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Ef ég stoppa  
– stoppar allt

Anita Briem er búsett í 
Los Angeles þar sem hún 
lifir og hrærist í heimi 
stórleikara. Hún segir ólíkt 
fyrir konur og karla að 
eldast í bransanum og hafði 
áhyggjur af hvernig hlutverk 
hún fengi eftir barnsburð. 
➛30

Ef ég stoppa  
– stoppar allt

Berst fyrir 
embættinu ➛34

Litríkur fatastíll 
ráðherra ➛64

Óheiðarleiki  
á sumarkjól ➛24

fréttablaðið/Ernir



Veður

Í dag verða suðvestan 5 til 10 metrar 
á sekúndu og eitthvað mun rigna um 
allt land, en rigningin verður hvorki 
samfelld né í miklu magni. Hiti 4 til 8 
stig. sjá sÍðu 50

Sundahöfn yfirfull af nýjum bílum 

Á hafnarbakkanum  Mikill munur er að horfa yfir hafnarbakkann við Sundahöfn núna (neðri mynd), frá því sem var árið 2010 (efri mynd). Sala 
nýrra fólksbíla tók mikinn kipp í fyrra, þegar ríflega 14 þúsund nýir bílar seldust samanborið við um 9.500 árið áður. Þetta ár hefur farið vel af stað í 
bílasölu og voru 73 prósent fleiri bílar seldir á fyrstu tveimur mánuðum þessa árs en á sama tíma í fyrra. Fréttablaðið/gva

Landbúnaður Grafalvarleg staða 
er komin upp í sauðfjárrækt. Þrí-
gilt bóluefni sem bændur nota við 
að bólusetja fé fyrir sauðburð er 
ekki til í landinu. 

Hörgull er á ormalyfjum fyrir 
fullorðið fé og sýklalyf við slefu 
í lömbum svo gott sem uppurið. 
Charlotta Oddsdóttir, formaður 
Dýralæknafélags Íslands, segir 
stöðuna erfiða.

„Tribovax er þrígilt bóluefni sem 
sauðfjárbændur nota fyrir sauð-
burð við að bólusetja gemlinga. 
Það þarf að bólusetja tvisvar með 
tveggja vikna millibili og ef seinni 
skammturinn er ekki til er vinnan 
unnin fyrir gýg,“ segir Charlotta. 
„Þessi lyfjaskortur er svo sem ekki 
nýr af nálinni en kemur nú á mjög 
slæmum tíma,“ segir hún jafn-
framt. 

Stutt er í sauðburð hér á landi. Á 
hverju vori fæðast um 700 þúsund 
lömb og því í mörg horn að líta 
fyrir sauðfjárbændur, sem eru víð-
ast hvar orðnir uggandi yfir því að 
lyf verði ekki til staðar þegar sauð-
burður hefst af alvöru. 

Þórarinn Ingi Pétursson, for-
maður Landssambands sauðfjár-
bænda, hefur ekki síður áhyggjur 
af stöðunni. „Þetta er auðvitað 
skandall, að innflytjendur þessara 
lyfja skuli ekki átta sig á dagatalinu 
og að það sé að koma vor,“ segir 
Þórarinn Ingi. 

„Nú fer í hönd mikill annatími 
fyrir okkur sauðfjárbændur og þá 
skiptir gríðarlega miklu máli að í 
landinu skuli vera nauðsynleg lyf 
fyrir sauðburð.“ 

Charlotta segir Ísland einfald-
lega of lítið markaðssvæði fyrir 
markaðsleyfisskyld lyf og þetta 
ástand einskorðist ekki einungis 
við dýralyf. 

„Það væri best ef við værum 
á sama markaðssvæði og hin 
Norðurlöndin. Við erum of lítið 
markaðssvæði fyrir þessa stóru 
aðila úti í heimi og við því verður 
að bregðast. Markaðsleyfisskyld 
lyf hér á landi eru mun færri en 
annars staðar á Norðurlönd-
unum,“ segir hún. 

„Þetta er síðan einnig vanda-
mál með önnur lyf og hefur 
maður heyrt lækna einnig tala 
um skort á lyfjum á sumum 
sviðum og það er miður,“ segir 
Charlotta Oddsdóttir að lokum 
við Fréttablaðið.
sveinn@frettabladid.is

Sauðfjárbændur ósáttir 
við lyfjaskort í landinu
Nauðsynleg lyf fyrir sauðfé er ekki að finna í landinu, eða svo lítið til af þeim að 
það nægir ekki öllum. Sauðburður er á næsta leiti og mikilvægt að staðan lagist 
að mati sauðfjárbænda. Sjö hundruð þúsund lömb fæðast á hverju vori. 

Stutt er í sauðburð en nauðsynleg lyf ófáanleg. Fréttablaðið/Pjetur

Þessi lyfjaskortur er 
svo sem ekki nýr af 

nálinni en kemur nú á mjög 
slæmum tíma. 
Charlotta Odds-
dóttir, formaður 
dýralæknafélags 
íslands

Þetta er auðvitað 
skandall, að inn-

flytjendur þessara lyfja skuli 
ekki átta sig á 
dagatalinu. 
Þórarinn Ingi 
Pétursson, 
formaður LS

Betri ferð

- vita.is

fyrir betra verð

Verð frá:

14.900 kr. 
Á mann m.v. flugsæti aðra 
leið.

Vorið á 
Alicante 

valdar dagsetningar í 
apríl og maí.

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

stjórnsýsLa Ríkisstjórnin ákvað í 
gær að veita fjórum sveitarfélögum 
á Austurlandi fjárstyrki, til að mæta 
útgjöldum vegna flóða og óveðurs 
í lok síðasta árs. Þar að auki fá þrjár 
ríkisstofnanir styrk af sömu ástæðu 
og einnig vegna afleiðinga Skaftár-
hlaups. Styrkirnir nema samtals tæp-
lega 320 milljónum króna.

„Ljóst er að fjárhagslegt tjón sveit-
arfélaga var þó nokkurt og erfitt fyrir 
þau að takast á við það án stuðnings,“ 
segir Sigurður Ingi Jóhannsson for-
sætisráðherra.

Þau sveitarfélög sem fá styrk eru 
Fjarðabyggð sem fær rúmar 43 millj-
ónir króna, Breiðdalshreppur fær 14 
milljónir, Borgarfjörður eystri fær 1,5 
milljónir og Djúpavogshreppur fær 
1,7 milljónir. – þv

Ríkið styrkir 
sveitarfélög á 
Austurlandi

sakamáL Embætti héraðssaksókn-
ara var um langa hríð með aðgerðir 
í undirbúningi vegna stórfelldra 
brota tveggja verktaka á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Níu manns voru handteknir 
í  umfangsmiklum aðgerðum 
héraðssaksóknara og lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu og 
Vesturlandi á þriðjudag vegna 
málsins. Farið var fram á gæslu-
varðhald yfir sex hinna handteknu 
og féllst héraðsdómur á kröfuna 
yfir fimm þeirra.

