 
Myndin sýnir sterkt klofninginn í 
f lokknum.

Gunnar V. Andrésson

1975 Kvennafrídagurinn

Skiptir sköpum  
til lengri tíma litið
„Okkur þykir kannski ákveðnir 
atburðir mikilvægastir þegar 
þeir gerast en svo hverfa þeir 
í skuggann af atburðum sem 
skipta sköpum þegar til lengri 
tíma er litið. Tökum upphaf 
síðustu aldar. Við fengum 
heimastjórn og eigin ráðherra 
1904, það voru mikil tímamót 
á pólitíska sviðinu. En sama ár 
var Íslandsbanki stofnaður og 
loksins komst erlent fjármagn 
af einhverju viti inn í landið. 
Við gátum farið að kaupa 
togara, leggja vegi, byggja brýr 
o.s.frv. Var það 
kannski 
eins 
mikil 
breyting í 
hinu stóra 
samhengi? 
Eða voru 
umskiptin 
miklu 
kannski 1902 
þegar vél var fyrst sett í fiski-
bát hér? Þá hófst íslenska iðn-
byltingin, ef svo má segja. Að 
lokum: Var stærsta breytingin 
kannski að um þessar mundir 
hófst innflutningur á gúmmí-
stígvélum? Í fyrsta skipti frá 
landnámi gátu Íslendingar 
gengið um land sitt þurrum 
fótum. Það er ekki svo lítið.” 

Guðni Th. Jóhannesson

Álitsgjafar

Þetta var stór atburður sem hreyfði við þjóðfélaginu 
og sýndi, líkt og mótmælin síðustu daga, áhrif sam-
félagslegs þrýstings. Þar sem fjöldinn hefur áhrif og 
hreyfir við samfélaginu.

Ragnheiður Kristjánsdóttir

Davíð Oddsson
Sá sem lengst 
hefur setið 
á valdastóli. 
Fyrst sem 

borgarstjóri og 
svo sem forsætisráð-

herra.

Ingibjörg Sólrún  
Gísladóttir
Leiddi R-listann 

til sigurs í 
borginni árið 
1994 eftir 

gífurlega langa 
stjórnarsetu 

Sjálfstæðis-
flokks.

Albert Guðmundsson
Sagði af sér sem 
fjármálaráðherra 

1987, stofnaði 
Borgaraflokk-
inn og vann 
sögulegan 
kosningasigur.

Vigdís Finnbogadóttir
Fyrsta konan 

sem varð 
forseti 

1980.

Erla Björg  
Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is

Annað sem  
var nefnt

l Þegar forseti neitaði að 
undirrita fjölmiðlalögin 2004

l Þegar forseti neitaði að 
undir rita Icesave 2010 og 2011

l Þingrofið 1974
l Kvennalistinn á þing 1983
l Stjórnarslit í „beinni“ 1988
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fólk
kynningarblað

Íris Ásmundardóttir er á fullu í 
framhaldskólanámi og æfir ballett 
í rúmlega tuttugu klukkustundir á 
viku ásamt því að vinna sem aðstoð-
arkennari í ballett fyrir þau sem 
eru að taka fyrstu sporin. „Þegar 
ég lærði að stærsti hluti ónæmis-
kerfisins væri staðsettur í melting-
arfærunum 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 undanfarin tvö ár hlotn-
ast 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 Bio-Kult á 
hverjum degi til að styrkja ónæm-
iskerfið og koma í veg fyrir að ég 
fái alls konar umgangspestir sem ég 
má ekkert vera að að eyða tímanum 
í,“ segir Íris. Henni finnst Bio-Kult 
gera henni gott samhliða heilsu-
samlegu 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 Birgis-
dóttir heilsumarkþjálfi, er sam-
mála dóttur sinni um góð áhrif 
Bio-Kult. Hún mælir með því við 
viðskiptavini sína að þeir fái melt-
ingu sína góða. „Mér finnst sér-
staklega mikilvægt að melting-
arfærin starfi eins og þau eiga að 
gera. Ef bakteríu flóra líkamans er 
í ójafnvægi starfar hann ekki eins 
og hann á að gera. Bio-Kult hefur 
reynst afar vel til að bæta starf-
semi meltingarinnar,“ segir Mar-
grét.

Sjálf greindist Margrét með 
col itis ulcerosa, eða sáraristil-
bólgu, fyrir fjórtán árum. „Í dag 

er ég lyfja- og einkennalaus og hef 
verið það að mestu til margra ára. 
Ég er sannfærð um að bakteríurn-
ar sem ég hef tekið í gegnum tíð-
ina samhliða jákvæðum breyting-
um á lífsstíl hafi sitt að segja varð-
andi það hve vel mér gengur. Ég 
mæli því heils hugar með Bio-Kult, 
bæði Candéa með hvítlauk og grape 
seed extract til að halda einkenn-
um niðri og með Bio-Kult Original 
til að viðhalda batanum, báðar teg-
undir hafa reynst mér vel.“

Bio-Kult fyrir alla
Innihald Bio-Kult Candéa-hylkj-
anna er öflug blanda af vinveittum 
gerlum ásamt hvítlauk og grape 
seed ex tract. Bio-Kult Candéa-
hylkin virka sem vörn gegn can-
dida-sveppasýkingu í meltingar-

Ég er allavega 
mjög hraust, 

sjaldan þreytt og með 
góða einbeitingu.

Íris Ásmundardóttir
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Mæðgurnar Íris og Margrét 
Mæla heilshugar Með Bio-Kult
Icecare kynnir Bio-Kult Original og Bio-Kult Candéa eru öflugar blöndur vinveittra gerla sem styrkja þarma flóruna.  
Írisi Ásmundardóttur finnst Bio-Kult bæta meltinguna og gera henni gott samhliða heilsusamlegu mataræði.

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 

vegi kvenna og karla og sem vörn 
gegn sveppasýkingu á viðkvæm-
um svæðum hjá konum. Cand-
ida-sveppasýking getur komið fram 
með ólíkum hætti hjá fólki svo sem 
munnangur, fæðuóþol, pirringur og 
skapsveiflur, þreyta, brjóstsviði, 
verkir í liðum, mígreni eða ýmis 
húðvandamál.

Bio-Kult Original er einnig öflug 
blanda af vinveittum gerlum sem 
styrkja þarmaflóruna. Bio-Kult 
Candéa og Bio-Kult 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 Melt-
ingarvegurinn og geðheilsa 

eftir Dr. Natasha Campbell-
McBride.

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

Írisi finnst Bio-Kult gera henni gott 
samhliða heilsusamlegu mataræði. 

MYND/ANTON BRINK

19



„Ég á eftir að verða eins og fermingarstúlka á Justin Bieber tónleikunum. Mun öskra, grenja, hlæja og syngja með öllum lög-
unum,“ segir Siggi Hlö. MYND/VILHELM

Jeff Lynne, leiðtogi ELO, sést hér á tónleikum með sveitinni á Wembley Arena í 
London árið 1978. MYND/GETTY

Ást útvarpsmannsins og stuð-
boltans Sigga Hlö á hljómsveit-
inni ELO hefur ekki farið fram 
hjá dyggum hlustendum þáttar-
ins Veistu hver ég var? undanfar-
in ár. Á morgun sunnudag rætist 
loks langþráður draumur Sigga 
þegar hann sér sveitina á tónleik-
um í Manchester í Englandi ásamt 
eiginkonu sinni og vina hjónum.

„Ég byrjaði að hlusta á ELO 
tólf ára gamall og þetta er í 
fyrsta sinn sem ég sé þá á tónleik-
um. Ég á eftir að verða eins og 
fermingarstúlka á 
Justin Bieber tón-
leikum. Mun 
öskra, grenja, 
h l æj a  o g 
syngja með 
öllum lög-
unum. Ég 
hef skoðað 
lagalistann hjá 
þeim en túr-
inn hófst í þessari 
viku. Þessi lagalisti er 
gæsahúð fullorðna mannsins!“

Hljómsveitin ELO var stofnuð 
í Englandi árið 1970 af þeim Roy 
Wood og Jeff Lynne. Eftir brott-
hvarf þess fyrrnefnda stýrði Jeff 
Lynne sveitinni gegnum langt vin-
sældarskeið sem m.a. taldi 20 smá-
skífur sem náðu inn á topp 20 í 
heimalandinu og 15 smáskífur sem 
náðu inn á topp 20 í Bandaríkjun-

um. ELO hefur auk þess selt yfir 
50 milljónir platna á heimsvísu.

Besta hljómsveit heims
Hann segir melódíuna í tónlistinni 
og uppbygging laganna gera ELO 
að bestu hljómsveit heims. „Þessi 
þétta samvinna á milli hljóð-
gervla og strengja. Hughrifin við 
að renna einni ELO-plötu í gegn er 
eitthvað sem menn verða bara að 
upplifa sjálfir. Viðlögin! Þetta eru 
svona „feel-good“ lög.“

Fyrstu kynni Sigga af ELO 
voru gegnum bíó-

myndina Xanadu 
í Laugarásbíói 

árið 1980. 
„Þá tíðkað-
ist hvorki 
Dolby né 
THX en 
mig rámar 

í að Laug-
arásbíó hafi 

sett upp tólf há-
talara kerfi til að 

koma hljómnum betur 
til skila. Þetta þótti hin mesta 
tæknibylting. Þarna kynnist ég 
lögum eins og Don't Walk Away, 
All Over the World og auðvitað 
Xanadu sem Olivia Newton John 
söng með þeim.“  Ári síðar eignað-
ist hann plötuna TIME sem pabbi 
hans keypti erlendis. „Þarna var 
allt í einu komin hljómsveit sem 

á einhvern undarlegan hátt sam-
einaði áhuga minn á klassískri tón-
list og metnaðarfullri popptónlist. 
Fyrsta uppáhaldslagið mitt með 
ELO var The way life´s meant to 
be af plötunni TIME.“

Nálægt goðiNu
Nú varð ekki aftur snúið. Siggi 
varð sér úti um fyrri verk sveit-
arinnar, plöturnar Out of the blue 
og Discovery. „Maður gat hlust-
að í marga klukkutíma á þessar 
plötur ásamt því að velta fyrir sér 
plötuumslögunum sem þóttu nokk-
uð framúrstefnuleg. Allt eitthvað 

algjör 
gæsahúð
Líf Sigga Hlö fer á hliðina á morgun þegar hann 
fær loks að sjá uppáhaldshljómsveit sína ELO á 
tónleikum. Það verður sungið, öskrað og grátið.

svo útpælt. Og lögin maður! Við 
erum að tala um perlur eins og 
Mr. Blue Sky, Jungle, Last train to 
London og Midnight Blue. Þetta 
kunni maður betur en Faðir vorið 
á sínum tíma.“

Tónleikarnir á morgun verða 
haldnir á MEN Arena í Manc-
hester. „Ég keypti eina dýrustu 
miða hússins til að tryggja að ég 
sé eins nálægt goðinu og hugsast 
getur. Ég lá inni á vef Ticketmas-
ter þegar miðasala hófst en ég er 
í aðdáendaklúbbi Jeff Lynne og 
fékk að kaupa í forsölunni. Ferða-
félagar okkar hjóna eru líka mikl-

ir ELO aðdáendur og svo má geta 
þess að Obbý, kona mín, er eigin-
lega meiri aðdáandi en ég en það 
er svo sem engin samkeppni.“

Margt annað verður gert sér 
til skemmtunar um helgina enda 
er Manchester ein af uppáhalds-
borgum Sigga. „Það er reynd-
ar leiðinlegt að Manchester Uni-
ted séu ekki að spila á heimavelli 
þessa helgi en við hjónin eigum 
hvort sinn ársmiðann á Old Traf-
ford. En við erum með frábærum 
ferðafélögum og ætlum að kynn-
ast mat og menningu borgarinn-
ar.“ starri@365.is

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

Tvö Líf á 
afmæli í dag !!

Álfheimar 74 ( Glæsibæ )
104 Reykjavík 517 8500

www.tvolif.is
/barnshafandi

25% 

afsláttur 

af ÖLLU aðeins í dag

Opið 11-16
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Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi

501 
STRAIGHT
FRÁ KR. 13.990

*Skv. gjaldskrá levi.com og gengistöflu Íslandsbanka 8.04.16

Verð í  Danmörku frá kr. 15.161*
Verð í Bretlandi frá kr. 13.122*

Beinar niður
Háar í mittið



Vera tekst á við náttúruöflin en eins og við vitum öll hafa þau áhrif á það hvernig við hreyfum okkur, klæðum okkur og 
bregðumst við. 

Frá vinstri: Sólrún Sumarliðadóttir tónskákld, Snædís Lilja Ingadóttir flytjandi og 
Tinna Grétarsdóttir danshöfundur.  MYNDIR/VILHELM

„Börn bregðast flest vel við tónlist og dansi og dansa mikið sjálf. Þau þurfa ekki 
endilega mjög línulega frásögn. Þetta er því miðill sem hentar þeim mjög vel,“ 
segir Tinna.

Bíbí og blaka er fyrsti og eini ís-
lenski danshópurinn sem legg-
ur sérstaka áherslu á verk fyrir 
börn. Fyrri verk hópsins Skýja-
borg og Fetta bretta hafa báðar 
hlotið lof gagnrýnenda og samtals 
fimm tilnefningar til Grímunn-
ar auk þess sem Skýjaborg hlaut 
Menningarverðlaun DV í flokki 
danslistar árið 2012.

„Fyrsta verkið okkar Skýja-
borg var sett upp í Kúlunni í 
Þjóðleikhúsinu 2012. Nú langaði 
okkur að búa til verk sem væri 
með aðeins minni umgjörð með 
það fyrir augum að auðvelt væri 
að flytja það á milli leikskóla en 
við stefnum að því að fara með 
sýninguna á sem flesta leikskóla 
höfuðborgarsvæðisins og vonandi 
víðar. Þá sjáum við fyrir okkur að 
finna félagsmiðstöðvar eða menn-
ingarhús eins og Gerðuberg í ná-
grenni við þá leikskóla sem hafa 
ekki nægjanlegt rými,“ segir 
danshöfundurinn Tinna Grétars-
dóttir. Verkin semur hún í félagi 
við tónskáldið Sólrúnu Sumar-
liðadóttur og leikmyndahönnuð-
inn Guðnýju Hrund Sigurðardótt-
ur en auk þess tekur flytjandinn 
Snædís Lilja Ingadóttir virkan 
þátt í sköpuninni.

Í Skýjaborg lék Snædís Storm. 
Nú túlkar hún frænku hans Veru 
og fjallar Vera og vatnið líkt og 
Skýjaborg um íslenska veðráttu 
frá ýmsum hliðum. „Nú tökum 
við sumarið og sólina út og ein-
beitum okkur að vindi, stormi og 

ís. Vera tekst á við náttúruöflin 
en eins og við vitum öll hafa þau 
áhrif á það hvernig við hreyfum 
okkur, klæðum okkur og bregð-
umst við. Í lok sýningar fá börn-
in svo að koma upp og skoða leik-
myndina, finna vindinn leika 
um sig og spjalla við Veru. Við 
erum búin að forsýna einu sinni 
og komumst að því að börnun-
um líkar leikmyndin og þótti hún 
kjörin til hópmyndatöku,“ upplýs-
ir Tinna.

Sýningin er 25 mínútna löng 
og að sögn Tinnu fylgjast börn-
in vel með. „Börn bregðast flest 
vel við tónlist og dansi og dansa 
mikið sjálf. Þau þurfa ekki endi-
lega mjög línulega frásögn. Þetta 
er því miðill sem hentar þeim 
mjög vel.“

Sýningarnar í Gerðubergi 
verða tvær á morgun. Önnur 
hefst klukkan 14 og hin klukk-
an 15.30. „Okkur langaði að hafa 
einn opinn sýningardag fyrir 
vini, vandamenn og aðra sem 
hafa fylgst með verkum okkar og 
eru allir velkomnir.“

Fyrri verk Bíbí og blaka hafa 
ratað út fyrir landsteinana og 
verið sýnd bæði í Noregi og Sví-
þjóð. Fram undan er svo samstarf 
við írskan sirkushóp og verður af-
rakstur þess frumsýndur í haust. 
„Við erum eini danshópurinn sem 
sérhæfir sig í verkum fyrir þenn-
an aldurshóp og ætlum okkur 
að halda ótrauð áfram á þeirri 
braut.“

Börn hrífast með dansi
Danshópurinn Bíbí & blaka frumsýnir verkið Vera og vatnið í Gerðubergi á morgun. Sýningin fjallar um veruna Veru og 
kynnum hennar af alls kyns veðráttu; vindi, stormi, regni og frosti. Sýningin er hugsuð fyrir leikskólabörn á öllum aldri.

Aðhaldsbuxurnar 
komnar

Verð aðeins 
7.990 kr.-

Stærðir S-XXXL

Viltu minnka um 
2 númer?
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Ásta Guðrún er þingmaður Pí-
rata frá því í september þegar 
hún tók við af Jóni Þóri Ólafs-
syni sem ákvað að hætta á þingi. 
Ásta Guðrún hefur verið dug-
leg að mótmæla þessa vikuna en 
eins og aðrir stjórnarandstæðing-
ar vill hún kosningar strax. Pírat-
ar hafa mælst með mikið fylgi í 
skoðanakönnunum og Ásta Guð-
rún er tilbúin í kosningar. Hana 
langar að halda áfram í pólitík-
inni af fullri hörku. Þegar Ásta 
er spurð hvernig henni líði eftir 
þessa sögulegu viku, svarar hún. 
„Í raun og veru líður mér illa. Mér 
finnst þetta ástand sorglegt. Ég er 
engu að síður full af eldmóði og til 
í áframhaldandi slag. Þetta er ekk-
ert búið. Við tökum einn dag í einu. 
Mótmæli er sterkasta vopn okkar 
sem viljum breytingar,“ segir hún.

Styður  pólSkar konur
Þegar blaðamaður ræddi við Ástu 
flykktust mótmælendur enn einn 
daginn að Alþingishúsinu. „Maður 
veit ekkert hvert framhaldið verð-
ur en ég ætla eftir fremsta megni 
að halda ró minni um helgina. Að-
eins að slappa af og tappa af líkam-
anum,“ segir hún. „Ég er þó ákveð-
in í að mæta á mótmæli sem kall-
ast Endurheimtum valið og verða 
núna kl. 11 fyrir utan pólska sendi-
ráðið. Þúsundir pólskra kvenna 
hafa mótmælt umdeildu frum-
varpi um allsherjarbann á fóstur-
eyðingum þar í landi. Stuðnings-
mótmæli verða hér á landi í dag 
og þar ætla ég að vera,“ segir Ásta 
Guðrún sem hefur búið í Póllandi. 
„Konur ætla að berjast fyrir því 
að þær hafi fulla stjórn á eigin lík-
ama. Það er mikilvægt jafnréttis-
mál og fullveldismál fyrir konur.“

ÁStríðukokkur
Ásta Guðrún segist yfirleitt njóta 
helganna. Hún eldar góðan mat og 
hittir vini og ættingja. „Ég er dug-
leg að bjóða vinum í heimsókn og 
mér finnst mjög skemmtilegt að 
elda. Eiginlega líður mér best í 
eldhúsinu. Svo er alltaf gaman að 
borða með fjölskyldunni,“ segir 

hún. „Mér gæti líka dottið í hug 
að bjóða litlu systur minni út að 
borða,“ segir Ásta Guðrún sem 
er 26 ára og í sambúð með Stef-
áni Rafni Sigurbjörnssyni. „Elda-
mennska er áhugamálið mitt og 
ég slaka vel á með pottunum. Ég 
elda alls kyns mat og baka brauð. 
Mér finnst gaman að elda týp-
ískan mömmumat, rétti frá Mar-
okkó, indverska rétti og allt þar á 
milli. Okkur Stefáni finnst báðum 
gaman að elda góðan mat þótt ég 
sé kannski meira í þessu. Ég get 
alveg gleymt pólitíkinni á meðan 
ég elda,“ segir hún.

Ævintýrakona
Ásta Guðrún er mikil ævintýra-
kona. Hún hefur dvalið mikið er-
lendis meðal annars í Þýskalandi, 
í Brussel í Belgíu, London og hún 
bjó í Bergen í eitt ár eftir mennta-
skóla. Þá bjó hún um tíma í Íran 
þar sem hún stundaði nám í farsi 
við háskólann í Teheran. Þá stund-
aði hún einnig nám í heimspeki við 
háskólann í Varsjá í Póllandi. Hún 
var í starfsnámi á skrifstofu þing-
manns á Evrópuþingi 2013, verk-
taki hjá The Tacitcal Tech 2014 og 
2015 og árið 2015 verkefnastjóri 
Evrópumála hjá The Democra-
tic Society, sem vinnur að því að 
virkja lýðræðið og gera það virk-
ara, að hennar sögn.

Fer með ÆðruleySiSbÆnina
„Þingstarfið kom óvænt í haust og 
ég ákvað að hafa engar sérstakar 
væntingar til þess. Ég kom fersk 
inn á þing og var mjög tilbúin að 
takast á við verkefnið. Það er samt 
varla hægt að lýsa því hvernig það 
er að vera í stjórnmálum á þess-
um tímum. Það er mjög sérstakt. 
Það sem hefur kannski komið mér 
á óvart á þinginu er skipulagsleys-
ið. Maður veit aldrei hvað er á dag-
skrá fyrr en rétt áður en hlutirnir 
gerast. Fólk myndi ekki sætta sig 
við svona skipulagsleysi í skólum 
landsins. Upplýsingum er haldið 
leyndum og vinnuaðferðir gamal-
dags og íhaldssamar. Mörgu væri 
hægt að breyta og gera nútíma-

legra. Við Píratar myndum leggja 
drög að breytingum eftir okkar 
bestu getu kæmumst við til valda. 
Ég hef hins vegar komist að þeirri 
niðurstöðu að starfið er skemmti-
legt svo lengi sem maður hefur 
húmor fyrir þessu öllu saman. Það 
er margt sem maður getur ekki 
breytt og þá verður bara að fara 
með æðruleysisbænina.“

með Sterkar Skoðanir
Ásta Guðrún segist tilbúin í kosn-
ingaslag, hvort sem það verður í 
haust eða fyrr. Þegar hún er spurð 
hvort þau hafi mannskap til að 
fylla framboðslistann, svarar hún. 
„Þegar kallið kemur þá flykkjast 
til okkar frambjóðendur. Ég tel 
best að alþingismenn komi úr sem 
flestum áttum og með mismunandi 
bakgrunn. Þessi hópur á að endur-
spegla þjóðina. Í mér hefur alltaf 
blundað lítill pírati og ég hef alltaf 
haft sterkar skoðanir. Allt gerðist 
þetta hratt hjá mér eftir að Píratar 
voru stofnaðir en ég hef ekki verið 
viðloðandi aðra flokka. Afi minn 
var reyndar góður og gegn fram-
sóknarmaður,“ segir hún.

Ásta segist vel geta hugsað sér 
að starfa aftur utanlands, sérstak-
lega ef engar breytingar verði hér. 
„Já, til dæmis í Brussel eða Berl-
ín. Evrópusambandið er spennandi 
vettvangur og mér finnst mikil-
vægara að taka þátt í því frekar 
en að vera fyrir utan.“ elin@365.is

 Í raun og veru 
líður mér illa. Mér 

finnst þetta ástand sorg-
legt. Ég er engu að síður 
full af eldmóði og til í 
áframhaldandi slag. Þetta 
er ekkert búið. Við tökum 
einn dag í einu. 

Ásta Guðrún Helgadóttir

alltaF blundað  
í mér lítill pírati
Ásta Guðrún Helgadóttir alþingismaður hefur verið virkur mótmælandi 
á Austurvelli alla liðna viku. Hún vonast til að geta notið helgarinnar 
með meiri ró enda hafa undanfarnir dagar verið eins og rússíbani.

Ásta Guðrún Helgadóttir telur að mótmælin séu sterkasta vopnið til að knýja fram breytingar. MYND/ERNIR
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SPRENGISANDUR
SIGURJÓN M. EGILSSON OG UMRÆÐA SEM SKIPTIR MÁLI 
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ALLAR HELGAR 

365.is      Sími 1817

Afinn sem allir elska og fjörugu vinkonurnar Skoppa
og Skrítla skemmta börnum og foreldrum á laugardags- 
og sunnudagsmorgnum á Stöð 2. 

HELGARFJÖR FYRIR FLOTTASTA FÓLKIÐ

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

Þú finnur okkur 
á Facebook

Öll kínversk 
leikfimi
• Heilsu Qi Gong 5000 ára tækni
• Heilsubætandi Tai chi
• Hugræn teygjuleikfimi
• Kung Fu fyrir 4 ára og eldri

Í samstafi við kínverskan 
íþrótta háskóla

Fyrir alla 
aldurshópa

Einkatímar
og  

hópatímar

Tilboð 
í apríl.

Mánaðarkort
2 fyrir 1



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

Staða framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilanna 
Hulduhlíðar og Uppsala laus til umsóknar
 

Í Fjarðabyggð eru rekin hjúkrunar- og dvalarheimilin Uppsalir á Fáskrúðs�rði og hjúkrunar-
heimilið Hulduhlíð á Eski�rði, með alls 44 dvalarrýmum.  Sveitarfélagið leitar nú að 
framkvæmdastjóra fyrir heimilin. 
 
Viðkomandi verður til að byrja með ráðinn í 50% starf hjá hvoru heimilanna en mun bera ábyrgð á að undirbúa 
sameiningu þeirra í eina rekstrareiningu, með tvær starfsstöðvar, og fylgja slíku síðan eftir til framkvæmdar og 
reksturs.  Sem hluta af framtíðarrekstri þarf að skoða tækifæri til �árhagslegrar hagræðingar í starfseminni með 
breytingum á innra verklagi annars vegar og nýjum samlegðartækifærum verkefna hins vegar. Í því skyni mun 
framkvæmdastjóri m.a. leiða tímabundinn starfshóp sem skoðar samlegðartækifæri í þjónustu heimilanna, 
heimahjúkrunar og heimaþjónustu.

Framkvæmdastjóri:
·  ber ábyrgð á starfsemi og þjónustu heimilanna
·  stjórnar daglegum rekstri
·  annast �ármál og innkaup
·  hefur eftirlit með því að fagleg þjónusta uppfylli gæðakröfur
·  hefur y�rumsjón með mannauðsmálum
·  sér um samskipti við rekstraraðila starfseminnar, stjórn, ráðuneyti, samstarfsaðila og birgja

Menntunar- og hæfniskröfur:
·  háskólamenntun sem nýtist í star�ð
·  reynsla af stjórnun og rekstri
·  reynsla af því að leiða breytingar
·  þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg
·   frumkvæði í star�, lausnamiðuð hugsun og rík leiðtoga- og samskiptafærni

Áhugasamir eru beðnir um að sækja um á starfsfolk.is og láta fylgja með ferilskrá með 
upplýsingum um menntun og reynslu sem nýtist í star�ð samkvæmt auglýsingu þessari.  
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2015.  
Frekari upplýsingar veitir Marías Ben. Kristjánsson, malli@starfsfolk.is.

starfsfolk.is er ný 
austfirsk ráðningar-
skrifstofa og 
starfsmannamiðlun 
sem hefur tekið til 
starfa. Við erum á 
Facebook.

Atvinnu- og þróunarstjóri

Starfssvið:
•  Stýring atvinnu- og viðskiptaþróunarverkefna með áherslu á hafnsækna starfsemi  
 sveitarfélagsins.
•  Stefnumótun vegna atvinnuþróunarverkefna.
•  Markaðs-, kynningar- og gæðamál er tengjast hafnsækinni starfsemi.
•  Greining, úttektir og tillögugerð varðandi innviði samfélagsins.
•  Samskipti við fyrirtæki, félagasamtök, íbúa og aðra hagaðila vegna atvinnumála.
•  Aðkoma að skipulagsmálum sem lýtur að atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Reynsla og þekking á atvinnu- og viðskiptaþróunarverkefnum.
•  Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- og  fjárhagsáætlana.
•  Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•  Framúrskarandi hæfni í bæði mannlegum samskiptum og miðlun upplýsinga í töluðu og   
 rituðu máli.

Laus er til umsóknar staða atvinnu- og þróunarstjóra Fjarðabyggðar. Um nýtt stöðugildi er að ræða sem heyrir undir bæjarstjóra.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulífi og þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðarkjörnum. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl nk. Launakjör taka mið af launakerfi sviðsstjóra hjá sveitarfélaginu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja um stöðuna. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Marías Ben. Kristjánsson í síma 865 4936 eða á netfanginu starfsfolk@starfsfolk.is. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. Tekið er við umsóknum merktum „Atvinnu- og þróunarstjóri” á áðurnefndu netfangi eða 
bréfleiðis á Fjarðabyggð, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð, póststimplað 18. apríl í síðasta lagi.

starfsfolk.is er austfirsk ráðningarskrifstofa og starfsmannamiðlun sem hefur tekið til starfa. Við erum á Facebook.

FJARÐABYGGÐ

Sérfræðingar í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a.
náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn, 
mengunarvarnir, eiturefni,
loftslagsmál, líffræðilega fjölbreytni, 
skógrækt, landgræðslu, skipulagsmál og 
fræðslu á sviði umhverfismála.

Starfsmenn umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins eru um 40 og skiptist starfsemi 
þess á fimm skrifstofur: skrifstofu yfirstjórnar, 
skrifstofu hafs, vatns og loftslags, skrifstofu 
landgæða, skrifstofu umhverfis og skipulags 
og skrifstofu fjármála og rekstrar.

Nánari upplýsingar um ráðuneytið má finna á 
vefsíðu þess www.umhverfisraduneyti.is

•	Meistarapróf	úr	háskóla	sem	nýtist	í	starfi,	s.s.	
á	sviði	náttúruvísinda,	hagfræði,	verkfræði,	
ferðamála,	skipulagsfræða,	landslagshönnunar,	
landafræði,	umhverfis-	og/eða	auðlindafræði		

•	Þekking	og/eða	starfsreynsla	á	ofangreindu	
verksviði	er	æskileg

•	Þekking	á	gagnagrunnum	er	kostur

•	Framkvæmd	löggjafar	um	innviði	til	verndar	náttúru	og	
menningarsögulegra	minja	vegna	nýtingar	ferðaþjónustu	

•	Málefni	sem	tengjast	stjórn	nýtingar	náttúrugæða	og	
sjálfbærni,	sérstaklega	áskorunum	tengdum	ferðaþjónustu	

•	Stefnumótun	og	áætlanagerð
•	Samskipti	við	stofnanir	og	haghafa
•	Önnur	verkefni	á	skrifstofu	landgæða

Á skrifstofu landgæða	
er	laus	staða	sérfræðings	á	sviði	verndar	náttúru	
og	stjórnunar	á	nýtingu	hennar,	með	sérstaka	
áherslu	á	málefni	tengd	ferðaþjónustu.		

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 25. april 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Samkvæmt	jafnréttisstefnu	Stjórnarráðsins	eru	konur	
jafnt	sem	karlar	hvattar	til	að	sækja	um.	

	

Um	fullt	starf	er	að	ræða	og	er	æskilegt	að	
viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Um	laun	og	
önnur	starfskjör	fer	samkvæmt	kjarasamningi	FHSS	og	
fjármálaráðherra.

•	Meistarapróf	úr	háskóla	sem	nýtist	í	starfi
•	Þekking	á	loftslagsmálum	er	æskileg

•	Umsjón	með	aðgerðaáætlunum	á	sviði	loftslagsmála	
á	Íslandi	og	vinna	við	stefnumótun

•	Þátttaka	í	alþjóðlegu	samstarfi	og	umsjón	með	
skýrslugjöf	til	alþjóðlegra	stofnana

•	Samskipti	við	stofnanir	og	haghafa
•	Önnur	verkefni	á	sviði	loftslagsmála

Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Á skrifstofu hafs, vatns og loftslags	
er	laus	staða	sérfræðings	á	sviði	loftslagsmála.	

•	Frumkvæði,	skipuleg	vinnubrögð	og	sjálfstæði	í	starfi	
•	 Færni	í	mótun	stefnu,	lausna	og	hugmynda
•	Færni	í	verkefnastjórnun	og	áætlanagerð
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Gott	vald	á	talaðri	og	ritaðri	íslensku
•	Gott	vald	á	ensku

Aðrar hæfniskröfur fyrir bæði störfin:

UMHVERFIS-	OG	AUÐLINDARÁÐUNEYTIÐ
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STARFSSVIÐ:
n  Annast greiningu og uppsetningu á langtíma  
 viðhaldsplönum flugvéla í flota Icelandair 
n  Vinna með og þróa greiningaraðferðir  
 og mælikvarða 
n  Stýring umbótaverkefna 
n  Greining tækniupplýsinga flugvéla 
n  Aðstoða við stefnumótun viðhaldsstýringar  
 Icelandair

HÆFNISKRÖFUR:
n  Háskólapróf á sviði verkfræði, tæknifræði,  
 viðskiptafræði eða skyldra greina 
n  Áhugi á og færni í meðhöndlun tölulegra  
 upplýsinga 
n  Mjög góð þekking á Microsoft Excel  
 og/eða öðrum greiningarhugbúnaði 
n  Kunnátta í gagnagrunnum og gagnanámi  
 (data mining) er kostur 
n  Reynsla af ofangreindum atriðum í námi  
 eða starfi er kostur 
n  Frumleiki í hugsun og sjálfstæð vinnubrögð 
n  Mjög gott vald á ensku og íslensku

Nánari upplýsingar veita:
Ásgeir Bjarni Lárusson I asgeirl@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is  

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út á vef 
félagsins www.icelandair.is/umsokn eigi síðar  
en 17. apríl 2016. 
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Icelandair óskar eftir öflugum liðsmanni í krefjandi starf í tækniþjónustu félagsins í Hafnarfirði.  
Í starfinu felst að vinna með deildarstjóra viðhaldsstýringar Icelandair í þeim verkefnum sem eru í  
gangi hverju sinni. Verkefni geta m.a. verið: að vinna með rekstrarmælikvarða, finna tækifæri til að  
bæta árangur, aðstoða sérfræðinga við ákvarðanatöku ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum. 

VERKEFNASTJÓRI Í  
MAINTENANCE MANAGEMENT

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Garðyrkjustjóri

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
(KGRP) óska eftir að ráða garðyrkjustjóra.

Garðyrkjustjóri stjórnar garðyrkjudeild
KGRP sem hefur m.a. yfirumsjón með
umhirðu í Fossvogskirkjugarði, Gufunes-
kirkjugarði, Kópavogskirkjugarði, Hóla-
vallagarði, duftreitunum á Sóllandi og
Viðeyjarkirkjugarði.

Leitað er eftir starfsmanni sem er skrúð-
garðyrkjumeistari eða hefur sambærilega
menntun og hefur stjórnunarreynslu.

Ráðið verður í starfið frá og með 1. júní
nk. eða eftir samkomulagi. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Samiðnar,
sambandi iðnfélaga og sérkjarasamningi
garðyrkjumanna KGRP.

Skriflega umsókn merkta: "Garðyrkjustjóri"
skal senda til Kirkjugarða Reykjavíkur-
prófastsdæma, Vesturhlíð 8, 105 Reykja-
vík, eða á netfangið thrag@kirkjugardar.is
fyrir 22. apríl nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
fráfarandi garðyrkjustjóri í síma 897 2472
næstu daga. Upplýsingar um KGRP má
finna á vefnum: www.kirkjugardar.is

Viltu vera með okkur frá byrjun? Við gætum verið að leita að þér.

Vaktstjórar
 
Helstu verkefni:
·         Halda utan um framkvæmd allra dagsferða.
·         Gefa út og viðhalda skipulagðri dagskrá fyrir ökumenn og leiðsögumenn.
·         Taka þátt í ráðningum og þjálfun bílstjóra og leiðsögumanna skv. gæðahandbók.
·         Sjá um samskipti við alla hlutaðeigandi um breytingar á ferðum og vinnutilhögun.
 
Hæfniskröfur:
·         Nákvæmni í verkum og ríkir skipulagshæfileikar.
·         Gott tölvulæsi.
·         Reynsla úr sambærilegu starfi er kostur.
·         Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði.
·         Vera útsjónarsamur og úrræðagóður.
·         Vera ákveðinn, jákvæður og áreiðanlegur.

Leiðsögumenn 
 
Helstu verkefni:
·         Að sinna leiðsögn í skipulögðum ferðum.
·         Vera í hlutverki gestg jafa fyrirtækisins frá byrjun ferða til enda.
·         Vinna eftir gæðahandbók fyrirtækisins.
 
Hæfniskröfur:
·         Fagmenntun úr viðurkenndu leiðsögunámi.
·         Góðir frásagnarhæfileikar.
·         Mjög góð enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta væri líka mikill kostur.
·         Almenn og góð þekking á staðháttum á Íslandi og í Reykjavík.
·         Ökuréttindi til aksturs hópferðabíla væri kostur.
·         Rík þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
·         Snyrtimennska og stundvísi.
·         Vera jákvæður og áreiðanlegur.

Bílstjórar
 
Helstu verkefni:
·         Akstur og þjónusta við farþega í glænýjum bílaflota okkar.
·         Umsjón með og umhirða bifreiða.
·         Sýna umhverfi okkar tillitsemi og virða annað samferðafólk.
·         Vinna eftir gæðastöðlum fyrirtækisins.
 
Hæfniskröfur:
·         Fullgild ökuréttindi til aksturs hópferðabíla 
·         Reynsla af akstri slíkra bíla æskileg.
·         Hreint sakavottorð.
·         Enskukunnátta.
·         Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
·         Snyrtimennska og stundvísi.
·         Vera jákvæður og áreiðanlegur.

Reykjavik Sightseeing er nýtt ferðaþjónustufyrirtæki sem býður upp á �ölbreyttar leiðsagðar skoðunarferðir 
í hópferðabílum frá og í Reykjavík. Félagið er í eigu Bílaleigu Flugleiða/Hertz og Farvegs Fjárfestingafélags 
og byggir á langri reynslu þeirra af ferðaþjónustu. Fyrirtækið hefur nýjar og ferskar hugmyndir um sígildar 
skoðunarferðir og hyggur á öran vöxt á næstu árum. Við leitum að kröftugum og skapandi einstaklingum 
sem finnst gaman að takast á við ófyrirséð og ný verkefni í þéttum hópi samverkafólks.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hjörvar S. Högnason, framkvæmdastjóri Reykjavik Sightseeing á netfanginu hsh@rss.is. Umsóknir ásamt ferilskrá og mynd 
skulu berast á netfangið info@rss.is fyrir 22. apríl nk. Við munum svara öllum umsóknum og fullum trúnaði er að sjálfsögðu heitið. Við hlökkum til að heyra frá þér.