Ákveðið var að kalla til man-
salsteymi lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu til að taka þátt í 
aðgerðum og kanna hvort um man-
sal gæti verið að ræða.

„Það var vitað eitt og annað áður 
en farið var af stað. Það sem var 
vitað gaf tilefni til þess að kalla þá 
til og þær aðgerðir voru ekki hluti 
af aðgerðum okkar sem varða brot 
á skattalögum og bókhaldsbrot. 
Síðan er spurning um fjárdrátt, 
peningaþvætti og skjalafals. Rann-
sókn á eftir að leiða í ljós hversu 
mörg brot hafa verið framin,“ segir 
Ólafur Þór Hauksson héraðssak-
sóknari.

Ólafur segir of snemmt að setja 
fram kenningar um skipulagða 
glæpastarfsemi. „Það er ekki rétt að 
vera með fullyrðingar á þessu stigi 
og of snemmt að setja fram slíkar 
kenningar.“

Ólafur segir aðgerðir lögreglunn-
ar hafa verið gerðar á sama tíma. 
„Þetta var stóraðgerð, fjörutíu lög-
reglumenn tóku þátt í henni auk 
sérfræðinga skattrannsóknarstjóra 
og sérfræðinga í mansali. – kbg

Undirbúið í 
langan tíma

Þetta var stóraðgerð. 
40 lögreglumenn 

tóku þátt í henni.
Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari
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ÁRA Húsasmiðjan fagnar
60 ára afmæli
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Ókeypis ís í Skútuvogi
kl. 13-16 laugardag

Broil King Monarch 320
8.8Kw- 3 Ryðfrír "Dual Tube" brennarar, 
grill grind úr pottjárni,              
3000603

55.900kr
69.900

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

42%
afsláttur

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

10 flottar rósir

1.999kr
3.490 kr

BLÓMAVALS

39%
afsláttur

VORIÐ ER 
KOMIÐ

1.499kr
2.490 kr

Sýpris

Gasgrill Outback
Outback gasgrill, 
2ja brennara. með hliðaborði.Grillflötur: 
50x36 cm með tvískiptum brennara
3000225

19.120kr
23.900

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

GRILL
MIKIÐ ÚRVAL!

39.990kr

15.900kr

Gasgrill
Weber Q1200, meðfærilegt gasgrill, 
frábært heima eða í ferðalagið. , 
Grillflötur: 32 x 42 cm, ryðfrír brennari 
2,64 kW/h. Vagn seldur sér.
3000376

AUTHOR BELLO 16”
Reiðhjól 16” ál 6061 grind. 
Tektro bremsur 855. 16”x1,50 dekk. 
3901304

AUTHOR ENERGY 20”
Reiðhjól 20” Eneergy 10”Hi-ten grind. 
6 gira Shimano Revoshift skipting, 
3901310/11

37.900kr34.900kr

EVRÓPSKT GÆÐAMERKI
REIÐHJÓL FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA 
MIKIÐ ÚRVAL FRÁBÆRT VERÐ!

Áltrappa
3 þrepa, 150 kg
5078885

3.937kr
5.249 kr

25%
afsláttur

af öllum
Jumbo, 3-8 þrepa

áltröppum
5078885-5078894

Verð frá

Hekkklippur
22 cm
5084742

2.759kr
3.679 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

25%
afsláttur

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Gasgrill Weber Q1200, án vagns

Vagn fyrir Weber Q1200

Rafmagnshekkklippa
450W, 50 cm blað, 
klippir allt að 18 mm
5083686

14.995kr



Tölur vikunnar 10.04.2016 – 16.04.2016

 sinnum
 kaupa konur sér föt og fylgihluti 

á ári, en karlar 12,8 sinnum.

landsmanna 
eru fylgjandi lögleiðingu kanna-

bisefna, samkvæmt könnun MMr.

flugfélög  
munu fljúga 
til Íslands á 

þessu ári.

4 konur  
eru í 20 manna 
stjórn Samtaka 
atvinnulífsins.

2,5% hagvexti  
spáir AGS á Íslandi  
á næstu árum.

222. sæti  
skipar Háskóli 
Íslands á lista Times 
Higher Education 
yfir bestu háskóla 
heims.

Kristín Ástgeirsdóttir 
framkvæmdastýra Jafnréttisstofu 
sagði það dapurlega ásýnd að 
konur væru einungis fimmtungur 
nýrrar stjórnar 
Samtaka 
atvinnulífsins. 
Samtökin væru 
mjög valda-
mikið afl í 
samfélaginu og 
greinilegt væri að 
karlar gæfu ekki svo glatt eftir.

Tryggvi Gunnarsson 
umboðsmaður Alþingis 
sagði á fundi með stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefnd, að brotalöm væri 
á siðareglum ráðherra og að það 
væri Alþingis að ganga eftir því að 
þær yrðu lagaðar. 
Hann ætlar ekki 
að hafa frum-
kvæði að því 
að kanna hæfi 
fyrrverandi 
forsætisráðherra 
og tengsl hans við 
aflandsfélag nema verulega mikið 
nýtt komi í ljós í máli hans.

Sveinn Allan Morthens 
forstöðumaður gistiskýlis 
vill að utangarðsmenn borgi lítil-
ræði fyrir matinn og gistinguna 
sem hingað til hefur verið ókeypis. 
Þannig geti þeir haldið meiri reisn. 
Hann segir þjónustuna við utan-
garðsmenn almennt 
góða en ekki 
nægilega mark-
vissa. Valdefling 
sé ekki fólgin 
í því að setja 
menn í bómull 
og tryggja að 
þeir verði ekki fyrir 
hnjaski í sinni neyslu.

Þrjú í fréttum 
Kynjahlutfall, 
siðareglur og 
utangarðsmenn

xxx

14 tonn 
vegur ný ofur-
tölva í húsnæði 
Veðurstofunnar.

 25,3 23%       25 

HeilbrigðisMál Aðgerðir sem fyrir-
byggja krabbamein í brjóstvef eru 
flokkaðar af Sjúkratryggingum 
Íslands sem lýtaaðgerðir og fást ekki 
niðurgreiddar. Talið er að einstak-
lingar með BRCA-stökkbreytingu 
séu með um 80% líkur á að fá brjósta-
krabbamein. Sérhæfð brjóstamiðstöð 
Kristjáns Skúla Ásgeirssonar brjósta-
skurðlæknis býður upp á fyrirbyggj-
andi aðgerðir en þjónusta þar er ekki 
niðurgreidd af Sjúkratryggingum 
Íslands. Umsækjendur fá höfnun á 
grunni þess að ekki sé heimild fyrir 
niðurgreiðslu í reglugerð um lýta-
lækningar. Leikkonan Angelina Jolie 
vakti athygli á BRCA-stökkbreytingu 
þegar hún gekkst undir fyrirbyggj-
andi brjóstnám árið 2013.

Inga Lillý Brynjólfsdóttir, formaður 
BRAKKA, samtaka BRCA-arfbera á 
Íslandi, segir að í flestum tilfellum fari 
konur í fyrirbyggjandi aðgerðir. Eftir 
að Kristján Skúli stofnaði brjóstamið-
stöð í Klíníkinni í Ármúla fékk hún 
símtal frá Landspítalanum og henni 
var boðið að koma í aðgerð. Hún hafi 
þó þekkt Kristján og treyst honum 
sem lækni og ákveðið að fara til hans. 
„Í raun er fremsti sérfræðingur lands-
ins ekki starfandi á Landspítalanum. 
Ef konur vilja fara til hans þurfa þær 
að borga fullt verð.“

Inga Lillý segir konu úr samtök-
unum hafa óskað eftir greiðsluþátt-
töku frá Sjúkratryggingum Íslands 
fyrir aðgerð hjá Kristjáni. Svarið 
hafi verið svohljóðandi að ekki væri 
heimild í reglugerð um lýtalækningar 
til að greiða slíkar aðgerðir. „Krefjist 
þjónustan innlagnar á sjúkrahús skal 
sjúkrahúsið þó ákveða hvort veita 
skuli undanþágu,“ segir í reglugerð-
inni. Ýmsar aðgerðir sem flokkaðar 

eru til lýtalækninga eru þó niður-
greiddar, til dæmis brjóstaminnkun 
vegna ofvaxtar.

Inga Lillý segir fyrirbyggjandi 
aðgerðir settar undir vitlausan hatt. 
Ekki sé um lýtalækningar að ræða 
heldur leiðréttingu á erfðagalla. 
„Greiðslan virðist fylgja húsinu sem 
aðgerðin fer fram í, ekki þeim sem 
ber genið. Þetta er stórundarlegt 
vegna þess að þó að þetta kosti ein-
hvern pening er verið að spara ríkinu 
margar milljónir í krabbameins-
meðferð. Í mínu tilfelli var sagt að 
um 75-80% líkur væru á að ég fengi 
brjóstakrabbamein,“ segir Inga Lillý.

Sigríður Snæbjörnsdóttur, fram-
kvæmdastjóri á Klíníkinni Ármúla, 
segir að ekki séu til heildstæðir samn-
ingar um aðgerðir á BRCA-konum 
nema að litlum hluta. „Aðgerðir 
sem gerðar eru utan stofnana, eins 
og til dæmis Landspítalans, þurfa 
að byggja á samningum við Sjúkra-
tryggingar til þess að aðgerð sjúk-
lings sé niðurgreidd. Víða erlendis eru 
gerðar aðgerðir á BRCA-konum utan 
stofnana en ekki hefur náðst samn-
ingur um það hérlendis, þrátt fyrir 
að umræður hafi staðið um nokkurt 
skeið,“ segir Sigríður. – hh

Lífsnauðsynleg viðbrögð eru  
flokkuð sem lýtaaðgerðir
Leiti konur ekki á Landspítala fá þær brjóstnám ekki niðurgreitt. Formaður samtaka BRCA-arfbera segir 
ekki um lýtaaðgerð að ræða heldur leiðréttingu á erfðagalla. Aðgerðirnar eru niðurgreiddar víða erlendis. 

Fyrirbyggjandi skurðaðgerð getur minnkað líkur á brjóstakrabbameini um 97%. 
Nordicphotos/Getty

Staðreyndir um BRCA

l Um 5% til 10% brjóstakrabba-
meina eru ættgeng og því veldur 
stökkbreytt gen sem erfist frá for-
eldri til barns.
l Fyrirbyggjandi skurðaðgerð getur 
minnkað líkur á brjóstakrabba-
meini um 97%.
l Konur með BRCA-stökkbreytingu 

geta minnkað líkurnar á brjósta-
krabbameini um 50% ef þær láta 
fjarlægja eggjastokkana á barn-
eignaraldri.
l Samkvæmt erfðagreiningardeild 
LSH hafa rúmlega 260 konur verið 
greindar með breytingu í BRCA2.

Greiðslan virðist 
fylgja húsinu sem 

aðgerðin fer fram í, ekki 
þeim sem ber genið.

Inga Lillý Brynjólfs-
dóttir formaður 
Brakka 

HeilbrigðisMál Verði meðferð 
vegna þunglyndis og kvíða ekki 
bætt getur það haft alvarlegar efna-
hagslegar afleiðingar á heimsvísu. 
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar-
innar, WHO, um afleiðingar þess að 
taka ekki andleg veikindi alvarlega.

Þeim sem glíma við andleg veik-
indi hefur fjölgað verulega á undan-
förnum árum. Árið 1990 voru þeir 
416 milljónir en árið 2013 var fjöld-
inn 615 milljónir.

Í viðtali við breska blaðið The 
Guardian er haft eftir aðalfram-
kvæmdastjóra WHO, Margaret 
Chan, að sjá verði til þess að allir 
karlar, konur og börn fái aðgengi 
að heilbrigðisþjónustu vegna and-
legra veikinda.

Nær tíu prósent jarðarbúa glíma 
við andleg veikindi. Reiknað hefur 
verið út að tólf milljarðar vinnudaga 
tapist á hverju ári fram til ársins 
2030 verði ekki brugðist við.

Höfundar skýrslunnar, sem birt 
er í Lancet Psychiatry, hafa reiknað 

út að fyrir hvern dollara sem varið 
er í betri meðferð við þunglyndi og 
kvíða fáist fjórir dollarar til baka 
þar sem batinn verði skjótari og 
viðkomandi komist fyrr til starfa. 
Rannsóknin er meðal annars byggð 
á kostnaði vegna heilbrigðismála í 
36 löndum. Skýrsluhöfundar leggja 

áherslu á að þótt vandamálið sé 
ekki alls staðar jafnmikið þurfi öll 
lönd að gefa því gaum.