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
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Spennandi starf

Sérfræðingur í þjónustu
Nasdaq verðbréfamiðstöð 
hf. starfar samkvæmt lögum 
um rafræna eignarskráningu 
nr. 131/1997 og reglugerð nr. 
397/2000. Verðbréfamiðstöðin 
sér um miðlæga skráningu og 
vörslu rafrænna verðbréfa fyrir 
útgefendur á íslenskum markaði 
og uppgjör þeirra í samvinnu við 
Seðlabanka Íslands. 
 
Nasdaq verðbréfamiðstöð er ein 
af fjórum verðbréfa miðstöðvum 
innan Nasdaq samstæðunnar, 
hinar eru staðsettar í Eistlandi, 
Lettlandi og Litháen. Hjá Nasdaq 
samstæðunni starfa um 4.500 
manns í 25 löndum í 6 heimsálfum.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/2669 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af uppgjöri viðskipta á innlendum og erlendum 
fjármálamörkuðum er kostur. 
Reynsla af innleiðingu UT kerfa.
Reynsla af meðhöndlun fyrirtækjaaðgerða.
Þekking á SWIFT.
Gott vald á íslensku og ensku.
Frumkvæði, metnaður og rík þjónustulund.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
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Umsóknarfrestur

24. apríl 

Helstu verkefni
Þátttaka í innleiðingu á nýju verðbréfaumsýslukerfi.
Þátttaka í mótun nýrra verkefna og þjónustuþróun.
Þátttaka í gæðastarfi.
Samskipti við hagsmunaaðila.

Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með 
umsóknir sem trúnaðarmál.

Capacent — leiðir til árangurs

 Nasdaq verðbréfamiðstöð leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi í þjónustustarf sem fyrst.

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

FRÉTTAMAÐUR Á ÍÞRÓTTADEILD - SUMARAFLEYSINGAR
Fréttamaður óskast til starfa á íþróttadeild 365. 
Um sumarafleysingu er að ræða.

Ráðningartími frá 15. maí til 1. september 2016.

Helstu kröfur: 
Góð tök á íslenskri tungu, bæði töluðu  
og rituðu máli.
Brennandi áhugi á hvers kyns íþróttum.
Góð samskiptahæfni.
Umsækjandi þarf að geta tileinkað sér ný 
vinnubrögð fljótt og vel.

Áhugasamir sæki um starfið til og með 15. apríl nk.
 
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365  
www.365.is undir Laus störf.
 
Frekari upplýsingar veitir Eiríkur Stefán Ásgeirsson, 
aðstoðarritstjóri íþrótta: eirikur@365.is

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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



Libra Vio breytum
fjarmalapekkingu 
f hugbunao 

Hja Libra ehf. starfa um 40 starfsmenn. Viel byggjum a 
um 20 ara grunni og erum leioandi i smioi hugbunaoar 
fyrir islenskan fjarmalamarkao. 

Okkar helstu vi:irur, Libra Loan og Libra Securities, 
eru i notkun hja flestum fyrirtcekjum og stofnunum a 
islenskum fjarmalamarkaoi. 

Hja okkur muntu fast vio krefjandi verkefni i samhentum 
h6pi serfrceoinga sem leggur aherslu a gott skipulag og 
sti:iougar umbcetur. 

Viel erum meo ancegt og hceft starfsf61k og vinnum naio 
meo vioskiptavinum okkar. 

Hugbunaaar�r6un 

Starfssvia 

FYRIRMYNDAR 
FYRIRTJEKI 

fl•J�1 

Greining, hi:innun, forritun og pr6fun a Libra hugbunaoi 

Hcefniskrofur 
Hask61amenntun a svioi ti:ilvunarfrceoa eoa sambcerileg menntun 
l>ekking og reynsla af SQL og .NET er ceskileg 
l>ekking og/eoa reynsla af hugbunaoargero fyrir 
fjarmalamarkao er kostur 
bguo og skipuli:igo vinnubri:igo 
Hcefni til ail vinna i h6pi 

Vinsamlegast merkio ums6knina ,,Libra - Hugbunaoarpr6un" 

Libra ehf. hefur undanfarin tvi:i ar verio a meoal efstu fyrirtcekja 
a lista VR yfir Fyrirtreki arsins auk pess sem styrkleikamat 
Creditinfo hefur skilao okkur titlinum Framurskarandi fyrirtreki 
undanfarin fimm ar. 

l>j6nusta og raagjof 

Starfssvia 
l>j6nusta og raogji:if vio Libra hugbunao 
l>atttaka i innleioingu Libra hugbunaoar hja vioskiptavinum 
Pr6fanir a Libra hugbunaoi 
samskipti vio notendur um virkni hugbunaoarins 
l>atttaka i greiningu a pr6un Libra hugbunaoar 

H�fniskrofur 
Hask61amenntun a svioi vioskiptafrceoa eoa sambcerileg menntun 
Rik pj6nustulund og 960 samskiptafcerni 
l>ekking og/eoa reynsla af fjarmalamarkaoi er kostur 
l>ekking a Libra hugbunaoi er kostur 
bguo og skipuli:igo vinnubri:igo 
Hcefni til ail vinna i h6pi 

Vinsamlegast merkio ums6knina ,,Libra - Þjónusta"

Starfsumsokn og ferilskra sendist a robert@librasoft.is fyrir 25. april 2016. Nanari upplysingar eru fuslega veittar i sima 595-8760. Bendum einnig a frekari upplysingar og umsoknarform a vef okkar: www.librasoft.is

 
 
 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar – sumarafleysing á Eir hjúkrunarheimili 
 
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu, 
næturvaktir og sumarafleysingar.  
 
Erum einnig með lausar sumarafleysingastöður hjúkrunar- og læknanema. 
 

Nánari upplýsingar veita, 
Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is og edda@eir.is 

Hjúkrunarfræðingar – sumarafleysing á Eir hjúkrunarheimili
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu, næturvaktir og 
sumarafleysingar. 

Erum einnig með lausar sumarafleysingastöður hjúkrunar- og læknanema.

Nánari upplýsingar veita, Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri  
í síma: 522 5700. Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is og edda@eir.is

Dale Carnegie leitar að viðskiptastjóra

Helstu verkefni
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Sala og ráðgjöf til núverandi viðskiptavina
• Samvinna við þjálfara og bakvinnslu
• Samskipti við Dale Carnegie & Associates

Hæfniskröfur
• Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu til fyrirtækja
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Kunnátta í MS Office og CRM kerfum
• Gott vald á íslensku og ensku

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Við leitum að viðskiptastjóra sem er sveigjanlegur, hefur frumkvæði, getur unnið sjálfstætt og umfram allt, 
brennur fyrir velgengni annarra. 

Dale Carnegie býður upp á líflegt umhverfi og virk tengsl við atvinnulífið. Viðskiptastjórar fyrirtækisins vinna í 
alþjóðlegu umhverfi þar sem meðal annars er boðið upp á ítarlega starfsþjálfun hjá Dale Carnegie & Associates.
 

Dale Carnegie er 100 ára alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar í 90 löndum. Markmið Dale Carnegie er að auka 
hæfni fólks og bæta árangur fyrirtækja. Alls hafa 25.000 Íslendingar hlotið þjálfun bæði á eigin vegum og á 
vegum fyrirtækja. Í dag starfa um 30 manns hjá fyrirtækinu.

Óskar eftir hárgreiðslusveini til starfa sem fyrst.
Hár og Smink er staðsett í Hlíðarsmára 17 Kópavogi.

Björt og vel búin stofa þar sem fagmennska
og góður mórall er í fyrirrúmi.

 Upplýsingar í síma 891-6889 eða harogsmink@simnet.is



Viltu sinna vaktstjórn við eina af náttúruperlum Íslands?

Starfssvið
• Mönnun og skipulagning vakta
• Verkstjórn starfsmanna á vakt
• Aðstoð og afleysing fyrir rekstrarstjóra
• Verslunarstjórn, aðkoma að sölu og 

markaðsmálum

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði rekstrar, mannauðsmála og/eða 

gæðastjórnunar
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Góður stjórnandi óskast í stöðu vaktstjóra hjá Gullfosskaffi við Gullfoss. Viðkomandi er staðgengill og aðstoðarmaður 
rekstrarstjóra og sinnir stjórnunarstörfum ásamt því að ganga í önnur störf eftir þörfum. Gullfosskaffi rekur bæði 
ferðamannaverslun og veitingastað og þar starfar samheldinn hópur 30 starfsmanna. Opið er allt árið. 

Aðstaða til gistingar er í boði á staðnum, herbergi með sameiginlegri aðstöðu. Góð laun fyrir réttan aðila.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Deildarstjóri þjónustuvers

Helstu verkefni
• Ábyrgð á þjónustu þjónustuvers 

og móttöku sjóðsins
• Skipulagning daglegs rekstrar
• Almenn störf í deildinni

Hæfniskröfur
• Reynsla af stjórnun þjónustuvers eða sambærilegum verkefnum
• Reynsla af mannaforráðum og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Rík þjónustulund

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hlutverk þjónustuvers er að þjónusta sjóðfélaga á skrifstofu sjóðsins, gegnum síma og með tölvupósti. Starfsfólk 
þjónustuvers vinnur náið með öðrum deildum sjóðsins. Í dag starfa þrír starfsmenn í þjónustuverinu auk deildarstjóra. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna var stofnaður 1. febrúar 1956 á grundvelli kjarasamninga. Hlutverk sjóðsins 
er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri.

Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á almennum vinnumarkaði. Eignir hans nema um 580 milljörðum króna. 
Um 48 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til sjóðsins á liðnu ári og lífeyrisþegar eru rúmlega 14 þúsund.  
Á skrifstofu sjóðsins starfa þrjátíu og átta starfsmenn. Afgreiðslutími er frá kl. 8.30 – 16.30.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða starfsmenn til 
að sinna fjölbreyttum störfum á verkstæðum fyrirtækisins.

 Starfssvið

» Viðhald og viðgerðir

» Bilanagreiningar

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinspróf

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

 og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking er kostur

Nánari upplýsingar veita Jóhann Samsonar
son (vinnuvélaverkstæði) og Ágúst H. 
Jóhanns son (aðalverkstæði) í síma 560 7000.

Áhugasamir, vinsamlegast fyllið út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins, 
www.riotinto.is.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Vélfræðingar, vélvirkjar, rafvirkjar, 
bifvélavirkjar
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MATREIÐSLUMAÐUR
Múlakaffi óskar eftir að ráða matreiðslumann til starfa sem fyrst. Fyrirtækið rekur m.a. veitingasali, 
mötuneyti og veisluréttaþjónustu. Daglega er eldaður matur fyrir 800 manns að meðaltali í mötuneytum 
á vegum fyrirtækisins og daglegir gestir á veitingastað Múlakaffis í Hallarmúla eru um 300 talsins.

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl nk.

HÆFNISKRÖFUR

•	 Reynsla	af	matseld	í	stóreldhúsi
•	 Sveinspróf/meistarapróf	er	kostur
•	 Áhugi	á	matargerð

STARFSSVIÐ

•	 Matseld
•	 Undirbúningur	fyrir	veislur
•	 Umsjón	með	veisluborðum

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

SÆKJA	UM

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	
Agla	Sigr.	Björnsdóttir,	agla@radum.is.	
Umsækjendur	eru	vinsam	legast	beðnir	að	sækja	
um	starfið	á	heimasíðu	Ráðum	www.radum.is.

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf 
hjá Fjarðabyggð
Framkvæmda- og þjónustumiðstöð 
Fjarðabyggðar auglýsir laust til 
umsóknar starf vélstjóra hjá 
Fjarðabyggðarhöfnum. 

Starf vélstjóra Fjarðabyggðarhafna er �ölþætt og 
kallar á mikil samskipti við fólk og fyrirtæki. Um er að 
ræða 100% stöðugildi.

Nánari lýsing á star�nu og hæfniskröfum er á vef 
Fjarðabyggðar, �ardabyggd.is, undir Laus störf.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launa- 
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Skri�egar umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af 
réttindaskírteinum skulu berast skrifstofu Fjarða- 
byggðar eigi síðar en miðvikudaginn 20. apríl 2016 
merkt „Vélstjóri“. 

Einnig má sækja um star�ð á vef sveitarfélagsins 
undir Laus störf og skulu þá sömu gögn fylgja 
umsókninni.

Upplýsingar um star�ð veitir Steinþór Pétursson, 
framkvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna í síma 
470 9000 eða á steinthor.petursson@�ardabyggd.is.

Star�ð hæ�r jafnt konum sem körlum og eru konur 
hvattar til að sækja um.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F
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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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ÍAV óskar eftir starfsmönnum 

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar  bæði hérlendis og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar 
kraftmikla og framsækna einstaklinga, með 
góða hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og erum 
stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem 
hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi sem 
hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og OSHAS 
18001 öryggisvottun.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

ÍAV óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður við byggingu virkjunar við Búrfell.

Tæknimaður í jarðvinnu
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af jarðvinnuframkvæmdum og verkefnastýringu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
  - Menntun í tækni- eða verkfræði.
  - Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Mælingamaður
Skilyrði að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum verkefnum, mælingum og magn-
uppgjörum.

Bílstjórar
Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.
Reynsla af sambærilegum verkefnum er æskileg.

Vélamenn
Viðkomandi þarf að hafa lokið stóra vinnuvélanámskeiðinu.
Reynsla af belta- og hjólavélum er æskileg.

Skriftstofustjóri
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af skrifstofustörfum. 

Starfsfólk í mötuneyti og ræstingar
Viðkomandi sér um ræstingar á vinnubúðum og aðstoðar í mötuneyti.

Almennir byggingaverkamenn
Reynsla í starfi er æskileg.

Umsókn skal skila inná vef ÍAV, www.iav.is, fyrir 24. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir Magni 
Helgason, mannauðsstjóri í síma 530-4200.

Ekran  |  Klettagörðum 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  www.ekran.is

SÖLUFULLTRÚI SKIPADEILDAR

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Samskipti, sala og ráðgjöf við innlenda og erlenda viðskiptavini

• Tilboðs- og samningagerð

• Ýmis tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Reynsla af sambærilegum verkefnum skilyrði

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð almenn tölvukunnátta, þekking á Navision mikill kostur

• Þjónustulund, samstarfshæfni og snyrtimennska

• Frumkvæði, áreiðanleiki og skipulögð vinnubrögð

Starfshlutfall er 100% og um framtíðarstarf er að ræða. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
framkvæmdastjóri Ekrunnar: Jón Ingi Einarsson í síma 824-8596.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Áhugasamir um starf skulu sækja um á vefsíðu okkar www.1912.is og 
greina frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi 
telur að muni gagnast í starfi. Umsjón með ráðningu hefur Hildur Erla 
Björgvinsdóttir, mannauðsstjóri. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðingu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 
18. apríl nk.

Ekran er þjónustufyrirtæki og hluti af 1912. Fyrirtækið er með starfsemi 
bæði í Reykjavík og á Akureyri. Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru:

Frumkvæði - Liðsheild - Ástríða - Áreiðanleiki

Við þjónum stóreldhúsum með dagleg aðföng með því að bjóða 
heildarlausn þar sem breytt vöruúrval, hagkvæm verð, traust afgreiðsla, 
sérþekking og persónuleg þjónusta er í fyrirrúmi. Starf okkar miðar að því 
að stuðla að árangri viðskiptavina með því að einfalda aðfangakeðju þeirra.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



VINNA í „The Viking“
22 ára+sölufólk óskast í minjagripaverslunina

„The Viking“ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.  
Framtíðarstörf. Vaktavinna. 

Kvöld og helgarvaktir, önnur hver helgi.
Hlutastörf möguleg. 

Laghentur lagermaður með bílpróf óskast.  
Þarf að tala íslensku.

Áhugasamir hafi samband.
Sendið umsókn og ferilskrá á netfangið: 

gummi1945@gmail.com

„TheViking“ Minjagripaverslun, Hafnarstræti 1-3

Hótel í miðbæ 
Reykjavíkur

Óskar eftir starfmanni í móttöku/næturvaktir. 
Um framtíðarstarf er að ræða.  

Unnið er aðra hverja viku á 12 tíma vöktum , 100% starf, 
laun samkvæmt kjarasamningum.
Einungis aðilar eldri en 25 ára koma til greina í starfið. 

Gerðar eru kröfur um: 
- Framúrskarandi þjónustulund
- Góða tungumálakunnáttu
- Reynslu af þjónustustörfum, reynsla af  
 hótelstörfum kostur. 
- Góð meðmæli 
- Stundvísi, heiðarleika og áreiðanleika.
  
Umsókn óskast send á netfangið: fanney@ip.is  
merkt móttaka/næturvakt . 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2016

RAFVIRKJAMEISTARI
REYKJAVÍK
Starf rafvirkjameistara á vitadeild Vegagerðarinnar í  
Reykjavík er laust til umsóknar.  Um er að ræða 100% starf. 

Starfssvið
•	 Viðhald	rafbúnaðar	fyrir	vegbúnað,	vita	og	siglingamerki	um		
	 allt	land
•	 Önnur	tilfallandi	störf

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Rafvirki	með	meistararéttindi	og	löggildingu	B	frá	
	 Mannvirkjastofnun
•	 Lágmarks	starfsreynsla	10	ár
•	 Bílpróf
•	 Frumkvæði	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt
•	 Góðir	samstarfshæfileikar
•	 Æskilegt	að	vera	sjóhraustur.	Fer	í	sjóferðir	árlega
•	 Vinnur	í	vitum	og	möstrum	og	því	nauðsynlegt	að	vera		
	 ekki	lofthræddur
	
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðar-
inar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til 
að sækja um starfið.  

Æskilegt	er	að	umsækjendur	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Laun	eru	greidd	samkvæmt	kjarasamningi	ríkisins	og		
viðkomandi	stéttarfélags.
Umsóknarfrestur	er	til		2.	maí	2016.		Umsóknir	berist	mannauðs-
stjóra	netfang	oth@	vegagerdin.is.	Í	umsókninni	komi	fram	persónu-
legar	upplýsingar	ásamt	upplýsingum	um	þá	hæfni	sem	gerð	er.

Nánari	upplýsingar		um	starfið	veitir	Ólöf	Dagný	
Thorarensen	og	Sigurður	Áss	Grétarsson	í	síma	522	1000
Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu		
hefur	verið	tekin.

Sölumaður á fasteignamiðlun
Við leitum að öflugum sölumanni sem er tilbúinn að takast á 

við spennandi sölumannsstarf og getur hafið störf strax.  
Ef þú ert vel skipulagður, hefur góða framkomu og ert 

lausnarsinnaður þá er þetta rétta starfið fyrir þig. 
Árangurstengd laun. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is 
merkt ,,Sölumaður fasteigna – 1903“

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Fást ehf óskar eftir að ráða röskan og laghentan einstakling til starfa á verkstæði.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl 17:00 alla virka daga.

Starfsmaður á verkstæði
Hæfniskröfur

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð við �ölbreytt verkefni
· Smíðareynsla og tölvukunnátta kostur

Fást ehf starfar við ráðgjöf, hönnun,  sölu og framleiðslu á plexígleri og vélaplasti. 
Fyrirtækið býður einnig upp á ýmsa íhluti í tæki og tól til iðnaðar. 

Ertu 
fljúgandi fær?

Nánari upplýsingar er að finna á www.samgongustofa.is

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til þess að þú bætist í hópinn. Lagt er upp 
með jákvæðan og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess sem mötuneytið er 
frægt fyrir frábæran mat. Þess utan er Samgöngustofa stjórnsýslustofnun samgöngumála sem 
annast eftirlit með flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra hvert af öðru og 
sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það að markmiði að verða betri og betri. 

EFTIRLITSMAÐUR Í FLUGLEIÐSÖGUDEILD
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flugleiðsögudeild á mannvirkja- og leiðsögu-
sviði stofnunarinnar. Starfið felst í vottun og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til flug-
leiðsöguþjónustu. Til flugleiðsögu teljast flugumferðar-, fjarskipta-, leiðsögu- og kögunarþjónusta, 
veðurþjónusta fyrir flug og upplýsingaþjónusta flugmála. Í starfinu felst framkvæmd úttekta og 
önnur sérfræðivinna í málaflokknum. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Menntun á sviði flugleiðsögu eða flugs, t.d. flugumferðarstjóri, flugmaður,    
  fluggagnafræðingur, flugradíó-, flugfjarskiptamaður eða veðurfræðingur 
  með flugveðurfræðiþekkingu
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Þekking á gæðakerfum og reynsla á því sviði er kostur
 • Þekking á öryggisstjórnarkerfum (SMS) er kostur
 • Reynsla af tæknimálum tengdum flugi er kostur
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum í flugleiðsögu er kostur
 • Mjög góð tök á ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfni og örugga og þægilega framkomu. Viðkomandi 
þarf að geta sýnt frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum 
sínum og geta unnið undir miklu álagi.

Í boði er fjölbreytt og spennandi starf í alþjóðlegu umhverfi, þar sem frumkvæði fær notið sín.

Nánari upplýsingar veitir Hlín Hólm, deildarstjóri flugleiðsögudeildar, í síma 480 6000.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2016 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.
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Starfssvið
   •  Dagleg stjórnun og starfsmannahald.
   •  Ábyrgð og yfirumsjón með öllum starfsþáttum
      bókasafns HR.
   •  Uppbygging safnkosts, þjónustu, búnaðar,
      aðstöðu og notendafræðslu.
   •  Fjárhagsáætlunargerð og eftirlit með henni.
   •  Stefnumótun. 
   •  Ritstýring á vef bókasafns HR.

Hæfniskröfur
   •  Meistarapróf í bókasafns- og upplýsingafræðum.
   •  Reynsla af sambærilegu starfi.
   •  Stjórnunarreynsla er skilyrði.
   •  Góð íslensku- og enskukunnátta.
   •  Þekking og áhugi á upplýsingum á rafrænu formi. 
   •  Þekking og reynsla af háskólastarfi er kostur.
   •  Metnaður, skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og ögun
       í vinnubrögðum.

Forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu
Háskólinn í Reykjavík leitar að forstöðumanni bókasafns og upplýsingaþjónustu. Forstöðumaður stýrir daglegri starfsemi 
bókasafns HR og ber ábyrgð á faglegum og fjárhagslegum rekstri einingarinnar. Forstöðumaður bókasafns heyrir undir 
framkvæmdastjóra gæða.

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2016.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Kristjánsson (kk@ru.is), framkvæmdastjóri gæða, og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir 
(sigridureg@ru.is), framkvæmdastjóri mannauðs. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is. 
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með 
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild 
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á 
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og um 250 fastir 
starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Framhaldsskólakennari – 
Fjölbrautaskóli Vesturlands

Við Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi er laus til um-
sóknar 1/1 staða framhaldsskólakennara í rafiðngreinum. 
Umsækjandi þarf að hafa sveinspróf í rafvirkjun. Æskilegt 
er að umsækjandi hafi háskólapróf í rafmagnstæknifræði, 
rafmagnsverkfræði eða rafmagnsiðnfræði. Laun eru sam-
kvæmt gildandi kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra og 
stofnanasamningi skólans.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl og skulu umsóknir hafa 
borist skólameistara fyrir þann tíma. Ekki þarf að sækja 
um á sérstökum eyðublöðum. Umsókn með upplýsingum 
um starfsferil, meðmæli og afritum af prófskírteinum, skal 
senda til skólameistara Fjölbrautaskóla Vesturlands, 
Vogabraut 5, 300 Akranes. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Upplýsingar um starfið og starfsaðstæður veitir Ágústa 
Elín Ingþórsdóttir skólameistari (agusta@fva.is), í síma  
433 2504. Á heimasíðu skólans, www.fva.is, er að finna 
ýmsar upplýsingar um skólann og starfsemi hans.
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VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

STARFSSVIÐ 
• Þjónusta við viðskiptavini félagsins í tengslum við eignatjón
• Mat á tjónum og bótaskyldu, gerð kostnaðaráætlana  

og uppgjör eignatjóna
• Verkumsjón og samskipti við samstarfsaðila félagsins
• Yfirferð og frágangur gagna sem tengjast tjónum

HÆFNISKRÖFUR
• Verk- eða tæknifræðimenntun og/eða meistaragráða í iðngrein
• Frumkvæði, þjónustulipurð og framúrskarandi hæfni  

í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð, vandvirkni og nákvæmni
• Gott vald á íslensku, bæði í töluðu og rituðu máli, auk hæfni í ensku
• Góð tölvukunnátta

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í eigu BankNordik. Félagið hefur vaxið hratt á undanförnum árum og í dag starfa um 70 manns hjá 
félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi árum. Hjá Verði er gildandi 
jafnréttisstefna sem stuðlar að því að einstaklingar njóti sömu launakjara og starfstækifæra óháð kyni. Félagið hefur hlotið Jafnlaunavottun VR sem 
staðfestir það launajafnrétti sem ríkir hjá félaginu.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 17. APRÍL 2016
Nánari upplýsingar veitir Harpa Víðisdóttir mannauðsstjóri, harpa@vordur.is 
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef félagsins www.vordur.is

VEISTU HVAÐ ÞÚ VILT?

Vörður leitar að tjónamatsmanni til að starfa í hópi metnaðarfullra starfsmanna félagsins. 
Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi.

MATSMAÐUR EIGNATJÓNA

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Grunnskólinn á Hellu auglýsir !
Kennarar

  
Okkur vantar áhugasama kennara  

til starfa á næsta skólaári.  

Meðal kennslugreina eru kennsla í list- og  
verkgreinum (hlutastarf í smíði, textíl og tónlist).   

Einnig vantar okkur kennara til almennrar kennslu.

Upplýsingar um skólann má finna 
á heimasíðu skólans http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar:

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri 
í síma 488 7021 / 894 8422

Hafdís Garðarsdóttir aðstoðarskólastjóri 
í síma 4887022 / 848 7780

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og 
reynslu sem og nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum. Starfshlutfall er 
50-100%, vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði en fastar 
nætur vaktir eru einnig í boði.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Taugalækningadeild

Fullt starf sem felst í áætlanagerð, frávikagreiningu og öðrum verkefnum 
tengdum rekstri og fjármálum og hentar þeim sem eru töluglöggir og 
sjálfstæðir í vinnubrögðum. 

Á hagdeild starfa þverfagleg teymi sérfræðinga á ýmsum sviðum 
heilbrigðis- og hagmála við fjölbreytt og krefjandi verkefni, gjarnan  
í nánu samstarfi við stjórnendur og fjármálaráðgjafa spítalans.  
Starfið er laust frá 9. maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Hagdeild

LANDSPÍTALI ... SUÐUPOTTUR ÞEKKINGAR!

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. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Spennandi starf við meðferð og eftirfylgd barna- og unglinga í 
bráðateymi annars vegar og fjölbreytt starf við móttöku, meðferð og 
eftirfylgd barna og unglinga með þroska- og geðraskanir hins vegar. 
Töluverðir möguleikar til starfsþróunar.

Á göngudeild BUGL er unnið í þverfaglegum teymum og fjölbreytt 
meðferðarúrræði í boði.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Göngudeild BUGL

Vilt þú vinna með samhentum hópi að meðferð einstaklinga með krabba-
mein? Við sækjumst eftir jákvæðum einstaklingi til starfa á krabba meins-
lækninga deild 11E sem er 15 rúma legudeild. Starfshlutfall og vinnutími er 
samkomulagsatriði en fastar næturvaktir koma vel til greina.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Krabbameinslækningadeild

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
 •

 1
61

9
81

Sindri óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan
og handlaginn starfsmann á rafmagnsverkstæði.

Starfið felst í almennri þjónustu og viðgerðum á rafmagnsverkfærum.

Hæfniskröfur 
¬ Nákvæm og öguð vinnubrögð
¬ Frumkvæði og metnaður í starfi
¬ Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Páll Hrafnkelsson
í síma 575 0000 eða kph@sindri.is. 

Umsóknum skal skilað fyrir 23. apríl nk. 

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki
á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, 
verkfæra og vinnufatnaðar.
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti
af Johan Rönning hf.

Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfsmenn
í Reykjavík, Kópavogi, Fjarðabyggð, 
Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, 
Grundartanga og á Akureyri. 

Johan Rönning hefur í 5 ár í röð verið valið 
fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina 
fyrirtæki ársins síðastliðin 4 ár.

Starfsmaður
á rafmagnsverkstæði

Skútuvogi 1  |  Viðarhöfða 6  |  Bæjarhrauni 12  |  Smiðjuvegi 1
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Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og velferðar-
þjónustu.  Einn  forstöðumaður er yfir svæðinu og er sameiginleg skóla-
þjónustu- og velferðarnefnd sem  markar þjónustunni stefnu í samvinnu við 
þá sem málið varðar.  Lögð er áhersla á heildarsýn í  málefnum einstaklinga 
og fjölskyldna.  Skóla- og velferðarþjónustan skiptist í kennsluráðgjöf,  
sálfræðiþjónustu, félagslega ráðgjöf barnavernd, málefni eldri borgara og 
málefni fatlaðs fólks.

Skólaþjónusta Árnesþings óskar eftir
kennsluráðgjafa  til starfa

Staða kennsluráðgjafa fyrir leik- og grunnskóla á starfssvæði 
skólaþjónustu Árnesþings er laus til umsóknar.  Um er að ræða 
100% stöðu.  Í sveitarfélögunum eru unnin fjölbreytt verkefni á 
sviði skóla- og velferðarmála og svigrúm er til nýrra verkefna og 
vinnubragða.

Starfssvið kennsluráðgjafa
• Stuðningur við nýbreytni- og þróunarstarf skóla, m.a. með  
 ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn leik- og grunnskóla til að  
 efla þá í starfi og stuðla að samstarfi þeirra. 
• Forvarnarstarf og ráðgjöf um snemmtæka íhlutun með áherslu á  
 sjálfbærni skólanna við lausn mála sem upp koma. 
• Eftirfylgd markmiða skólaþjónustunnar og skólanna og mat  
 á árangri.
• Fræðsla og/eða handleiðsla vegna mála einstaklinga eða hópa.
• Skipulagning á sameiginlegri símenntun starfsfólks leik- og  
 grunnskóla og stuðningur við starfsþróun.

Kennsluráðgjafi hefur frumkvæði að verkefnum í anda markmiða 
þjónustunnar og vinnur í þverfaglegu samstarfi við starfsmenn 
skólanna, sálfræðinga, talmeinafræðinga,  félagsráðgjafa, starfsfólk 
heilbrigðisþjónustu, aðra sérfræðinga, foreldra o. fl. til að stuðla að 
skilvirkni þjónustunnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur kennsluráðgjafa
• Kennaramenntun og réttindi til að kenna í grunnskóla
• Framhaldsnám sem nýtist í starfi er æskilegt
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar
• Frumkvæði
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi
• Lipurð og færni í samskiptum

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2016.

Umsóknir sendist til Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810  
Hveragerði eða á netfangið maria@hveragerdi.is.  
Með umsóknum fylgi ferilskrá um störf umsækjanda og menntun.  
Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitarfélaganna eru bæði karlar 
og konur hvött til að sækja um störfin. Nánari upplýsingar veita:  
María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings netfang maria@hveragerdi.is og Hrafnhildur Karlsdóttir 
kennsluráðgjafi og teymisstjóri, netfang hrafnhildur@arnesthing.is

Olíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í framtíðar- og sumarstörf.

Við leitum að bílstjórum með meirapróf í framtíðar- og sumarstörf í 
Reykjavík og í sumarstörf á Akureyri og á Reyðarfirði. Um fjölbreytt störf 
er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip.

Leitað er af fólki sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið
sjálfstætt.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og
karla til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937 (Reykjavík 
og Austurland) og Guðjón Páll Jóhannsson í síma 550-9910 (Akureyri)

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is.

Umsóknarfrestur 
er til 22. apríl

Meiraprófsbílstjórar óskast

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum. 

Hjá AGR Dynamics starfar ö�ugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun og vörustjórnunarráðgjöf 
fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir kraftmiklum sérfræðingum 
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og kre�andi verkefni.

Fjölbreytt störf hjá alþjóðlegu 
upplýsingatæknifyrirtæki

NAV og LS NAV ráðgjöf og þjónusta

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is 
fyrir 18. apríl.  Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í 
síma 512-1000 eða job@agrdynamics.is.  Fullum trúnaði heitið.

NAV og LS NAV forritun og ráðgjöf

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað eigin lausnir til hagræðingar í 
rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku starfa 25 manns sem 
þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.

AGR Dynamics    -    Katrínartún 2    -   105 Reykjavík     -     sími: +354 512 1000       -      www.agrdynamics.is

Við leitum að ö�ugum einstaklingi til að sinna ráðgjöf og þjónustu á sviði Dynamics NAV og LS NAV 
Verkefnin eru mjög �ölbreytt, viðskiptaráðgjöf, greiningarvinna og þjónusta við stækkandi viðskiptavinahóp 
Reynsla og þekking í notkun á Dynamics NAV og LS NAV æskileg
Háskólamenntun í viðskiptafræði, tölvunarfræði,  verkfræði eða sambærilegt
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í star�

Fjölbreytt starf við NAV og LS NAV forritun ásamt ráðgjöf til viðskiptavina
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt
Reynsla í NAV, LS NAV, Exchange, PowerShell, O�ce, CRM og SharePoint æskileg
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í star�
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VERKFRÆÐISTOFA

S. SAGA ehf
S. Saga ehf er  verkfræðistofa í Kópavogi sem sérhæfir sig í burðar-
virkishönnun og ráðgjöf. Erum með verkefni á Íslandi og Noregi  og 
vegna aukinna umsvifa leitum við starfsfólks í eftirtalin störf

Óskum við eftir að ráða byggingartækni- eða verk-
fræðing í fullt starf. Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Bs í tækni- eða verkfræði skilyrði
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Tölvukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn hönnun burðavirkis fyrir mannvirki.

Óskum einnig eftir að ráða tækniteiknara í fullt starf.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í tækniteiknun skilyrði
• Kunnátta í Revit og AutoCad
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni

Helstu verkefni:
• Teiknun burðavirkis
• Teiknun lagna
• Magntaka

Frekari upplýsingar veitir Vignir Jónsson í síma 859 50 90
Áhugasamir sendi umsókn á vignir@ssaga.is

Umsóknarfrestur er til 22. april.

Starfssvið - Bílstjóra:
• Akstur og þjónusta við farþega.
• Umsjón og umhirða bifreiða.
Menntun og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferða er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Ensku- og/eða íslenskukunnátta.  
• Rík þjónustulund og færni í  
   mannlegum samskiptum.

Sterna Travel er framsækið ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem sérhæfir sig í dagsferðum frá 
Reykjavík allt árið um kring og hringpassa 
um Ísland yfir sumartímann. Óskum eftir 
bílstjórum í fullt starf og hlutastörf.  

Farið verður með upplýsingar sem trúnaðarmál,  
vinsamlegast sendið fyrirspurnir og ferilskrá á 

Töru Ósk - tara @sternatravel.com 
 

Óskum eftir bílstjórum í fullt starf og 
hlutastörf og einnig Bifvélavirkja.

Bílstjóri 
Starfssvið bílstjóra:
• Akstur og þjónusta við farþega.
• Umsjón og umhirða bifreiða.

Menntun og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi D.
• Reynsla af akstri hópferða er æskileg.
• Hreint sakavottorð.
• Ensku- og/eða íslenskukunnátta.
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.

Bifvélavirki 
Bifvélavirki óskast til starfa hjá Sterna Travel.
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan og metnaðarfullan 
einstakling. 

Starfssvið biflvélavirkja:
• Vinna við viðgerðir á hópferðabifreiðum.
• Greina bilanir
• Gera við tæki
• Þjónusta tæki

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun/vélvirkjun
• Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
• Stundvísi
• Snyrtimennska
• Góða samskiptahæfileika
• Góða þjónustulund
• Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
• Góða íslensku- og enskukunnáttu

Farið verður með upplýsingar sem trúnaðarmál.   
Vinsamlegast sendið fyrirspurnir og ferilskrá á
Töru Ósk - tara@sternatravel.com

Sterna Travel er framsækið ferðaþjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í dagsferðum frá Reykjavík allt árið um kring  
og hringpassa um Ísland yfir sumartímann. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur stuðla að fjármálastöðugleika og sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármála-
kerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Starfið er í upplýsingatækniþjónustu sem er eining innan rekstrar- og starfsmannasviðs bankans. Upplýsingatækniþjónusta 
annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfi og hugbúnaði bankans.  

Seðlabankinn leitar eftir starfskrafti með þjónustulund, metnað, frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum og áhuga á að takast 
á við krefjandi verkefni. Bankinn býður upp á gott starfsumhverfi og góða möguleika á endurmenntun/símenntun. 

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækniþjónustu, í síma 569-9600. 

Forritari

Starfssvið forritara:
• Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðar. 
• Samskipti við ytri þjónustuaðila.
• Skjölun og gerð leiðbeininga fyrir notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverkfræði 

eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á forritun í Microsoft umhverfi (Visual Studio 

2015). 
• Þekking á forritun sem tengist SQL Server. 
• Þekking á XML, vefþjónustum og þjónustumiðaðri 

högun (SOA). 
• Þekking á viðskiptagreind er kostur.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.

Mobile Developers
We are seeking talented and driven 
mobile developers to join our LS Omni 
team. The main responsibility is to design 
and implement mobile applications 
running on smartphones and tablets 
along with associated web services.

Mobile Development Manager 
We are seeking an experienced Development 
Manager to guide the development of our 
LS Omni product line involving mobility 
and eCommerce.  Our pipeline has many 
exciting projects for our team, so we are 
seeking a talented person to join us for these 
interesting times ahead.

Amazing 
App-ortunities!
LS Retail is a growing international company with customers in more than 120 countries. 
Our team consist of over 180 Innovative individuals with a clear mission to be the world’s 
leading provider of software solutions for Retail and Hospitality.

Applications are due by April 17 
Submissions & CVs at www.LSRetail.com/jobs
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Smáraskóli 
óskar eftir aðstoðarskólastjóra 

Smáraskóli óskar eftir aðstoðarskólastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Kennsluréttindi	og	kennslureynsla	á	grunnskólastigi	skilyrði
•	 Framhaldsmenntun	(MA,	MEd,	MBA	eða	Diplóma)	á	sviði	uppeldis-	og		 	
	 menntunarfræða,	stjórnunar	eða	sambærilegum	greinum	er	æskileg
•	 Reynsla	af	stjórnun	og	faglegri	forystu	á	sviði	kennslu	og	þróunar	í	
	 grunnskólastarfi	skilyrði
•	 Metnaður	í	starfi	og	áhugi	á	skólaþróun	
•	 Forystuhæfileikar,	samskiptahæfni	og	góðir	skipulagshæfileikar.	