Skýrslan var birt fyrir fund 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Wash-
ington núna um helgina. Meðal 
fundarefna á dagskrá er hvernig 
bæta má andlega heilsu. – ibs

12 milljarðar vinnudaga tapast

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir að séu andleg veikindi ekki tekin alvarlega 
muni það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar. Nordicphotos/Getty
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Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is

Landsliðið er á fullu að undirbúa sig fyrir EM og þú átt möguleika á að fara þangað 
með þeim. Komdu og reynsluaktu nýjum Hyundai og þá ferðu í pott og gætir unnið 
sannkallaða þjóðhátíðarferð með öllu á leik Íslands og Ungverjalands í Marseille þann 
18. júní. Þann 31. maí verða dregnir út tveir vinningshafar sem hljóta hvor um sig ferð 
fyrir tvo til Marseille. Innifalið er flug, gisting, miðar á leikinn og ferðir með fararstjórn 
til og frá leikvanginum.

Aktu Hyundai til sigurs!
Þú gætir unnið VIP ferð á EM

Hyundai i20. Bensín 1,1 lítrar, 75 hestöfl, eldsneytisnotkun 3,6 l/100 km*. Fleiri vélastærðir í boði. 
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Hyundai er einn af aðalstyrktaraðilum UEFA EURO 2016
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OPIÐ Í DAG 
LAUGARDAG, KL. 11-15  
ÁFRAM SAMA LÁGA VERÐIÐ Í SÓLINA 
FLUG, GISTING, ÍSL.FARARSTJÓRN OG TASKA

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

SUMARFRÍ VERÐ FRÁ 59.900 KR.  

Aðalfundur 
DC 3 Þristavinafélagsins verður haldinn 

þriðjudaginn 3. maí 2016 kl. 17:30 í 
Víkingasal Hótel Natura í Reykjavík. 

Venjuleg aðalfundarstörf. 
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stjórnin

 
 

 

Aðalfundur 
Vinnuvistfræðifélagsins

Verður haldinn þriðjudaginn 19. apríl n.k. í
húsakynnum VÍS, Ármúla 3, 108 Reykjavík frá 

kl.17:00-18:30 

Sagt verður frá öruggara vinnuumhverfi með rafrænni 
atvikaskráningu og breytingum á vinnuaðstöðu 

starfsmanna VÍS, en þar var lögð rík áhersla líðan 
starfsmanna og viðskiptavina.

 

Í framhaldi af kynningunni verður aðalfundur Vinnís 
haldinn. Boðið verður uppá léttar veitingar. Skráning 

á Facebook Vinnís

Allir áhugasamir velkomnir

Sjáum ykkur á aðalfundi Vinnís

 

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

NÝTT OG BETRA APP
Smelltu þér á Fréttablaðsappið og 
lestu blaðið í símanum 
eða spjaldtölvunni 
hvar og hvenær sem er.

Bandaríkin Forkosningarnar í New 
York á þriðjudaginn gætu skipt sköp-
um í kosningabaráttu Demókrata-
flokksins, þar sem nú sígur á seinni 
hluta hennar.

Þau Hillary Clinton og Bernie 
Sanders þóttu óvenju hranaleg og 
óvægin í kappræðum á fimmtudags-
kvöldið. Sanders var gagnrýndur 
fyrir að vera of reiður en Clinton 
þótti ekki síður harðsnúin í gagnrýni 
sinni á Sanders.

Sanders sagðist meðal annars ekki 
efast um að Clinton væri hæf til þess 
að gegna embætti forseta Banda-
ríkjanna. Hins vegar efaðist hann um 
dómgreind hennar og tíndi til ýmsar 
umdeildar ákvarðanir hennar.

Sanders krafðist meðal annars 
svara frá Clinton um hernað Ísraela á 
Gasasvæðinu árið 2014. Hann sagðist 
sjálfur styðja Ísraelsríki af heilum hug 
en vera engu að síður þeirrar skoð-
unar að Ísraelar hefðu beitt óhóflega 
miklu ofbeldi, og spurði beint hvort 
Clinton væri sömu skoðunar.

Hún kom sér hjá því að svara 
þeirri spurningu beint, en sagðist 
ætla að halda ótrauð áfram að vinna 
að lausn á deilu Ísraela og Palestínu-
manna yrði hún forseti.

Enn eiga demókratar eftir að 
halda forkosningar í tuttugu ríkjum 
Bandaríkjanna, en repúblikanar í 
sextán.

Mestu munar þar um New York, 
þar sem gengið verður til atkvæða 
á þriðjudaginn kemur, og Kaliforníu 
þar sem kosið verður 7. júní. Þann 
dag verða síðustu forkosningar 
flokkanna tveggja, og alls ekki víst 
að úrslitin ráðist fyrr en þá – eða 
jafnvel ekki fyrr en á landsþingum 
flokkanna í júlí.

Sanders hefur unnið sjö af síðustu 
átta forkosningum, en virðist eiga 
þungan róður fram undan sam-
kvæmt skoðanakönnunum.

Fyrirfram virðist Sanders eiga litla 
möguleika gegn Clinton í New York 
á þriðjudaginn. Clinton mælist þar 
með vel yfir 50 prósenta stuðning 

en Sanders með um og innan við 
fjörutíu prósent.

Af repúblikönum er það að frétta 
að Donald Trump mjakast áfram 
nær sigrinum, þótt enn vanti tölu-
vert upp á að hann sé búinn að 
tryggja sér meirihluta á landsþing-
inu. gudsteinn@frettabladid.is

Baráttan milli Clinton 
og Sanders harðnar
Nú fer að síga á seinni hluta forkosningatímabilsins í Bandaríkjunum. Bernie 
Sanders hefur verið á mikilli siglingu undanfarið en á þungan róður eftir. Næst 
er kosið í New York á þriðjudaginn. Demókratar eiga eftir að kjósa í 20 ríkjum.

Harðasti skjálfti í fimm ár 

2.383
er fjöldi þeirra fulltrúa á 
landsþingi demókrata sem 
þarf til að ná kjöri sem for-
setaefni flokksins. Enn á eftir 
að kjósa um 1.959 þeirra. 
Clinton þarf að tryggja sér 
stuðning 607 þeirra til að ná 
meirihluta en Sanders vantar 
1.265.

Hús datt  Harður jarðskjálfti reið yfir suðvesturhluta Japans í gær, skammt frá borginni Kumamoto á eyjunni 
Kyushu. Verulegt tjón varð, meðal annars í bænum Mashiki þar sem þessi mynd er tekin. Skjálftinn mældist 7,1 
stig og er sá harðasti frá árinu 2011 þegar skjálfti af stærðinni 9 varð í norðausturhluta landsins. Fréttablaðið/EPa
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Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær, Smáralind, 
Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri.