Einungis	er	hægt	að	sækja	um	starfið	á	vef	Kópavogsbæjar	www.kopavogur.is	

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016.		

Allar	nánari	upplýsingar	um	starfið	má	finna	á	vef	Kópavogsbæjar	undir	auglýst	störf.

Upplýsingar	gefur	skólastjóri,	Friðþjófur	Helgi	Karlsson,	í	símum	441-4800	og	863-6810.		

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Smáraskóli	er	tveggja	

hliðstæðu,	heildstæður	

grunnskóli	með	um	

370	nemendur.		Skólinn	

er	staðsettur	neðst	í	

Kópavogsdal	í	fallegu	

umhverfi	nálægt	íþróttavelli	

Kópavogs,	Fífunni	og	

Kópavogslæk.		Skólinn	er	

þekktur	fyrir	útivistarátak	

sitt	og	blómlegt	tónlistarlíf.		

Einkunnarorð	skólans	eru;	

virðing,	vöxtur,	viska	og	

víðsýni.		

Helstu verkefni
• Mat á lánsumsóknum og greiningarvinna fyrir 

lánanefnd og stjórn Byggðastofnunar

• Skjalagerð í tengslum við útlánastarfsemina

• Upplýsingasöfnun, skýrsluskrif og önnur verkefni á 
sviði atvinnu- og byggðaþróunar

• Stjórnarseta í fyrirtækjum sem Byggðastofnun á hlut í

• Samskipti við viðskiptavini Byggðastofnunar og aðrar  
 lánastofnanir

Staðsetning starfsins er á Sauðárkróki. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna 
fjármálafyrirtækja.

Um er að ræða fullt starf.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk. og skulu umsóknir 
með upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendar til Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki 
eða á netfangið postur@byggdastofnun.is. 
Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða.

Öllum umsóknum verður svarað.

Byggðastofnun hefur fengið jafnlaunavottun VR og greiðir körlum og 
konum jöfn laun og býður sömu kjör fyrir jafn verðmæt störf.  
Byggðastofnun er vinnustaður þar sem bæði karlar og konur eiga 
jafna möguleika til starfa.  Byggðastofnun hefur það að markmiði að 
vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir hæfa og metnaðarfulla 
starfsmenn.  Öflugt starfsmannafélag er innan stofnunarinnar.  
Hjá stofnuninni starfa 24 vel menntaðir starfsmenn sem hafa 
fjölbreytta reynslu.

www.byggdastofnun.is Sími: 455 54 00

Byggðastofnun óskar
eftir að ráða sérfræðing
á fyrirtækjasvið 

Sauðárkrókur er höfuðstaður Skagafjarðar og einn öflugasti 
byggðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er fjölbreytt og öflugt atvinnulíf. 
Fjölbreytt þjónusta er í boði, kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. 
Boðið er upp á skóla á öllu skólastigum, frá leikskóla til háskóla. 
Íbúar Sauðárkróks eru um 2.600 talsins.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða hagfræði, 

eða önnur sambærileg menntun og víðtæk þekking 
á íslensku atvinnulífi og samfélagi. 

• Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki æskileg
 en ekki skilyrði

• Hæfni í lestri og greiningu ársreikninga og annarra 
fjárhagsupplýsinga. 

• Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð 
greiningarhæfni

• Góð færni í að tjá sig í rituðu og töluðu máli

• Nákvæm og öguð vinnubrögð og hæfni til að vinna 
undir álagi. 

• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni 
til að vinna sjálfstætt og í hópi. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

Meginverkefni sérfræðings
á fyrirtækjasviði er greining 
lánsbeiðna og samskipti
við viðskiptavini. 

Nánari upplýsingar veitir Elín Gróa Karlsdóttir, forstöðumaður fyrirtækjasviðs,
í síma 455 5400 eða í netfanginu elin@byggdastofnun.is.

Bílstjóri / lagerstarfsmaður
Vogabær ehf óskar eftir að ráða bílstjóra/lagermann  

til sumarafleysinga sumarið 2016

Leitað er eftir starfsmanni til starfa á lager fyrirtækisins að 
Eyrartröð 2a í Hafnarfirði auk þess að leysa af í útkeyrslu.

Helstu verkefni:
• Tiltekt pantana
• Dreifing á vörum til verslana og veitingastaða á Höfuð- 

borgarsvæðinu og á Suðurnesjum
• Önnur tengd lagerstörf

Menntun og hæfniskröfur:
• Meirapróf eða bílpróf tekið fyrir 1.júní 1993
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Reynsla af lagerstörfum og útkeyrslu
• Góð framkoma
• Íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2016

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til Davíðs  
Ingimundarsonar sölustjóra á netfangið david@mjolka.is

Vogabær ehf, Eyrartröð 2a, 220 Hafnarfjörður  
www.vogabaer.is - sími: 414-6500

Sölumaður
Vogabær ehf óskar eftir að ráða sölumann 

til sumarafleysinga sumarið 2016

Leitað er eftir starfsmanni í söludeild fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Heimsóknir í verslanir á Höfuðborgarsvæðinu 
 og á suðurlandi
• Sala á vörum í verslanir, ganga frá þeim og framstilla

Menntun og hæfniskröfur:
• Bílpróf
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð framkoma
• Íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2016

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til Davíðs  
Ingimundarsonar sölustjóra á netfangið david@mjolka.is

Vogabær ehf, Eyrartröð 2a, 220 Hafnarfjörður  
www.vogabaer.is - sími: 414-6500

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

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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VINNUBÚÐIR ÞEISTAREYKJUM

ERT ÞÚ Í ÆVINTÝRALEIT?
Spennandi störf í fallegu umhverfi

LNS Saga ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki á verktakamarkaði, sem 
býður upp á spennandi og metnaðarfullt starfsumhverfi. 

Vegna vinnu á Þeistareykjum vantar okkur kraftmikla einstaklinga í 
fjölbreytt þjónustustörf. Þeistareykir eru staðsettir rétt utan við Húsavík.

Meðhöndlun umsókna er 
trúnaðarmál  og öllum 
umsækjendum verður svarað. 
Við hvetjum alltaf fólk af báðum 
kynjum til að sækja um störf 
hjá okkur.

LNS Saga ehf. | Hlíðasmári 4 | 201 Kópavogur | Sími 511 7040 | www.lns.is

VIÐ LEITUM AÐ;
- Matráð með góða reynslu
- Starfsfólki í mötuneyti
- Starfsfólki við ræstingarstörf

• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
•  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ólafur H. Harðarson 
í gegnum tölvupóst: olafur.hardarson@lns.is

Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi 
fyrirtækisins á heimasíðu: www.lns.is - fyrir 25. apríl 2016. 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 
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Útskálum 6 - 8 • sími 488 7020 • grhella@grhella.is • http://grhella.is/

Grunnskólinn á Hellu auglýsir !
Kennarar

  
Okkur vantar áhugasama kennara  

til starfa á næsta skólaári.  

Meðal kennslugreina eru kennsla í list- og  
verkgreinum (hlutastarf í smíði, textíl og tónlist).   

Einnig vantar okkur kennara til almennrar kennslu.

Upplýsingar um skólann má finna 
á heimasíðu skólans http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar:

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri 
í síma 488 7021 / 894 8422

Hafdís Garðarsdóttir aðstoðarskólastjóri 
í síma 4887022 / 848 7780

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Bílstjóri
m/meirapróf

Matfugl ehf.
...óskar eftir að ráða bílstjóra 

með meirapróf 
í vörudreifingu fyrirtækisins.

Ekki er verra að viðkomandi hafi einhverja 
reynslu við útkeyrslu og umsjón bíla.  

Góð þjónustulund, reglusemi, 
stundvísi og frumkvæði.

Upplýsingar um starfið veitir 
Jósep Svanur í síma 412 1403

 svanur@matfugl.is

Matfugl ehf - Völuteig 2 - 270 Mosfellsbæ

Sjúkraliði óskast til starfa í öryggisíbúðum  
Eirhamra Mosfellsbæ, um er að ræða hlutastarf.

Nánari upplýsingar veita: 
Birna Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda 
Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á birna@eir.is 
og edda@eir.is

  
 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Sjúkraliði óskast á Eirhamra  
öryggisíbúðir Eirar í Mosfellsbæ

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Varmárskóli er rúmlega hálfrar aldar gamall skóli staðsettur við Skólabraut í Mosfellsbæ. Skólinn er í tveimur byggingum og er að hefja þriðju 
starfsstöðina í Brúarlandi. Við skólann eru yfir  700 nemendur og 100 starfsmenn. Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru 
virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda. 
Skólinn er með glæsilega útikennslustofu og vorið 2014 flaggaði skólinn Grænfánanum í annað sinn.

Varmárskóli auglýsir eftir deildarstjóra sérkennslu í 50% stjórnun og 50% kennslu frá hausti
 
• Í starfinu felst yfirumsjón með skipulagi sérkennslu hjá nemendum í 1. – 6.bekk. Viðkomandi starfar með teymi sérkennara. 

Viðkomandi heldur utan um stuðningsúrræði, greiningar og að lestrarstefnu sé fylgt eftir í áðurnefndum árgöngum.  
Viðkomandi situr nemendarráðsfundi og sér um fundargerðir.

Varmárskóli auglýsir eftir kennurum fyrir næsta skólaár

Leitað er eftir kennurum á yngsta og miðstigi í almenna umsjónarkennslu. 
 Gott er að hafa þekkingu m.a. á byrjendalæsi, Læsi til náms eða öðru er styrkir og eflir nemendur í grunnfærni náms. 
 Leitað er eftir íslenskukennara og náttúrufræðikennara á unglingastig (7.-10. bekkur) . 
 
Leitað er eftir að kennara til að kenna tónlist. 
 Um er að ræða tilraunaverkefni þar sem viðkomandi kennari fær tækifæri til að starfa með kennurum að tvinna tónlist við 

nám nemenda á fjölbreyttan hátt. Viðkomandi þarf að hafa góða samskipta-færni bæði við nemendur og samstarfsfólk og 
vera tilbúinn að sýna gott frumkvæði. Ekki er verra að viðkomandi búi að fjölþættri reynslu á þessum sviðum

 Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.

Leitað er eftir kröftugum stuðningsfulltrúum sem hafa reynslu og áhuga á að starfa með fjölbreyttum nemendahópi skólans. 
 Stuðningsfulltrúanám er æskilegt. Krafist er íslenskukunnáttu og færni í tölvum. Í boði er 70% starfshlutfall sem er hægt 

að hækka í 100% ef vinnu í frístundaseli er bætt við. Ef þú ert til dæmis hress ungur einstaklingur sem ert óviss um hvað þú 
ætlar að taka þér fyrir hendur í framtíðinni, hefur gaman af lífinu og skemmtilegu fólki, þá gæti þetta verið það sem þú ert 
að leita að!

Frekari upplýsingar um þessi störf veita skólastýrur Varmárskóla:
Þórhildur Elfarsdóttir s. 863- 3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir s. 899-8465

Lausar eru stöður í frístundseli Varmárskóla næsta haust. 
Um er að ræða 40-50% stöður, vinnutími frá 13-16/17. 
Skilyrði er að viðkomandi hafi gaman að börnum og hafi áhuga að vinna að fjölbreyttu frístundastarfi. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Hilmarsdóttir forstöðumaður Frístundaselsins í síma 693-6721. 
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Mosfellsbæjar.

Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið: thoranna@varmarskoli.is  eða thorhildur@varmarskoli.is
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til 25.04 2016

Virðing – jákvæðni – framsækni – umhyggja

Deildarstjóri sérkennslu, kennarar, stuðningsfulltrúar og starfsmenn 
í frístundasel, óskast við Varmárskóla haustið 2016

Stálnaust sérhæfir sig í smíðum á færiböndum og ýmsum 
lausnum fyrir matvælaiðnaðinn, ásamt því  að annast alla  
aðra smíði úr ryðfríu stáli og áli.
 
Einnig bjóðum við uppá vatnsskurð á flestum efnum.

Óskum eftir að ráða

Járnsmiði, vönum ryðfrírri smíði
Kunnátta í rennismíði æskileg.

Einnig óskum við eftir manni á tölvustýrða vatnsskurðarvél.

Upplýsingar gefur Svanþór í síma 849-5846 
eða svanthor@stalnaust.is
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Við á Hvíta húsinu glímum við lúxusvandamál: Óteljandi spennandi verkefni fyrir einstaklega 
áhugaverða viðskiptavini. Við leitum að liðsauka í samstilltan og skemmtilegan hóp. 

VIÐ LIFUM Á ÁHUGAVERÐUM TÍMUM OG LEITUM AÐ FÓLKI Í ÁHUGAVERÐ STÖRF 

SamskiptaráðgjafiBirtingaráðgjafiArt Director Grafískur hönnuður

Umsóknarfrestur til 16. apríl nk.
Þú finnur frekari upplýsingar 
um störfin og hvernig þú átt 
að sækja um á hvitahusid.is.

Við leitum að hugmyndaríkum 
og áhugasömum leiðtoga 
með gott auga og reynslu.  

Okkur vantar snjallan og 
duglegan birtingaráðgjafa 
í tímabundið starf.

Við þurfum kláran og 
hugmyndaríkan grafískan 
hönnuð í liðið. 

Við leitum að öflugum og 
reynslumiklum sérfræðingi 
á samskiptasvið.
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Ölgerðin er eitt stærsta 

fyrirtækið á sínu sviði.  

Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 

dreifir og selur matvæli og 

sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks 

og að viðskiptavinir þess  

geti gengið að hágæða 

þjónustu vísri.

Meiraprófsbílstjóri

www.olgerdin.is

Ölgerðin leitar að  
öflugum og jákvæðum  
meiraprófsbílstjóra  
í dreifingu. 

Ölgerðin rekur 15 bíla  
dreifikerfi ásamt  
úthýstum leiðum.

Umsóknarfrestur er  
ti l og með 20. apríl nk. 

Sótt er um á heimasíðu Ölgerðar innar: 
http://umsokn.olgerdin.is 

Far ið verður með al lar umsóknir  
sem trúnaðarmál og þeim svarað.

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

• Dreif ing og afhending pantana

• Samskipt i  v ið v iðskiptavini

• Ti l fa l landi störf sem t i lheyra dreif ingu

MENNTUNAR-  
OG HÆFNISKRÖFUR

• Aldur 25+

• Hreint sakavottorð

• Meirapróf + trai ler-rétt indi

• Ís lenskukunnátta

• Sjál fstæði ,  frumkvæði og stundvís i

• Líkamleg hreyst i ,  snyrt imennska  
og geta t i l  að v inna undir á lagi

• Samviskusemi, þjónustulund  
og jákvæðni

HELLULAGNINGAR 
Vantar vana hellulagningamenn til starfa hjá BYGG

Mikill vinna í boði fyrir duglega menn

Upplýsingar veitir Jón Hákon í síma 693-7319.

HJÚKRUNARFORSTJÓRI
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða 

 hjúkrunarforstjóra til starfa.

Umsækjendur skulu vera hjúkrunarfræðingar að mennt 
 og hafa haldgóða reynsla af rekstri hjúkrunarheimila.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl.  Nánari upplýsingar veitir 
Kristján Sigurðsson gsm 618 9200 og skal senda 

 umsóknir á:   kristjan@sunnuhlid.is

Sími 5 100 600  >>  www.timon.is

Umsóknir sendist á job@trackwell.is til og með 17. apríl 

Helstu verkefni
 >>  Ráðgjöf og greining á þörfum viðskiptavina
 >>  Reikniregluforritun til útreikninga launa
 >>  Samskipti við viðskiptavini og úrvinnsla þjónustubeiðna
 >>  Þátttaka í innleiðingum og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur
>>  Áhugi á forritun er nauðsynlegur, reynsla í forritun er kostur
>>  Nákvæmni, góð þjónustulund og lipurð í samskiptum
>>  Áhugi á mannauðsmálum fyrirtækja
>>  Háskólanám sem nýtist í starfi

Trackwell leitar að áhugasömum liðsmanni í Tímon teymið okkar 
sem sér um ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini Tímon

Tímon ráðgjafi

Búmaður / umsjónarmaður  
við Tilraunastöð HÍ í meinafræði 

að Keldum
Laust er til umsóknar starf búmanns  /  umsjónarmanns.
Starfið felst í daglegri umhirðu dýra, viðhaldi fasteigna, véla 
og tækja, umsjón með svæðinu og öryggiseftirliti.  Viðkomandi 
þarf að hafa bílpróf og geta unnið um helgar eftir ákveðnu  
vinnutímaskipulagi.

Hæfnis-  og menntunarkröfur
Krafist er reynslu af bústörfum,  þjónustulipurðar og hæfni í 
mannlegum samskiptum.  Búfræðimenntun eða iðnmenntun 
er æskileg.

Til greina kemur að viðkomandi hafi búsetu á staðnum og 
sinni ákveðnum öryggisþáttum.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu 
í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu 
Keldna.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri  sími 5855100
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna fyrir 
26.04.2016 (netfang helgihe@hi.is). 
Öllum umsóknum verður svarað.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að 
Keldum er háskólastofnun með margþætta starfsemi.  
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- 
og læknisfræði dýra og manna. Tilraunastöðin sinnir 
einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í dýrum og 
eftirlits með búvöruframleiðslu.

Viltu vinna við fjölbreytt og skemmtilegt starf?

HRAFNISTA

Á Hrafnistuheimilunum starfa um 1.000 
manns og algengt er að á heimilunum  
vinni tvær eða þrjár kynslóðir starfsmanna. 
Á Hrafnistuheimilunum er boðið upp á heim- 
ilislegt umhverfi og góðan starfsanda auk 
þess sem lögð er áhersla á faglega þjónustu 
við heimilisfólkið. Starfsfólki gefst þar 
ómetanlegt tækifæri til að afla sér reynslu 
og kynnast starfi á sviði öldrunar.

Hæfniskröfur:
• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• 18 ára aldurstakmark

Óskum eftir að ráða matreiðslumann/
matráð í tímabundna afleysingu. Unnið er á  
virkum dögum frá 08:00-16:00. Í eldhúsinu 
er eldað fyrir hjúkrunarheimili Hrafnistu í 
Reykja nesbæ, þjónustumiðstöð Nesvalla og 
heimsendan mat.

Í starfinu felst umsjón með starfsmanna haldi.  
Næsti yfirmaður er matreiðslumeistari  
Hrafnistu. 

Hæfniskröfur:
• Fagmenntun á sviði matreiðslu
• Góð færni í samskiptum
• Góð tölvu- og íslenskukunnátta
• Jákvæðni og metnaður í starfi

Starfsfólk óskast í aðhlynningu  
á Hrafnistu í Hafnarfirði

Matráður/matreiðslumaður  
Hrafnista Nesvöllum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lind hjá Talent, lind@talent.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2016. Hægt er að nálgast  
umsóknareyðublöð á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is og  
á heimasíðu Talent, www.talent.is
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Dælumenn
 óskast til starfa

Steypustöðin ehf. óskar eftir að ráða dælumenn á 
steypu dælur á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.
Um er að ræða framtíðarstörf. Mikil vinna framundan.

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2016

Nánari upplýsingar um starfið gefur Jón Tómasson
Netfang: jonat@steypustodin.is

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

Vegna mikilla anna þá óskar Vegamót 
eftir að ráða vana pizza bakara og grillara í 
fulla vinnu og hluta starf. Skemmtilegur og 
fjölbreyttur matseðill. Góð laun í boði fyrir 

duglegan starfskraft.

Umsókn sendist á vegamot@vegamot.is
Upplýsingar í s: 822-6160 
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Ármúla 20
108 Reykjavík

Sími: 562 5000
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bjorninn@bjorninn.is
www.bjorninn.is

Óskum eftir smið eða vönum manni  
á innréttingaverkstæði okkar.

Vinnutími frá 8:00 – 18:00.
Vald á íslensku skilyrði.

Upplýsingar gefur Páll í s: 562 5000.

Vilt þú flakka  
með okkur

Helstu verkefni:
• Framkvæmd ferða.
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við erlenda og innlenda  

viðskiptavini og birgja.

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum 
ein staklingi sem er góður í mannlegum sam
skiptum. Þarf að geta unnið vel undir álagi. 
 Yfirgripsmikil þekking á Íslandi er skilyrði. Starfs
maðurinn þarf að vera framúrskarandi í ensku. 
Fleiri tungumál eru kostur. 

Allar frekari upplýsingar um starfið og starfskröfur má finna  
á www.fjallaleidsogumenn.is/starf eða hjá Moniku og Margréti  
í síma 587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is.  

merktar „Framkvæmd ferða Iceland Rovers“.  
Umsóknarfrestur til 17. apríl 2016.  

Framkvæmd ferða Iceland Rovers

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hagfræðingur/viðskiptafræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201604/543
Starf á sviði vinnuverndar Velferðarráðuneytið Reykjavík 201604/542
Lektor í kennslufræði HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201604/541
Lektor, atv.tengd starfsendurhæf. Háskólinn á Akureyri Akureyri 201604/540
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201604/539
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Vestm.eyjar 201604/538
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækn.deild Reykjavík 201604/537
Forritari Seðlabanki Íslands Reykjavík 201604/536
Lektor í sálfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201604/535
Ljósmóðir á heilsugæslustöð Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201604/534
Kennarar, námsráðgjafi og sálfr. Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201604/533
Sérfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201604/532
Sérfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201604/531
Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild Samgöngustofa Reykjavík 201604/530
Ljósmæður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201604/529
Starf við skjalavörslu Samsk.miðst. heyrnarl. og heyrnarsk. Reykjavík 201604/528
Ófaglært starfsfólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201604/527
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201604/526
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201604/525
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201604/524
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201604/523
Ófaglært starfsfólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201604/522
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201604/521
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201604/520
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafjörður 201604/519
Náms- og starfsráðgjafi, afleysing Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201604/518
Verkefnastjóri bókhalds Háskólinn á Akureyri Akureyri 201604/517
Aðstoðarmaður í mötuneyti Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201604/516
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Reykjavík 201604/515
Lektor í tannréttingum HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201604/514
Lektor í stjórnmálafræði HÍ, Félagsvísindasvið Reykjavík 201604/513
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201604/512
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201604/511
Sérfræðilæknir í öldrunarlækn. Landspítali, öldrunarlækningar Reykjavík 201604/510
Viðskiptafræðingur Landspítali, fjármálasvið Reykjavík 201604/509
Fulltrúi Vegagerðin Reyðarfjörður 201604/508
Rafvirkjameistari Vegagerðin Reykjavík 201604/507
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, fósturgreiningadeild Reykjavík 201604/506
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201604/505
Hjúkrunarfræðingur í bráðateymi Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201604/504
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201604/503
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201604/502
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/501
Starfsmaður, afleysing ÁTVR, Vínbúðin Reyðarfjörður 201604/500
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Grundarfjörður 201604/499
Búmaður Tilraunastöð HÍ í meinafræði, Keldum Reykjavík 201604/498
Sérfræðingur á fyrirtækjasviði Byggðastofnun Sauðárkrókur 201604/497
Ráðgjafar Barnaverndarstofa Hella 201604/496
Starfsmaður við aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/495
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201604/494
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/493
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/492
Matráður Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201604/491
Framhaldsskólakennari í stærðfr. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201604/490
Framhaldsskólakennari í líffræði Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201604/489

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.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

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 í Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi 
þar sem einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG 

SAMKENND eru höfð að leiðarljósi

Laus störf frá og með næsta skólaári
Umsjónarkennarastaða á yngsta stigi 
Umsjónarkennsla á yngsta stigi 
Kennsla á elsta stigi, meðal kennslugreina eru stærðfræði, 
náttúrufræði, íslenska og samfélagsfræði 
Tónmenntakennsla
Sérkennsla  
Smíðakennsla, hlutastarf
Náms- og starfsráðgjöf 
Deildarstjórn á leikskóladeild 5 ára barna

Nánari upplýsingar um störfin má finna á vefsíðu Mosfells-
bæjar www.mos.is 

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 
5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um menn-
tun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2016 en ráðið er í stöðurnar 
frá 1. ágúst 2016. Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðilum sendist Jóhönnu Mag-
núsdóttur, skólastjóra, johannam@lagafellsskoli.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Sumarstörf
Starfsfólk óskast í sumarstörf hjá  

Ási styrktarfélagi.
Um er að ræða dagvinnu og/eða vaktavinnu.   
Störfin eru bæði á heimilum og vinnustöðum  

félagsins, meðal annars vantar starfsmann með  
græna fingur í garðyrkjustörf í Stjörnugróf.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna 
á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. Einnig veitir 
Þórhildur Garðarsdóttir upplýsingar í síma 414 0500.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum 
Áss styrktarfélags við SFR.

Luxor er alhliða tækjaleiga og -sala fyrir 
sjónvarps-, viðburða- og tónleikafyrirtæki, 
leikhús, stofnanir og önnur fyrirtæki.
Lagerstjóri er ábyrgur fyrir daglegum 
samskiptum lagersins við viðskiptavini 
og verkefnastjóra.

Um erfiðisvinnu er að ræða svo lagerstjóri þarf að 
vera í góðu, líkamlegu formi.

Umsóknir sendist til Luxor, Tunguhálsi 8, 110 
Reykjavík eða á netfangið bragi@luxor.is fyrir 
19. apríl næstk.

Helstu verkefni:
Umsýsla með búnað; skráning, utanumhald 
og eftirlit.

Stuðla að jákvæðum og árangrusríkum samskipum 
við viðskiptavini, birgja og samstarfsmenn.

Undirbúningur og frágangur verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.
Þekking og reynsla af lagerhaldi og -skipulagi.
Þekking og reynsla af lausn og framkvæmd verkefna 
s.s. tónleikum, sviðslistum og viðburðahaldi.

~
~
~

Luxor leitar að lagerstjóra

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður umsjónar-
kennara á yngsta stigi og stöður kennara á elsta stigi. Meðal 
kennslugreina á elsta stigi er enska, danska og stærðfræði. Þá 
vantar íþróttakennara til að kenna íþróttir, sund og dans.
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags-
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eigin-
leikar. 

Í skólanum eru um 600 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans: 
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2016 en ráðið er í stöðurnar frá 
1. ágúst 2016

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um-
sagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 
800 Selfoss. 

Skólastjóri

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 5
KRAFTMIKLUM EINSTAKLINGUM
Í HÓPINN:

Hefur þú áhuga á að vinna fyrir fólk og veita því afbragðsþjónustu?

Hér er ekki um venjuleg, þægileg skrifstofustörf að ræða heldur krefjandi 
og spennandi vinnu á líflegum vinnustað sem býður upp á fjölbreytni og 
mikla tekjumöguleika. Ef þú vilt ná árangri þá er þetta eitthvað fyrir þig.

Þessi störf henta þeim sem eru tilbúnir að leggja aðeins meira á sig og ná 
árangri,ekki fólki sem vill bara vera í áskrift að launum.
 
Umsóknir sendist á info@ilog.is fyrir 16. apríl.

VIÐ VINNUM FYIR ÞIG

Ármúli 4-6 / 108 reykjavík / 5 71 71 71 / info@ilog.is / www.eignamarkadurinn.is / www.ilog.is 

· LÖGMÖNNUM
· VIÐSKIPTASTJÓRUM

· LÖGGILTUM FASTEIGNASÖLUM
· AÐSTOÐARMÖNNUM FASTEIGNASALA

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2016-2017

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 31. ágúst 2016 til
29. ágúst 2017.
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en  
mánudaginn 18. apríl nk.



Starf á sviði vinnuverndar                       
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir starfsmanni á 
skrifstofu lífskjara og vinnumála til að vinna með 
starfshópi um tilraunaverkefni um styttingu vinnu-
tíma. Um er að ræða tímabundna ráðningu til allt að 
eins árs.

Helstu verkefni felast í að skilgreina markmið og að-
ferðir sem nýttar verða við útfærslu tilraunaverkefnis 
um styttingu vinnutíma, m.a. hvernig meta skuli áhrif 
styttingar vinnutíma á heilsu og vellíðan starfsfólks, 
á starfsanda á vinnustöðum og á þá þjónustu sem 
viðkomandi vinnustaðir veita með tilliti til gæða og 
hagkvæmni. Þá felst starfið í gerð kynningarefnis og 
miðlun upplýsinga milli þeirra stofnana sem munu 
taka þátt í verkefninu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi, svo sem af  
 vinnumarkaðs- og vinnuverndarmálum.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun. 
• Færni í að tjá sig í ræðu og riti sem og af fram- 
 setningu og miðlun upplýsingaefnis. 
• Þjálfun í meðferð og greiningu talnagagna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Færni til að geta unnið sjálfstætt og á skipulagðan  
 hátt.
• Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli, færni í  
 ensku og einu Norðurlandamáli.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og 
fjármála- og efnahagsráðherra.  Nauðsynlegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið 
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Hanna Sigríður Gunn-
steinsdóttir skrifstofustjóri í síma 545 8100. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhús-
inu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti 
á póstfangið postur@vel.is eigi síðar en 4. maí 2016. 
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsókn-
arfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um aug-
lýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Velferðarráðuneytinu, 9. apríl 2016

  

Hagfræðingur/viðskiptafræðingur                     
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir hagfræðingi eða 
viðskiptafræðingi til starfa á skrifstofu lífskjara og 
vinnumála. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf 
í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð 
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

Meginhlutverk skrifstofu lífskjara og vinnumála er 
að móta stefnu stjórnvalda á sviði almannatrygg-
inga, húsnæðismála, jafnréttis á vinnumarkaði, 
fjármála heimilanna, vinnuverndar og vinnumála, 
þar á meðal atvinnutengdrar starfsendurhæfingar. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í hagfræði eða viðskiptafræði.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla og þekking á húsnæðismarkaði, almanna- 
 tryggingum eða sambærilegum verkefnum/störfum.
• Færni og reynsla við meðferð, greiningu og úr- 
 vinnslu gagna, með sérstakri áherslu  á færni í  
 notkun töflureikna.
• Færni í miðlun og framsetningu efnis.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að  
 geta unnið sjálfstætt og á skipulagðan hátt.
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu  
 og riti.
• Gott vald á ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli. 

Helstu verkefni sem falla undir starfið snúa að skulda-
málum heimilanna, húsnæðismálum, almannatrygg-
ingum sem og ýmsum hagfræðilegum verkefnum á 
sviði efnahags-, félags- og velferðarmála.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Sigríður 
Gunnsteinsdóttir skrifstofustjóri í síma 545 8100. 
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamn-
ingi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags há-
skólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnar-
húsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík, eða á net-
fangið: postur@vel.is eigi síðar en 4. maí 2016. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt 
í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests, sbr. reglur 
nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 9. apríl 2016

  

Handknattleiksdeild HK auglýsir eftir 
yfirþjálfara í fullt starf fyrir yngri  

flokka félagsins 
HK leitar er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn 
að leggja sitt af mörkum hjá einni stærstu handknattleiks-
deild landsins. Viðkomandi verður að geta hafið störf 1. 
júní næstkomandi eða eftir samkomulagi.

Tekið verður á móti umsóknum til og með 20. apríl nk. og 
skulu þær berast á netfangið olithor@hk.is. Með umsókn-
inni skal fylgja ferilskrá um þjálfaraferil og menntun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir íþróttastjóri HK, Óli 
Þór Júlíusson, olithor@hk.is , eða í síma 848-9997

Verk- og tækni- 
fræðingar á vit nýrra 
ævintýra á Grænlandi

Vegna mjög góðrar verkefnastöðu  
óskar Orbicon Grønland eftir verk-  

og tæknifræðingum til eftirtalda starfa  
á skrifstofum okkar í Nuuk eða í Ilulissat. 

Burðarþolshönnun 
Hæfniskröfur
• BSc. eða MSc. gráða innan byggingasviðs
• Reynsla í hönnun burðarvirkja
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og vilji til að setja sig  

inn í nýtt verklag og starfsumhverfi
• Reynsla í að vinna með AutoCAD, Revit og þrívíddar- 

hönnun
• Þekking á BIM hönnun er kostur
• Krafist er góðrar kunnáttu í norðurlandamáli og/eða ensku 

Starfssvið
• Burðarþolshönnun
• Gerð útboðsgagna
• Verkefnastjórn á minni verkefnum
• Byggingastjórnun og eftirlit

Hönnun á hafnarmannvirkjum 
Hæfniskröfur
• BSc. eða MSc. gráða 
• Góð þekking á hafnarmannvirkjum
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og vilji til að setja sig  

inn í nýtt verklag og starfsumhverfi
• Reynsla í að vinna með AutoCAD
• Krafist er góðrar kunnáttu í norðurlandamáli og/eða ensku

Starfssvið
• Hönnun á höfnum og hafnarmannvirkjum
• Gerð útboðsgagna
• Verkefnastjórn,áætlunargerð og eftirfylgni á hafnarverk- 

efnum
• Eftirlit
• Ráðgjöf til verkkaupa

Vega- og gatnahönnun
Hæfniskröfur
• BSc. eða MSc. gráða með sérhæfingu í vega- og 
   gatnahönnun eða jarðtækni
• Reynsla á sviði vegahönnunar
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og vilji til að setja sig inn í 

nýtt verklag og starfsumhverfi
• Haldgóð þekking á jarð- og bergtækni
• Kunnátta eða þekking á að vinna með MicroStation, 
   Power Civil og þrívíddarhönnun
• Krafist er góðrar kunnáttu í norðurlandamáli og/eða ensku

Starfssvið
• Hönnun á vegum og umferðarmannvirkjum 
• Verkefnastjórn, áætlunargerð og eftirfylgni 
• Eftirlit
• Gerð útboðsgagna

Í boði er:
• Fjölbreytt starf með möguleika á talsverðum ferðalögum 

um Grænland
• Launakjör samkvæmt dönskum kjarasamningum
• Ókeypis sumarleyfisferð fyrir fjölskylduna
• Gott starfsumhverfi og möguleiki á starfsstöð á Íslandi
• Möguleiki á áframhaldandi starfi hjá Orbicon í Danmörku
• Hjálp með flutning

Orbicon Grønland er ungt fyrirtæki í örum vexti með 16 
starfsmenn. Við erum dótturfyrirtæki Orbicon í Danmörku þar 
sem þú færð öflugt bakland af ca. 750 starfsmönnum í bæði 
Danmörku og Svíþjóð. Nánari upplýsingar um fyrirtækin má 
finna heimasíðum www.orbicon.gl og www.orbicon.dk 

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við  
Birkir Rútsson, birk@orbicon.gl eða í síma +299 539871  
fyrir allar frekari upplýsingar.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu vera á dönsku eða ensku og 
berast til info@orbicon.gl fyrir 23. apríl.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

VINNA í „The Viking“
22 ára+sölufólk óskast í minjagripaverslunina

„The Viking“ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.  
Framtíðarstörf. Vaktavinna. 

Kvöld og helgarvaktir, önnur hver helgi.
Hlutastörf möguleg. 

Laghentur lagermaður með bílpróf óskast.  
Þarf að tala íslensku.

Áhugasamir hafi samband.
Sendið umsókn og ferilskrá á netfangið: 

gummi1945@gmail.com

„TheViking“ Minjagripaverslun, Hafnarstræti 1-3



kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Matráður í leikskólann Austurkór

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

Grunnskólar

· Umsjónarkennarar á yngsta- og miðstig í   
 Smáraskóla

· Sérkennari á mið- og elsta stig í Smáraskóla

· Dönskukennari í Kópavogsskóla

· Matráður fyrir starfsmenn í Kársnesskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn í liðveislu á einkaheimili

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.
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Mannvit óskar eftir fagfólki í eftirfarandi stöður við 
starfsstöð fyrirtækisins í Kópavogi.
Reyndur burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri 
hönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  MSc. gráða í verkfræði með  sérhæfi ngu í burðarþoli.
•  Æskilegt að viðkomandi hafi  5-10 ára starfsreynslu af hönnun burðarvirkja og mögulega hönnunarstjórn 

og verkefnastjórn.
•  Æskilegt að viðkomandi hafi  reynslu af vinnu með SAP2000, SAFE og ETABS, þá sérstaklega í jarðskjálfta- 

og sveifl ugreiningum.
•  Reynsla af BIM hönnun og þekking á Tekla Structures er æskileg.
•  Þekking á eftirspennuhönnun í ADAPT er æskileg.
•  Þekking á Autodesk Robot er kostur.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á burðarþoli og vilja til að byggja sig hratt upp sem sérfræðing á 
þessu sviði. Ekki er gerð krafa um víðtæka verkreynslu.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  BSc. gráða í tæknifræði eða verkfræði með sérhæfi ngu í burðaþoli.
• Nauðsynlegt að viðkomandi hafi  áhuga á og sé fl jótur að setja sig inn í nýjan hugbúnað og verklag.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Brunahönnuður
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á brunavörnum og öryggismálum og vilja til að byggja sig hratt upp 
sem sérfræðing á þessum sviðum. Ekki er gerð krafa um víðtæka verkreynslu.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  BSc. gráða í tæknifræði eða verkfræði.
•  Nauðsynlegt að viðkomandi hafi  áhuga á og sé fl jótur að setja sig inn í nýjan hugbúnað og verklag.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfestur er til og með 11. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri Mannvirkja og umhverfi s í síma 422 3015.

Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is. 

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfi s, byggingarefnarannsókna, 
verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði 
verkfræði og tækni og þar starfar öfl ugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks 
með fjölþætta reynslu á fl estum sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður 
best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfi ð.

Leikskólakennari, deildarstjóri
Leikskólinn Sólvellir, Grundarfirði auglýsir eftir deildarstjórum

á þrjár deildir sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Vinnutími 8:00-16:00.

Sólvellir er fjögurra deilda leikskóli  
með nemendur á aldrinum eins til fimm ára. 

Sjá nánar á vef Grundarfjarðarbæjar: 
grundarfjordur(hjá)grundarfordur.is
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 Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður
sfk@sfk.is | www.seydisfjordur.is

Skólastjóri Seyðisfjarðarskóla
Seyðisfjarðarkaupstaður auglýsir eftir skólastjóra við Seyðis-
fjarðarskóla frá og með næsta skólaári. Það er 1. ágúst 2016. Í 
starfinu felst ábyrgð á rekstri skólans, daglegu starfi og forysta 
um mótun faglegrar stefnu og framkvæmd hennar.

Seyðisfjarðarskóli verður við upphaf næsta skólaárs samrekinn 
leik- og grunnskóli með listadeild sem inniheldur auk hefðbundins 
tónlistarnáms, myndmennt og fleiri listgreinar. Í Seyðisfjarðarskó-
la eru nú um 60 nemendur í 1-10 bekk, um 35 í leikskóla og um 45 
í tónlist. Fram til þessa hafa deildir skólans þ.e. grunnskóladeild, 
leikskóladeild og listadeild starfað sem stofnanir hver á sínu sviði.