ATH! Allt vöruúrval fæst í Kringlunni, minna úrval í öðrum verslunum.

Finndu okkur á

Samfestingur
2.950

Bolur
1.570

Buxur
2.650

VORIÐ ER KOMIÐ Í F&F



orkumál Hefðu áform um bygg
ingu álvera í Helguvík og á Bakka 
gengið eftir hefði það útheimt tæp
lega þúsund megavött af orku, en 
orkuþörf tveggja kísilvera sem eru 
að taka þar til starfa á næstu miss
erum er aðeins tíundi hluti þess 
sem rekstur álveranna tveggja hefði 
útheimt.

Þetta kom fram í máli Harðar 
Arnarsonar, forstjóra Landsvirkj
unar, á ársfundi fyrirtækisins á 
fimmtudag, sem gerði grein fyrir 
rekstri fyrirtækisins og þeim 
breytingum sem eru staðreynd í 
viðskiptaumhverfi fyrirtækisins.

Þar vísaði hann til áforma um 
uppbyggingu orkufreks iðnaðar í 
Helguvík og á Bakka sem hefur um 
árabil verið á teikniborðinu. Í stað 
álveranna hafa komið kísilver PCC 
á Bakka þar sem aflþörfin er 58 
megavött (MW) fyrir fyrsta áfanga 
og hins vegar kísilvers United Sili
con með aflþörf upp á 35 MW. Þetta 
eru tveir nýjustu viðskiptavinir 
Landsvirkjunar sem hefja rekstur á 
þessu og næsta ári.

Hörður lýsti því að eftirspurn 
eftir raforku fyrirtækisins væri 
meiri en hægt er að anna – og það 
eru ekki aðeins stóriðjufyrirtæki 
sem berja að dyrum. Það eru gagna
ver sem hafa tekið til sín 30 MW frá 
árinu 2012 til dagsins í dag. Það er 
líka grænn iðnaður, aukin notkun 
rafmagns á almennum markaði, í 
ferðaþjónustu og rafvæðing í sjávar
útvegi. Orkuskipti í samgöngum, 
nefndi hann einnig.

Þeirri spurningu var beint til 
Harðar á fundinum hvaða skila
boð stjórnendur Landsvirkjunar 
hefðu tekið til sín úr nýrri skoðana
könnun sem Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands gerði fyrir verkefn
isstjórn rammaáætlunar, og sýndi 
að sextíu pró sent lands manna væru 
and víg því að virkja til að auka stór
iðju á Íslandi en aðeins fimmtán 
pró sent væru því fylgj and i.

Hörður sagði að niðurstaðan 
„mótaðist kannski af góðu efna

hagsástandi“ en það væri áhugavert 
að í sömu könnun hefði komið fram 
að 75 prósent svarenda væru því 
fylgjandi að virkja fyrir fjölbreyttan 
iðnað, sem mikil eftirspurn væri 
eftir, og rúmlega 80 prósent fylgj
andi því að virkja fyrir orkuskipti.

„Þannig að það fer mjög mikið 
eftir því í hvað orkan er notuð hver 
stuðningurinn er, og ég held að það 
sé hlutur sem við þurfum að taka 
tillit til,“ sagði Hörður í svari sínu.
svavar@frettabladid.is

Álverin hefðu 
tekið 90% 
meiri orku
Álver í Helguvík og á Bakka hefðu útheimt mun 
meiri orku en kísilverin sem eiga að rísa munu fá. 

Aflstöð Kárahnjúkavirkjunar í Fljótsdal var komin í fullan rekstur árið 2007 – 
uppsett afl er 690 MW. FréttAblAðið/GVA 

Þyrfti Kárahnjúka 
og Neðri-Þjórsá til að 
brúa bilið

Sé orkunotkun álveranna tveggja 
sem byggja átti í Helguvík og á 
Bakka við Húsavík sett í sam-
hengi við kísilverin sem þar rísa 
þá munar um 900 MW á orkuþörf 
þeirra.

l Uppsett afl Kárahnjúkavirkj-
unar er 690 MW.
l Uppsett afl þriggja virkjana í 
neðri hluta Þjórsár – Hvamms-
virkjunar, Holtavirkjunar og 
Urriðafossvirkjunar – sem að 
óbreyttu verða í nýtingarflokki 
rammaáætlunar þegar hún verður 
samþykkt, er 220 MW.

Þannig að það fer 
mjög mikið eftir því 

í hvað orkan er notuð hver 
stuðningurinn er, og ég held 
að það sé hlutur sem við 
þurfum að taka 
tillit til.

Hörður Arnarson,  
forstjóri  
Landsvirkjunar

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  SÍMI 510 1700  |  WWW.VR.IS

Rannsóknir sýna að fjölbreytileiki hefur góð áhrif á rekstur fyrirtækja,
eykur starfsánægju og getur veitt samkeppnisforskot.

8:30 Skráning og morgunverður
9:00 Fundur settur
 Hvers vegna fjölbreytni?
  Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður VR
 Fjölbreytileiki á vinnumarkaði
  Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands
 Fjölmenning til framfara
  Bára Mjöll Ágústsdóttir, forstöðumaður mannauðsdeildar Samskipa
 Er fjölbreytni forréttindi?
  Hlíf Böðvarsdóttir, fræðslustjóri Securitas
 Hvað hefur íslenskur vinnumarkaður kennt okkur?
  Reynslusögur starfsmanna IKEA
 Hvað geta forstjórar gert?
  Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís

Fundarstjóri er Ingrid Kuhlman, framkvæmdastjóri Þekkingarmiðlunar.

Skráning á vr.is eða í síma 510 1700.

Eru allir eins
í þínu fyrirtæki?

Morgunverðarfundur
um fjölbreytni og rekstur fyrirtækja,
þriðjudaginn 19. apríl kl. 9:00–11:00
á Grand Hótel Reykjavík
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Ný Opel Astra. 
Meira en þú átt að venjast.

Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16 

Verið velkomin í reynsluakstur. 

Sigurvegari frumsýndur milli kl. 12 og 16

OPEL
BÍLL ÁRSINS
FRUMSÝNDUR
Í DAG!

Kynntu þér Opel fjölskylduna á benni.is | opel.is
OPEL Á ÍSLANDI

Opel hefur varla haft undan að taka við verðlaunum 
og viðurkenningum, frá bílasérfræðinum jafnt sem 
neytendum, fyrir Opel Astra. Þar ber fyrst að nefna
titilinn Bíll ársins 2016 í Evrópu.

Þessi margfaldi sigurvegari verður frumsýndur í Opel 
salnum, Tangarhöfða 8, Reykjavík og í sal Bílabúðar
Benna, Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, í dag
laugardaginn 16. apríl, á milli kl. 12 og 16.