Leitað er eftir  einstaklingi með mikinn metnað og  áhuga á að 
takast á við fjölbreytt, og gefandi starf og að veita forystu við 
uppbyggingu og breytingar sem leiða af sameiningunni.

Menntunar og hæfiskröfur: 
• Leyfisbréf  til kennslu á leik- og/eða grunnskólastigi er skilyrði 
• Kennslureynsla á leik- og/eða grunnskólastigi er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og skólaþróunar er mjög 

æskileg
• Reynsla af stjórnun á leik- og/eða grunnskólastigi er mjög 

æskileg/skilyrði
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og starfi með börnum og ung- 

mennum  
• Góðir leiðtogahæfileikar og áhugi á byggja upp framsækið 

skólastarfi og frumkvæði 
• Góð skipulagshæfni, þjónustulund og mikil færni í mannlegum 

samskiptum
• Reynsla af stjórnunarstörfum, gerð fjárhagsáætlana, annarra 

áætlana og rekstri
• Hreint sakavottorð er skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2016.

Umsóknum ásamt ferilskrá. skal skilað á skrifstofu kaupstaðarins 
eða rafrænt á netfangið sfk@sfk.is. á eyðublöðum sem þar fást. 
Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf og menntun, 
ábendingar um umsagnaraðila og greinargerð um hugmyndir 
umsækjanda um starfið og hvernig hann sér það þróast undir 
sinni stjórn. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitar-
félaga fyrir hönd Seyðisfjarðarkaupstaðar og Kennarasambands 
Íslands vegna Skólastjórafélags Íslands.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna. 

Nánari upplýsingar:
Vilhjálmur Jónsson, bæjarstjóri 
Sími 4702300 
Netfang: vilhjalmur@sfk.is

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæ�r sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur �ota hátæknibora 
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um star�ð
á www.jardboranir.is fyrir 18. apríl næstkomandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, vélfræði eða skyldum greinum
•  Reynsla af áætlanagerð
•  Reynsla af verkefnastjórnun
•  Reynsla af rekstri og starfsmannahaldi
•  Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í kre�andi vinnuumhver�
•  Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

VERKEFNASTJÓRN, TILBOÐSGERÐ
Jarðboranir hf. leita að ö�ugum aðila til til að sinna verkefnastjórnun,
tilboðs- og samningagerð hjá fyrirtækinu. Fyrst um sinn mun viðkomandi 
sinna tímabundnu star� við tilboðs- og samningagerð á sölu- og 
markaðssviði félagsins. Í framhaldi er um að ræða verkefnastjórnun við
borframkvæmdir á Íslandi sem og erlendis. Í star�nu felast �ölbreytt,
umfangsmikil og kre�andi verkefni. Umsækjendur þurfa að vera
tilbúnir til starfa í erlendum verkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Helstu verkefni:
•  Vinna við gerð tilboða í borverk
•  Verkefnastjórnun borverkefna
•  Rekstur og áætlanagerð
•  Stjórnun starfsmanna
•  Innkaup og aðfangastjórnun
•  Skipulag borverks
•  Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila á svæðinu

ATLAS LÖGMENN AUGLÝSA 
EFTIR LÖGMANNI TIL STARFA

Umsækjendur skulu hafa málflutnings-
réttindi og að lágmarki tveggja ára reynslu 
af lögmannsstörfum. Starfið krefst góðrar 

enskukunnáttu, frumkvæði í starfi og 
hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknir ásamt starfsferilskrá skal senda 
á lilja@atlaslogmenn.is. Allar umsóknir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 

næstkomandi.
Atlas lögmenn eru á 11. hæð í Húsi verslunarinnar, 
Kringlunni 7, í Reykjavík. Lögmenn stofunnar eru 

sérhæfðir í þjónustu við aðila á sviðum viðskipta 
og fjármála.

Starfið er á fyrirtækjasviði Olís sem meðal annars rekur Rekstrarland. Á fyrirtækjasviði 

starfar samheldin og árangursdrifin liðsheild. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í 

tölvupósti á borkur@olis.is fyrir 15. apríl.

HELSTU VERKEFNI:
• Sala og þjónusta við núverandi   

 viðskiptavini 

• Tilboðsgerð, úrvinnsla og eftirfylgni

• Öflun nýrra viðskiptavina

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan 

aðbúnað starfsfólks, stuðning til 

náms og heilsueflingar, heiðarleika 

í samskiptum, snyrtimennsku og 

fagleg vinnubrögð. 515 1000   www.olis.is

HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af sambærilegum sölustörfum

• Góð tölvukunnátta og hæfni í samskiptum

• Þekking á Navision æskileg

Umsókn skal merkja „Sölumaður“.

Fyrirtækjasvið Olís leitar að metnaðarfullum sölumanni til starfa við 
sölu á rekstrarvörum, hreinlætisvörum, bílavörum og vinnufatnaði 
til verktaka, ferðaþjónustuaðila, fyrirtækja í bifreiðaþjónustu og 
smærri iðnaði.
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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

Reykjagarður hf var stofnað 1971 og  felst sérhæfing fyrirtækisins í framleiðslu og sölu á alifuglaafurðum, 
einkum undir vörumerkjum Holta og Kjörfugls. Hjá fyrirtækinu, sem er í 100% eigu Sláturfélags 
Suðurlands, starfa um 110 starfsmenn við hin  ölbreytilegustu verkefni við að framleiða gæðamatvörur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framleiðslustjóri, Sigurður Árni Geirsson, sigurdur@holta.is  og 
starfsmannastjóri, Þórhildur Þórhallsdó�ir, thorhildur@ss.is

Vélstjóri
Við leitum að einstaklingi sem:
•   hefur menntun sem nýtist í starfi og/eða 

mikla reynslu af vélaviðgerðum
•  er samviskusamur og skipulagður
•  er nákvæmur og sjálfstæður í vinnubrögðum
•  er jákvæður og hefur góða hæfni í 
    mannlegum samskiptum

Reykjagarður hf auglýsir laust til umsóknar starf vélstjóra í alifuglasláturhúsi fyrirtækisins 
á Hellu en þar fer fram slátrun, vinnsla og pökkun á afurðum félagsins. Vélstjóri er yfirmaður 
viðhaldsdeildar og gegnir mikilvægu stoðhlutverki við starfsemi félagsins á Hellu.

Helstu verkefni:
•  yfirumsjón með viðgerðum véla og tækja og 

fyrirbyggjandi viðhaldi
•  innkaup og utanumhald með varahlutalager
•  samskipti við birgja og verktaka 
•  skipuleggur viðhaldsverkefni
•  umsjón með umhverfisþá�um
•  önnur tilfallandi verkefni 

Áhugasamir vinsamlegast sæki um starfið á heimasíðu félagsins www. holta.is fyrir 11. apríl 2016 www.holta.is
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ICEWEAR óskar eftir að ráða starfsmann í vöruþróun og framleiðslustjórn á 
fatnaði og smávöru framleitt erlendis.

Starfssvið

• Umsjón með framleiðsluferlinu, frá hugmynd 
hönnuða til framkvæmdar

• Túlka hugmyndir fyrir birgja með gerð 
tækniskjala (teikning, graddering og efnislistar) 

• Skipulagning á framleiðsludagatali í samstarfi 
við hönnunar- og söludeild

• Samskipti og fundir með birgjum innanlands og 
erlendis

• Eftirfylgni með pöntunum og gæðaeftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi 

• Klæðskeramenntun og/eða tæknimenntun á 
sviði fataþróunar æskileg

• Reynsla af störfum í fataiðnaði og vöruþróun 
skilyrði

• Góður skilningur á sniðagerð, fatasaum og 
fataefnum skilyrði 

• Góð almenn tölvuþekking, sérsaklega 
Illustrator og Excel. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Áreiðanleiki, nákvæmni og hæfni til að vinna 
undir álagi.

• Gott vald á ensku

FRAMLEIÐSLUSTJÓRN

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
erla@icewear.is merkt „Framleiðsla“ 
fyrir 13. apríl 2016

Starfsmaður í ferðaþjónustu
Hefur þú reynslu af skipulagningu ferða fyrir 

ferðamenn á Íslandi og vilt starfa hjá rótgrónu og vax-
andi fyrirtæki?  Við leitum að traustum starfsmanni til 

að sinna skipulagningu ferða, tilboðsgerð ásamt fleiru.  
Starfið er krefjandi en jafnframt gefandi og fjölbreytt.  
Menntun og/eða reynsla af ferðaþjónustu er skilyrði.  

Vinsamlegast sendið umsóknir í tölvupósti á  
sveinn@icelandluxurytours.com eða hafið 

samband í síma 554-7500.

Nemi í eldhús
Vegna mikilla anna leitar veitingastaðurinn Kol  
Skólavörðustíg að matreiðslunema á samning.   

Lífsgleði, metnaður og reynsla skilyrði. 

Umsækjendur skulu senda ferilskrá 
á info@kolrestaurant.is

Nánari upplýsingar eru 
veittar í síma: 517 7474 

 

 

 

Starfsmenn óskast
Fagverk malbiksverktaki óskar eftir starfsmönnum með meirapróf 

og vinnuvélaréttindi sem eru tilbúnir að ganga inn í 
fjölbreytt störf innan fyrirtækisins.

Áhugasamir sendi starfsumsókn með ferilskrá á 
netfangið bjarni@malbika.is fyrir 18. apríl 2016.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál  
og öllum umskóknum svarað

Hjúkrunarfræðingar

Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir að ráða hjúkrunar - 
fræðinga í 50 – 90% starfshlutfall á á Eini- og Grenihlíð.
Vinnufyrirkomulag eftir samkomulagi.  Æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og áhugaverð 
starfsemi sem er í stöðugri þróun. Unnið er eftir Eden 
hugmyndafræðinni með áherslu á sjálfstæði, góðan heimilis-
brag og lífsgæði íbúana.

Helstu verkefni:
•	 Sinnir	almennum	hjúkrunarstörfum,	skipuleggur	og	ber		
 ábyrgð á að hjúkrun sé veitt í samræmi við Eden  
 hugmyndafræðina, markmið og gæðastefnu ÖA.
•	 Hvetur	alla	starfsmenn	til	að	vinna	markvisst	að	eins	
 taklingshæfðri þjónustu, svo hver og einn fái eftir þörfum  
	 aðhlynningu,	leiðbeiningar	og	örvun	til	sjálfshjálpar.
•	 Hefur	frumkvæði	að	hagræðingu,	faglegri	þróun	og	
	 skipulagningu	á	þjónustu	við	íbúa.		
•	 Tekur	þátt	í	þróunarverkefnum.
•	 Sér	um	eftirlit	og	mat	á	gæðum	hjúkrunar.

Nánari	upplýsingar	um	störfin	er	að	finna	á	heimasíðu	
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2016.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur stuðla að fjármálastöðugleika og sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármála-
kerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Starfið er í upplýsingatækniþjónustu sem er eining innan rekstrar- og starfsmannasviðs bankans. Upplýsingatækniþjónusta 
annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfi og hugbúnaði bankans.  

Seðlabankinn leitar eftir starfskrafti með þjónustulund, metnað, frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum og áhuga á að takast 
á við krefjandi verkefni. Bankinn býður upp á gott starfsumhverfi og góða möguleika á endurmenntun/símenntun. 

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækniþjónustu, í síma 569-9600. 

Forritari

Starfssvið forritara:
• Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðar. 
• Samskipti við ytri þjónustuaðila.
• Skjölun og gerð leiðbeininga fyrir notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverkfræði 

eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á forritun í Microsoft umhverfi (Visual Studio 

2015). 
• Þekking á forritun sem tengist SQL Server. 
• Þekking á XML, vefþjónustum og þjónustumiðaðri 

högun (SOA). 
• Þekking á viðskiptagreind er kostur.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
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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.:

Vinnumálastofnun

Þjónustufulltrúi

Verkefni og ábyrgð:
•	Samskipti við viðskiptavini í afgreiðslu, síma  

og tölvupósti.

•	Móttaka og upplýsingagjöf.

•	  Samskipti og upplýsingagjöf til samstarfsmanna 
á öðrum sviðum.

•	  Bakvinnsla.

Hæfnikröfur:
•	Menntun sem nýtist í starfi.

•	  Góð þjónustulund og mikil færni í mannlegum 
samskiptum.

•	  Góð almenn tölvukunnátta skilyrði.

•	  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu  
og rituðu máli.

•	  Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

Vinnutími er frá kl 8:30-16:30

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: 

www.starfatorg.is/skrifstofustorf/thjonustufull
truivinnumalastofnunreykjavik201603467

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þröstur  
Sigurðsson þjónustustjóri í gegnum netfangið 
throstur.sigurdsson@vmst.is 

Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmanni í áhugavert og fjölbreytt starf í þjónustuveri. 

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:  
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.  

Umsækjendur þurfa að hafa framúrskarandi samskiptafærni, áhuga á velferðarmálum  
og reynslu af almennum skrifstofustörfum.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Jákvæðni, metnaður og víðsýniwww.akranes.is
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Laus störf hjá Akraneskaupstað
 
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
 
Brekkubæjarskóli

Starf umsjónarkennara á yngsta stigi. •	
Starf umsjónarkennara á miðstigi. •	
Starf myndmenntakennara.•	

 
Grundaskóli

Starf aðstoðarskólastjóra.•	
Afleysingarstöður	kennara	og	•	
umsjónarkennara á öllum aldursstigum.

 
Leikskólinn Akrasel

Starf aðstoðarleikskóla- og sérkennslustjóra.•	
 
Leikskólinn Teigasel

Starf leikskólakennara.•	
 
Leikskólinn Vallarsel

Störf leikskólakennara.•	
 
Nánari upplýsingar um ofangreind störf og önnur 
laus	störf	er	að	finna	á	www.akranes.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Skipstjóri, stýrimaður og vélstjóri á dráttarskip

Skipaþjónusta íslands eykur þjónustu við sjávarútveginn  
og hefur fest kaup á 34m dráttarbát með 48t togkraft.  

Báturinn er væntanlegur til landsins í maí.
Óskum við því eftir að ráða skipstjóra, stýrimann og vélstjóra. 

Gott væri að viðkomandi gæti byrjað fljótlega.

Umsókn og ferilskrá sendist á starf@skipa.is

Styrkir úr Endurmenntunarsjóði 
grunnskóla 2016

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum í Endurmenntu-
narsjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna skólaárið 
2016-2017. 

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn 
í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands 
(SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, 
skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir, félög, 
fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð fyrir að endurmenntunarverkefnum 
verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 2016-2017. 
Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur 
styrkveiting niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár 
verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslusviðum:
• Þróun kennsluhátta sem stuðla að fjölbreyttum námsaðferðum 
 í lestri/stærðfræði
• Kennsla nemenda af erlendum uppruna
• Lífsleikni

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir á 
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti viðbótar- 
gögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni. 

Í umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar 
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald, skipulag 
og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma, áætlaðan fjölda 
þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann og annað það sem máli 
kann að skipta við mat á umsókn. Einnig skal tilgreina áætlaðan 
kostnað. Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna fram á að 
endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð 
á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. Styrkir eru 
eingöngu greiddir vegna launakostnaðar fyrirlesara.  
Annar kostnaður er ekki greiddur. 

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk og fjármögnun styrkja 
tryggð verður gerður sérstakur samningur um hvert endurmennt- 
unarverkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016. 

Reglur um Endurmenntunarsjóð grunnskóla er að finna á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is og eru 
umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla veitir  
Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti á  
klara.e.finnbogadottir@samband.is. 

Olíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í framtíðar- og sumarstörf.

Við leitum að bílstjórum með meirapróf í framtíðar- og sumarstörf í 
Reykjavík og í sumarstörf á Akureyri og á Reyðarfirði. Um fjölbreytt störf 
er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip.

Leitað er af fólki sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið
sjálfstætt.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og
karla til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937 (Reykjavík 
og Austurland) og Guðjón Páll Jóhannsson í síma 550-9910 (Akureyri)

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is.

Umsóknarfrestur 
er til 22. apríl

Meiraprófsbílstjórar óskast

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum. 

Hjá AGR Dynamics starfar ö�ugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun og vörustjórnunarráðgjöf 
fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir kraftmiklum sérfræðingum 
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og kre�andi verkefni.

Fjölbreytt störf hjá alþjóðlegu 
upplýsingatæknifyrirtæki

NAV og LS NAV ráðgjöf og þjónusta

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á job@agrdynamics.is 
fyrir 18. apríl.  Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, framkvæmdastjóri í 
síma 512-1000 eða job@agrdynamics.is.  Fullum trúnaði heitið.

NAV og LS NAV forritun og ráðgjöf

AGR Dynamics er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað eigin lausnir til hagræðingar í 
rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku starfa 25 manns sem 
þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina.

AGR Dynamics    -    Katrínartún 2    -   105 Reykjavík     -     sími: +354 512 1000       -      www.agrdynamics.is

Við leitum að ö�ugum einstaklingi til að sinna ráðgjöf og þjónustu á sviði Dynamics NAV og LS NAV 
Verkefnin eru mjög �ölbreytt, viðskiptaráðgjöf, greiningarvinna og þjónusta við stækkandi viðskiptavinahóp 
Reynsla og þekking í notkun á Dynamics NAV og LS NAV æskileg
Háskólamenntun í viðskiptafræði, tölvunarfræði,  verkfræði eða sambærilegt
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í star�

Fjölbreytt starf við NAV og LS NAV forritun ásamt ráðgjöf til viðskiptavina
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt
Reynsla í NAV, LS NAV, Exchange, PowerShell, O�ce, CRM og SharePoint æskileg
Góð enskukunnátta, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og nákvæmni í star�



Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Hraunborg,	endurgerð	lóðar	2016	- útboð nr. 13685.

•	 Ölduselsskóli,	endurgerð	lóðar	2016,			3.	áfangi	-útboð nr. 13681.

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

kopavogur.is

ÚTBOÐ

FÆRANLEGAR 
KENNSLUSTOFUR

Kópavogsbær auglýsir eftir tilboðum í tvær færanlegar 
kennslustofur ásamt tengibyggingu. húsin verða við 
Kársnesskóla, Skólagerði 8, Kópavogi. Húsunum skal 
skila fullbúnum til notkunar að utan sem innan.

Helstu magntölur:
 Færanlegar stofur. Hvort hús um 85 m²
 Tengibygging um 22 m²

Verkinu skal lokið fyrir 15. ágúst 2016.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000.- í Þjónustuveri 
Kópavogsbæjar, fannborg 2 frá og með mánudeginum  
11. apríl nk. 

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 26. apríl 
2016 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þar mæta.

Steypumót fyrir krana 
Mjög lítið notuð PREFORM kranamót til sölu  

ásamt I bitum, steypusílói, stoðum fyrir undirslátt ofl. 

Mótin skiptast í aðalatriðum þannig: 
20 stk. flekar 300x240, 
14 stk. flekar 300x48, 
2 stk. flekar 300x30,

 út- og innhorn, 
150 stoðir fyrir undirslátt,

vinnupallafestingar, ofl. ofl.

Upplýsingar í síma 896 1012 og 898 1014

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. 

Útboð
Skólalóð við Brúarland

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum
í endurgerð á  um 1200 m² lóð við Brúarland. 

Í frágangi felst m.a. girða af leiksvæði, uppsetning leiktækja 
og gerð þrautabrautar. Verkinu skal lokið eigi síðar en  
30. júlí 2016.

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent án endurgjalds í 
þjónustuveri á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 
2. hæð frá og með þriðjudeginum  12. apríl 2016. 

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 
26. apríl 2016, kl. 14:00, þá verða tilboð opnuð að viðstödd- 
um þeim bjóðendum sem þess óska. 

Aðalfundur Fjáreigendafélags Reykjavíkur

Verður haldinn þriðjudaginn 19. apríl í Baðhúsinu  
í Fjárborg, kl. 20:00 Reikningar félagsins liggja 

frammi til skoðunar á sama stað miðvikudaginn  
13. apríl 19:30-20:00.

Fundarefni venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórn Fjáreigendafélags Reykjavíkur.

Brúttórúmlestir 6,05 Lengd 8,68 metrar, Volvo Penta vél 200 hestöfl, 
DNG rúllur, Reymarine plotter, AGS, sjálfstýring og talstöð. Furno 
dýptarmælir og nýlegur vagn. Báturinn er allur nýlega endurnýjaður 
og vél nýlega upptekin. Ganghraði 12 mílur. Verð 6,5 miljónir tilbúinn 
á veiðar. Upplýsingar í síma 892 5743.

Öflugur bátur sem gegnur í kvótakerfið, 
strandveiðar eða á grápsleppu

Aðalfundur GRAFÍU verður haldinn 
fimmtudaginn 14. apríl 2016, 

kl. 16.30, á Stórhöfða 31 
(gengið inn Grafarvogsmegin)

DAGSKRÁ:
1. Starfsskýrsla stjórnar og nefnda fyrir liðið starfsár.
2. Reikningar sjóða félagsins.
3. Lagabreytingar.
4. Stjórnarskipti.
5. Kosning tveggja skoðunarmanna og tveggja til vara.
6. Kosning ritstjóra.
7. Kosning í fulltrúaráð Sameinaða lífeyrissjóðsins.
8. Nefndakosningar.
9. Önnur mál.

Reikningar, fundargerðir, tillögur um lagabreytingar og 
aðrar framkomnar tillögur liggja frammi á skrifstofu 
GRAFÍU frá og með 5. apríl 2016.

Fyrir liggja lagabreytingar við reglugerð um lóðir og 
byggingar í Miðdal.
Kynning á lagabreytingum verður einnig á vef félagsins, 
www.grafia.is, sjö virkum dögum fyrir aðalfund.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stórhöfða 31, SÍMI 552 8755 
www.grafia.is  grafia@grafia.is

AÐALFUNDUR 2016

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2016-2017

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 31. ágúst 2016 til
29. ágúst 2017.
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en  
mánudaginn 18. apríl nk.

• 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbegja íbúðir
• Stærð frá 73 fm upp í 212 fm
• Bílastæði í bílageymslu fylgir
• Glæsilegt útsýni m.a. sjávar og 

fjallasýn
• Skóli og leikskóli í göngufæri
• Örstutt í þjónustu m.a. í versanir, 

heilsurækt og sundlaug
• Vandaðar innréttingar hannaðar af 

Berglindi Berndsen og  
Helgu Sigurbjarnardóttur

• Frábær staðsetning

HRÓLFSSKÁLAMELUR 1-5, SELTJARNARNESI
VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í LYFTUHÚSI

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Bókaðu skoðun

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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fasteignir

Til sölu fullbúið og glæsilegt veitingahús á besta stað 

í Kringlunni með löngum leigusamningi. Staðurinn 

er fullbúin og með vönduðum tækjum og innbúi. 

Reksturinn hefur skilað góðri afkomu. Um er að 

ræða alhliða veitingastað með góðu eldhúsi sem er 

staðsettur á fjölförnum stað. Sæti  og borð fyrir allt 

að 100 manns, ásamt sólríku útisvæði sem nýtist vel 

á sumrin. Hér er um að ræða einstakt tækifæri fyrir 

duglegt fólk að ganga inn í góðan veitingastað með 

mikla veltu. Hagstætt verð. 

Veitingahús í Kringlunni
Spennandi viðskiptatækifæri í hringiðu Kringlunnar

Upplýsingar gefur: 
GUÐMUNDUR VALTÝSSON, 
Viðskiptafræðingur, löggiltur fasteigna- 
og fyrirtækjasali. 
Bókið skoðun: GSM 865 3022. - gudmundur@stakfell.is

Til sölu er:

Eldshöfði  – 110 Reykjavík

Til sölu mjög gott iðnaðarhúsnæði að Eldshöfða 1 í Reykjavík.  
Húsnæði er á þremur hæðum og er hver hæð fyrir sig u.þ.b 
200 fm.  Húsnæðið er  ný málað og mjög snyrtilegt með mjög 
góðri lýsingu. Vörulyfta sem ber u.þ.b. 1000 kg gegnur milli 
allra hæða. Gott rafmagn er í húsinu. Allar nánari upplýsing-
ar veitir Daði Hafþórsson sölustjóri 101 Reykjavík fasteigna-
sölu í síma 511-3101, 820-8103 eða á dadi@101.is. V. 95 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Traust og góð þjónusta í 13 ár

TIL SÖLU

KIÐJABERG  
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG,  

MILLI KL. 13:00 OG 15:00. HEITT Á KÖNNUNNI

SÆLUREITUR Í SVEITINNI 
Glæsilegt nýtt og vandað 127 fm. heilsárshús á 10.000 fm. 
eignarlóð í landi Kiðjabergs. Húsið er örstutt frá Golfvelli 
GKB. Stendur á steyptum sökkli, gólfhiti, viðhaldslétt og 
klætt lituðu áli. Flísalögð gólf og vandaðar innréttingar.  
Verð 37 millj. Nánari uppl. veita Knútur & Rúnar

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  Rúnar Þór Árnason 
Í námi til löggild. 
s: 690-0595
runar@brufast.is

Knútur Bjarnason 
Lögg fast. 
s: 694-4217
knutur@brufast.is

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

- með þér alla leið -  

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

leitar að...
Leitum að góðu einbýlishúsi, rað, parhús Í Garðabæ eða Kópavogi, 

Mosfellsbær og Hafnafjörður geta einnig komið til greina

Verð allt að 78 milljónir.  

Viðkomandi hefur þegar selt sína eign, afhendingartími er samkomulag.

Leita að einbýlishúsi eða parhúsi í Garðabæ, eignin má þarfnast 

lagfæringa / endurbóta.  Aukaíbúð eða möguleiki á henni er kostur.

Bein kaup eða ef hentar skipti á glæsilegri íbúð

í Sjálandshverfinu Garðabæ

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



Álakvísl 68
110 REYKJAVÍK

Fallegt raðhús á tveimur hæðum, innst inni í 
rólegum botnlanga. Fordæmi eru fyrir því að 
breyta geymslurisi í herbergi. Stutt í skóla og 
leikskóla. Þakið nýlega málað. 

STÆRÐ: 116 fm ENDARAÐHÚS   HERB: 4

43.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Barmahlíð 33
105 REYKJAVÍK

Talsvert endurnýjuð 5 herb. íbúð á 2. hæð í 
Hlíðunum. 3 svefnherbergi, 2 stofur, endurnýjað 
eldhús, nýleg gólfefni á flestum rýmum). 
Þakrennur og niðurföll nýlega endurnýjuð.

STÆRÐ: 119 fm HÆÐ             HERB: 5

43.500.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Mjóahlíð 16
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt risíbúð á frábærum stað í hjarta 
Reykjavíkur. Íbúðin er með suðursvölum og 
stórum fallegum gluggum. Vel staðsett og í 
göngufæri við alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 81,1 fm RISHÆÐ      HERB: 3

35.500.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hverfisgata 13B
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallega uppgert einbýli á þremur hæðum í 
hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er 152,6 m2 auk 
bílskúrs sem er 101,2 m2. Garðurinn er með 
timburverönd og heitum potti.

STÆRÐ: 253 fm EINBÝLI       HERB: 5

59.900.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lundur 1
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg 3ja-4ra herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð 
í nýlegu lyftuhúsi við Lund 1 í Kópavogi.

STÆRÐ: 144 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

59.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    11. apríl 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    10. apríl 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    11. apríl 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    9. apríl 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    10. apríl 18:00 – 18:30

Breiðhella 16
221 HAFNARFJÖRÐUR

204,4 fm atvinnubil. Bilin skiptast í tvær hæðir, 
sal og vinnustofu, með sér inngangi fyrir 
hvora hæð. Steypt er á milli hæða. Afhent við 
kaupsamning.

STÆRÐ: 204,4 fm ATVINNUBIL   HERB: 2

24.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Engjateigur 17-19
105 REYKJAVÍK

Fasteignin er í dag veitingastaður Gló ásamt 
skrifstofum salernum og eldhúsi. Eignin nýlega 
endurnýjuð að miku leyti.  Sterkur leigjandi, nýr 
langur leigusamningur

STÆRÐ: 307,2 fm ATVINNUHÚSNÆÐI 0

91.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Frjóakur 5
210 GARÐABÆR

Glæsilegt og vel staðsett einbýlishús. Sér-
smíðaðar innréttingar frá Fagus, flísar frá 
Álfaborg, hnotuparket frá Parket&Gólf, Philippe 
Starck vaskur og blöndunartæki á baðherbergi.

STÆRÐ: 358,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

149.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 
mikilli lofthæð á frábærum stað í Akralandinu í 
Garðabæ.  Húsið er afar vandað og ekkert hefur 
verið til sparað við byggingu og hönnun þess.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 6

92.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    10. apríl 14:00 – 14:30



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.

SÓLEYJARIMI 13
NÝJAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG

Sölusýning á morgun sunnudag frá kl. 14.00 -  15.00
Vel skipulagðar og afar vandaðar 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á 
góðum og grónum stað í Grafarvogi. Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu 
þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi. Sér bílastæði fylgir hverri íbúð auk 
sérgeymslu í kjallara hússins. Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.
• Stærðir íbúða eru frá 141,5 fermetrum upp í 144,1 fermetra
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, sem  
 eru hvít sprautulakkaðar og eru í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast  
 þó flísalögð.
• Verð íbúða eru frá kr. 54.400.000.- til kr. 59.900.000.-  

Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu 
fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan sem stutt er í alla þjónustu, s.s. 
verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll. Byggingaraðili: SBJ eignir ehf. 
Verið velkomin.

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

KAPASKJÓLSVEGUR – LAUS FLJÓTLEGA
Stórglæsileg 2ja herbergja 58,8 fm á
3ju hæð. Íbúðin hefur verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan og vandaðan
hátt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 21,0 millj.

ARNARSMÁRI –BÍLSKÚR – ÚTSÝNI
Höfum í einkasölu mjög fallega, bjarta
og velskipulagða endaíbúð í þessu
velstaðsetta húsi. Eignin er samtals
132 fm, þ.e. íbúð 104 fm og bílskúr 28
fm Íbúðin skiptist í stofu, 3 herbergi,
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi
og hol. Hægt að stækka stofuna um
eitt herbergi ef vill. Mikið og fallegt
útsýni. Góðar svalir. Mjög gott að-
gengi er að íbúðinni. Rúmgóður,
breiður bílskúr. Verð 34,5 millj. 

SELVOGSGRUNN – SÉRHÆÐ
Höfum í einkasölu efstu hæðina í
þessu glæsilega þríbýlishúsi. Íbúð-
inni fylgir bílskúr og sólstofa, sam-
tals 166,2 fm Íbúðin skiptist í stofur,
3 svefnherbergi og baðherbergi á
sérgangi, eldhús og innaf því þvotta-
herbergi og búr. Húsið er allt klætt
utan.Eign í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning.

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

KAPASKJÓLSVEGUR – LAUS FLJÓTLEGA
Stórglæsileg 2ja herbergja 58,8 fm á
3ju hæð. Íbúðin hefur verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan og vandaðan
hátt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 21,0 millj.

ARNARSMÁRI –BÍLSKÚR – ÚTSÝNI
Höfum í einkasölu mjög fallega, bjarta
og velskipulagða endaíbúð í þessu
velstaðsetta húsi. Eignin er samtals
132 fm, þ.e. íbúð 104 fm og bílskúr 28
fm Íbúðin skiptist í stofu, 3 herbergi,
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi
og hol. Hægt að stækka stofuna um
eitt herbergi ef vill. Mikið og fallegt
útsýni. Góðar svalir. Mjög gott að-
gengi er að íbúðinni. Rúmgóður,
breiður bílskúr. Verð 34,5 millj. 

SELVOGSGRUNN – SÉRHÆÐ
Höfum í einkasölu efstu hæðina í
þessu glæsilega þríbýlishúsi. Íbúð-
inni fylgir bílskúr og sólstofa, sam-
tals 166,2 fm Íbúðin skiptist í stofur,
3 svefnherbergi og baðherbergi á
sérgangi, eldhús og innaf því þvotta-
herbergi og búr. Húsið er allt klætt
utan.Eign í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning.

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

REYÐARKVÍSL 16 

Glæsilegt raðhús, 239,7 fm, tveggja hæða hús auk bílskúrs (undir húsinu er ófrágenginn 
kjallari). Á neðri hæð eru rúmgóðar stofur, arinn í dagstofu, eldhús, hol, snyrting og anddyri. 
Á efri hæð eru fjögur svefnherbergisjónvarpsherbergi og glæsilegt baðherbergi. Mjög vel 
staðsett hús. Stutt í allt. Mikið útsýni. Verið velkomin!

Opið hús í dag frá kl. 17.00 til 18.00  
LÓUÁS 30, HAFNARFIRÐI

Opið hús á morgun, sunnudag, frá kl. 13:30 - 14:30 

Vandað, fallegt 212.2 fm einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Mjög góð aðkoma, stór og skjólgóð verönd. 
Fallegt útsýni. Mjög fínt og huggulegt fjölskylduhús á rólegum 
stað. Sjón er sögu ríkari! Verð: 69,8 millj

OPIÐ HÚS

Til sölu: 200 fm toppíbúð í Túnunum 
– þar sem allt er að gerastTopp íbúð miðsvæðis í Reykjavík

 
Til sölu um 200 fm lúxusíbúð á efstu hæð (sjöttu) með miklu útsýni  
í nýju húsi í Mánatúni.  Húsið er í léttu göngufæri við miðbæinn.

•  Þrjú svefnherbergi, tvö mjög stór, tvö baðherbergi, tvær stofur  
og þvotthús innan íbúðar. 

•  Tvö stæði í bílgeymslu (ekki inni í fermetratölu). 
•  Aðeins tvær íbúðir eru á gangi.  Tvær lyftur.

Íbúðin er innréttuð á vandaðan hátt með sérvöldum efnum og tækjum. 
Hér er sjaldgæft tækifæri til að kaupa glæsilega íbúð á besta stað. 
Hafið samband við Kjartan í síma 824 9093 til að bóka skoðun.

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

•  Fjögur (svefn)herbergi, tvö fullbúin baðherbergi, stórt alrými og þvottahús.

•  Íbúðin er innréttuð á vandaðan hátt með sérvöldum efnum og tækjum.

•  Tvö stæði í bílgeymslu (ekki inni í fermetratölu). 

•  Aðeins tvær íbúðir eru á gangi. Tvær lyftur. Húsvörður. Verð 89,8 millj.

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS MILLI KL. 14.00 OG 14.30 
LAUGARDAGINN 9. APRÍL. 

HLÉGERÐI 15
200 KÓPAVOGUR
Einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs.  Eignin er 
skráð 181,6 fm. Sólpallur 
á baklóð og heitur 
pottur. Gróðurskáli er á 
vesturhluta lóðar

Húsið skiptist í anddyri, 
baðherbergi, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, 
hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi og 
sólpall. Íbúð í bílskúr. 
Gróðurskáli er á 
vesturhluta lóðar.

Upplýsingar gefur 
GUÐMUNDUR H. 
VALTÝSSON
löggiltur fasteignasali.
GSM 865 3022
gudmundur@stakfell.is

TIL SÖLU / LEIGU
Reykjavíkurvegur 66 - Hafnarfirði
Verslunar- og lagerhúsnæði
Stærð samtals 815,1 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í 443,5 fm. verslunar- og lagerhúsnæði (168,4 fm. verslun og rest lager), 197,2 fm. 
verslunarhúsnæði og 174,4 fm. lagerhúsnæði. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Verslunarrými eru sam-
tengd í dag, með stórum gluggum sem snúa út að Reykjavíkurvegi. Lagerrýmin eru baka til á lóð og öll 
með vörudyrum. Húsnæðið er til sölu en möguleiki er á að fá verslunarrýmin leigð og hluta lagers.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Helgi Bjarnason
Viðskiptafræðingur, MBA
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1020 / 663 2411
helgi@jofur.is

GOTT VERSLUNARHÚSNÆÐI

• 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbegja íbúðir
• Stærð frá 73 fm upp í 212 fm
• Bílastæði í bílageymslu fylgir
• Glæsilegt útsýni m.a. sjávar og 

fjallasýn
• Skóli og leikskóli í göngufæri
• Örstutt í þjónustu m.a. í versanir, 

heilsurækt og sundlaug
• Vandaðar innréttingar hannaðar af 

Berglindi Berndsen og  
Helgu Sigurbjarnardóttur

• Frábær staðsetning

HRÓLFSSKÁLAMELUR 1-5, SELTJARNARNESI
VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í LYFTUHÚSI

Sala fasteigna frá
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Sala fasteigna frá
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Bókaðu skoðun



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 

Sólvallagata 68

Opið hús laugardaginn 9. apríl kl. 16.00-16.30

Íbúðin sem er á 1. hæð (ekki jarðhæð) er björt og falleg 
með 2 stórum stofum (önnur í dag nýtt sem 2 herbergi), 
stórt hjónaherbergi, annað svefnherbergi, opið og bjart 
eldhús og rúmgott baðherbergi. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað svo sem með endursteinun ytra byrðis.

Verð:  47.500.000

4
herb.

115
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Krossalind 35

Opið hús laugardaginn 9. apríl kl. 15.00-15.30

Húsið er á tveimur hæðum, efri hæð með opnum stofum 
og eldhúsi með mikilli lofthæð innfelldri lýsingu og útsýni 
til norðurs og vesturs, gestasnyrtingu og bílskúr, á neðri 
hæð eru 2 svefnherbergi og stór vinnustofa (áður 2 herb.) 
nýlegt baðherbergi, þvottahús og geymsla.

Verð:  66.500.000

6
herb.

218
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Lautasmári 22 - 201 Kópavogu

Opið hús þriðjudaginn 12. apríl kl 17:30 -18:00

Fallega og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
í góðu fjölbýlishúsi við Lautasmára í Kópavogi.  Birtir 
fm eru 115,8 fm auk stæði í bílageymslu. 
Þrjú svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 

Verð:  39.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

OPIÐ
HÚS

Dalsbyggð 10
Húsið er stórt og reisulegt einbýli með frábært útsýni til 
vesturs yfir Bessastaði og Snæfellsjökul og til norðurs 
yfir á Esjuna. Þetta er sannkallað fjölskylduhús þar sem 
3 svefnherbergi og 2 baðherbergi eru á efri hæð og 3-4 
svefnherbergi eru á neðri hæðinni.

Verð:  84.500.000

330
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Krosseyrarvegur 11

Opið hús  mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30

Fallegt og sjarmerandi hús á einstökum útsýnisstað 
við Norðurbakkann. Húsið sem er steyptur grunnur og 
timburhús er á þremur hæðum við enda Krosseyrarvegar 
með óhindrað útsýni yfir sjóinn til suðurs og vesturs.
Stórglæsilegt hjónaherbergi með baðherbergi innaf.