Íþróttamaður ársins, Eygló Ósk Gústafsdóttir,
mun afhjúpa bíl ársins hjá Bílabúð Benna
í Reykjavík.



StjórnSýSla Öryrkjabandalag 
Íslands (ÖBÍ) tekur ekki þátt í vinnu 
við gerð nýs frumvarps um endur-
skoðun almannatryggingakerfisins 
þrátt fyrir boð ráðherra þar um. 
„Það hvarflar ekki að okkur að 
taka þátt í frumvarpsvinnu sem við 
getum ekki skrifað undir mannrétt-
inda vegna. Við getum ekki boðið 
fólki upp á svona kerfi,“ segir Ellen 
Calmon, formaður ÖBÍ.

Meirihluti nefndar um endur-
skoðun almannatryggingakerfisins 
skilaði skýrslu sinni til Eyglóar 
Harðardóttur, félags- og húsnæðis-
málaráðherra, 1. mars síðastliðinn. 
Fulltrúar minnihlutans og ÖBÍ skil-
uðu séráliti.

Ellen segir vinnu hafna við gerð 
frumvarps sem byggi á niðurstöð-
um meirihlutans og ÖBÍ hafi verið 
boðið að taka þátt. „Við eigum að 
sitja þarna með sama fólkinu og 
við höfum setið með í nefnd í tvö 
og hálft ár.“ Allan þann tíma hafi 
ÖBÍ ekki komið neinni af sínum til-
lögum fram þrátt fyrir að hafa lagt 
til ítarlega skýrslu þar um. Skýrslan 
ber heitið „Virkt samfélag“ og var 
kynnt fyrir um ári en þar koma fram 
helstu breytingar sem gera þyrfti á 
almannatryggingakerfinu samhliða 
því að horfið yrði frá örorkumats-
kerfi yfir í kerfi sem byggði á starfs-
getumati.

„Nú á sama fólk og sat í nefnd-
inni að skrifa frumvarpið, nema 
nú er stjórnarandstöðunni ekki 
boðið að taka þátt,“ segir Ellen. ÖBÍ 

er boðið upp á að sitja í hópi sem 
lokað hafi eyrunum fyrir tillögum 
samtakanna í tvö og hálft ár. Þeim 
hjá ÖBÍ misbjóði að ekkert mark 
hafi verið tekið á faglega unnum 
tillögum heildarsamtaka fatlaðs 
fólks og örorkulífeyrisþega, með 41 
aðildarfélag og 30 þúsund manns 
undir. „Þetta er sýndarsamráð. 
Það er ekki hægt að sjá eða finna 
á félagsmálaráðherra að hún hafi 
nokkurn tímann ætlað að hlusta á 
okkar tillögur.“

ÖBÍ gerir fjölda athugasemda við 
tillögur meirihlutans. Þar á meðal 
eru gagnrýndar auknar skerðingar 
á þann hóp fólks sem hafi minnsta 
starfsgetu. „Við getum ekki sætt 
okkur við að festa eigi fátækasta 
fólkið í fátæktargildru og ekki veita 
því neina möguleika á að afla sér 
aukatekna.“

Þá verði, samkvæmt tillögum 

meirihluta nefndarinnar, ekkert 
þak sett á þær tekjur sem fólk með 
50 prósenta starfsgetumat megi 
vinna sér inn. „Þú getur verið með 
800 þúsund krónur á mánuði og 
færð samt borguð 50 prósent frá 
Tryggingastofnun. Þetta er algjör-
lega galin hugmynd,“ segir Ellen. Í 
fyrsta lagi eigi almannatryggingar 
ekki að þurfa að greiða til fólks með 
rífandi tekjur og í öðru lagi sé vand-
séð hvernig haga eigi eftirliti með 
þessum málum. „Það er algjörlega 
órætt.“ olikr@frettabladid.is

Kæra sig ekki um meira sýndarsamráð
ÖBÍ er misboðið vegna þess hve lítið mark hefur verið tekið á innleggi bandalagsins við endurskoðun almannatryggingakerfisins. 
Nýtt kerfi festi fátækasta hópinn í fátæktargildru. Afþakka þátttöku í gerð frumvarps sem byggir á niðurstöðu meirihluta nefndarinnar.

Óttast fjölgun bótaþega

Núna er kerfið þannig að þeir sem ekki geta unnið fulla vinnu sökum skertrar starfsgetu geta sótt um örorkulífeyri hjá 
Tryggingastofnun. FréTTablaðið/PjeTur

Þetta er sýndar
samráð. Það er ekki 

hægt að sjá eða finna á 
félagsmálaráðherra að hún 
hafi nokkurn tímann ætlað 
að hlusta á 
okkar tillögur.

Ellen Calmon, 
formaður Öryrkja
bandalags Íslands

Kallað er eftir fleiri þrepum en 
tveimur í starfsgetumati í um
sögnum bæði Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar 
við skýrslu nefndar um endurskoð
un almannatryggingakerfisins. Án 
viðbótarþreps sé viðbúið að fjölgi 
í þeim hópi sem óski eftir fjárhags
aðstoð frá sínu sveitarfélagi, enda 
liggi fyrir að framboð og aðgengi að 

hlutastörfum sé misjafnt. Kallað er 
eftir að áhrif nýs starfsgetumats á 
fjárhag og stjórnsýslu sveitarfélaga 
verði greind með formlegum hætti. 
„Óeðlilegt er að annað stjórnsýslu
stigið skerði einstaklingsbundin 
réttindi til þess eins að auka útgjöld 
hins stjórnsýslustigsins,“ segir í um
sögnum bæði sveitarfélaganna og 
borgarinnar.

Landsbankinn.is

Arðgreiðslur Landsbankans í milljörðum króna.

Landsbankinn 
greiðir arð til 
samfélagsins

og greiðir á fjórum árum
samtals 82 milljarða í arð,

þar af rúmlega 98% til ríkissjóðs.