Verð:  49.500.000

144
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Lyngmóar 6 - 210 Garðabæ

Opið hús mánudaginn  11. apríl 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:  37.800.000

4-5
herb.

140,5
m2.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

OPIÐ
HÚS

Sóleyjarimi 7

Opið hús mánudaginn  11, apríl 17.00-17.30

Íbúð fyrir 50 ára og eldri á þriðju hæð við Sóleyja-
rima í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvö 
rúmgóð svefnherbergi, eldhús, stofu, baðherbergi og 
þvottahús. Sérgeymsla er í sameign ásamat stæði í 
bílskýli. Laus strax til afhendingar.

Verð:  36.900.000

3
herb.

101,2
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Álfabakki - LAUS STRAX 

Til sölu eða leigu

Til sölu eða leigu á annari hæð 97,4 fermetra skrif-
stofuhúsnæði við Álfabakka. Húsnæðið skiptist í fimm 
skrifstofur þar af ein rúmgóð sem hægt er að nýta sem 
fundarherbergi. Móttaka er við innganginn á rýminu 
ásamt eldhúsi/kaffistofu.  

Verð:  15.900.000

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Laufás 6 - Garðabæ
166 fermetra neðri sérhæð í tvíbýlishúsi við Laufás 
í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, samliggjandi 
sjónvarpshol, stofu og borðstofu, eldhús, þvottahús, tvö 
barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn af og 
baðherbergi. Bílskúr er samligjandi húsi.

Verð:  47.500.000

5-6
herb.

166
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Rauðavað 3

Opið hús Laugardaginn 9. apríl kl 16:00-16:30 

Fallega 3-4ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu 
fjölbýli við Rauðavað í Norðlingarholti. Íbúðin 
skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, 
eitt barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, 
þvottahús og geymsla, sér stæði í bílageymslu.

Verð:  36.200.000

3-4
herb.

95,0
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Kjarrmóar 16 -Raðhús með bílskúr
Einstaklega vel skipulagt raðhús á einni hæð með 4 
svefnherbergi, glæsilegt opið alrými fyrir eldhús og 
stofu, leikherbergi undir súð, nýlegt baðherbergi og 
eldhús. Skjólgóður garður og verönd mót s-vestri.
Bílskúr er með hita, rafmagni og heitu og köldu vatni.

Verð:  47.500.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

5
herb.

136
m2.

Opið hús  laugardaginn 9. apríl kl. 14.00-14.30

Bæjargil 88

Opið hús mánudaginn 11. apríl kl. 17.00-17.30

Gott og mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum 
í Garðabænum. Á neðri hæð er stórt og glæsilegt 
eldhús, borðstofa og stofa auk gestasnyrtingar og 
herbergis, á efri hæð eru 3 góð herbergi, bað-
herbergi, þvottahús og rúmgott hol. 

Verð:  58.500.000

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447
Þóra

Fasteignasali
 777 2882

6
herb.

209
m2.



Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

70 raðhúsalóðir á ný skipulögð svæði

Gatnagerðargjöld eru greidd

Vegir komnir

Gráhella - Selfoss

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

200 hektara land m. skipulagri sumarhúsabyggð 

85 samþykktar frístundalóðir 

m.a. við bakka Sogsins

Blómleg sumarhúsabyggð er nú þegar til staðar

Fjölmörg tækifæri tengt ferðaþjónustu

Ásgarðsland - Grímsnes 

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði 2/3 hluti er 
stálgrindarhús m 6 m lofthæð og þremur 
innkeyrsludyrum 1/3 hluti skrifstofa 
á einni hæð. Eignin er í útleigu í dag 
Yfirtaka á láni í boði, mögulegt að kaupa 
félag tengt fasteigninni. 

Rauðhella  

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Þrjár lóðir í landi Svínhaga Heklubyggð 

Lóðarstærði frá 1,2 til 2,8 hektara 

M.a. lóðir við bakka Ytri-Rangá 

Kalt vatn og rafmagn v. lóðarmörk 

Leyfi til byggingar allt að 120 fm húss.

Fitjahraun - Svínhagi 

Verð frá: 1,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl.

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu 

Kotvöllur

Verð frá: 44,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Glæsileg 3ja herbergja á 2.hæð

Vandaðar innréttingar og tæki

Tvennar svalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar

Norðurbakki 1B 

Verð : 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulagt 213 fm parhús á tveimur hæðum

Bílskúr 32,8 fm 

Vandað hús

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnh. Arinn í stofu/útgengt úr 
stofu í garðinn. Innbyggðar suðursvalir og franskir 
gluggar setja mikinn svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr
Afgirtur suður garður með stórum palli.

Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.apríl kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm

Gengið inn af svölum á 2.hæð

Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir

Vandaðar innréttingar

Þvottahús innan íbúðar

Stæði í lokaðri bílageymslu

.

Markland 14

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13.apríl kl.17:30-18:45

Falleg tveggja herbergja íbúð á 

jarðhæð í Fossvogi 

Eignin er skráð 48,6 fm 

Nýlega endurnýjað baðherbergi 

Sérgeymsla og þvottahús í kjallara 

Falleg og vel skipulögð eignu

.

Skógarás 1

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.apríl kl.17:30-18:45

Falleg þriggja herbergja íbúð með 

sérinngangi á jarðhæð 

Eignin er skráð 86,5 fm 

Nýlega uppgert baðherbergi 

Rúmgóð afgirt hellulögð verönd 

Geymsla innan íbúðar 

.

Skjólbraut 2 

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:45

Björt tveggja herbergja íbúð í kjallara 

í vesturbæ Kópavogs 

Íbúðin er 73,3 fm og lítið niðurgrafin 

Stórir gluggar 

Rúmgott svefnherbergi með 

góðu skápaplássi 

.

Kórsalir 3 

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.apríl kl.14:00-14:45

182 fm íbúð á efstu hæðum 

4 svefnherbergi - þaksvalir 

Miklar endurbætur

stæði í bílageymslu 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð á 1. hæð hússins 

sem er 58,8 fermetrar íbúð á jarðhæð 

sem er 83,7 fermetrar 

Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Þingholtsstræti

Verð :  59,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð :  53,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Lækkað verð

300 hektara jörð í Borgarbyggð, einstök 

staðsetning Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Verð :132,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 57,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Penthouse íbúð

174 fm á 7. og 8. hæð 

Þrennar svalir 2 bílastæði

 Mánatún 7

Verð : 87,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

.

Næfurás 13

Verð : 44,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:00

Góð 4-5 herbergja íbúð ásamt 

bílskúr samtals 149 fm 

Þrjú svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar 

Frábært útsýni yfir Rauðavatn 

Vel um hugsað fjölbýli, tvær geymslur 

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:00

Ný og glæsileg 128 fm 

5 herbergja penthouse íbúð

Fullbúin íbúð en hluta gólfefna vantar

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Stæði í bílageymslu - eina íbúðin á hæðinni

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Tvær íbúðir sem búið er að breyta 

úr einni íbúð á miðhæð og neðrihæð 

Sér aðgengi er í íbúðirnar 

Góð staðsetning í Hlíðunum

Barmahlíð 8

Verð :  46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Byggingaraðili á Garðatorgi er 
ÞG Verk ehf. sem ábyrgist traust, 
gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

70 raðhúsalóðir á ný skipulögð svæði

Gatnagerðargjöld eru greidd

Vegir komnir

Gráhella - Selfoss

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

200 hektara land m. skipulagri sumarhúsabyggð 

85 samþykktar frístundalóðir 

m.a. við bakka Sogsins

Blómleg sumarhúsabyggð er nú þegar til staðar

Fjölmörg tækifæri tengt ferðaþjónustu

Ásgarðsland - Grímsnes 

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði 2/3 hluti er 
stálgrindarhús m 6 m lofthæð og þremur 
innkeyrsludyrum 1/3 hluti skrifstofa 
á einni hæð. Eignin er í útleigu í dag 
Yfirtaka á láni í boði, mögulegt að kaupa 
félag tengt fasteigninni. 

Rauðhella  

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Þrjár lóðir í landi Svínhaga Heklubyggð 

Lóðarstærði frá 1,2 til 2,8 hektara 

M.a. lóðir við bakka Ytri-Rangá 

Kalt vatn og rafmagn v. lóðarmörk 

Leyfi til byggingar allt að 120 fm húss.

Fitjahraun - Svínhagi 

Verð frá: 1,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl.

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu 

Kotvöllur

Verð frá: 44,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Glæsileg 3ja herbergja á 2.hæð

Vandaðar innréttingar og tæki

Tvennar svalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Frábær staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar

Norðurbakki 1B 

Verð : 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulagt 213 fm parhús á tveimur hæðum

Bílskúr 32,8 fm 

Vandað hús

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnh. Arinn í stofu/útgengt úr 
stofu í garðinn. Innbyggðar suðursvalir og franskir 
gluggar setja mikinn svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr
Afgirtur suður garður með stórum palli.

Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.apríl kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm

Gengið inn af svölum á 2.hæð

Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir

Vandaðar innréttingar

Þvottahús innan íbúðar

Stæði í lokaðri bílageymslu

.

Markland 14

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13.apríl kl.17:30-18:45

Falleg tveggja herbergja íbúð á 

jarðhæð í Fossvogi 

Eignin er skráð 48,6 fm 

Nýlega endurnýjað baðherbergi 

Sérgeymsla og þvottahús í kjallara 

Falleg og vel skipulögð eignu

.

Skógarás 1

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.apríl kl.17:30-18:45

Falleg þriggja herbergja íbúð með 

sérinngangi á jarðhæð 

Eignin er skráð 86,5 fm 

Nýlega uppgert baðherbergi 

Rúmgóð afgirt hellulögð verönd 

Geymsla innan íbúðar 

.

Skjólbraut 2 

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:45

Björt tveggja herbergja íbúð í kjallara 

í vesturbæ Kópavogs 

Íbúðin er 73,3 fm og lítið niðurgrafin 

Stórir gluggar 

Rúmgott svefnherbergi með 

góðu skápaplássi 

.

Kórsalir 3 

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 10.apríl kl.14:00-14:45

182 fm íbúð á efstu hæðum 

4 svefnherbergi - þaksvalir 

Miklar endurbætur

stæði í bílageymslu 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð á 1. hæð hússins 

sem er 58,8 fermetrar íbúð á jarðhæð 

sem er 83,7 fermetrar 

Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Þingholtsstræti

Verð :  59,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð :  53,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Lækkað verð

300 hektara jörð í Borgarbyggð, einstök 

staðsetning Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Verð :132,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 57,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Penthouse íbúð

174 fm á 7. og 8. hæð 

Þrennar svalir 2 bílastæði

 Mánatún 7

Verð : 87,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

.

Næfurás 13

Verð : 44,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:00

Góð 4-5 herbergja íbúð ásamt 

bílskúr samtals 149 fm 

Þrjú svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar 

Frábært útsýni yfir Rauðavatn 

Vel um hugsað fjölbýli, tvær geymslur 

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.apríl kl.17:30-18:00

Ný og glæsileg 128 fm 

5 herbergja penthouse íbúð

Fullbúin íbúð en hluta gólfefna vantar

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Stæði í bílageymslu - eina íbúðin á hæðinni

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Tvær íbúðir sem búið er að breyta 

úr einni íbúð á miðhæð og neðrihæð 

Sér aðgengi er í íbúðirnar 

Góð staðsetning í Hlíðunum

Barmahlíð 8

Verð :  46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Byggingaraðili á Garðatorgi er 
ÞG Verk ehf. sem ábyrgist traust, 
gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



NÝTT  -   Opið hús að Þorláksgeisli 5 (íb 203) , Reykjavík 
Þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17:00 og 17:30     
139,9 ferm  | 4ra herb |  verð 44.900.000  |  uppl veir Þórey 

NÝTT  -  Opið hús að Lækjasmára 2 (íb 601) , Kópavogi 
Mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30 og 18:00  
139 ferm  |  3ja - 4ra |  verð 44.900.000  |  uppl veir Andri 

NÝTT  -  Skúlagata 42 í Reykjavík   STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 

Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
77,2 ferm  |  3ja herb | verð 38.900.000  |  uppl veir Andri 

NÝTT  -   Áleimar 5 í Reykjavík  
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
171,6 ferm  |  hæð/bílsk |  verð 58.500.000  |  uppl veir Þórey  

NÝTT  -   Ljósaberg 38, Setbergi í Hafnarfirði 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
168 ferm  |  parhús |  verð 55.500.000 |  uppl veir Þórey  

- ÓSKUM EFTIR - 
 

löggiltum fasteignasala l að starfa með 
okkur á SMÁRANUM fasteignamiðlun. 

 

Við erum l húsa í Hlíðasmára 2 í Kópavogi þar 
sem við bjóðum upp á frábæra vinnuaðstöðu  í 

skemmlegu og lifandi starfsumhverfi, með 
góðu fólki þar sem fagmennska og vönduð 
vinnubrögð eru ávallt höfð að leiðarljósi. 

 
Áhugasamir sendið umsókn ásamt ferilskrá á 

thorey@smarinn.is  

STÓR BÍLSKÚR  -  Blikahólar 6 (íb 202), Reykjavík       
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
167,4 ferm  |  4ra herb |  verð 34.500.000 | uppl veir Andri  

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI -  Grensásvegur 3 í Reykjavík 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
501,5 ferm  | MIKLIR MÖGULEIKAR / SKIPTI | verð 89.500.000  

NÝTT  -  Opið hús að Eyjabakka 14 (íb 202) , Reykjavík 
Sunnudaginn 10. apríl milli kl 16:00 og 16:30     
103,3 ferm  |  5 herb |  verð 29.900.000 |  uppl veir Þórey 

NÝTT  -  Opið hús að Stuðlaseli 13, Reykjavík 
Sunnudaginn 10. apríl milli kl 17:00 og 17:30 
230,9 ferm  |  Einbýli |  verð 69.900.000 |  uppl veir Þórey  

SUMARHÚS -  Stuárbotnar 17 í Húsafelli 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
38,2 ferm  |  sumarhús |  verð 9.900.000| uppl veir Þórey 

SUMARHÚSALÓÐ  -  Þjóðólfshagi við Hellu 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
8000 fm  | vatn og rafmagn komið að lóðarm |  verð 1.500.000 





Ingi tekur sporið með ferðafélaga.Rolling Stones trylltu lýðinn í Havana með tónleikum sínum sem voru ókeypis. NoRdIcpHotoS/getty

Havana er einstök borg. Húsin eru hrörleg en litrík og bílarnir minna á horfna tíma.

„Salsakennarinn Jóhannes Agnar 
Kristinsson, sem fer fyrir fé
lagsskapnum Salsamafían, hefur 
farið nokkrum sinnum með hópa 
til Kúbu. Ég hef alltaf ætlað með 
og ákvað að drífa mig núna,“ segir 
Ingi, sem byrjaði að læra að dansa 
salsa fyrir fimm árum þegar hann 
langaði að prófa eitthvað nýtt.

Kúba er þekkt fyrir mikla salsa
menningu og því kjörinn áfanga
staður fyrir salsaáhugafólk að 
mati Inga sem sjálfur sótti einka
tíma í salsa á Kúbu og segist hafa 
lært mikið af þeim. „Við fórum 
flest í tíma, sum allt upp í tvisvar 
á dag,“ segir hann glaðlega.

Hópurinn flaug til Kúbu í gegn

um Toronto í Kanada, dvaldi í Hav
ana í nokkra daga og flakkaði svo 
um eyjuna. „Við fórum til Tríni  
dad, Santiago de Cuba og víðar, og 
fórum svo aftur til Havana.“

Meiriháttar upplifun
Ingi segist hafa átt von á meira 
menningarsjokki en raunin varð. 

Dansaði salsa og fór á 
tónleika Með stóns á kúbu
Ingi Örn Jónsson var í hópi tuttugu Íslendinga sem héldu í ferðalag til Kúbu til að læra að dansa salsa og upplifa 
einstaka menningu. Heimsókn Obama Bandaríkjaforseta og tónleikar Rolling Stones voru hápunktar ferðarinnar.

Það var þó margt við Kúbu sem 
var nákvæmlega eins og hann 
hafði ímyndað sér. Til dæmis hafi 
gömlu bílarnir, sem sjást í öllum 
bíómyndum sem gerast í Havana, 
sannarlega verið áberandi á götun
um. „Við vorum sótt í slíkum bílum 
á flugvöllinn og ókum í þeim um 
Havana,“ segir Ingi. Þá hafi mörg 
húsin verið í nokkurri niðurníðslu. 
„Það kom okkur þó á óvart, því við 
gistum iðulega í heimagistingu, að 
þegar komið var inn í húsin voru 
þau eins og þriggja stjörnu hótel.“

Miklar breytingar hafa orðið á 
Kúbu á allra síðustu árum. Þann
ig er mikið um framkvæmdir 
og hótel rísa víða. „Það var einn 
ferðafélagi okkar sem hafði komið 
til Kúbu árið 1996 og aftur 2014. 
Hann sagðist hafa fundið fyrir 
meiri breytingum á síðustu tveim
ur árum en þeim átján sem liðu 
milli fyrri heimsóknanna,“ segir 
Ingi sem væri til í að heimsækja 
Kúbu á ný til að sjá breytingarnar.

obaMa vel tekið
Hópurinn var á Kúbu á sama tíma 
og Obama Bandaríkjaforseti. Ingi 
segir íbúana hafa verið flesta mjög 
jákvæða í garð heimsóknarinnar. 
„Við vorum stödd á hóteli þegar 
forsetinn kom og mikill fjöldi 
fylgdist með sjónvarpinu. Svo var 
mikill fjöldi á götum borgarinnar 
þegar Obama ók þar um.“

ógleyManleg stunD
Rolling Stones hélt ókeypis tónleika 
í Havana á meðan á dvöl hópsins 
stóð. „Ég hafði frétt af tónleikun
um nokkrum vikum áður en ég fór 
út. Þar sem við vorum að koma til 
Havana á þessum degi var ekki 
annað í boði en að fara á tónleik
ana,“ segir Ingi. Tónleikarnir voru 
haldnir á útileikvangi og áhorfend
ur voru yfir fimm hundruð þúsund. 
„Þetta var rosalega skemmtilegt. 
Þeir spiluðu í tvo tíma og ekki að 
sjá að þarna væru sjötugir menn á 
ferð.“ solveig@365.is
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Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is • Frostagata 2a • 600 Akureyri • www.claas.is

VERKIN  TALA

JCB og Vélfang verða á BAUMA!
Verktakar og vélamenn, kynnið ykkur allar helstu nýjungar frá JCB.  
Starfsmenn Vélfangs verða á JCB básnum FM 713/1 alla sýningardagana.

Sigurjón +(354) 840 0827 og Andri +(354) 840 0824

11.–17. apríl Munchen 
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BÍLAR &
FARARTÆKI

MERCEDES-BENZ A 180 CDI. Árgerð 
2013, ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.790.000. Rnr.991765.

Kia Sorento EX classic. Árgerð 2013, 
ekinn 96 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.991541. 4 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

BMW X5 xdrive30d 3.0d e70 
30d. Árgerð 2012, ekinn 80 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.690.000. 
Rnr.991374. Tilboð kr: 7.900.000,-

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015, 
ekinn 32 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.490.000. Rnr.280147.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Þarftu að kaupa eða 
selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

VW Touareg. Árgerð 2003, ekinn 
158 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
990.000. Rnr.110504.

VW Caravelle. Árgerð 2011, ekinn 28 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.980.000. 
Rnr.120452.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

TOYOTA Landcuiser 150 GX. Nýskr. 
01/2010, ek 102 Þ.KM, Dísel, 
Sjálfskiptur, sk. á ódýrari. Verð 
6.290.000. Rnr.402103.

BMW 318 D F30 Nýskr. 06/2011, 
eki.48 Þ.KM, Dísel, sjálfskiptur, leður 
ofl.. Flottur frúarbíll. Verð 3.990.000. 
Rnr.402115.

Range Rover Sport SE TD V6, Nýskr. 
12/2006, ek. 205 Þ.KM, Leður, 
sjálfsk, gott viðhald, Einn eigandi 
frá uppphafi. Stgr.verð 2.990 þús 
Rnr.401007.

TOYOTA Hiace 4WD Langur, Diesel 
Turbo, Nýskr. 10/2005, ek. 198 Þ.KM, 5 
gírar, krókur. Einn eigandi frá upphafi. 
Verð 1.790 þús m/vsk Rnr.323788.

BÍLALIND
Klettháls 2,, 110 Reykjavík

Sími: 511-0000
www.bilalind.is

sÁ flOttastI
 AUDI rs5. Árgerð 2011, ekinn 89 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
13.900.000. Rnr.196788.

sÁ HeItastI
 BMW M3 coupe e90. Árgerð 2008, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
7.900.000. Rnr.135651.

GarGaNDI
 DODGE Charger srt 8. Árgerð 2007, 
ekinn 80 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.196734.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NOtaður eN eINs OG NÝr
 AUDI A6 2.0 TDI 05/2012, ekinn 
50 Þ.km, dísel, sjálfskiptur. TILBOÐ 
5.777.000 kr. Raðnr.254089 á BILO.is

pallspOrtarI
 DODGE RAM1500 4x4. 11/2007, 
ekinn 76 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Verðhugmynd 3.490.000. 
Raðnr.287023 á BILO.is

ferðajeppINN
 M.BENZ ML 350. 06/2004, ekinn 
156 Þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
leður ofl. Verðhugmynd 2.190.000. 
Raðnr.254973 á BILO.is

GaMall OG flOttur
 M.BENZ 230 W123. Árg. 1981, 
ekinn 200 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Verðhugmynd 1.490.000. 
Raðnr.254799 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Land Rover Discovery 4 HSE, 2/2012, 
ek 74 þús km, sjsk, dísel, mjög flottur 
bíll, stærri vélin 256 hö, ásett verð 
9.950 þús, er á staðnum, raðnr 
152037.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 bílar til sölu

Honda CR-V Executive 2007 með 
ljósum leðursætum ek. 106 þús. Vel 
með farinn, einn eigandi frá upphafi. 
Verð 2.4 mill engin skipti. Uppl. í síma 
8938349

VOLVO XC90 DIESEL Árg 2010 hlaðinn 
búnaði, ek.ca 110 þús., ssk, 7 manna, 
leður, skoða skipti, verð 5.990þús, 
STGR. s. 8477663

Polaris HD 1000 Buggy árgerð 2015. 
Lítið keyrður og mjög vel með farinn. 
Uppl. í s. 824-0100

Suzuki swift árg. 2008 sjálfsk. 139þ 
km. Verð 950þ. S. 6162590

Toyota Avensis 1,8 ssk. Árg. 2000 
Nýsk. Ek. 246 þús. Verð 390.000 S. 
8403566

Mazda 3, 1600 dísel beinsk. árg 2012 
ek. 92þ km verð 1.990þ S. 7736328

Peugeot 206, árg ‘99, sko 2016, ek. 
90þús. Selst á 100.000, skoða skipti á 
stærri bíl á 300-360þús. S. 8561821

Hyundai Getz árg.’08. ek. 100þús er 
nýsk. ný tímareim. Verð kr. 790.000. 
Uppl. í s. 695 7382

eINN flOttur í suMar!
BMW 3 e92 2008, ek. 98þús. Vel 
með farinn, snyrtilegur bíll og vel 
þjónustaður allir þjónustupappírar 
fylgja með. Verð 3890þús, skoða 
staðgreiðslutilboð eða skipti á 4x4 
lúxusbíl. Gunnar sími 772-3838 eða 
gdkristinsson@gmail.com

Range Rover Sport 3,0 HSE dísel. Árg. 
2014 ek. 26þús svartur metallic, leður 
ivory, bíll frá BL. Engin skipti. Stgr. verð 
13.900.000. Uppl. í s. 843 9950

 250-499 þús.

sparIbaukur !!!
VW polo árg. ‘04 ek. 152þús 
nýskoðaður 5 dyra beinsk. Ásett verð 
590þús TILBOÐ 450 þÚS möguleiki á 
100% vísaláni s.841 8955

til sölu

til sölu

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 250-499 þús.

FLOTTUR SNATTARI - 
TILBOÐ 390 ÞÚS

Peugeot 206 árg ‘03 ek.147 þús, 3ja 
dyra, beinskiptur, ný tímareim í 132 
þús, góður og snyrtilegur snatttari sem 
eyðir litlu,ásett verð 490 þús TILBOÐ 
390 þús möguleiki á 100% vísaláni í 
36 mán s.841 8955

 500-999 þús.

TILBOÐ 790 ÞÚS
SUBARU LEGACY 4X4 WAGON 
árg 2004 ek.218 þús, sjálfskiptur, 
ny skoðaður 17 nýtt bremsum ofl. 
heilsársdekk, ásett verð 990 þús 
TILBOÐ 790 þús vísalan í boði í 36 
mán s.841 8955

 Bílar óskast

BíLL óSkAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fornbílar

Til sölu T bird. Árg ‘59. Uppl. í s. 
8931940

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Vinnuvélar

TIL SöLU CAT
Til sölu caterpillar 444e árg 07 ekin 
4050 tíma glussa hraðtengi að framan 
og aftan power slide á bakkói 4 aftur 
skóflur fylgja sími 8925855

TIL SöLU New HOLLAND
Til sölu New Holland árg 06 ekin 
4200 tíma glussa hraðtengi að framan 
og aftan 3 aftur skóflur fylgja sími 
8925855

 Bátar

Bátur til sölu. Lengd 6,8m. Vél Volvo 
Penta 200. Selst á mjög sanngjörnu 
verði. Uppl. í s. 8928825

 Hjólbarðar

FRÁBæR DekkjATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Felli tré, grisja og klippi runna. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

 Pípulagnir

PíPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Inni og útimálun - fagmennska og 
vönduð vinnubrögð. Án efa besta 
verðið. Fáðu frítt tilboð og gerðu 
verðsamanb. S:8587531

ReGNBOGALITIR
Þakmálun, útimálun, múrviðgerðir. 
Innimálun, spörtlun, viðhaldsþjónusta. 
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska. 
S.891 9890 malarar@simnet.is

MÁLNINGI
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagmennska og vönduð vinnubrögð. 
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

 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

MASALA eHF. 

NÝSMíÐI OG VIÐHALD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald. Erum farnir 
að taka niður tímapantanir f. 
sólpallasmíði f. sumarið 2016.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi og 663 
3955 Ragnar

Rörablásari
100 mm

Rakamælir Iðnaðarviftur

 

Blikktengi

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Þurrktæki Hljóðlátur

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr29.990

Rakatæki
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

100 mm

Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótelEr rakastigið of hátt?

Veggblásari
Öflugir útiblásarar

Tilboð
frá kr29.990

Er hætta á myglusvepp?
Hvert er rakastigið?

Tilboð
frá kr17.990

Svissnesk

Tilboð
frá kr44.990

Tilboð
frá kr13.990

Tilboð
kr4.990

Save the Children á Íslandi



Húsaviðgerðir - 
NýbyggiNgar

Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 618 
7712 verk@vidhaldsverk.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

Lítið byggingarfyrirtæki getur bætt 
við sig verkefnum, öllum almennum 
smíðum bæði stór sem smá inni sem 
úti. Bæði tímavinna og eða tilboð. 
Uppl. hvverk@simnet.is eða 8555520

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

Nú er rétti tímiNN  
fyrir viðHald

Við tökum að okkur allt viðhald og 
sólpallasmíði. Valur Kristjánsson 
húsasmíðameistari. Sími 770 7788

 Nudd

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 spádómar

spásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 rafvirkjun

raflagNir og 
dyrasímakerfi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 til sölu

Er með nokkra vinnuskápa til sölu 
verð 10.000kr st. Upplýsingar síma 
820 0051

Glæsilegt 7 feta snókerborð með öllu 
tilheyrandi. Uppl. s. 626-6807

atviNNutækifæri
Til sölu lítið trésmiðaverkstæði og/eða 
bara vélar. Er í rekstri. Uppl. s:8454096

 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

 sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 til bygginga

Hef til sölu vinnuskúr (gám 30 fet) 
einangraður með rafmagnstöflu og 
tenglum, vinnuborði og hillum. Verð 
500.000 án vsk. Uppl. í síma 893 0790.

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

www.leiguHerbergi.is
starfsmaNNabústaðir 

fyrir verktaka, 
lágmarksaldur 25 ára.

Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

til leigu, aðeiNs  
kr. 1250 kr fm!

120 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 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.

100 fm 4 herb íbúð í 101 Rvk til 
leigu, 75þ á mán. Eingöngu góðir 
langtímaleigjendur koma til greina. S 
844 4505

60fm íbúð til leigu, þarfnast smá 
lagfæringa. sv. 104. Íslenskum. S. 666 
1801 

 sumarbústaðir

Til sölu sumarhús - ferðaþjónustuhús 
- gesthús - hóteleiningar, gerum 
tilboð í aðrar teikningar. Upplýsingar 
á halliparket@gmail.com & 894 0048 
Gagnheiði 5, Selfossi.
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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

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKAbb
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

rafeindir@internet.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 

Nú er rétti tíminn til að bóna!

Ræstingar á fyrirtækjum og stofnunum er okkar sérsvið.
Bónleysing og bónun. Gerum verðtilboð. 

Sími 697-3694, Kristmundur. Netfang: tilthrif@simnet.is

• Símalagnir
• Tölvulagnir
• Sjónvarpslagnir
• Fyrir heimili og     

fyrirtæki

Sími 789 0500 • midlun@simnet.is

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í símann eða spjaldtölvuna.

Þú færð appið á visir.is/fbl 
eða beint í gegnum

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á 
Fréttablaðsappið 
og lestu blaðið hvar 
og hvenær sem er.
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 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

OkkUR hjÁ SENDó
vantar að ráða meiraprófsbílstjóra 

í almenn sendibílastörf- og 
útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðkomandi þarf að vera 
heilsuhraustur, samviskusamur 

og tala góða íslensku. Góð 
laun í boði fyrir réttan aðila. 

Framtíðarstarf í boði.
Upplýsingar gefur Örn í síma 
892-1880 eða sendo@sendo.is

Verslunin Kvosin óskar eftir ábyrgum 
og samviskusömum einstakling 
á helgarvaktir. Einungis 18 ára 
og eldri koma til greina. Reynsla 
af afgreiðslustörfum æskileg. 
Vinsamlegast sendið ferilskrá og uppl. 
um meðmælendur á telma@kvosin.is 
fyrir 13 apríl.

FIRMA SSVERk.
 zatrudni pracowników do prac 

ziemnych
przy ukladaniu swiatlowodów.
Oferujemy duzo pracy i duzo 

nadgodzin.
prosze dane i tel wyslac mailem 

na zircon@simnet.is

VEItINGAhúSIð ítALíA
óskar eftir að ráða pizzubakara í 

fullt starf. Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Upplýsingar aðeins 
veittar á staðnum milli 14:00 - 

17:00 í dag og næstu daga. 

Restaurant Italia is looking for a 
pizzabaker. Please contackt us for 

14:00 - 17:00 next days.

BAkARAMEIStARINN 
SUðURVERI.

leitar eftir ábyrgðarfullum, 
duglegum einstaklingum í 

pökkun, umsjá með dreifingu, 
tiltekt og aðstoð við bakara í 
vinnslusal. Helstu kröfur eru 

sjálfstæð - skipulögð vinnubrögð, 
sveigjanleiki og jákvæðni. Starfið 
er fjölbreytt, krefjandi og hentar 

mjög vel fyrir morgunhana. 
Vinnutími er : 05:00-13.00 

Umsækjandi þarf að geta hafið 
störf sem allra fyrst.

Áhugasamir umsækjendur geta 
fyllt út umsókn á heimasíðu 
okkar bakarameistarinn.is

thE DELI BANkAStRætI 14
Starfsfólk óskast í fullt starf og 
hlutastörf við afgreiðslu, matreiðslu 
og þrif. Upplýsingar og fyrirspurnir 
sendist á deli@deli.is

hOUSEkEEpERS
Apartment Hotel in 101 Reykjavik 
seeks full time and part time 
housekeepers. Please send 
applications to: jobs@apartmentk.is

AU pAIR USA
Íslensk fjölskylda óskar eftir að 
ráða au pair í heilt ár frá og með í 
haust. Bandarískur ríkisborgararéttur 
hjálplegur. Umsóknir sendist Jóhönnu 
á joagp@hotmail.com

Rótgróið verktakafyrirtæki óskar eftir 
mönnum í hellulagnir. Næg verkefni 
framundan, reynsla æskileg. Umsóknir 
og ferilskrár berist til baldur@btverk.is

Vélstjóra vantar á bát í ferðaþjónustu 
með 408 hp-vél sem verður gerður 
út frá Húsavík. Þarf að vera með 
stærra vélavarðanámskeið. Uppl. í s. 
865 6832

 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

VANtAR þIG 
StARFSMENN?

Erum með iðnaðarmenn og 
almenna verkamenn á skrá sem 

geta byrjað fljótlega. Einnig 
dekkjamenn með meirapróf. 

Við finnum réttu mennina  
fyrir þig.

Verkleigan sími:780-1000 

e: vinna@verkleigan.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Maður um fertugt óskar eftir að 
kynnast konu milli 30-50 með 
samband í huga, opin f. öllu. Skiljið 
eftir nafn og símanr. á bjarkibfs@
gmail.com

skemmtanir

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 9. apríl
11:35 W.Ham United - Arsenal
13:50 Swansea City - Chelsea
16:20 Man.City - W.B. Albion
Sunnudaginn 10. apríl
14:50 Liverpool - Stoke City
14:50 Tottenham - Man. United

Þórður Braga,
Siggi Grétars,
Bjarki Hall og
Árni Hjalta
spila um helgina. 

Allir velkomnir

Save the Children á ÍslandiSave the Childh ren á Ír s



VIÐ ÓSKUM GKG
TIL HAMINGJU

MEÐ NÝJA
ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ

Íþróttamiðstöðin verður opnuð með formlegum hætti laugardaginn 9. apríl kl. 16.
Boðið verður upp á léttar veitingar. Að formlegri dagskrá lokinni sjá

afrekskylfingar GKG um golfþrautir víðs vegar um húsið. Opið verður til kl. 20.
Sunnudaginn 10. apríl verður opið hús kl. 10–16. Allir velkomnir.
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Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar  |  Vífilsstaðavegi  |  sími 565 7373



Sá hvati að koma jarðneskum 
leifum látinna fyrir á endan-
legum og viðeigandi stað hefur 
sennilega fylgt mannkyninu frá 
öndverðu. Hvatinn getur verið 
margs konar, mótaður af trúar-

legum siðum, hugmyndum um persónu-
legan eða menningarbundinn eignarrétt, 
samkennd, þjóðernisrómantík eða ein-
faldlega meðaumkun með þeim sem 
minna mega sín og geta ekki lengur varið 
sig. Oft endurspegla þannig hvers kyns 
grafreitir viðkvæm samfélagsleg mörk. 
Það kann því að hljóma þversagnakennt 
að fjölmörg dæmi eru um að líkamsleifar 
séu ýmist fluttar út fyrir þessi mörk eða 
inn fyrir þau.

Vígð og óvígð mörk
Eitt merkilegasta dæmi um tilfærslu 
beina er ef til vill það þegar ákveðið 
var að grafa upp og flytja bein skálds-
ins Jónasar Hallgrímssonar frá Kaup-
mannahöfn til Íslands árið 1946. Óljóst 
er raunar hvort rétt gröf hafi verið opnuð 
ytra en eftir að uppgrafnar leifar höfðu 
verið fluttar heim fór af stað farsakennd 
atburðarás þar sem beinunum var á end-
anum stolið í skjóli nætur. Upp spruttu 
síðan hatrammar deilur um það hvar þau 
ættu að enda: á heimaslóðum skáldsins 
í Öxnadal eða í þjóðargrafreitnum á 
Þingvöllum, sem raunar var markmiðið 
í upphafi. Þetta dæmi sýnir að ástæður 
fyrir tilfærslu beina og líkamsleifa geta 
vissulega verið margslungnar en í tilviki 
Jónasar var deilt um það í hvaða kirkju-
garði bein hans áttu að enda – ekki um 
það hvort þau myndu enda innan eða 
utan vígðra marka.

Í kaþólskum sið tíðkaðist það að vísu 
að taka upp bein merkra manna kirkj-
unnar og grafa aftur sem víðast, eins og 
til dæmis bein Hólabiskupanna Jóns 
Ögmundssonar og Guðmundar góða 
Arasonar. Þessi tilfærsla beina var vissu-
lega trúarlegs eðlis en líka pólitísk.

Oft eru bein raunar grafin upp úr vígð-
um mörkum kirkjugarða í þágu vísinda 
og flutt til geymslu á safni, án mikilla 
athugasemda, en þegar tilfærslan á sér 
stað til þess að rýma fyrir nýjum sam-
félagslegum gildum getur flutningurinn 
á hinn bóginn orkað tvímælis, eins og 
bent hefur verið á vegna yfirstandandi 
uppgraftar á Víkurkirkjugarði á lóð fyrir 
framan Landssímahúsið í miðbæ Reykja-
víkur. Verður hluti þessa elsta þekkta 
grafreits Reykvíkinga tæmdur og bein 
flutt burtu en lóðin gerð að garði við 16 
hæða hótel sem þar mun rísa.

Grænu stígvélin
Því fer hins vegar fjarri að jarðneskar 
leifar fólks hafi einungis verið fluttar til 
vegna þjóðernisrómantíkur, hugmynda 
um eignarrétt eða í þágu vísinda og 
fræða. Kvikmynd Baltasars Kormáks frá 
2015, Everest, byggir á sannsögulegum 
atburðum um það þegar átta fjallgöngu-
menn fórust í hlíðum þessa hæsta fjalls 
veraldar í maí árið 1996. 

Frægast þeirra er lík af ónefndum 
manni sem hlaut heitið „Grænu stígvélin“ 
(e. Green boots) vegna grænna stígvéla 
sem hann var í á göngu sinni. „Grænu 
stígvélin“ urðu smám saman að kennileiti 
göngumanna á leið sinni á fjallið. Það var 
þó sérstaklega eftir að annar fjallgöngu-
maður, Breti að nafni David Sharp, lést í 
sama hellisskúta á fjallinu áratug síðar, í 
maí árið 2006. Lík hans var flutt þaðan 
árið eftir, þrátt fyrir mikinn fjárhags-
legan kostnað og áhættu við flutninginn 

Grafreitir og samfélagsleg mörk
Steinunn J. Kristjánsdóttir, prófessor í fornleifafræði, fjallar um tilflutning jarðneskra leifa af ólíkum tilefnum og 
við sérstæðustu aðstæður sem hafa komið furðu oft upp í sögu þjóðarinnar enda tilfinningamál á ferðinni.