2013 2014 2015 2016

10 20 24 28,5
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Volvo XC90 T8 býður upp á samsetningu af afli, eyðslu og losun sem ekki hefur verið í boði áður. Aflið er geysimikið eða 407 hestöfl og fæst með rafmótor og bensínvél. Hröðunin er 5,6 sekúndur  
frá 0-100 km/klst og togið er 640 Nm. Eldsneytiseyðsla T8 tvinnvélarinnar í blönduðum akstri er aðeins 2,1 l/100 km og CO2 losunin er einungis 49 g/km. Frá því að Volvo XC90 var frumsýndur hefur 
hann fengið yfir 100 verðlaun um heim allan, þar á meðal titilinn bíll ársins 2016 á Íslandi. Volvo XC90 er fjórhjóladrifinn, 7 manna lúxusjeppi með mikla veghæð eða 23,7 cm undir lægsta punkt. Hann býr 
jafnframt yfir fullkomnasta öryggis-staðalbúnaðinum á markaðnum. Það kemur því ekki á óvart að hann var valinn öruggasti jeppinn í sínum flokki árið 2015 af umferðar- og öryggisstofnuninni Euro NCAP.  
Komdu í Brimborg og reynsluaktu bíl ársins 2016 á Íslandi. Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR VOLVO XC90 T8
Við kynnum Volvo XC90 með  

T8 tvinnvél sem er 407 hestöfl  
en eyðir einungis 2,1 l/100 km. 

Verð frá 12.690.000 kr.

Komdu í Brimborg 
Reynsluaktu bíl ársins 2016

Vertu í fararbroddi  
með framúrskarandi öryggi,  

umhverfisvitund og sparneytni.

MADE BY SWEDEN 
VOLVOCARS.IS     

Volvo_XC90_T8_ongoing_5x38_20160322_END.indd   1 6.4.2016   14:36:54



Efnahagsmál Íslensk heimili hafi 
notið góðs af lækkun á verði á hrá-
olíu. Ef olíuverð hækkar á ný mun 
bensínverð hækka og verðbólga 
einnig sem myndi hafa áhrif á hús-
næðislán. Þetta segir Erna Björg 
Sverrisdóttir, sérfræðingur hjá grein-
ingardeild Arion banka.

Olíuverð varð í vikunni það hæsta 
sem það hefur verið á árinu eftir að 
hafa farið stiglækkandi frá því í ágúst 
2014. Í mars sögðu forsvarsmenn 
Alþjóðaorkumálastofnunarinnar 
að vísbendingar væru um að hrá-
vöruverð á olíu væri að verða stöð-
ugt á ný og kæmi jafnvel til með að 
hækka.

Allir helstu hagsmunaaðilar í olíu-
framleiðslu funda saman á sunnu-
daginn. Miklar væntingar eru gerðar 
til fundarins þar sem ræddur verður 
möguleikinn á samstilltu átaki til að 
sporna gegn offramboði. Það gæti 
komið til með að hækka olíuverð 
á ný.

Erna Björg segir að olíuverð hafi 
bæði bein og óbein áhrif á íslensk 
heimili. „Hið almenna íslenska 
heimili hefur notið góðs af lækkun-
um. En ef einhverjir hafa hag af því 
að olíuverð sé hærra þá getur þetta 
haft neikvæð áhrif á þá,“ segir hún. 

„Beinu áhrifin á íslensk heimili 
eru í gegnum rekstur bifreiða. 
Greiningardeildin fjallaði um það 
í febrúar að rekstur bifreiða teljist 
ellefu prósent af neyslu heimila og 
áætlar að af þessu sé helmingurinn 
bensínverð. Áætla má þá að heim-
ilin hafi sparað sjö milljarða króna í 
fyrra á olíuverðlækkun,“ segir Erna.

„Það má líka gera ráð fyrir því að 
olíuverðslækkun, lækkun á hrávöru 
og styrking krónunnar hafi gefið 
fyrirtækjum landsins ákveðið svig-
rúm til að takast á við launahækk-
anir. Þetta hefur haldið aftur af 
verðbólguþrýstingi sem hefur áhrif 
á heimilin í gegnum verðtryggð lán. 
Mörg heimili eru með slík lán. Ef 
olíuverð stendur í stað eða hækkar 
gæti því verðbólga stigið upp á við 
sem hefur áhrif á húsnæðislán,“ segir 
Erna. „Bensínverð er nú þegar aðeins 
farið að þokast upp.“

Hún telur að olíuverð í fram-
tíðinni velti mikið á fundinum á 

sunnudaginn. „Ég gæti trúað því að 
ef ekki verður komist að samkomu-
lagi muni olíuverð eitthvað lækka í 
kjölfarið,“ segir Erna Björg Sverris-
dóttir. saeunn@frettabladid.is 
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tunnu

14.04.16 44,26

✿   Þróun á verði á Brent-hráolíu frá áramótum

Heimilin hafa 
notið góðs af 
lækkunum
Helstu olíuframleiðendur heims funda á morgun 
um möguleika á samstilltu átaki til að sporna gegn 
offramboði á olíu. Niðurstaða fundarins gæti hækkað 
eða lækkað olíuverð. Olíuverð náði hæstu hæðum í 
vikunni meðal annars vegna væntinga um fundinn.

MORGUNMÁLÞING 
VINNUMÁLASTOFNUNAR 
Miðvikudaginn 20. apríl klukkan 9-12 í Gamla bíó

Þörf vinnumarkaðarins fyrir erlent starfsfólk  
– áskoranir og ávinningur

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, setur fundinn.

Stjórnandi málþings: Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar. 

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800     

 

www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Skráning á www.vmst.is

Erindi:

Þörf vinnumarkaðarins fyrir erlent starfsfólk 
Karl Sigurðsson, sérfræðingur hjá Vinnumálastofnun

Félagsleg undirboð á vinnumarkaði 
Dr. Hallfríður Þórarinsdóttir, forstöðumaður Mirra

Birtingarmynd vinnumansals á Íslandi 
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðallögfr., Lögreglustj. á höfuðborgarsvæðinu

Sjónarmið stéttarfélaga 
Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ

Frjáls för og þjónustuviðskipti - áhrif þess á samkeppnisstöðu atvinnulífsins 
Ragnar Árnason, forstöðum. Vinnumarkaðssviðs SA

Að loknum erindum verða pallborðs umræður frummælenda. KR
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AKUREYRI – HAUKAR 16. apríl kl. 16.00
0–1  KA-heimilið

GRÓTTA – ÍBV 17. apríl kl. 16.00
0–1  Hertz-höllin

FRAM – VALUR 17. apríl kl. 16.00
0–1  Framhús 

FH – AFTURELDING 17. apríl kl. 19.30
0–1  Kaplakriki

8 LIÐA ÚRSLIT KARLA

2. UMFERÐ

#olisdeildin

sVÍÞJÓÐ Karlkyns læknir í Svíþjóð 
neitaði konu um læknisskoðun þar 
sem hún vildi ekki heilsa honum 
með handabandi af trúarlegum 
ástæðum. Læknirinn vísaði þá kon-
unni til kvenkyns læknis.