Frá uppgreftrinum í Víkurkirkjugarði framan við Landssímahúsið í Reykjavík. FRéttabLaðið/ViLheLm

Hugrás
VeFRit huGVísindasViðs 
háskóLa ísLands

Fræðandi samstarf  
Fréttablaðsins og Hugrásar

Greinarnar birtast einnig á vefnum og 
stundum í lengri og ítarlegri útgáfu.  
Heimildarskrá hugras.is

sem kostaði einn mann lífið. Fjallgöngu-
menn tóku síðan eftir því að árið 2014 
var búið að fjarlægja „Grænu stígvélin“ 
– sumsé hið svonefnda lík. Sögusagnir 
segja að það hafi verið jarðsett en ekki 
er vitað hvar.

agnes og Friðrik
Fjölmörg önnnur dæmi má nefna. 
Meðal kristinna áttu dauðadæmdir 
lengi vel ekki rétt á greftrun innan 
kirkjugarðs, ekki frekar en börn sem 
dóu óskírð eða þeir sem höfðu tekið 
eigið líf. Um þetta giltu strangar reglur 
en ekki síður siðir sem fylgt var, svo 
dæmi sé tekið, hér á landi langt fram 
eftir síðustu öld. Svo virðist hins vegar 
sem að fólk hafi oftar en einu sinni tekið 
sig til og laumað jarðneskum leifum 
sakamanna á viðeignandi staði. 

Þetta gerðist til dæmis eftir að Agnes 
Magnúsdóttir, vinnukona á Illuga-
stöðum, og Friðrik Sigurðsson, bónda-
sonur frá Katadal, voru tekin af lífi fyrir 
brot á landslögum, síðust Íslendinga, 
við Vatnsdalshóla í Austur-Húnavatns-
sýslu hinn 12. janúar 1830. Voru þau 
hálshöggvin, höfuð þeirra sett á stangir 
og andlitin látin snúa í alfaraleið eftir 
aftökuna sem fór fram að viðstöddum 
öllum bændum í sýslunni, 150 talsins, 
til áminningar fyrir eftirlifandi.

Skömmu eftir aftökuna hurfu höfuð 
Agnesar og Friðriks af stöngunum en 
líkamar þeirra höfðu þá þegar verið 
dysjaðir á aftökustað. Ýmsar sögur fóru 
á kreik um hvarfið. Sagt var að Guðrún 
Runólfsdóttir, húsfreyja á Þingeyrum, 
hefði sent vinnumann af bænum til 
þess að taka höfuðin niður og jarða 
í kirkjugarðinum þar. Í annarri sögu 
segir að smaladrengur frá Sveinsstöð-
um hafi hræðst þessi höfuð svo mikið 
að hann hafi tekið þau niður og grafið 
á staðnum. Síðari sagan kann að vera 
sönn, því þessi grimmilega aftaka sat 
svo lengi í sveitungum nyrðra að 100 

árum síðar var ákveðið – að fengnu leyfi 
frá biskupi – að grafa kistur Agnesar og 
Friðriks upp úr dysjum þeirra og jarða 
þau í kyrrþey í hinum vígða kirkju-
garði á Tjörn á Vatnsnesi. Skammt frá 
dysjunum tveimur fundust svo höfuðin 
tvö, ásamt 10 cm löngu broti úr annarri 
stönginni. Þau höfðu þá eftir allt verið 
dysjuð á sama stað – enda þótt enginn 
viti hver sá um það verk eða hvenær – 
en bæði líkamar og höfuð lágu alltént 
utan við þau samfélagslegu mörk sem 
grafreitir mynda meðal almennings.

steinunn frá sjöundá
En þetta er heldur ekki eina þekkta 
dæmið um það að lík sakamanna hafi 
verið grafin upp og flutt á viðeigandi 
stað – sennilega vegna meðaumkunar 
og samúðar almennings gagnvart þeim 
sem voru berskjaldaðir fyrir hvers kyns 
auðmýkingu. Leynd hvíldi þá gjarnan 
yfir uppgreftrinum en líka útförinni, 
eins og í tilviki Agnesar og Friðriks. 

Nafna mín, hin dauðadæmda Stein-
unn frá Sjöundá á Rauðasandi, var 
urðuð í trékistu á Skólavörðuholtinu 
eftir að hún andaðist 31. ágúst 1805 í 
tukthúsinu á Skólavörðustíg. Nokkrir 
samfangar hennar báru kistuna upp á 
holtið og grófu niður í grunna gröf sem 
þeir huldu grjóti. Síðan stækkaði dysin 
af því að hún var í alfaraleið en vegfar-
endur köstuðu gjarnan steini í hana. Þar 
lá jú sakakvendið Steinunn Sveinsdóttir 
sem hafði verið dæmd til dauða, ásamt 
Bjarna Bjarnasyni frá sama bæ, fyrir að 
hafa í ást sinni á hvort öðru myrt maka 
sína. Skyldu þau hálshöggvin og höfuð 
sett á stengur. Var Bjarni fluttur til 
Kristiansands í Noregi þar sem dómn-
um var framfylgt síðar um haustið 1805. 
Stjakinn sem höfuð Steinunnar átti að 
standa á var aftur á móti settur á gröf 
hennar, því hún lést jú áður en aftakan 
fór fram. Það var síðan 110 árum seinna 
að kista Steinunnar var grafin upp í lát-

lausri athöfn og beinin greftruð í vígðri 
mold í suðurvesturhorni kirkjugarðsins 
við Suðurgötu í Reykjavík.

Sakamenn töldust einnig þeir sem 
tóku eigið líf eða dóu óskírðir. Til eru 
ótal frásagnir af því þegar þeir voru 
jarðaðir, ýmist utan eða innan garðs í 
laumi, allt fram á miðja síðustu öld. Í 
endurminningum sínum segir Hulda 
Á. Stefánsdóttir húsfreyja á Þingeyrum 
í Húnaþingi, svo frá: 

„Þá var einnig merkt ofan á garðinn, 
hvar líkkistu hafði verið skotið yfir 
hann. Sjúkur maður hafði fyrirfarið sér 
nokkrum árum áður en ég fluttist vest-
ur. Urðu um það talsverðar deilur, hvort 
leyfilegt væri, að hann fengi leg í kirkju-
garðinum á Þingeyrum. Þar hafði hann 
óskað eftir að hvíla, enda hafði hann átt 
heima í sókninni. Leyfi fékkst með því 
skilyrði, að kistan yrði ekki borin inn 
um sáluhliðið, heldur yrði henni lyft 
yfir garðinn, skammt sunnan við hliðið. 
Mörgum kann að þykja þetta ótrúlegt, 
en það er satt; kunningi minn sýndi mér 
mynd af því, þegar kistunni var lyft inn 
í garðinn.“ 

Þarna var farið á svig við lög Guðs og 
manna og séð til þess að ungi maðurinn 
fengi að hvíla innan garðs.

samkennd
Það kann að vera að kjarni þessa við-
kvæma og þversagnarkennda en ríka 
hvata til þess að færa jarðneskar leifar 
látinna í öruggt skjól liggi öðru fremur 
í menningarbundinni samkennd en 
líka meðaumkun með þeim sem ekki 
geta varið sig sjálfir, burtséð frá trú 
eða siðum. Áminningin um grimmileg 
örlög sakamanna, eins og t.d. Agnesar, 
Friðriks og Steinunnar, eða fjallgöngu-
mannanna tveggja, fyrst Grænu stíg-
vélanna og síðan Davids Sharp, kveiktu 
án efa hvatann að því að færa þau öll á 
vísa staði – hver svo sem hinn endanlegi 
staður er.

millur sem fundur 
við bein agnesar.

 
 

NoKKrir 
SamfaNg-
ar HeNNar 
báru 
KiStuNa 
upp á 
Holtið og 
grófu 
Niður í 
gruNNa 
gröf Sem 
þeir Huldu 
grJóti.
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New Balance í útilíf
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Framlengjum
tilboð vegna

frábærra
viðbragða



Fáir listamenn hafa haft jafn 
víðtæk samfélagsleg áhrif 
með list sinni og enski 
málarinn William Hogarth. 
Hogarth, sem stóð á hátindi 

frægðar sinnar um miðbik átjándu 
aldar, var jafnvígur á fjölda listgreina. 
Vinsælastar urðu þó koparristur 
hans með siðaboðskap, sem sýndu á 
skoplegan hátt muninn á hlutskipti 
þeirra sem völdu réttar og rangar 
brautir í lífinu. Hafa sumir fyrir vikið 
kallað Hogarth einn af frumkvöðlum 
myndasögunnar.

Á árunum 1732-3 gerði Hogarth 
átta málverka röð sem hlaut nafnið 
Rake´s Progress og sýndi æskumann-
inn Tom Rakewell sem tæmist arfur 
eftir föður sinn og heldur til Lund-
úna að lifa í vellystingum. Á fyrstu 
myndunum leikur allt í lyndi og 
spjátrungurinn Tom nýtur borgar-
lífsins umkringdur fölskum vinum. 
Með tímanum hallar undan fæti: fjár-
hættuspil, vændiskonur og að lokum 
peningaleysi fara með unga manninn 
í hundana og hann endar á geðveikra-
hæli.

Myndaröð þessi er í dag talin 
meðal öndvegisverka enskrar lista-
sögu og var fljótlega prentuð og 
komst í almenna dreifingu um allt 
Bretland. Áhrifamáttur slíkra áróð-
ursmynda var mikill ekki hvað síst í 
samfélagi þar sem lestrarkunnátta var 
takmörkuð.

Gin eða öl?
Nokkrum árum síðar, 1751, sendi 
listamaðurinn frá sér tvær myndir 
af svipuðum toga sem áttu ekki 

síður eftir að hafa mikil áhrif á viðhorf 
samlanda hans. Þetta voru verkin 
Bjórstræti og Gintröð (e. Beer Street 
og Gin Lane). Sú síðarnefnda sýndi 
götumynd í örvingluðu og úrkynj-
uðu samfélagi, þar sem fólkið drakk 
gin af stút og hirti lítt um útlit sitt 
og umhverfi, þannig kippir dauða-
drukkin móðir sér ekki upp við það 
þótt hún missi barnið sitt yfir hand-
rið og menn og skepnur liggja saman 
í ræsinu og bítast á um kjötbein.

Á Bjórstræti gegndi öðru máli. Þar 

Gingatan til Heljar
Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson 
skrifar um bindindi 
og bjór.

voru allir feitir og pattaralegir. Við-
haldi húsa var ágætlega sinnt, list-
málarar voru að störfum á hverju 
götuhorni og sýlspikaðir bjórbelgir 
létu vel að ungum og fögrum stúlkum. 
Allir á myndinni eru hamingjusamir, 
nema einn: veðmangarinn – sem fær 
enga viðskiptavini. Skýrari gátu and-
stæðurnar vart orðið.

Listaverkum þessum var ætlað að 
styðja við lagafrumvarp sem lá fyrir 
breska þinginu til að draga úr neyslu og 
framleiðslu á gini. Varð frumvarpið að 
lögum þetta sama ár og fól í sér algjöra 
kúvendingu á stefnu stjórnvalda.

Hollenskt gin barst fyrst til Eng-
lands á síðasta áratug sautjándu aldar 
í kjölfar þess að Niðurlendingurinn 
Vilhjálmur frá Óraníu tók við ensku 
krúnunni og varð þegar vinsælt. 
Stjórnvöld í Lundúnum hófu fljót-
lega að ýta með ráðum og dáð undir 
eimingu sterkra drykkja. Tilgangur-
inn var meðal annars sá að draga úr 
innflutningi á frönskum vínum og 
koníaki en ekki síður að búa til afurðir 
sem selja mætti nýlendum í öðrum 
heimshlutum og bæta þannig vöru-
skiptajöfnuðinn.

Drykkjusvolar
Afleiðingarnar urðu sífellt ódýrara 
gin á heimamarkaði með vaxandi 
drykkjuskap og félagslegum vanda-
málum. Hefur verið áætlað að um 
1730 hafi hver Lundúnabúi drukkið 
meira en lítra af gini í viku hverri! Þótt 
höfuðborgarbúar væru ginnkeyptast-
ir fyrir gini (hnyttni að yfirlögðu ráði) 
var landsmeðaltalið einnig hátt eða 
um 10 lítrar á ári.

Löggjöfinni frá 1751 var ætlað að 
snúa við óheillaþróuninni. Ýmsar 
skorður voru settar við rekstri gin-
framleiðenda og skattlagning aukin. 
Fáeinum árum síðar dró verulega 
úr ginfárinu á Englandi, þótt sagn-
fræðinga greini á um hvort það hafi 
verið löggjafanum að þakka eða hvort 
hækkun á hráefnisverði hafi þar ráðið 
mestu.

Meðal þess sem ensk stjórn-
völd gerðu til að vinda ofan af gin-
þambinu, var að styrkja stöðu sam-
keppnisdrykkja. Annars vegar með 
því að greiða fyrir innflutningi á tei 
en hins vegar að hvetja almenning 
(einkum karla) til að drekka meiri 
bjór í staðinn. Þær átakalínur áttu svo 
eftir að skerpast mjög í næstu stóru 
bindindisbylgju í Bretlandi.

Þótt drykkja á sterku áfengi næði 
aldrei aftur hæðum fyrri hluta 18. 
aldar, var ofdrykkja eftir sem áður 
vandamál. Vitundarvakning varð á 
þriðja áratug nítjándu aldar, sem átti 
sér ýmsar rætur. Breska þingið vildi, 
líkt og áttatíu árum fyrr, bregðast við 
ofneyslu sterkra drykkja með því að 
beina almenningi frekar að bjór.

Árið 1830 var sett löggjöf um brugg-

hús og knæpur sem átti eftir að standa 
í meginatriðum óbreytt í meira en 
eina og hálfa öld. Lögin auðvelduðu 
til mikilla muna stofnun nýrra brugg-
húsa og heimiluðu veitingamönnum 
að opna krár gegn greiðslu hóflegs 
leyfisgjalds. Niðurstaðan varð spreng-
ing í bjórframleiðslu og bjórdrykkju 
í Bretlandi, auk þess sem ókjör nýrra 
veitingahúsa hófu starfsemi. Lögin 
voru samþykkt í stjórnartíð konungs-
ins Vilhjálms fjórða og er það líklega 
ástæða þess að enn í dag er hann tal-
inn sá breski þjóðhöfðingi sem flestir 
pöbbar eru nefndir eftir.

Engar undanþágur
En ekki voru allir þeirrar skoðunar 
að það að beina mönnum frá sterkari 
áfengistegundum yfir í þær veikari 
væri rétta baráttuaðferðin. Joseph 
Livesey nefndist maður frá borginni 
Preston í Lancasterskíri. Hann missti 
foreldra sína sjö ára gamall og þurfti 
sjálfur að sjá fjölskyldu sinni farborða 
frá táningsaldri. Þrátt fyrir að njóta 
nálega engrar formlegrar skólagöngu 
kom Livesey ár sinni vel fyrir borð, 
varð áberandi stjórnmálamaður í 
heimasveit sinni og afkastamikill 
útgefandi blaða og bóka. Hann var 
líka frumkvöðull á sviði bindindis-
mála.

„Bjór er líka áfengi“, sagði auglýs-
ingaherferð Umferðarvarnaráðs árið 
1989, þegar Íslendingar bjuggu sig 
undir áfengan bjór. Mörgum þótti 
slagorðið skringilegt og taka fram 
hið augljósa. Var það að lokum haft í 
flimtingum í áramótaskaupinu.

En á fyrri hluta nítjándu aldar voru 
þessi sannindi ekki jafn augljós. Bjór 
var af þorra almennings talinn eðlis-
ólíkur brenndum drykkjum og áhrifin 
á neytendur af ólíkum toga. Bjór var 
talinn mun orku- og næringarríkari 
en raunin er. Var ekki óalgengt að 
talað væri um bjór sem máltíð í glasi 
og tengdu margir örvunina sem fólk 
upplifði við bjórdrykkju fremur við 
orkuskotið sem drykkurinn gæfi en 
vínandann.

Joseph Livesey beitti aðferðum 
efnafræðinnar til að sýna fram á að 
enginn eðlismunur væri á vínanda 
í bjór eða gini. Jafnframt lagði hann 
ríka áherslu á að afsanna kenningar 
um næringargildi bjórs og sýndi fram 
á hversu margfalt ódýrara það væri að 
metta sig með brauði en öli.

Með þessa fullvissu að vopni hóf 
Livesey ásamt fylgismönnum sínum 
baráttu fyrir algjöru bindindi. Árið 
1833 var fyrsta bindindisfélagið á 
þessum grunni stofnað í Preston og 
breiddist skjótt út. Uppgangur bind-
indishreyfingarinnar hélst í hendur 
við eflingu verkalýðshreyfingarinnar, 
enda skaðleg áhrif ofneyslu áfengis 
hvergi augljósari en meðal alþýðu-
fólks.

Norræna leiðin
Hin rótgróna bjórmenning Breta 
reyndist ofjarl bindindishreyfingar-
innar þar í landi. Kröfur um algjört 
bann við áfengi náðu aldrei eyrum 
ráðamanna og nutu takmarkaðs 
stuðnings. Utan landsteinanna voru 
undirtektir þó aðrar og meiri. Góð-
templarareglan kom fram í Banda-
ríkjunum um miðbik aldarinnar og 
steypti saman bindindishugmyndum 
úr smiðju Liveseys og skipulagi reglna 
á borð við Frímúrara. Templarar urðu 
veigamikið þjóðfélagsafl vestan hafs 
og styrkur þeirra varð sömuleiðis 
mikill á Norðurlöndum.

Árið 1843 höfðu Fjölnismenn haft 
forgöngu um stofnun Hófsemdarfélags, 
sem miðaði að því að draga úr áfengis-
neyslu Íslendinga (þótt vissulega hafi 
meðlimir hópsins tekið boðskapinn 
misalvarlega). Hófsemdarfélagið sem 
kynnt var í Fjölni var innblásið af boð-
skapnum frá Bretlandi, en hneigðist þó 
fremur til mildari línunnar sem heim-
ilaði bjórdrykkju. Mátti raunar færa 
heilsufarsleg rök fyrir því að drekka 
frekar bjór en vatnið úr brunnunum í 
Kaupmannahöfn.

Líkt og á svo mörgum öðrum 
sviðum töluðu Fjölnismenn fyrir 
daufum eyrum Íslendinga þegar kom 
að bindindismálum. Góðtemplara-
reglan barst loks til Íslands frá Noregi 
um miðjan níunda áratug nítjándu 
aldar. Hún fór sigurför um landið og 
varð líklega öflugasta félagshreyfing 
sem Ísland hefur augum litið.

Templararnir veittu enga afslætti 
af bindindi sínu og allar raddir um 
að fallast á bjór sem illskárri val-
kost við brennivín voru kæfðar. Það 
reyndist afdrifaríkt fyrir þann litla vísi 
að bjórmenningu sem farinn var að 
myndast á Íslandi undir lok nítjándu 
aldar. Eftir nokkrar bjórlausar aldir, 
hafði bjórinnflutningur til Íslands 
tekið kipp, einkum eftir 1870. Skiptu 
þar máli viðskiptatengslin við Dan-
mörku, en dönsku fyrirtækin Carls-
berg og Tuborg voru leiðandi á 
heimsvísu í sölu á flöskubjór landa á 
milli, en breyttar siðvenjur höfðu ekki 
síður sitt að segja. Íslenska borgara- og 
embættismannastéttin var að tileinka 
sér erlenda siði, þar sem það hætti að 
teljast félagslega viðurkennt að vera 
pöddufullur á almannafæri. Fínir 
menn í Reykjavík fóru því í vaxandi 
mæli að skipta út brennivínspyttl-
unni fyrir danskt öl og heitt toddý.

Aukin bindindissemi ýtti þannig 
tímabundið undir neyslu Íslendinga á 
áfengum bjór, en kippti svo fótunum 
undan henni fáeinum árum síðar. 
Aldamótaárið 1900 var framleiðsla 
sterkari drykkja en 2,25% bönnuð í 
landinu og þegar almennu áfengis-
bann var komið á var bjórinn með á 
bannlista og þar við sat allt til fyrsta 
mars 1989.

… um 1730 hafi hver 
Lundúnabúi drukkið 
meira en Lítra af gini 
í viku hverri.

Aðalfundur Félags tæknifólks í rafiðnaði verður haldinn í
húsnæði RSÍ að Stórhöfða 31, Grafarvogsmegin
miðvikudaginn 13. apríl 2016 kl. 17.

Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins
Kosning fulltrúa á ársfund Stafa

Önnur mál

Reykjavík 31.04.2016

Stjórn
Félags Tæknifólks í rafiðnaði

AÐALFUNDUR
FÉLAGS TÆKNIFÓLKS Í RAFIÐNAÐI

YKKAR FÉLAG

www.rafis.is/ftr  | www.ftr.is
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Hér fjallar Árni Heimir ingólfsson  
á aðgengilegan hátt um vestræna  
tónlistarsögu allt frá kaþólskum kirkju- 
söng til nýjustu hræringa í tónlist  
nútímans. Saga tónlistarinnar er veg- 
leg bók sem hentar jafnt tónlistarfólki,  
tónlistarunnendum og tónlistarnem- 
um, sem og öllu áhugafólki um listir  
og menningu.

„Þetta er mikið verk  
og mjög mikilvægt að fá  
þessa bók á íslensku.“

 E g il l  HEl g a s o n / K i l j a n

stórvirki

www.forlagid.is   |   Bókabúð Forlagsins  |   F iskislóð 39



Rafnkell Olgeirsson
Seljabrekku,

til heimilis að Hjallaseli 55,
lést þann 19. mars sl.  

á Landspítalanum við Hringbraut.

Útför fór fram í kyrrþey þann 1. apríl  
í Fossvogi að ósk hins látna.

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Hinsti vilji
Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomu-
lag útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til  
samtals um það sem er þér mikilvægast við  
lífslok þín. Viljayfirlýsing þín verður eftirlifendum 
mikilvægt leiðarljós. Samtalið og varðveisla  
upplýsinga er þér að kostnaðarlausu. 

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Elín Sigrún Jónsdóttir,  
lögfræðingur

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Ástkær faðir okkar,
Ragnar Jóhann Lárusson 

frá Grímstungu,
lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 

fimmtudaginn 7. apríl sl. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Lárus P. Ragnarsson
Sigrún K. Ragnarsdóttir

Halldóra B. Ragnarsdóttir
Ásdís L. Ragnarsdóttir 

og fjölskyldur.

Þrátt fyrir að umræðuefnið á afmælishátíð Samtaka um endómetríósu verði á köflum alvarlegt, eru þau Reynir Tómas Geirsson prófssor og 
Silja Ástþórsdóttir, formaður Samtaka um endómetríósu, komin í góða skapið í tilefni hátíðarinnar. FRéTTablaðið/Vilhelm

„Samtökin eru tíu ára og okkur fannst 
full ástæða til að halda upp á þau 
tímamót, líta yfir sviðið, skoða hvað 
hefur áunnist, hvað megi betur fara og 
styrkja systraböndin ásamt fjölskyldu 
og vinum,“ segir Silja Ástþórsdóttir, for-
maður Samtaka um endómetríósu, um 
afmælishátíð samtakanna í Norræna 
húsinu í dag sem hefst klukkan 13.30. 

„Reynir Tómas mun rifja upp aðdrag-
anda þess að samtökin voru stofnuð 
og Auður Smith kvensjúkdómalæknir 
fjalla um stöðu mála. Margar konur með 
endómetríósu munu deila sinni reynslu 
af sjúkdómnum og boðið verður upp 
á fyrirspurnir í lokin. Inn á milli verða 
svo tónlistaratriði svo ég á von á að við 
skemmtum okkur vel saman.“

Reynir Tómas segir endómetríósu 
hafa verið útskýrða fyrst 1921 en vitn-
eskju um sjúkdóminn hafa aukist hægt 
eftir það. 

„Á Íslandi var samt alltaf bara talað 
um blöðrur á eggjastokkum en oft var 
gamalt blóð inni í þeim sem minnti 
á seigfljótandi súkkulaði í útliti. Það 
var ekkert sniðugt þegar læknar sögðu 
kannski við konu: Þú varst með súkkul-
aðiblöðrur inni í þér og ég er búinn 
að taka þær. Hvað átti hún að halda? 
Læknar vissu hvað þetta var – á lækna-
máli – en áttu erfitt með að útskýra 
það og þekktu ekki eðli sjúkdómsins. 
Lengst af voru engin góð lyf til en þegar 
pillan kom fyrir um 50 árum dró hún úr 
blæðingum og minnkaði einkenni sjúk-
dómsins og fyrir um 20 árum komu svo-
kölluð andhormón sem gátu bremsað 

sjúkdóminn svolítið.  Oft var ráðið að 
taka eggjastokka úr konunum, það er 
eins og að taka eistun úr körlum og það 
er kallað að gelda – það var verið að taka 
úr konum kynkirtlana.“

Um 400 til 800 konur eru á hverjum 
tíma með virk vandamál vegna endó-
metríósu í samfélaginu, að sögn Reynis 
Tómasar, en milli tvö til þrú þúsund 
konur hafa haft meiri eða minni vanda-
mál af sjúkdómnum á sínu frjósem-
iskeiði. Sumar eru útilokaðar frá vinnu 
vegna verkja nokkra daga í mánuði og 
margar glíma við ófrjósemi tengda sjúk-
dómnum þannig að hann rýrir lífsgæði 
verulega. 

„Sjúkdómurinn er drifinn áfram af 
hormónum og eftir tíðahvörf minnkar 
estrógenið í líkamanum. Hins vegar 
standa konur eftir með örvef og 
skemmdir í kviðarholi sem geta haldið 
áfram að valda þeim vandræðum. Við 
erum á pari við aðrar þjóðir þegar kemur 
að greiningu og meðhöndlun endómet-
ríósu en meðhöndlun er fyrst og fremst 
á færi sérfræðilækna. Það þarf að koma 
upplýsingum um sjúkdóminn betur inn 
í samfélagið og til heilbrigðisyfirvalda og 
fylgjast með þróuninni í alþjóðlegu sam-
hengi.“

Silja bætir því við að söguskoðun hafi 
leitt í ljós mörg dæmi um endómetríósu 
í gegnum aldirnar. „Hún var gjarnan 
greind sem hystería, talað um að hreinsa 
þyrfti illa anda úr konunni og þar fram 
eftir götunum og er mögulega eitt versta 
dæmi um misgreiningu á sjúkdómi í 
mannkynssögunni,“ segir hún. 

„Á Norðurlöndunum eru sérstakar 
göngudeildir fyrir endókonur og brýn 
þörf er á slíkri deild hér í tengslum 
við Kvennadeild Landspítalans. Sjálf 
þurfti ég að fara sérfræðinga á milli 
þegar ég fór að taka heilsuna föstum 
tökum því endómetríósu fylgja marg-
þætt vandamál. Svo þegar konur eru í 
bráðaverkjakasti hafa þær engin önnur 
ráð en að fara á bráðamóttökuna þar 
sem þær geta þurft að bíða lengi og 
ekki víst hversu vel sá læknir sem þær 
hitta þekkir sjúkdóminn. Afleiðingin 
er sú að margar konur veigra sér við 
að leita sér hjálpar í verkjaköstum.“ 
gun@frettabladid.is

Það var verið að taka úr 
konum kynkirtlana
Samtök um endómetríósu eiga tíu ára sögu á Íslandi og halda afmælishátíð í dag í  
Norræna húsinu. Reynir Tómas Geirsson prófessor og Silja Ástþórsdóttir, formaður  
samtakanna, settust niður til að líta um öxl og fram á við. Þau stíga bæði í pontu í dag.

Oft var ráðið að taka 
eggjastokka úr kon-

unum, það er eins og að taka 
eistun úr körlum og það er 
kallað að gelda.

Reynir Tómas Geirsson, prófessor

10 ára afmæli

Á afmælishátíðinni verða auk 
fræðsluerinda fagfólks og ávarps 
formanns sagðar endósögur og flutt 
fjölbreytt tónlistaratriði. Kynnir er 
bylgja babýlons. léttar veitingar.
Skráning er á endo.is.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Elsabet Ingibjörg Jóhanna 

Guðmundsdóttir
frá Felli í Árneshreppi, 

til heimils að Eyrarflöt 6, Akranesi,
 lést á sjúkrahúsi Akraness þann 7. apríl sl. 

Útförin fer fram frá Akraneskirkju föstudaginn  
15. apríl kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Marías Hjálmar Björnsson
Ragnar Elías Maríasson Theodóra Gústafsdóttir
Guðmunda Maríasdóttir Guðmundur Guðmundsson
Vignir Smári Maríasson María Páley Gestsdóttir
Einar Indriði Maríasson Inga Lilja Guðjónsdóttir
Guðlaugur Ingi Maríasson Drífa Gústafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Yndislega mamma okkar,
Erla Kristjánsdóttir

í Grundargili
er látin. 

Aðstandendur.

Litli engillinn okkar,
Elísa Margrét Hafsteinsdóttir

lést aðfaranótt sunnudagsins 3. apríl  
á Barnaspítala Hringsins. 

 
Hún verður jarðsungin frá Fríkirkjunni  

 í Reykjavík þriðjudaginn 12. apríl kl. 13.00.

Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Leiðarljós, stuðningsmiðstöð fyrir 

fjölskyldur barna með sjaldgæfa og alvarlega  
langvinna sjúkdóma. 

Reikningsnúmer 101-26-040960,  
kennitala 520712-1190.

Gyða Kristjánsdóttir Hafsteinn Vilhelmsson
Astrid Gundersen  Margrét I. Hafsteinsdóttir 
Kristján Þórðarson Vilhelm Einarsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Sveinrós Sveinbjarnardóttir
hjúkrunarfræðingur,

andaðist að heimili sínu, Hörpuvík, 
Álftanesi, miðvikudaginn 6. apríl 

síðastliðinn í faðmi fjölskyldunnar.
Útförin verður auglýst síðar.

Haukur Heiðar Ingólfsson
Halldór Hauksson Ragnheiður Bjarnadóttir
Margrét Hauksdóttir Stefnir Skúlason
Inga Dóra Hauksdóttir
Haukur Heiðar Hauksson Guðný Kjartansdóttir

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,
Sigríður Bárðardóttir

frá Jarðlangsstöðum, Mýrasýslu,
andaðist þriðjudaginn 5. apríl  

á Hrafnistu í Reykjavík.  
Útförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Sigríður Bára Einarsdóttir, Þuríður Einarsdóttir,  

Kristín Einarsdóttir, Fanney Einarsdóttir og  
Jóhannes Guðmundur Einarsson

Þökkum samúð og hlýjar kveðjur 
vegna andláts og útfarar  

okkar ástkæra
Magnúsar Ragnars 

Gíslasonar
fv. yfirtannlæknis,

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi  
2. mars sl. Útförin fór fram frá Dómkirkjunni 11. mars.

Gyða Stefánsdóttir
Jóhann Þór Magnússon Lilja Jóhannsdóttir
Sigríður Dóra Magnúsdóttir Björgvin Jónsson
Gylfi Magnússon Hrafnhildur Stefánsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Ástkær sonur okkar,
Sigurður Jónas 
Guðmundsson
Bergþórugötu 61,

lést mánudaginn 4. apríl. Útförin 
fer fram frá Hallgrímskirkju, 

fimmtudaginn 14. apríl kl. 15.00.

Þórunn Sigurðardóttir
Guðmundur Hálfdanarson

Faðir okkar og tengdafaðir,
Elí Auðunsson

húsasmíðameistari,
lést mánudaginn 4. apríl. 

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Þórunn Elídóttir Hörður Kjartansson
Jórunn Elídóttir
Björn Elíson Bára Traustadóttir
Auðunn Elíson Valgerður Þórðardóttir
Bryndís Malla Elídóttir
Helga Elídóttir Fjalar Jörundsson

Yndislegi sonur okkar og bróðir,
Oddgeir Guðleifsson

f. 26. febrúar 1979,
lést 20. mars síðastliðinn. 

Jarðarförin hefur farið fram.

Þökkum yndislegan stuðning 
         kæra fjölskylda og vinir.

Guðleifur Guðmundsson Guðný Hildur Árnadóttir
Gunnar Pétur og Ársæll Hersteinn

Elskulegur faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Kristján Leó Pálsson
Akranesi,

lést laugardaginn 2. apríl  
 á Landspítalanum. Útförin fer fram frá 

Akraneskirkju þriðjudaginn 12. apríl kl. 13.

Ólafur Kristjánsson Íris Arthúrsdóttir
Kolbrún Kristjánsdóttir John Haagensen
Svanhildur Kristjánsdóttir Ellert Ingvarsson

og afkomendur.

Okkar ástkæru 
foreldrar, 

tengdaforeldrar, 
afi og amma,

Stefán 
Aðalbjörn 
Jónasson

sem lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri þann 30. mars sl. og 
Brynja Heiðdal Jónsdóttir

sem lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri þann 4. apríl sl., verða 
jarðsungin frá Akureyrarkirkju mánudaginn 11. apríl  

kl. 10.30.

Hallur Jónas Stefánsson Laufey Petrea Magnúsdóttir
Bjarnveig Elva Stefánsdóttir Stefán Finnbogason
Stefán Heiðar Stefánsson Noree H. Stefánsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

“Það er athyglisvert að vita hvernig var að vera Dani á Íslandi á örlagatímum í samskiptasögu 
landanna þegar Íslendingar voru að losa sig undan valdi Dana,” segir Auður. FréttAblAðið/
Vilhelm

„Við erum að koma upp gagnagrunni 
sem við köllum danis.is. í samvinnu við 
Landbókasafnið og sagnfræðinga og 
erum þegar komin með nokkur einka-
skjalasöfn. Það eru svo margir Danir 
sem hafa búið hér, verið gestir, ferðast 
um landið og eiga merkilegar myndir 
og aðrar heimildir í fórum sínum,“ segir 
Auður Hauksdóttir, forstöðumaður 
Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í 
erlendum tungumálum.

Hún segir vefinn einkum snúast 
um Dani á Íslandi. „Hér voru margir 
danskir kaupmenn og embættismenn 
í upphafi síðustu aldar en upp úr stríði 
kom hingað fjöldi af ungu fólki, iðnaðar-
mönnum, hjúkrunarkonum og fleiri 
stéttum í leit að tækifærum og betra lífi. 
Enn eru fyrstu handar heimildir til hjá 
þessu fólki, bréf, myndir, frásagnir og 
ýmis gögn sem við sækjumst eftir.“

Hún nefnir áhugaverðan kassa sem 
vefnum áskotnaðist frá hjónum í 
Kaaber fjölskyldunni með gögnum frá 
fyrsta bankastjóra Landsbankans og 
 prívat bréfum hans, ýmsu um félag Dana 
á Íslandi og myndum sem voru teknar 
við lýðveldisstofnunina bæði á Þing-
völlum og í Reykjavík.

„Við erum með viðtöl á hljóðskrám 
við eldri Dani sem bjuggu hér og töluðu 
blöndu af dönsku og íslensku. Það er 
gaman að eiga þann framburð því eftir 
nokkur ár veit enginn hvernig hann var.“

Auður segir líka frá ráðstefnu sem 
námsleið í dönsku hjá HÍ heldur í dag 
í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins og 
nefnist Á mótum danskrar og íslenskrar 
menningar. Hún hefst klukkan 13,   
aðgangur að henni er opinn öllum og 
frítt er inn. gun@frettabladid.is

Varðveita dansk-íslenska 
framburðinn á nýjum vef
Í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá því dönskukennsla hófst við HÍ er efnt til ráðstefnu í 
dag í Þjóðminjasafninu og einnig opnaður nýr vefur um Dani á Íslandi, danis.is.

Það eru svo margir 
Danir sem hafa búið 

hér, verið gestir, ferðast um 
landið og eiga merkilegar 
myndir í fórum sínum.
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Krossgáta

Vegleg Verðlaun lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist fyrirbæri 
sem þarf að finna fyrir hver jól. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 14. apríl 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „9. apríl“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af Undirgefni eftir Michel Hou-
ellebecq frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Pálmar Kristinsson, 
reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
M á l V e r K a s ý n i n g

Á Facebook-
síðunni  

Krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

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
G96
ÁD2
G632
KD2

Vestur
ÁKD52
KG107654
10
-

Austur
108743
9
AD754
G5

Suður
-
83
K98
Á10987643

Sérstök fórn
Búið er að velja landslið í opnum flokki. Sveinn Rúnar Eiríksson og Þröstur 
Ingimarsson  voru búnir að vinna til sætisins með því að vinna landsliðs-
keppnina með 312 impa í plús. Auk þess voru Jón Baldursson-Sigurbjörn 
Haraldsson, sem höfnuðu í öðru sæti landsliðskeppninnar með 265 impa í 
plús og Þorlákur Jónsson-Magnús E. Magnússon, valdir í opna landsliðið. Spil 
dagsins er frá annarri lotu síðustu helgarinnar í landsliðskeppninni með  Jón 
og Sigurbjörn í NS. Vestur gjafari og AV á hættu:

Vestur opnaði á einu hjarta, austur 
sagði 1  og Jón Baldursson ákvað, á 
hagstæðum hættum, að koma inn á 
5 . Vestur sagði 6  til að sýna eyð-
una og austur sagði 6 . Vestur sagði 
þá 6  og Sigurbjörn, í norður, ákvað 
að segja 7  í norður þó að hann ætti 
ÁD í hjarta. Enda eru 6  auðunnir 
og voru spilaðir á 4 borðum af 6 í 
landsliðskeppninni.   7  voru dobluð 
en Sigurbjörn  fann að spila tígulgosa 
í upphafi og slapp einungis 1 niður 
í þessum samningi . Fyrir það þáðu 
Jón og Sigurbjörn 15 impa. 

þrautir

Hvítur á leik

lárétt 
1 Algerir byrjendur, þessir frumkvöðlar (11)
11 Svo vammlaus að þau eru nefnd í höfuð ráðvendni 

sinnar (10)
12 Þvílík dásemd, þessi gæsahúð! (11)
13 Hér segir af þeim sem hvergi komust að og engan þekktu 

(10)
14 Niðurstaða: Fínir hornskór, en óttaleg ólagni samt (11)
15 Líkamlegar þarfir láta mig naga allt sem nagað verður 

(10)
16 Segir sá helsti með vit: Þeirra er forsjáin mest (9)
17 Þessi karl í brúnni er rólegheitin uppmáluð (8)
19 Síg með tá við ysta haf (9)
22 Svona illa undirbúin sjóferð drepur fleiri en einn og fleiri 

en tvo (6)
25 Hraðfara fárviðri og lömunin sem fylgir því (7)
29 Til að komast í hjólagír þarf ég svona græju (8)
32 Birti tíma karls á vegum íþróttafélags (7)
33 Smók fyrir gróp eða net? (7) 
34 Lindýr eru fínasti skyndibiti! (8)
35 Það sem X og X segja um fjölda (7)
36 Geturðu sungið Draumahlé? (7)
37 Hefur verið metið hve oft þetta félag talar með tungu-

broddinum? (8)
38 Blíð eftir æðiskast, jafnvel of blíð (7)
39 Vöndu sig á vöndu (5)
40 Hér má fiska í skjóli myrkra nátta (8) 
42 Meðvitundin eltir legg í sýndarveruleika (9)
44 Ef þau ná snyrti fer mjólk ársins öll í graut (8)
45 Kemur nú á daginn hvert ykkar sýnir mesta tryggð (7)
46 Sneiða af mér höfuðleðrið og æða svo með það í 

sneiðingana (6)
47 Ásarnir byrja þar sem stútarnir enda (8)

lóðrétt 
1 Ertu að tala um dag árásar eða atvinnuviðtals? 

(11)
2 Ókostir þessara pjakka eru þessi hlífðarföt (11)
3 Náðust til þess sem þau gerðu (9)
4 Marksæknar skepnurnar leita í skörðin, og hin 

kvikindin líka (9)
5 Rækta hrís gamallar og snarvitlausrar manneskju 

(10)
6 Þessar ákveðnu brækur eru nokkurnveginn búnar 

(8)
7 Nei, þau skera ekki tré hist og her, það er víst bara 

mýta (10)
8 Mætti ég þá risavöxnum jötni (9)
9 Held á 51 amerískri únsu, eins og löngu dautt, 

franskt tónskáld (7)
10 Nei, ekki skandinavísku sokkana, heldur þessa 

litlu bláu (9)
18 Svona orkugrind er góð fyrir 34 lárétt (13)
20 Þetta ljóð er ort undir fullkomnum plúshætti (9)
21 Heyrast þá hróp hirðar á nornir (10)
23 Hvernig líst þér á framvindu kyns með tilliti til 

gangs? (12)  
24 Er hægt að fá her nær hjarta þeirrar sem síðast 

fór? (12)
26 Náði Báru niður með snjónum (11)
27 Sló Hilmi og þá varð ríkið lýðveldi (9)
28 Blíður er óttunnar andvari (9)
30 Set feitan á ís ef lögnin er mikil (10)
31 Flokka orkugripina í samræmi við kraftinn í 

þeim (10)
41 Átta ára stelpuskott (4)
43 Fita á fati mun tikka sem klukka (4)

4 7 6 3 9 2 5 1 8

8 5 9 1 6 4 3 7 2

1 2 3 5 7 8 4 6 9

6 4 1 2 8 3 7 9 5

2 3 5 9 4 7 6 8 1

9 8 7 6 1 5 2 3 4

3 6 8 4 2 1 9 5 7

5 1 4 7 3 9 8 2 6

7 9 2 8 5 6 1 4 3

5 8 6 4 1 7 9 2 3

7 9 1 2 5 3 4 6 8

2 3 4 6 8 9 5 1 7

8 1 3 7 2 5 6 4 9

4 2 5 9 3 6 7 8 1

6 7 9 8 4 1 2 3 5

9 4 7 1 6 8 3 5 2

1 5 2 3 7 4 8 9 6

3 6 8 5 9 2 1 7 4

5 8 4 7 1 3 9 2 6

2 3 9 4 5 6 1 7 8

7 6 1 8 9 2 3 5 4

6 7 8 5 3 4 2 9 1

9 1 3 2 7 8 6 4 5

4 5 2 9 6 1 8 3 7

3 9 6 1 4 5 7 8 2

1 2 5 3 8 7 4 6 9

8 4 7 6 2 9 5 1 3

2 1 7 3 6 8 5 4 9

8 5 6 4 1 9 3 2 7

4 9 3 5 2 7 8 6 1

6 8 4 2 9 3 7 1 5

3 2 5 7 4 1 9 8 6

9 7 1 6 8 5 4 3 2

5 6 8 9 3 2 1 7 4

1 4 9 8 7 6 2 5 3

7 3 2 1 5 4 6 9 8

2 9 5 1 7 6 4 8 3

1 8 4 3 9 5 2 7 6

3 6 7 4 8 2 5 9 1

9 4 6 5 2 7 3 1 8

5 3 2 8 1 9 7 6 4

7 1 8 6 3 4 9 2 5

8 5 9 7 6 3 1 4 2

4 2 1 9 5 8 6 3 7

6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1

2 1 6 9 4 8 3 5 7

5 8 7 2 1 3 9 4 6

4 6 1 8 9 7 5 3 2

7 9 5 3 2 1 4 6 8

8 2 3 5 6 4 7 1 9

6 3 4 1 7 9 2 8 5

9 5 8 6 3 2 1 7 4

1 7 2 4 8 5 6 9 3

Sigurður Daníelsson (1.763) lauk 
skák sinni gegn Hjörlefi Halldórs-
syni (1.824) á laglegan hátt á Skák-
þingi Hugins (norðursvæði).

56. Be5! (miklu einfaldara en 56. f4 
Bxc8 57. Dxc8 Re7 og svartur getur 
barist áfram) 56...Dxe5+ 57. f4! 
og svartur gafst upp. Siggi Dan stóð 
uppi sem sigurvegari á mótinu.
www.skak.is:  Íslandsmót barna-
skólasveita í Rimaskóla.

17. júní í Reykjavík 2016

Dagskráratriði óskast
Auglýst er eftir skemmti- og sýningaratriðum fyrir þjóðhátíðarskemmtun í 
Reykjavík. Í dagskránni er gert ráð fyrir barna- og fjölskylduskemmtunum 
á sviðum, tónleikum, leiktækjum og ýmsum sýningum og götuuppákomum 
en hátíðasvæðið í ár verður í Hljómskálagarði og í kringum tjörnina og fer 
dagskráin fram síðdegis á 17. júní.
Hægt er að sækja um flutning atriða, uppákomur og viðburði á vefnum 
17juni.is en umsóknum má einnig skila í Hitt Húsið, Pósthússtræti 3-5, 
101 Reykjavík á eyðublöðum sem þar fást.

Umsóknarfrestur rennur út fimmtudaginn 12. maí

Upplýsingar í síma 411 5502 eða á 17juni@reykjavik.is
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Save the Children á Íslandi

9 .  a P r í l  2 0 1 6   l a u g a r d a g u r36 F r é t t a B l a ð i ð



Allar kaffivörur
á allt að 50% afslætti.

Aðeins í nokkra daga!

Kaffi dagar

Kaffivélar, sjálfvirkar 
kaffivélar, espressovélar, 

kaffikvarnir, pressukönnur, 
espressokönnur, kaffibox, 
kaffikönnur, hitabrúsar, 

flóunarkönnur og 
margt fleira.

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is



Gátur
1. Hvað er hægt að finna í 
tómum vasa?

2. Hvað tröll og draugar eru til í 
veruleikanum?

3. Hvað getur mús dregið jafn 
auðveldlega og fíll?

4. Tvær leiðir eru inn í húsið. 
Þegar maður er kominn út með 
fæturna, þá fyrst er maður 
almennilega kominn inn. Hvað 
er þetta?

5. Hvað er það sem hefur fætur, 
en getur þó ekki gengið, ber 
mat, en getur ekki borðað? Listaverkin

Bragi Halldórsson

194

„Hver er nú þessi þraut?“ sagði Róbert hugsi. „Þrautin er þessi,“ sagði Lísaloppa og 
spenningurinn leyndi sér ekki í röddinni. „Getum við dregið þrjú bein strik á milli epl-
anna           svo hvert epli verði í sér hólfi?“ „Hm,“ sagði Kata. „Bara þrjú strik?“ Hún efaðist 
um að             það yrði nóg.

Getur þú teiknað þrjú bein strik á milli eplanna svo að hvert þeirra verði í sérhólfi?

Leo og Tianyu, af hverju heitið 
þið svona skrítnum nöfnum?! 
Leo: Af því foreldrar okkar eru frá 
öðrum löndum.

Tianyu: Já, mamma er frá Frakk-
landi og pabbi frá Mexíkó.  Ég er 
fæddur í Kína og var ættleiddur til 
Íslands árið 2012 og Tianyu er kín-
verska nafnið mitt.

Leo: En ég er fæddur á Íslandi. Við 
höfum verið í Mexíkó nokkrum 
sinnum og oft í Frakklandi og 
erum orðnir vanir að ferðast í fylgd 
með flugfreyju.

Skiljið þið og lesið mörg tungu-
mál? Leo: Já, íslensku, og svo eitt-
hvað í frönsku og spænsku.

Hvað lásuð þið fyrir hundana? 
Leo: Ég las bókina Lesum saman 
fyrir hund sem heitir Latínó.

Tianyu: Og ég las Rauðhettu fyrir 
tíkina Sölku.

Fannst ykkur þau skilja eitthvað? 
Leo: Já, ég held að Latínó sé mjög 
klár, bókin datt og hann tók hana í 
munninn og skilaði henni til mín.

Tianyu: Salka hreyfði sig mikið 
fyrst en svo varð hún meira af
slöppuð og hlustaði á mig.

Eigið þið gæludýr sem þið lesið 
fyrir? Leo: Við eigum kött en við 
höfum ekki prófað að lesa fyrir 
hann.

Tianyu: Kötturinn heitir Sebast
ian.

Hvað ætlið þið að gera skemmti-
legt í sumar? Leo: Spila fótbolta og 
fara í heimsókn til ömmu og afa í 
Frakklandi. Mig langar að fara til 
Spánar líka.

Tianyu: Við ætlum að leika okkur 
mikið. Verðum í sumarskóla og 
svo í Frakklandi. Mig langar líka til 
Mexíkó.

Hundurinn tók bókina 
upp með munninum
Bræðurnir Leo Cao Romero Mouy, sem á sjö ára afmæli í dag, og  
Tianyu Cao Romero Mouy, sex ára, lásu upphátt fyrir hunda í boði 
Borgarbókasafnsins síðasta sunnudag og þeir lásu á íslensku.

Leó, Salka, Tianyu og Guðný (sem sér um Sölku) í góðu yfirlæti á Borgarbókasafninu. Mynd/ÞorBjörG KarLSdóTTir

1. Gat. 2. Tryggðatröll.  
3. andann 4. Buxurnar. 5. Pottur.

Melkorka Björk 
Kjartansdóttir  
teiknaði þessa mynd 
af fjólu og sóley og 
regnboga með gull á 
endanum. 

Birna Hall  
bjó líka til regnboga og 
hafði hann fjólubláan 
en blómið hennar er 
marglitt. 

9 .  a p r í l  2 0 1 6   l a U G a r D a G U r38 h e l G i n   ∙   F r É T T a B l a ð i ð



NETTÓ KJÚKLINGUR HEILL

ÁÐUR 849 KR/KG

696

FERSKT
NAUTA PIPARSTEIK

ÍSLENSK

ÁÐUR 4.598 KR/KG

3.449-25%

FERSKT
GRÍSAPOTTRÉTTUR Í

SVEPPASÓSU

ÁÐUR 2.329 KR/KG

1.980
HAFRABRAUÐ

LÍFRÆNT

ÁÐUR 549 KR/STK

384

PRÓTEINBRAUÐ
LÁGKOLVETNA

ÁÐUR  549 KR/STK

384

RÚGBRAUÐ
MINNI SYKUR

ÁÐUR 398 KR/STK

299

-25%

-30%

-30%

SS LAMBALÆRI
SAGAÐ - FROSIÐ

ÁÐUR  1.598 KR/KG

1.278-20%

Fínt á grillið

DR. PEPPER
33 CL - DÓS

KR
STK129

m
ar

kh
ön

nu
n 

eh
f

Tilboðin gilda 7. – 10. apríl 2016
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

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

ÍSFUGL BBQ
KJÚKLINGALEGGIR 

ÁÐUR 895 KR/KG

850



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gilda til og með 10. apríl eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS
Euro Shopper Kjúklingabringur 

Frosnar, 900 g - Verð áður 1549 kr.

1.279
kr. 900 g

270kr.
verðlækkun

Mexíkó 
kjúklingasúpa

4-5 kjúklingabringur skornar í bita og steiktar 

1    rauð paprika skorin í bita

1    græn paprika skorin í bita

2    gulrætur skornar í þunnar sneiðar

1/2 blaðlaukur skorin í þunnar sneiðar

4-5 hvítlauksgeirar saxaðir

1    laukur saxaður

1    grænt eða rautt chili saxað (má sleppa) 

1    dós saxaðir tómatar

1 1/2-2 teningar af kjúklingakrafti

2-3 tsk karrý

2,5 lítri vatn

1    peli rjómi

1-1 1/2 krukka af Heinz chili tómatsósu

100-150 g rjómaostur 

Salt og pipar eftir smekk

Heinz Chili Sauce
340 g

279
kr. 340 gGott í kvöldmatinn

og veisluna Euro Shopper Tómatar
Saxaðir, 400 g

79
kr. 400 g

Euro Shopper
Hvítlauksbrauð, 2 stk.

159
kr. pk.

2stk
í pakka

ítalskir 
Tómatar

Maryland Kex
145 g, 4 tegundir98

kr. 145 g

Bónus 
Pepperoni, 153 g

Bónus 
Samlokuskinka, 237 g

359
kr. pk.

198
kr. pk.

Pringles Snakk
40 g, 3 teg.

98
kr. 40 g

Euro Shopper Súkkulaði
100 g, 5 teg.

98
kr. 100 g

798
kr. 1 kg

Kelloggs Corn Flakes
1 kg - Verð áður 849 kr.

Euro Shopper Tortilla Chips
450 g, 2 tegundir

279
kr. 450 g

450
grömm

Wewalka Pizzadeig
ferskt, 400 g

198
kr. 400 g

Wewalka American
Pizzadeig, ferskt, 550 g

298
kr. 550 g

598
kr. 200 ml

Batiste Þurrsjampó
200 ml, 5 tegundir

Gunry Handsápa 
4 teg., 500 ml

198
kr. 500 ml

NÝTT Í BÓNUS

629
kr. 518 g

Cheerios Morgunkorn
518 g

309
kr. stk.

Myllan 
Lífskornabrauð 
450 g, 3 tegundir

198
kr. stk. Bónus Ostaslaufa

120 g

NÝBAKAÐ!

2015
slátrun

Vatnsmelónur
Brasilía

159
kr. kgRautt Grape

Tyrkland

159
kr. kg

Bónus Spínat
200 g, Spánn

359
kr. 200 g

Nivea Dag- og Næturkrem
2x50 ml

1.698
kr. pk.

Ódýr og góð 
pizzuveisla

Myllu 
Heilkornabrauð

500
ml

Íslandsnaut Ungnautaborgarar 
2x120 g, 2x140 g eða 4x80 g

579
kr. 2x140 g 598

kr. 4x80 g

549
kr. 2x120 g

100%
Íslenskt
ungnautakjöt

4stk
80 g

KS Lambasúpukjöt
Haustslátrun 2015698

kr. kg

Hollt og gott
Spínat

2 dósir
í pakka



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gilda til og með 10. apríl eða meðan birgðir endast
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98
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309
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Myllan 
Lífskornabrauð 
450 g, 3 tegundir
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2015
slátrun

Vatnsmelónur
Brasilía

159
kr. kgRautt Grape

Tyrkland
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Bónus Spínat
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veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

01.30
-0,14m
07.38
4,41m

13.50
-0,12m
19.59
4,48m

05.46
0,12m
11.59
1,57m

18.02
0,13m
00.21
1,64m

03.36 
-0,22m
09.33 
2,22m

15.56
-0,26m
20.53
-0,26m

Flóð Fjara

Vaxandi 

3%

Sólarupprás:

06.15
Sólarlag: 

20.44

veðurspá Laugardagur

Norðaustan 5-13 m/s. Það léttir til á Suður- og Vesturlandi, en skýjað og 
dálítil él fyrir norðan og austan. Hiti 0 til 8 stig yfir daginn, kaldast í inn-
sveitum norðaustanlands.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ég kom eins 
fljótt og ég gat! 
Er allt í lagi með 
þig félagi?

Ja svona...nú 
hefst bataferlið. 
Þetta getur ekki 

farið annað en 
uppá við.

Bata-
ferlið?!

Já.. þú heyrðir 
rétt! Ég er 

svoleiðis undir-
lagður af harð-

sperrum eftir 
æfingu í gær...

Fórst ÞÚ 
á æfingu?

Hve mikið 
hefurðu hreyft 
þig síðan í leik-
fiminni í 9.bekk?

Já!

Einu 
sinni, 
núna!

Ég mun styðja 
þig í þessu eins 
og öllu öðru 
vinur minn.

Þú getur rétt ímyndað 
þér! Þú getur byrjað 

á að hlaupa niður 
í ísskáp og sækja 

handa mér ískaldann 
bjór. Ég er að reyna 

að draga úr bólgunum, 
innan frá sjáðu til...

Hvernig getur 
hann notið 
helgarinnar 

þegar hann sefur 
þær af sér?!

Hvernig 
getur hann 
ekki notið?

Ertu viss um að þú áttir þig 
á því út í hvað 
þú ert að 
fara?

Uuu já!

Er ekkert of 
flókið að kenna 

smákrökkum 
að tefla?

Flókið!?
Hver sá sem getur hlustað á tónlist, 

horft á sjónvarpið og verið í tölvuleik og 
í símanum samtímis ætti að geta klórað 

sig fram úr einni skák!
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Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

NÝ 30 KWH RAFHLAÐA.
250 KM DRÆGNI. KLÁRT.

Nú færðu nýjan Nissan Leaf með stærri rafhlöðu 
og meiri drægni en nokkur annar bíll í þessum 
stærðarflokki. Komdu og reynsluaktu þessum 
vinsæla rafbíl og kynnstu af eigin raun hvers 
vegna Nissan Leaf er mest seldi rafbíll í heimi.

NISSAN LEAF ACENTA 30kWh 
Verð: 4.290.000 kr. 

 100% RAFKNÚINN NISSAN LEAF.
RAFBÍLL ER FRAMTÍÐIN

30 kWh
250 km*

24 kWh
199 km*

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Hugmyndasamkeppni 
um aðkomutákn fyrir 
Garðabæ

kl. 16:15 Mæting við Hönnunarsafn Íslands á Garðatorgi 

kl. 16:30  Lagt af stað í rútuferð um Garðabæ. Leiðsögumenn   
   Arinbjörn Vilhjálmsson, skipulagsstjóri og Erla Bil  
   Bjarnardóttir umhverfisstjóri

Kl. 17:30  Móttaka í Hönnunarsafni Íslands þar sem hægt er að
   ræða við forsvarsmenn keppninnar

kl. 18:30 Dagskrá lýkur 

Garðabær í samvinnu við Hönnunarmiðstöð 
Íslands efnir til samkeppni um hönnun á nýju 
aðkomutákni/einkenni til að marka aðkomu 
að bænum. 

Í tilefni af því er boðið upp á kynningarfund 
um Garðabæ í Hönnunarsafni Íslands, 
Garðatorgi 1, þann 13. apríl n.k. 

Skráning í kynningarferð fer fram með því að senda póst á 
samkeppni@honnunarmidstod.is fyrir kl. 12:00 þann 11. apríl. 

Samkeppnin er opin menntuðum hönnuðum, arkitektum og 
myndlistarmönnum. Skilafrestur tillagna er til 23. júní 2016. 
Verðlaunafé er 2.000.000 kr.

Upplýsingar um hugmyndasamkeppnina eru á vef 
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, www.honnunarmidstod.is. 

Dagskrá

Eitt af áttatíu verkum á sýningunni og í bókinni Gengið í björg.

Helgi Þorgils Friðjónsson og Eggert Pétursson við verkið sem þeir hafa unni að í Gryfjunni að undanförnu. Fréttablaðið/StEFán

Það er nokkuð óvenjulegt að 
tveir af þekktustu mynd
listarmönnum Íslands leiði 
saman hesta sína enda eiga 
þeir Helgi Þorgils Friðjóns

son og Eggert Pétursson hvor um sig 
einkar farsælan feril. Báðir hafa þeir 
einkennandi stíl og blæ í verkum 
sínum sem gerir þau auðþekkjanleg 
öllu kunnáttufólki og það er sífellt 
ánægjuefni að fylgjast með þróun 
þessara sterku einkenna. Í dag verður 
opnuð í Listasafni ASÍ við Freyjugötu 
sýningin Gengið í björg, þar sem þeir 
Helgi Þorgils og Eggert sýna verk sem 
þeir hafa unnið saman.  Samhliða 

Þetta er þriðji maðurinn sem er við tveir
Myndlistarmenn-
irnir Helgi Þorgils 
Friðjónsson og 
Eggert Pétursson 
opna í dag sýningu 
á verkum sem þeir 
hafa unnið saman 
fyrir bókverk.

sýningunni kemur út bókverk með 
þessum sömu verkum á vegum 
Crymogeu.

Helgi Þorgils segir að þeir Eggert 
hafi nú sýnt saman allnokkrum sinn
um áður. „En þetta er öðruvísi þar 
sem við vinnum núna báðir sama 
verkið. Í flestum tilfellum byrjum við 
á eigin vinnustofu og svo hefur hinn 
fengið viðkomandi 
blað eða striga og 
svo öfugt. Oftast er 
þetta bara tvisvar 
en þó eru stöku 
undantekningar 
á því. Þannig að 
þetta er ekki verk 
eftir annan okkar 
heldur þriðju per
sónuna sem er við 
tveir. En við svona 
göngum í hver 
annars björg á víxl 
og í það ferli er tit
illinn sóttur.

Þetta kom þann
ig til að við sýndum 
saman í borgar
listasafninu í Salsburg árið 2005 og 
ákváðum að við ætluðum að gera 
bókverk fyrir sýninguna sem okkur 
vannst svo ekki tími til þess að klára. 
En við höfum verið að vinna að þessu 
öll árin síðan og þetta eru um áttatíu 

myndir á þessum rúma áratug. En 
þetta hefur auðvitað verið mishratt 
og í mismiklum skorpum.“ Aðspurð
ur hvort þeir hyggist halda samvinn
unni áfram segir Helgi Þorgils einfald
lega: „Við erum náttúrulega vinir og 
hittumst alltaf en þetta er svona loka
hnykkur á þessu verkefni.

Bókin inniheldur öll verkin og 
er gefin út í þrjú
hundruð eintökum. 
Þar af eru hundrað 
eintök tölusett og 
árituð og með ein
hverri smá svona 
auka innlögn. En á 
sýningunni erum 
við svo með eitt 
verk hér í Gryfj
unni í Ásmundar
safni og það erum 
við búnir að vera að 
vinna þessa vikuna. 
Við komum að vísu 
með efni til þess 
að byrja til þess að 
þetta gengi hraðar 
fyrir sig en þetta 

verk verður til hér á staðnum. Við 
höfum verið að vinna að því liggur 
við dag og nótt að undanförnu. Það 
er alveg ágætt að vera bara í Gryfj
unni að vinna á meðan það er verið 
að elta Bjarna og Sigmund.“

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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MAXWELL HORNSÓFI
Stærð: 242X242cm
Verð: 259.000,-
TILBOÐSVERÐ: 233.100,-

NAPOLI SÓFI m/2 TUNGUM
Stærð: 320X170X170cm
Verð: 249.000,- 
TILBOÐSVERÐ: 199.200,-

ARES STÓLL
Breidd: 96cm
Verð: 88.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 79.200,-

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

BASILO TV SKENKUR –HVÍTT MATT
Breidd: 217cm
Verð: 159.900,-FILBERTO SKENKUR –HVÍTT MATT

Breidd: 207cm
Verð: 168.000,-

STÆKKANLEGT BORÐ –HNOTA
Stærð: 160(248)X100cm   VERÐ: 189.000,-
Stærð: 200(288)X110cm   VERÐ: 209.000,-

PALMER HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 335X218/165cm
Verð: 298.000,-

NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM

MAXWELL 3JA SÆTA
Breidd: 202cm
Verð: 139.000,-
TILBOÐSVERÐ: 125.100,-

ARES 3JA SÆTA
Breidd: 206cm
Verð: 133.000,- 
TILBOÐSVERÐ: 119.700,-

-20%



Góða skemmtun í bíó

enær

AmabAdamA leikur á Húrra í kvöld. FréttAblAðið/Ernir

KK spilar á tónleikum 
í Hörpu í kvöld..

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

9. apríl 2016

Uppákomur
Hvað?  Opið hús og vinnustofutón-
leikar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Stangarhyl 1a
Listmálarinn Sigurbjörn Jónsson 
opnar vinnustofu sína og efnir til 
vinnustofutónleika af því tilefni. 
Félagar úr Reykjavik Swing Syndi-
cate leika fyrir gesti og gangandi. 
Ókeypis aðgangur meðan húsrúm 
leyfir.

Hvað?  Vinnslan #10
Hvenær?  19.30
Hvar?  Tjarnarbíó
30 listamenn og hópar 
sýna verk í vinnslu fyrir 
áhorfendur í Tjarnar-
bíói. Kvöldið endar 
með tónleikum 
og er miðaverð 
2.000 krónur.

Tónlist
Hvað?  Músíktil-
raunir – Úrslitakvöld
Hvenær?  17.00
Hvar?  Norðurljós, Harpa
Úrslitakvöld Músíktilrauna 
í Norðurljósasal Hörpu í kvöld. 
Miðaverð er 2.000 krónur.

Hvað?  Bein leið – 60 ára afmælistón-
leikar KK
Hvenær?  19.00
Hvar?  Eldborg, Harpa
Kristján Kristjánsson eða KK eins 

og flestir þekkja hann fagnaði 60 ára 
afmæli á dögunum og blæs því til 
hátíðahalda í Eldborgarsal Hörpu. 

Litið verður yfir farinn veg 
og fjöldi góðra tónlistar-

manna stígur á svið með 
KK. Miðaverð er 5.990 

til 11.990 krónur.

Hvað?  AmabAdamA
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra
AmbAdamA 

leikur bæði ný og 
gömul lög á Húrra. 

Lefty Hooks hitar 
upp. Miðaverð er 2.000 

krónur.

Hvað?  Sölvi & Magnús
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgata 2
Saxófónleikarinn Sölvi Kolbeins-
son og slagverksleikarinn Magnús 
Trygvason Eliassen efna til óvissu-
ferðar í Mengi í kvöld. Miðaverð er 
2.000 krónur.

Hvað?  Belleville
Hvenær?  22.00
Hvar?  Café Rosenberg
Hljómsveitin Belleville leikur 
franska dægurlagatónlist frá fyrri 
hluta 20. aldar og frumsamið efni 
í sama stíl. Aðgangseyrir er 1.500 
krónur.

Opnanir
Hvað?  Að norðan
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listhús Ófeigs, Skólavörðustígur 
5
Ragnar Hólm Ragnarsson opnar 
myndlistarsýninguna Að norðan 
í Listhúsi Ófeigs í kvöld. Um ell-
eftu einkasýningu Ragnars er að 
ræða og eru 14 vatnslitamyndir á 
sýningunni sem flestar sýna lands-
lag og fjöll á Norðurlandi. Allir 
velkomnir.

Hvað?  360°
Hvenær?  16.00

LUCIA DI
LAMMERMOOR

Ópera í beinni

24. apríl í Háskólabíói

FORELDRBÍÓ
THE BOSS FÖSTUDAGINN 
15. APRÍL KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORSALA
HAFIN

DRAMATÍSK GAMANMYND 
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

HARDCORE HENRY 8, 10:10(POWER)

MAÐUR SEM HEITIR OVE 5, 8

BATMAN V SUPERMAN 3D 10:10

MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 6, 8, 10:25

KUNG FU PANDA 3 1:50, 3:55 ÍSL.TAL

ZOOTROPOLIS 2, 5

ALVIN & ÍKORNARNIR 2

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:10

TILBOÐ KL 1:50
KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

ALLEGIANT   KL. 5:20 - 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 11:10
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 4:50 - 10:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 8
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 2:15
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 2:15

ALLEGIANT   KL. 12:40 - 3:20 - 5:20 - 8 - 10:40
ALLEGIANT VIP                     KL. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 5:40 - 8 - 10:40
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 2 - 5:20 - 8:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:20
GODS OF EGYPT  KL. 8 - 10:40
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D          KL. 1 - 2 - 3:20 - 3:40 - 4:20 - 6
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 3D  KL. 12:40 - 3
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D KL. 8:20

ALLEGIANT                  KL. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:30
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 5:40 - 8 - 10:20
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 2:40 - 8 - 10:20
LONDON HAS FALLEN  KL. 5:40 - 8
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:40

ALLEGIANT   KL. 3 - 5:20 - 8 - 10:40
THE SHOW OF SHOWS  KL. 4 - 5:40 - 7:20
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:30
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 9
ROOM   KL. 5:30 - 8
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1:10 - 3:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 3D  KL. 1:50

ALLEGIANT   KL. 5:20 - 8 - 10:35
HARDCORE HENRY  KL. 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:10
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 4:50
KUNG FU PANDA 3 ÍSLTAL 3D KL. 2:50
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 3

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

NÝJASTA MYNDIN Í DIVERGENT SERÍUNNI
BYGGÐ Á SAMNEFNDUM METSÖLUBÓKUM

SPENNAN MAGNAST Í ÞESSARI FRÁBÆRU MYND

NÝJASTA MYND 
J.J. ABRAMS

90%

EGILSHÖLLEGILSHÖLL

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND KL. 1:50

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL

ÍSL TAL

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

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Mia Madre   17:45, 22:00 
The Witch / Nornin   18:00 
Reykjavík  ENG SUB   18:00 
Fyrir framan annað fólk / In front of others  ENG SUB   20:00 
Hangmen – National theatre live   20:00 
O, Brazen Age   20:00 
Rams / Hrútar  ENG SUB   22:00 
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

10. apríl 2016

Tónlist
Hvað?  Nótan 2016 – uppskeruhátíð 
tónlistarskóla
Hvenær?  11.00
Hvar?  Eldborg, Harpa
Tónlistarskólar landsins fagna 
uppskeru vetrarstarfsins. Flutt 
verða 26 tónlistaratriði og ómar 
tónlistin til klukkan 18.00. 
Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Krakkamengi
Hvenær?  10.30
Hvar?  Mengi, Óðinsgata 2
Krakkamengi hefur göngu sína á 

ný. Tilraunasmiðja í tónlist fyrir 
börn á aldrinum 6 til10 ára. Smiðj-
unni stýrir Benedikt Hermann 
Hermannsson og fær til liðs við sig 
gestaleiðbeinendurna Halldór og 
Úlf Eldjárn.

Hvað?  Perlur íslenskra sönglaga
Hvenær?  12.30
Hvar?  Kaldalón, Harpa
Listrænn stjórnandi tónleikanna 
er óperusöngvarinn Bjarni Thor 
Kristinsson. Flutt verða ýmis íslensk 
sönglög, þjóðlög, sálmar og ættjarð-
arsöngvar. Miðaverð er 3.900 krónur.

Hvað?  Vor í París – 15.15
Hvenær?  15.15
Hvar?  Norræna húsið

Kammerhópurinn Camerarctica 
leikur á tónleikum undir yfir-
skriftinni Vor í París í Norræna 
húsinu. Leikin verður frönsk tón-
list sem tengist vorinu, náttúrunni 
og gleðinni í París. Fram koma 
Hallfríður Ólafsdóttir flautu-
leikari, Ármann Helgason klarin-
ettuleikari, Hildigunnur Hall-
dórsdóttir fiðluleikari, Sigurður 
Halldórsson sellóleikari og Ingunn 
Hildur Hauksdóttir píanóleikari. 
Miðaverð er 2.000 kr. en 1.000 
kr. fyrir eldri borgara, öryrkja og 
námsmenn.

Hvað?  Barokk og brjálsemi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norðurljós, Harpa

Barokkbandið Brák flytur ýmis 
barokkverk í Norðurljósasal Hörpu. 
Söngkonurnar Lilja Dögg Gunnars-
dóttir og Hildigunnur Einarsdóttir 
slást í hóp með sveitinni og flytja 
gestum aríur og kantötur í bland við 
glæsileg hljómsveitarverk ítalskra 
og skandinavískra barokktón-
skálda. Einnig stíga ungverski fiðlu-
leikarinn Kinga Ujszaszi og banda-
ríski semballeikarinn John McKean 
á svið með Brák. Miðaverð er 2.000 
til 3.000 krónur.

Dans
Hvað?  Dansleikur
Hvenær?  20.00

Hvar?  Ásgarður, Stangarhyl 4
Félag eldri borgara í Reykjavík 
efnir til dansleiks í Ásgarði. Hljóm-
sveit hússins leikur fjölbreytta 
dansmúsík. Veitingar við flestra 
hæfi og allir velkomnir.

Uppákomur
Hvað? Davíðsljóð - Rödd konunnar í 
ljóðum Davíðs
Hvenær? 16.00
Hvar? Hannesarholt, Grundarstígur 10
Ljóðin, konurnar, sögur þeirra og 
tengsl skáldsins Davíðs Stefáns-
sonar eru umfjöllunarefni Val-
gerðar H. Bjarnadóttur í Hannesar-
holti. Miðaverð er 1.500 krónur.

AmabAdamA leikur á Húrra í kvöld. FréttAblAðið/Ernir

Hvar?  Gallerí Tukt, Hitt húsið
Opnun á nemendasýningu Mynd-
listaskólans í Reykjavík. Sýnd 
verða verk nemenda á fyrsta ári 
Sjónlistadeildar. Allir velkomnir.

Hátíðir
Hvað? Afmælishátíð Samtaka um 
endómetríósu
Hvenær? 13.30
Hvar? Norræna húsið
Samtök um endómetríósu fagna 
tíu ára afmæli með glæsilegri dag-
skrá í Norræna húsinu. Áhuga-
samir eru vinsamlega beðnir um 
að skrá sig á vefsíðunni Endo.is.

Vor í 
París 
Camerarctica 
leikur franska tónlist 

í Norræna húsinu 
sunnudaginn kl.15.15

Miðar á tix 
og við inngang       

2000/1000

Laugardagur til lista

Við bjóðum þér á opnun sýningar á verkum Kristins E. 
Hrafnssonar í Arion banka Borgartúni 19 í dag, laugardag. 

Sýningin verður opnuð með fyrirlestri Gunnars J. Árnasonar 
listheimspekings um verk Kristins og hefst fyrirlesturinn
kl. 13.00. 
 
Allir hjartanlega velkomnir

arionbanki.is/list
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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

08.00 Augusta Masters 
12.30 Shell Houston Open 
14.30 Augusta Masters 
19.00 Augusta Masters 
23.00 PGA Tour 

07.50 The Golden Compass 
09.45 Trip to Italy 
11.35 Grace of Monaco 
13.20 Hyde Park On Hudson 
14.55 The Golden Compass 
16.50 Trip to Italy
18.40 Grace of Monaco  Nicole 
Kidman leikur hina glæsilegu Grace 
Kelly sem var kvikmyndastjarna í 
Hollywood á sjötta áratugnum. Það 
vakti heimsathygli þegar hún gekk 
í hjónaband með Rainer prins III af 
Mónakó árið 1956 og var þá talað 
um brúðkaup aldarinnar. Á einu ári 
breytist líf hennar frá því að vera 
heimsfræg kvikmyndastjarna í að 
verða enn frægari furstynja. Með 
aðalhlutverk auk Kidman fara Tim 
Roth og André Penvern.
20.25 Hyde Park On Hudson
22.00 2 Fast 2 Furious  Hasarmynd 
af bestu gerð. Ökuþórinn Brian 
O'Connor hefur flutt sig um set 
og þeysir nú um götur Miami. En 
fjörið varir ekki lengi því Brian 
er gómaður og lögreglan setur 
honum úrslitakosti. Hann fær 
nýtt hlutverk sem er engu hættu-
minna en hraðaksturinn á strætum 
borgarinnar. 
23.50 The Double 
01.25 Redemption 
03.05 2 Fast 2 Furious

18.10 Raising Hope 
18.35 2 Broke Girls 
18.55 Friends 
19.20 Mom 
19.40 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
20.05 Stelpurnar 
20.30 The Mentalist 
21.15 Longmire 
22.00 Boardwalk Empire 
23.00 Lærkevej 
23.40 Friends 
00.05 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
00.30 Stelpurnar 
00.50 The Mentalist 
01.35 Longmire 
02.15 Boardwalk Empire 
03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Sumardalsmyllan 
07.55 UKI 
08.00 Ljóti andarunginn og ég 
08.25 Latibær 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.25 Lína langsokkur 
09.47 Ævintýraferðin 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Sumardalsmyllan 
11.55 UKI 
12.00 Ljóti andarunginn og ég 
12.22 Latibær 
12.45 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.23 Lína langsokkur 
13.46 Ævintýraferðin 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Sumardalsmyllan 
15.55 UKI 
16.00 Ljóti andarunginn og ég 
16.22 Latibær 
16.45 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.23 Lína langsokkur 
17.46 Ævintýraferðin 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
19.00 Ævintýri herra Píbodýs og 
Sérmanns

07.00 KrakkaRÚV 
10.15 Jessie 
10.30 Öldin hennar 
10.35 Vikan með Gísla Marteini 
11.15 Útsvar 
12.20 Menningin 
12.30 Bækur og staðir 
12.40 Skólahreysti 
13.10 Leiðin til Frakklands 
13.40 Kiljan 
14.20 Astrópíaý 
15.55 Kókó: Górillan sem talar við 
fólk 
16.50 Orðbragð II 
17.15 Skíðamót Íslands 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Háværa ljónið Urri 
18.05 Krakkafréttir vikunnar 
18.25 Íþróttaafrek Íslendinga 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Alla leið 
20.55 Söngkeppni framhalds-
skólann 
22.40 The Duchess 
00.30 The Debt 
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
10.35 Dr. Phil 
11.15 Dr. Phil 
11.55 The Tonight Show 
12.35 The Tonight Show 
13.15 The Tonight Show 
13.55 The Voice 
15.25 Survivor 
16.10 My Kitchen Rules 
16.55 Rules of Engagement 
17.20 The McCarthys 
17.45 Black-ish 
18.10 Saga Evrópumótsins 
19.05 Baskets 
19.30 Life Unexpected 
20.15 Darling Companion 
22.00 Limitless 
23.45 Rapture-Palooza 
01.15 Next 
02.55 CSI 
03.40 The Late Late Show 
04.20 The Late Late Show 
05.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Morgunstuns barnanna
10.35 Ellen  Skemmtilegur spjall-
þáttur með hinni einu og sönnu 
Ellen DeGeneres sem fær til sín 
góða gesti og slær á létta strengi. 
Þættirnir eru með þeim vinælustu í 
sinni röð um allan heim enda hefur 
Ellen einstakt lag á gestum sínum, 
nær að skapa einstakt andrúms-
loft í salnum sem skilar sér beint til 
áhorfenda sem sitja heima í stofu.
11.15 Ellen
12.00 Bold and the Beautiful 
13.20 Bold and the Beautiful 
13.45 Ísland Got Talent 
15.35 Atvinnumennirnir okkar 
16.05 Matargleði Evu 
16.25 The Big Bang Theory 
16.50 Mike & Molly 
17.10 Sjáðu 
17.40 ET Weekend 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lottó 
19.15 The Simpsons 
19.40 Two and a Half Men
20.05 Belle  Rómantísk bíómynd 
frá árinu 2013 sem byggð er á 
sannsögulegum atburðum, en 
með hlutverk fara meðal annars 
Tom Wilkinson og Emily Watson.
21.50 The Mummy
23.50 Wedding Ringer  Gaman-
mynd frá árinu 2015 sem fjallar 
um hinn vinalausa Doug sem er 
trúlofaður draumastúlkunni sinni. 
Í von um að líta út fyrir að vera 
vinamargur og vinsæll  ræður hann 
til sín Jimmy Callahan til þess að 
vera svaramaður og besti vinur í 
brúðkaupinu sínu.
01.35 Serena 
03.25 Inside Llewyn Davis 
05.10 Fréttir

17.20 Masterchef USA 
18.05 Baby Daddy 
18.25 Last Man Standing 
18.50 Top 20 Funniest 
19.35 American Idol 
20.40 American Idol 
21.25 American Idol 
22.50 Supernatural 
23.35 Sons of Anarchy 
00.20 Bob's Burgers 
00.40 American Dad 
01.05 The Cleveland Show 
01.25 South Park 
01.50 Last Man Standing 
02.10 Top 20 Funniest 
02.50 Supernatural 
03.35 Sons of Anarchy 
04.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.20 Premier League World 
07.50 Dominos deildin 
09.25 Körfuboltakvöld 
10.05 Lengjubikarinn  
11.45 Dominos deild kvenna
13.20 Premier League  Hitað upp 
fyrir leiki helgarinnar í ensku úr-
valsdeildinni. 
13.50 Watford og Everton  BEINT
16.00 Markasyrpa
16.20 Manch. City og WBA  BEINT
18.40 Ítalski boltinn 
20.45 UEFA Champions League 
22.30 UEFA Champions League 
00.10 Meistaradeildarmörkin 
00.50 Spænski boltinn 
02.30 Premier League

07.00 PL Match Pack  
07.30 Bundesliga Weekly 
08.00 La Liga Report 
08.30 Meistarad. í hestaíþróttum 
11.05 Premier League  Hitað upp 
fyrir leiki helgarinnar í ensku úr-
valsdeildinni.
11.35 West Ham og Arsenal  BEINT
13.50 Swansea og Chelsea  BEINT
16.05 NBA
16.50 Dominos deildin 
19.10 NBA - Regular Season 
21.00 AK Extreme  
22.30 UFC Now  
23.20 Þýski boltinn 
01.00 Spænski boltinn

á Bessastaði

Ég hef ákveðið að bjóða mig fram
til forseta lýðveldisins.

Á umrótartímum sem þessum þarf stöðuga hönd 
til að leiða þjóðina í gegnum öldurnar.

Ég er sú hönd.

Ingólf Snorra Kristjánsson

Kæru Íslendingar

Aðalfundur KEA  
verður haldinn í Menningarhúsinu Hofi 
miðvikudaginn 27. apríl kl. 20:00.

Á dagskrá fundarins eru venjubundin 
aðalfundarstörf samkvæmt 
samþykktum félagsins.

Dagskrá og ársreikningur munu liggja 
frammi á skrifstofu félagsins viku 
fyrir aðalfund.

Einnig verður hægt að nálgast 
upplýsingar á heimasíðunni 
www.kea.is

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is
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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 Strumparnir 
07.25 UKI 
07.30 Tommi og Jenni 
07.55 Waybuloo 
08.15 Gulla og grænjaxlarnir 
08.25 Með afa 
08.30 Kormákur 
08.40 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
08.55 Stóri og litli 
09.05 Hvellur keppnisbíll 
09.15 Ævintýraferðin 
09.25 Víkingurinn Viggó 
09.40 Ben 10 
10.05 Ninja-skjaldbökurnar 
10.30 Ellen 
11.15 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.50 Lögreglan 
14.25 Larry Kramer. In Love And 
Anger 
16.00 Grand Designs - Living 
16.50 60 mínútur 
17.35 Eyjan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Þær tvær 
Frábærir sketsaþættir með leik-
konunum Völu Kristínu Eiríksdótt-
ur og Júlíönu Söru Gunnarsdóttur 
en þær skrifa og leika öll hlut-
verkin sjálfar. Í þáttunum bregða 
þær sér í gervi skrautlegra persóna 
sem takast á við lífið og tilveruna 
sem getur verið bæði skrítin og 
skemmtileg. 
19.30 Cider With Rosie 
21.05 Mr Selfridge 
21.50 Banhsee 
Fjórða þáttaröðin frá HBO um 
hörkutólið Lucas Hood sem er lög-
reglustjóri í smábænum Banshee. 
22.40 Shameless 
23.35 60 mínútur 
00.20 Vice 4 
01.00 Vinyl 
02.25 2 Guns 
04.10 The Awakening 
05.55 Fréttir

16.25 Community 
16.50 League 
17.10 First Dates 
18.00 Hell's Kitchen USA 
18.45 The Flowerpot Gang 
19.45 The Amazing Race. All Stars 
20.30 Bob's Burgers
20.55 American Dad  Tólfta 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.
21.20 The Cleveland Show 
21.45 South Park 
22.10 The Originals 
22.55 The Mysteries of Laura 
23.40 Bob's Burgers 
00.00 American Dad 
00.25 The Cleveland Show 
00.50 South Park 
01.10 The Originals 
01.55 The Mysteries of Laura 
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.50 Tammy 
09.25 Yes Man 
11.10 Jobs 
13.15 Night At The Museum. Secret 
Of The Tomb 
14.55 Tammy 
16.30 Yes Man
18.15 Jobs  Mögnuð mynd frá 2013 
með Ashton Kutcher í aðalhlut-
verki. Hér er sögð saga Steve Jobs 
stofnanda Apple tölvu- og hug-
búnaðarrisans.  
20.20 Night At The Museum. Secret 
Of The Tomb
22.00 What Lies Beneath  Há-
spennumynd um fyrirmyndar-
hjónin Norman og Claire Spencer. 
Á yfirborðinu leikur allt í lyndi en 
draugar fortíðarinnar elta hús-
bóndann uppi. Fyrir ári hélt hann 
framhjá Claire sem enn þá veit 
ekkert um það. Sjálf upplifir hún 
undarlega atburði.
00.10 Baggage Claim 
01.50 Kill The Irishman 
03.35 What Lies Beneath

07.00 KrakkaRÚV 
10.06 Chaplin 
10.10 Bækur og staðir 
10.15 Alla leið 
11.20 Maðurinn og umhverfið 
11.50 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
12.05 Ham - lifandi dauðir 
13.30 Orðbragð II 
14.00 Meistaramót Íslands í bad-
minton 
17.00 Sýklalyf - blikur á loftie. 
17.30 Á sömu torfu 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Ævintýri Berta og Árna 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.15 Popp- og rokksaga Íslands 
21.20 Ligeglad 
21.50 Svikamylla 
22.50 The Angel's Share 
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
10.25 Dr. Phil 
11.45 Dr. Phil 
12.25 The Tonight Show 
13.05 The Tonight Show 
13.45 Top Gear 
14.40 Growing Up Fisher 
15.00 Philly 
15.45 Reign 
16.30 America's Next Top Model 
17.10 Stjörnurnar á EM 2016 
17.40 Leiðin á EM 2016
18.10 Biggest Loser Ísland - upphitun
18.40 The Biggest Loser - Ísland 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story 
22.30 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story 
23.15 The Walking Dead 
00.00 Hawaii Five-0 
00.45 CSI. Cyber 
01.30 Law & Order. Special Victims 
Unit 
02.15 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story 
03.00 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story 
03.45 The Walking Dead 
04.30 The Late Late Show 
05.10 Pepsi MAX tónlist

18.10 Raising Hope 
18.35 2 Broke Girls 
18.55 Friends 
19.20 Mom 
19.45 Viltu vinna milljón? 
20.30 Um land allt 
21.00 Um land allt 
21.30 Fókus 
21.55 Twenty Four 
22.40 The 100 
23.25 Friends 
23.45 Viltu vinna milljón? 
00.30 Um land allt 
01.00 Um land allt 
01.30 Fókus 
01.50 Twenty Four 
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.10 Augusta Masters 
13.10 Golfing World  
14.00 Augusta Masters 
18.00 Augusta Masters 
23.00 Inside The PGA Tour 

10.40 Milan - Juventus 
12.20 Sunderland - Leicester  BEINT
14.50 Liverpool - Stoke  BEINT
17.10 Haukar - Tindastóll 
18.50 Fylkir - KR 
20.30 Real Madrid - Eibar
22.10 West Ham - Arsenal
23.50 UFC Fight Night. Rothwell vs. 
Dos Santos

07.00 Aston Villa - Bournemouth 
08.45 Southampton - Newcastle 
10.25 Real Sociedad - Barcelona 
12.05 Evrópudeildarmörkin 
12.55 Sampdoria - Udinese 
14.55 Tottenham - Man. Utd.  BEINT
17.10 AK Extreme 2016
18.40 KR - Njarðvík  BEINT
21.10 Körfuboltakvöld 
21.30 Liverpool - Stoke 
23.10 Napoli - Verona 
00.50 Köln - Bayer Leverkusen

07.00 Ævintýri Tinna 
07.25 Lína langsokkur 
07.47 Ævintýraferðin 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar 
08.47 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Sumardalsmyllan 
09.55 UKI 
10.00 Ljóti andarunginn og ég 
10.25 Latibær 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Lína langsokkur 
11.46 Ævintýraferðin 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar 
12.47 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Sumardalsmyllan 
13.55 UKI 
14.00 Ljóti andarunginn og ég 
14.22 Latibær 
14.45 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.23 Lína langsokkur 
15.46 Ævintýraferðin 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar 
16.47 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Sumardalsmyllan 
17.55 UKI 
18.00 Ljóti andarunginn og ég 
18.22 Latibær 
18.45 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Happy Feet

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:30
CIDER WITH ROSIE
Áhrifamikil og hugljúf mynd frá 2015 sem er byggð á 
æviminningum Laurie Lee og fjallar um uppvaxtarár hans í 
kjölfar fyrri heimstyrjaldar.
 
 

SKEMMTILEGUR
SUNNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 | 21:05
MR. SELFRIDGE
Fjórða þáttaserían um 
auðmanninn Harry Selfridge, 
stofnanda stórverslunarinnar 
Selfridges en hann byggði 
veldi sitt á róstursömum 
tímum í Bretlandi.

FRÁBÆR

FJÖLSKYLDUMYND!

   | 19:00
HAPPY FEET
Hugljúf og falleg teiknimynd 
fyrir alla fjölskylduna með 
skemmtilegum  lögum og 
flottustu mörgæsadönsum  
sem sést hafa. 

 | 21:50
BANSHEE
Hörkutólið Lucas Hood snýr 
aftur eftir tvö ár í sjálfskipaðri 
útlegð og byrjar að rannsaka
morð sem framið var í 
smábænum Banshee.

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

 | 22:40
SHAMELESS
Bráðskemmtilegir þættir um 
skrautlega fjölskyldu og þar 
er fjölskyldulífið allt annað en 
venjulegt.

FYRRI ÞÁTTARAÐIR

Á STÖÐ 2 MARAÞON

 | 20:55
AMERICAN DAD
Skemmtileg teiknimyndasería 
um Stan og fjölskyldu hans frá 
höfundum Family Guy. Stan er 
útsendari CIA og er því alltaf til 
taks í baráttunni gegn ógnum 
heimsins.

 | 23:35
60 MÍNÚTUR
Vandaður þáttur í vinsælustu 
fréttaskýringaþáttaröð í heimi 
þar sem reyndustu frétta-
skýrendur Bandaríkjanna 
fjalla um mikilvægustu málefni 
líðandi stundar.
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AB-gagnvarin 22x95 mm. Vnr. 0058254 185kr./lm*

Gagnvarin Eco-grade 27x95 mm. Vnr. 0058274 185kr./lm

AB-gagnvarin 27x95 mm. Vnr. 0058324 215kr./lm*

AB-gagnvarin 45x95 mm. Vnr. 0058504 295kr./lm*

AB-gagnvarin 45x145 mm. Vnr. 0058506 485kr./lm*

A-gagnvarin 95x95 mm. Vnr. 0059954 715kr./lm*

*4
,5
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Þú færð pallaefnið í byko

Plastefni dökkgrátt/ljósgrátt  
23x146mm - 3,6m. Vnr. 0039510/14 3.895kr./stk

Lerki, rásað, 27x117 mm. Vnr. 0053275 675kr./lm

Reiknaðu út efnismagn í  
girðinguna og pallinn á BYKO.is

Lágt verð 
alla daga

síðan 1962

byko.is reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

Háþrýstidæla AQT 33 100b.

13.855kr.
74810233
Almennt verð: 19.795kr.

Helgar- 
tilboð
gildir til 11. apríl

-30%

69.995kr.
TRAVELQ 2 ferða-
gasgrill, 4,1 kW.

506600012

84.995kr.
SIESTA 310 3B  
gasgrill, 14,9 kW.

50689231

39.995kr.
Q1200 gasgrill,  
2,64 kW.

50650007

54.995kr.
SPRING 300 3B  
gasgrill, 11,4 kW.

50686930

29.995kr.
MAJOR kolagrill með  
loki, svart, 50 cm. 

50685010

36.995kr.
EDSON grilltunna,  
fyrir kol, svört/rauð. 

50686010/80

299.995kr.
PRESTIGE 500
gasgrill, 22,5 kW.

506600060

399.995kr.
PRESTIGE PRO 500  
gasgrill, 23,4 kW.

506600066
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99.995kr.
Almennt verð: 109.995 kr.

TRIUMPH 410 3B 
gasgrill, 14,4 kW.

506600032

49.995kr.
GEM SUPER
gasgrill, 11,5 kW.

50657518

89.995kr.
Almennt verð: 99.995 kr.

SIGNET 20 
gasgrill, 11,7 kW.

50657504

Prima þrýstikútur, 3 l.

3.995kr.
55530208                          
Almennt verð: 5.495kr

995kr.

68583100 

LUX strákústur
með skafti, 40 cm breiður. 

1.995kr.

55530028   

Hekkklippur 56 cm.

965kr.

53521026        

Sorppokar
750x1150 mm, 25 stk.

16.995kr.

15332898  
Almennt verð: 19.995kr.       

Essence Slim handlaugatæki 
með lyftitappa.

19.995kr.

15334561   

Grohtherm 800 sturtutæki.

29.995kr.

15334152        

Grohtherm 1000 hitastýrt 
tæki með CoolTouch® 
brunavörn. Sturtustöng, 
handúðari og barki.

24.995kr.

15334568  
Almennt verð: 29.995kr.       

Grohtherm 800 baðtæki.

19.995kr.

74830037 
Almennt verð: 23.995 kr.

Keðjusög 
GH-PC 1535 TC, 1,5 kW. 

15.995kr.

74830033 
Almennt verð: 19.995 kr.

Keðjusög 
GH-EC 1835. 1800W.   

Helgartilboð

Helgartilboð

Helgartilboð

Helgartilboð

19.995kr.

49620059 

STREET RACER reiðhjól 12"  

2.295kr.

92420204      

Reiðhjólahjálmur
á börn, nokkrir litir.

1.195kr.

41118140                

Talnalás, svartur

295kr.

41120968             

Bjalla 

395kr.

41120968             

Bjalla fyrir barnahjól

755kr.

41118105           

Pumpa  
hjóla/boltapumpa.

19.995kr.
49620061

TWINKLE 12” reiðhjól 

21.995kr.
49620062

PRO 16” reiðhjól 

25.995kr.
49620064

FULL TILT 20” reiðhjól 

39.995kr.
49620076/77

TRAIL BLASTER 24”  
reiðhjól grænt/fjólublátt

59.990kr.
Q2200 gasgrill á 
fótum, 3,51kW.

50650003

hvað á að grilla?

16.995kr.

15333202        

Eurosmart eldhústæki 
með hárri sveiflu.

Helgartilboð

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

Helgartilboð

Helgartilboð

29.695kr.
49620201

GÖTUHJÓL 26” 6 gíra með körfu 

41.995kr.
49620235

JOURNEY 26” 21 gíra 



AB-gagnvarin 22x95 mm. Vnr. 0058254 185kr./lm*

Gagnvarin Eco-grade 27x95 mm. Vnr. 0058274 185kr./lm

AB-gagnvarin 27x95 mm. Vnr. 0058324 215kr./lm*

AB-gagnvarin 45x95 mm. Vnr. 0058504 295kr./lm*

AB-gagnvarin 45x145 mm. Vnr. 0058506 485kr./lm*

A-gagnvarin 95x95 mm. Vnr. 0059954 715kr./lm*
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Þú færð pallaefnið í byko

Plastefni dökkgrátt/ljósgrátt  
23x146mm - 3,6m. Vnr. 0039510/14 3.895kr./stk

Lerki, rásað, 27x117 mm. Vnr. 0053275 675kr./lm

Reiknaðu út efnismagn í  
girðinguna og pallinn á BYKO.is

Lágt verð 
alla daga

síðan 1962

byko.is reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

Háþrýstidæla AQT 33 100b.

13.855kr.
74810233
Almennt verð: 19.795kr.

Helgar- 
tilboð
gildir til 11. apríl

-30%

69.995kr.
TRAVELQ 2 ferða-
gasgrill, 4,1 kW.

506600012

84.995kr.
SIESTA 310 3B  
gasgrill, 14,9 kW.

50689231

39.995kr.
Q1200 gasgrill,  
2,64 kW.

50650007

54.995kr.
SPRING 300 3B  
gasgrill, 11,4 kW.

50686930

29.995kr.
MAJOR kolagrill með  
loki, svart, 50 cm. 

50685010

36.995kr.
EDSON grilltunna,  
fyrir kol, svört/rauð. 

50686010/80

299.995kr.
PRESTIGE 500
gasgrill, 22,5 kW.

506600060

399.995kr.
PRESTIGE PRO 500  
gasgrill, 23,4 kW.
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99.995kr.
Almennt verð: 109.995 kr.

TRIUMPH 410 3B 
gasgrill, 14,4 kW.

506600032

49.995kr.
GEM SUPER
gasgrill, 11,5 kW.

50657518

89.995kr.
Almennt verð: 99.995 kr.

SIGNET 20 
gasgrill, 11,7 kW.

50657504

Prima þrýstikútur, 3 l.

3.995kr.
55530208                          
Almennt verð: 5.495kr

995kr.

68583100 

LUX strákústur
með skafti, 40 cm breiður. 

1.995kr.

55530028   

Hekkklippur 56 cm.

965kr.

53521026        

Sorppokar
750x1150 mm, 25 stk.

16.995kr.

15332898  
Almennt verð: 19.995kr.       

Essence Slim handlaugatæki 
með lyftitappa.

19.995kr.

15334561   

Grohtherm 800 sturtutæki.

29.995kr.

15334152        

Grohtherm 1000 hitastýrt 
tæki með CoolTouch® 
brunavörn. Sturtustöng, 
handúðari og barki.

24.995kr.

15334568  
Almennt verð: 29.995kr.       

Grohtherm 800 baðtæki.

19.995kr.

74830037 
Almennt verð: 23.995 kr.

Keðjusög 
GH-PC 1535 TC, 1,5 kW. 

15.995kr.

74830033 
Almennt verð: 19.995 kr.

Keðjusög 
GH-EC 1835. 1800W.   
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STREET RACER reiðhjól 12"  

2.295kr.

92420204      

Reiðhjólahjálmur
á börn, nokkrir litir.

1.195kr.

41118140                

Talnalás, svartur

295kr.

41120968             

Bjalla 

395kr.

41120968             

Bjalla fyrir barnahjól

755kr.

41118105           

Pumpa  
hjóla/boltapumpa.

19.995kr.
49620061

TWINKLE 12” reiðhjól 

21.995kr.
49620062

PRO 16” reiðhjól 

25.995kr.
49620064

FULL TILT 20” reiðhjól 

39.995kr.
49620076/77

TRAIL BLASTER 24”  
reiðhjól grænt/fjólublátt

59.990kr.
Q2200 gasgrill á 
fótum, 3,51kW.

50650003

hvað á að grilla?

16.995kr.

15333202        

Eurosmart eldhústæki 
með hárri sveiflu.

Helgartilboð

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

Helgartilboð

Helgartilboð

29.695kr.
49620201

GÖTUHJÓL 26” 6 gíra með körfu 

41.995kr.
49620235

JOURNEY 26” 21 gíra 



Það tók hana Þrjá 
mánuði að læra 

málið, meðan ég á í vand-
ræðum með 
Þetta átta 
árum síðar.
 
Jaenerene  
Berglind

Heimili Jóhönnu Ruthar 
Luna Jose, sem gerði 
sér lítið fyrir og sigraði 
í Ísland Got Talent um 
síðustu helgi, er einstak-

lega fallegt og þétt skipað fallegum 
skrautmunum í hverju horni. Inni í 
stofu er þéttsetinn sófinn, en mamma 
Jóhönnu, Jaenerene Berglind Luna 
Gaviola, situr í sófanum ásamt vin-
konu hennar og dætrum. Þær eru afar 
samrýmdar segir Jóhanna mér, enda 
eigi þær enga fjölskyldu á Íslandi svo 
vinir fylla í það skarð.

Fórna hitanum fyrir friðsældina
Jóhanna Ruth, sem kýs að láta kalla 
sig Ruth, hefur búið á Íslandi í fimm 
ár. Hún valdi sér sjálf nafnið Jóhanna 
þegar hún kom hingað fyrir fimm 
árum, með það fyrir augum að smell-
passa inn í nýtt samfélag og staðhætti, 
þá tíu ára gömul. Hún gæti hugsað 
sér að breyta nafninu í Elísabet, enda 
orðin hundleið á Jóhönnu-nafninu. 
Móðir hennar kom hins vegar hingað 
þremur árum áður, svo í heildina 
hefur hún búið á landinu í átta ár og 
eru þær mæðgur íslenskir ríkisborg-
arar. „Við komum vegna þess að enga 
atvinnu var að fá á Filippseyjum. Ég 
kom til að vinna. Pabbi Ruthar hafði 
verið á landinu í mörg ár og þess 
vegna ákváðum við að kanna aðstæð-
ur og börnin komu  fyrir fimm árum,“ 
segir Jaenerene Berglind en Ruth á 
tvo eldri bræður, þá John Marl Luna 
Moreno sem er tuttugu og tveggja ára 
og svo hinn sextán ára gamla Daniel 
Luna Jose. „Ég hef unnið á hóteli síðan 
ég kom hingað og ætla mér ekki að 
flytja aftur til út. Hér er kalt en hér 
er friðsælt að vera. Engir glæpir eins 
og á Filippseyjum þar sem mikið er 
um slíkt,“ útskýrir Jaenerene Berg-
lind og segist njóta þess að fara utan 
í heimsóknir og fá smá hita í kropp-
inn en hér búi hún. „Auðvitað sakna 
ég mömmu minnar og systur, en við 
höfum kynnst vinkonum hér sem eru 
eins og fjölskyldan okkar núna.“

Jaenerene Berglind talar litla sem 
enga íslensku en Ruth hefur talað 
málið nánast frá því hún kom til 
landsins. „Það tók hana þrjá mánuði 
að læra málið, meðan ég á í vand-
ræðum með þetta átta árum síðar,“ 
segir hún. „Já, ég var svo mikið með 
vinkonum og lærði bara af þeim. 
Reyndar finnst mér íslenskan erfiðari 
núna heldur en fyrst,“ útskýrir Ruth 
einlæg.

Karókí er lífið
„Mér finnst reyndar dálítið leiðinlegt 
á Íslandi,“ segir Ruth er hún skýtur 
augunum á mömmu sína og glottir. 
„Miðað við Filippseyjar að minnsta 
kosti. Maður þarf ekki annað en fara 
út þá er fullt af fólki. Hér er það ekki 
svoleiðis.“ „Það er út af netinu,“ segir 
mamma hennar og þær skella báðar 
upp úr.

„Ég fer bara í skólann og kem svo 
heim og æfi mig,“ segir Ruth. Fara 
umræddar söngæfingar einna helst 
fram fyrir framan sjónvarpið þar sem 
karókítækið spilar stærstu rulluna. 
Svo stóra, að einn veggur stofunnar 
er undirlagður sjónvarpi, karókítæki, 

sumir íslendingar  
     eiga ekki einu sinni    
  karókítæki

míkrafónum og hátölurum.
„Ég lærði að syngja svona í karókí. 

Það syngja allir í fjölskyldunni minni 
karókí. Mamma syngur mikið, en 
hún er bara svo feimin,“ útskýrir hún 
og undirstrikar filipps eysku ræturnar 
þegar hún segir: „Það eiga allir á Fil-
ippseyjum karókítæki og þess vegna 
kunna svo margir þar að syngja. Þegar 
fólk hefur ekkert að gera á Filipps-
eyjum, fer það út í búð til dæmis, og 
þar er hægt að syngja í karókí. Maður 
hefur með sér klink og setur í tækið 
og getur þá sungið. Þar verður mikið 
fjör, því þar hittir maður fólk og allir 
geta verið með. Svo kaupir maður sér 
nammi, kók og snakk í búðinni og 
hefur gaman. Ég hef átt þrjú tæki. Mig 
langar alltaf að eignast það nýjasta. 

Fólk hérna á Íslandi er ekki svona 
mikið í karókí. Sumir eiga ekki einu 
sinni karókí-tæki,“ segir hún og gal-
opnar augun af undrun. Í beinu fram-
haldi stingur Ruth upp á því að blaða-
maður taki með henni lagið, það sé 
aldeilis gráupplagt verandi komin 
alla leið frá Reykjavík. Sú síðarnefnda 
nær að snúa sig út úr því áður en illa 
fer. Jaenerene Berglind hlær inni-
lega og segir það ekki á allra færi að 
syngja á móti Ruth, sjálf forðist hún 
það núorðið. „Mamma syngur samt 
mjög vel. Hún er bara svo feimin og 
skelfur öll,“ útskýrir Ruth og stingur 
upp á að þær mæðgur taki lagið fyrir 
gestinn. Hopelessly devoted úr hinni 
geysivinsælu Grease verður fyrir val-
inu og svo er hækkað í botn. Liggur 
ljóst fyrir að sönghæfileikarnir hafa 
borist áfram með erfðaefninu í til-
felli Ruthar, þó eflaust megi þakka 
blessuðu karókítækinu að einhverju 
leyti líka. „Mamma kann sko alveg að 
syngja. Pabbi hlustar líka mikið á tón-
list. Hann er mikið fyrir Journey og 

Air. Hann býr á Filippseyjum og þar 
á ég eldri bróður og systur, sem bæði 
syngja mikið og spila í kirkjunni. Eitt 
af fyrstu lögunum sem ég lærði var 
Crazy for you með Madonnu sem 
systir mín kenndi mér og hún heyrði 
þá að ég er með góða rödd. Þau pabbi 
stálu mér að heiman einu sinni og 
létu mig syngja í kirkjunni, mamma 
veit það ekki enn þá,“ segir Ruth og 
prakkarasvipurinn yfirtekur andlitið.

Vinnur allt sem hún kemur nálægt
„Ég fór svo að syngja mikið eftir 
að ég flutti hingað og tók þátt í  
Mylluvision í skólanum mínum árið 
2012 og vann það,“ bendir hún á og 
þylur svo upp næstu þrjú árin sem 
hún hefur sigrað eftir það. „Sérðu, 
þarna eru bikararnir,“ segir hún og 
beinir fingrinum að verðlaunabik-
urum sem staðsettir eru á besta stað 
í stofunni. Ruth sigraði jafnframt í 
Samfés í fyrra. „Hún vinnur alltaf 
þegar hún tekur þátt,“ segir  Jaene-
rene Berglind og stoltið leynir sér 
ekki. „Já, þess vegna langar mig að fara 
núna til Ameríku,“ skýtur sú stutta 
að. „Draumurinn minn er að verða 
heimsþekkt söngkona, svona eins 
og Celine Dion og Justin Bieber. Mig 
langar mikið að taka þátt í X-Factor 
eða American Idol.“

„Ég ætla að verða mjög fræg og 
kaupa mér stórt hús í Ameríku. Og 
eitt hús fyrir mömmu líka,“ segir Ruth 
sem  segist þegar byrjuð að bóka sig 
fyrir sumarið. Hún sé svo lukkuleg að 
njóta aðstoðar frá íslenska tónlistar-
manninum Johnny King svo nú sé 
bara spennandi að sjá hvað rekur á 
fjörurnar, hún sé sannarlega komin 
til að vera í íslensku tónlistarlífi. 

Jóhanna ætlar sér að ná langt og kemst ekkert annað að en að verða heimsfræg söngkona. Fréttablaðið/anton brinK 

Hafðu okkur 
með í ráðum

569 6900          08–16www.ils.is

Jóhanna Ruth 
Luna Jose bar sigur 
úr býtum í þriðju 
þáttaröð Ísland Got 
Talent. Hún hefur 
heillað Íslendinga 
upp úr skónum með 
sinni ótrúlegu rödd.
Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is
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Lífið



2.790 KR.

2.990 KR.

6.390 KR.

3.590 KR.

3.590 KR.

3.390 KR.

2.390 KR.

2.390 KR.

DUNLOP GOLF SKYRTUR

FÁANLEGT Í FLEIRI LITUM FÁANLEGT Í FLEIRI LITUM 

FÁANLEGT Í FLEIRI LITUM 

EINNIG FÁANLEGIR FYRIR DÖMUR

MIKIÐ ÚRVAL AF GALLABUXUM

FÁANLEGT Í FLEIRI LITUM 

DUNLOP GOLF BUXUR

NIKE BOLUR

ADIDAS OG PUMA BOLIR

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

MUDDY FOX HJÓLAJAKKI

MUDDY FOX HJÓLABOLIR

GALLABUXUR HERRA

GALLABUXUR HERRA

NIKE MERCURIAL VORTEX

8.990 KR. 5.390 KR.

DUNLOP HERRA GOLFSKÓR

7.390 KR.

PUMA ELSU V2 HERRA SKÓR

13.890 KR.

NIKE FLEX 2016 HERRA SKÓR

3.790 KR.

4.390 KR. 4.990 KR.

5.390 KR. FRÁ
2 FYRIR

2 FYRIR 2 FYRIR

2 FYRIR VERÐ

FRÁ
VERÐ

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU



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
03.04.16- 
09.04.16

Tómas og Þráinn útiloka ekki að taka í verkfærin aftur ef önnur eins hugmynd skýtur upp kollinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það er mikilvægt að vera með einn kaldan við höndina þegar póker er spilaður. 

Félagarnir Tómas Nielsen og Þrá-
inn Orri Jónsson tóku höndum 
saman á dögunum og smíðuðu 

sitt eigið pókerborð frá grunni. Þrátt 
fyrir að hafa ekki spilað mikinn póker 
í gegnum tíðina þá líta þeir á borðið 
sem hvata til þess að hitta vinina oftar 
og taka leik. Smíðin tóku aðeins fjóra 
daga en strákarnir útiloka ekki að 
taka að sér frekari handverk í fram-
tíðinni.

„Ástæðan fyrir því að við ákváðum 
að smíða borðið var einfaldlega sú 
að ég fékk þessa flugu í hausinn. Ég 
vissi að Tómas væri í smíðaáföngum 
uppi í Tækniskóla og hann var til í að 
stússast í þessu með mér. Við höfum 
aðeins verið að spila póker í gegnum 
tíðina en alls ekki oft. Vonandi 
verður þetta hvati fyrir því að spila 
meira enda erum við nokkrir í vina-
hópnum sem höfum áhuga á þessu og 
við borðið komast sex manns,“ segir 
Þráinn Orri en þetta er í fyrsta skiptið 
sem hann tekur í verkfærin.

Smíðin á borðinu tók aðeins fjóra 
daga en gekk þó ekki vandræðalaust 
fyrir sig. „Við hittumst eftir kvöldmat 
þessa fjóra daga og vorum að dúlla 
okkur í þessu. Við gerðum nokkur 
byrjendamistök en það er bara ósköp 
eðlilegt held ég. Við vorum aðallega 
að fylgja uppskriftum af Youtube en 
svo ákváðum við líka að bæta við 
okkar handbragði,“ segir Tómas en 
þeir ákváðu að gera innbyggða glasa-
haldara til þess að gera stemninguna 

yfir spilunum ennþá betri.
Það var margt sem þurfti að ganga 

upp til þess að borðið yrði að veru-
leika. „Við vorum það heppnir að 
pabbi Tomma er með ógrynni af 
Festool-verkfærum sem við fengum 
að ganga í. Við fundum allt til í hinum 
ýmsu verslunum og notuðumst mikið 
við Google,“ segir Þráinn.

Strákarnir hafa nú þegar tekið 
fyrsta leikinn á borðinu en hann 
gekk ekki eins og þeir höfðu vonað. 
„Við töpuðum báðir þannig að ætli 
við þurfum ekki að æfa okkur betur 
áður en við bjóðum strákunum að 
spila næst,“ segja þeir en bæta við 
að það mikilvægasta sé að hafa með 
sér spilastokk, einn kaldan og góða 
skapið. gunnhildur@frettabladid.is

Smíðuðu pókerborð   
            upp á gamanið
Þráinn og Tómas slógu til og smíðuðu pókerborð. Þrátt fyrir að hafa 
farið eftir uppskriftum á netinu settu þeir sinn svip á hönnunina. 

Hvað þarf til þess að 
smíða pókerborð?
2 x MDF-plötur 
Viðarbæs með mahónílit
Stingsög
Borvél
Skrúfur
Dósabor fyrir glasahaldara
Svamp
Leður
Dúk
Hefti og heftibyssu
4 x fætur úr Ikea

Þetta er gift-
ingarhringur-

inn hanS, bara hefð-
bundinn giftingar-  

hringur. Sigurður 
er með Sömu 

puttaStærð á 
baugfingri og 

ÞumaLfingri. 
 
Erla  
Ingjaldsdóttir

með hendur í deigi
„Brauðdeigið er samt orðið stór 
partur af tilveru minni. Það er 
rosalega fínt að skipta svona um 
vettvang og einbeita sér aðeins 
að öðruvísi hlutum en tónlistinni 
tímabundið.“  
 
Sigurður 
Guð-
munds-
son

danSari á hvíta tjaLd-
inu í beLgíu
„Það var frábær reynsla að taka þátt 
í myndinni, þetta var mikið kapp við 
náttúruna þar sem birtan og veðrið 
leika stóran þátt í myndinni.“ 
Halla Ólafsdóttir

Úr tónLiSt í heim-
iLdarmyndir
„Ég hef til að mynda talað við 
ráðamenn þjóðarinnar er sinna 
menntamálum og einnig hef ég rætt 
við Margréti Frímannsdóttur, fyrr-
verandi forstöðu-
mann 
á Litla-
Hrauni.“  
 
Sylvia 
Erla  
Melsted

19.800 kr.

DÚNMJÚKT 
TVENNUTILBOÐ
O&D dúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 
25.800 kr.

NATURE’S  
COMFORT
heilsurúm með  
classic botni og löppum

Nature’s Comfort:
• Svæðaskipt poka-

gormakerfi
• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn
• 320 gormar pr fm2

• Steyptar kantstyrkingar

Stærð cm. M/ Classic  Tilboðs-
 botni verð
80x200 86.900 65.175

90x200 92.900 69.675

100x200 99.900 74.925

120x200   119.900 89.925

140x200 138.900 104.175

160x200 149.900 112.425

180x200 164.900  123.675

TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart  
eða hvítt PU leður  

eða grátt áklæði á botni.

Aukahlutur á mynd:  
Helsinki höfuðgafl.

Heilsu- og  
hægindalag í yfirdýnu

Afgreiðslutími Rvk.
Mán. til fös. kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

Fyrir þínar
bestu stundir

Þú finnur nýja 
bæklinginn okkar 
á www.dorma.is
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NJARÐVÍK
Logi Gunnarsson

KR
Brynjar þór Björnsson

TINDASTÓLL
Helgi Rafn Viggósson

HAUKAR
Kristinn Marinósson

SNÆFELL
Gunnhildur 
Gunnarsdóttir GRINDAVÍK

Íris Sverrisdóttir

kki.is
SJÁUMST Á VELLINUM!

HAUKAR
Helena Sverrisdóttir



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

Ég er 32. í röð afkomenda 
Egils Skallagrímssonar í 
beinan legg. Fyrir nokkrum 

árum gaf ég út bókina Hetjur og 
hugarvíl um geðveiki í Íslend-
ingasögum. Ég gerði hlut Egils 
sem stærstan enda er hann með 
langflestar geðgreiningar allra í 
sögunum (drykkjusýki, geðhvörf, 
mótþróafrekjuröskun, þráhyggja, 
siðblinda o.fl.). Einhverju sinni 
var ég spurður í sjónvarpsviðtali 
hvar Egill væri staddur í nútím-
anum hefði hann lifað. Ég sagði 
að hann væri sennilega gildur 
Framsóknarbóndi í sveit á kafi í 
sjálfhverfri eiginhagsmunagæslu. 
Hann hefði í lifanda lífi stundað 
alls kyns fjármálabrask og m.a. 
komið peningunum sínum undan 
í öruggt skattaskjól að Mosfelli.

Þessi orð fóru illa í marga. 
Þekkt Framsóknarkona hringdi 
og átaldi mig fyrir að láta að því 
liggja að fjármálaspilling þrifist 
kringum Framsóknarflokkinn. 
Allir vissu að svo væri ekki. 
Afkomendur Egils höfðu líka 
samband og voru mér reiðir fyrir 
að orða kallinn við Framsókn. 
Hann hefði verið maður hins 
frjálsa framtaks bæði í drápum og 
fjármálavafstri svo að hann hefði 
örugglega verið í Sjálfstæðis-
flokknum.

Á dögunum dreymdi mig Egil 
afa minn. Hann stóð yfir mér 
þungbrýnn og reiður á svip og fór 
með þessa vísu:

Seint mun kvinnan Sigmundar
segja allt af létta,
farinn er ég úr Framsóknar-
flokknum eftir þetta.
Hann gekk snúðugt að dyr-

unum og sagði: „Nú er ég genginn 
í Sjálfstæðisflokkinn. Það er 
nefnilega allt annað að eiga fé í 
skattaskjóli að Mosfelli en á Tor-
tólaeyjum.“

Afi kemur í 
heimsókn

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Nýbökuð Brauð 
alla daga.
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