Konan kærði hann fyrir mismun-
un. Héraðsdómur úrskurðaði að um 
mismunun hefði verið að ræða en 
nú hefur millidómstig úrskurðað 
svo hafi ekki verið. – ibs

Neitun læknis 
ekki mismunun

KÚBa Kúbverjar hafa ekki undan við 
að brynna þyrstum ferðamönnum. 
Vegna aukins fjölda þeirra ríkir nú 
bjórskortur á eyjunni. Ferðamönn-
um á Kúbu fjölgaði um sautján pró-
sent milli 2014 og 2015. Í maí hefjast 
ferjusiglingar milli Flórída í Banda-
ríkjunum og Havana á Kúbu sam-
tímis því sem bandarísk flugfélög 
keppa um hvert þeirra hefji fyrst 
flug þangað.

Kúbverjar sjá fram á að þurfa að 
reisa nýja bruggverksmiðju vegna 
aukinnar eftirspurnar. – ibs

Skortur á bjór  
á Kúbu

mansal Bresk og rúmensk lögreglu-
yfirvöld ásamt Europol og Eurojust 
hafa upprætt rúmenskan kynlífs-
mansalshring í Skotlandi. Aðgerðir 
lögreglunnar fóru fram þann 8. apríl 
í Skotlandi og fólu í sér fjórar húsleitir, 
einn var handtekinn og enn á eftir að 
handtaka fleiri grunaða. – kbg

Mansalshringur 
upprættur

Olíuverð náði í vikunni hæstu hæðum 
á árinu eftir að hafa farið stiglækkandi 
frá því í ágúst 2014. Fréttablaðið/Getty

Það má líka gera ráð 
fyrir því að olíu-

verðslækkun, lækkun á 
hrávöru og styrking krón-
unnar hafi gefið fyrirtækjum 
landsins ákveðið svigrúm til 
að takast á við 
launahækk-
anir.
Erna Björg Sverris-
dóttir, sérfræðing-
ur í greiningardeild 
Arion

7 
milljarða króna spöruðu 
íslensk heimili í fyrra vegna 
lægra olíuverðs.
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Tryggðu þér sæti tímanlega 
Miðasala er hafin á harpa.is & tix.is

San Francisco ballettinn, undir stjórn 
Helga Tómas sonar, sýnir valda kafla úr 
nokkrum af dáðustu verkum flokksins 
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands  
á Listahátíð vorið 2016.  
 
Sýningar verða 28.— 30. maí  
í Eldborgarsal Hörpu.

Hátindar á ferli Helga 
San Francisco ballettinn  
í fyrsta sinn í Eldborg



Garðheimar • Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

15 - 30% afsláttur
Kryddplöntur X Garðhúsgögn X GRILL X klippur

Sláttuvélar X Vermireitir X Verkfæri X Vorlaukar
Hornum blómanæring X Belcando gæludýrafóður

Krakkar!
Komið og sáið fyrir ykkar 
eigin sumarblómum

Tilboð
X  Rósabúnt 980kr

X  Begonía 1.280kr

X  Blómstrandi Muscari 490kr

X  Himalaja Einir 2.280kr

X  Blákorn 10kg  2.330kr

X  Túrbókalk 25kg 2950kr

X  Gróðurmold 70l 2.380kr

SUNNUDAGUR
»  13 TIL 16 Elísabet frá Efnagreiningu 
     veitir ráðgjöf varðandi efnagreiningu á jarðvegi 

»  13 TIL 16 Vilmundur Hansen garðyrkjufræðingur 
    veitir ráðgjöf um garðyrkju 

»  13 TIL 16 Kristinn Þorsteinsson   
     Kynnir starfsemi garðyrkjufélags íslands

LAUGARDAGUR
»  12:00 Vilmundur Hansen garðyrkjufræðingur 
    heldur Fyrirlestur um ræktun grænmetis og matjurta 
    Vilmundur er áfram til skrafs og ráðgerðar til kl 16

»  13 TIL 16 Marta María Jónsdóttir landslagsarkitekt
    veitir ráðleggingar varðandi skipulagningu á görðum

»  13 TIL 16 Leiknir og Tinna garðverktakar frá Draumagörðum   
    veita ráðgjöf um klippingar og ýmis vorverk í garðinum

»  14 TIL 16 Auður Rafnsdóttir 
    kynnir nýútkomna bók sína um kryddjurtarækt 

DAGSKRÁ vorgleði

Laugardag og sunnudag 13-16
Grillaðar pylsur í boði 
Íspinnar í boði
Blöðrur fyrir börnin
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Það var bjartur, kaldur apríldagur og klukkan 
var að slá þrettán.“ Svo hefst skáldsagan Nítján 
hundruð áttatíu og fjögur eftir George Orwell. 

Svo margt er líkt með dystópíu Orwells og viðbrögðum 
íslenskra stjórnvalda við Panama-skjölunum, sem 
leiddu í ljós að nokkrir ráðamenn okkar luma á leyni-
legum aflandsreikningum, að meira að segja upphafsorð 
bókarinnar gætu verið byrjunin á opinberri sögu Fram-
sóknarflokksins á atburðunum. Í stað þess að bregðast 
við staðreyndum reyndu stjórnvöld að heilaþvo liðið 
og fullyrða að tveir plús tveir væru fimm: Tortóla er ekki 
skattaskjól, RÚV er að leggja forsætisráðherra í einelti, 
það er flókið að eiga peninga á Íslandi, hvítt er svart og 
svart er fjólublátt.

En þótt Sigmundur Davíð hafi að endingu hrökklast 
úr embætti forsætisráðherra virðist Framsókn enn leita 
í smiðju drottnandi dávalds í anda Stóra bróður til að 
stýra almenningsálitinu.

Ásjóna bananalýðveldis
Okkur Íslendingum hefur löngum verið annt um ímynd 
okkar út á við. Við viljum vera vönd að virðingu okkar og 
það skiptir okkur máli hvað fólki úti í hinum stóra heimi 
finnst um okkur. Mörgum sveið því sárt hvernig hlegið 
var að okkur í erlendum fjölmiðlum síðustu vikur.

Fyrsta verk nýs utanríkisráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, 
var hins vegar að ítreka að tveir plús tveir væru enn þá 
fimm. Þótt aðeins nokkrir dagar væru liðnir frá því að 
Panama-lekinn varð heimsbyggðinni ljós virtist ráðu-
neyti hennar ekki eiga í minnstu erfiðleikum með að 
fullyrða að málið hefði á engan hátt skaðað íslenska 
ímynd erlendis.

Tíminn mun leiða í ljós langtímaáhrif þeirrar pólitísku 
krísu sem ríkir hér á landi. Þar til liggur fyrir hvort Íslandi 
takist að hrista af sér ásjónu bananalýðveldis getum við 
hins vegar yljað okkur við þá staðreynd að ímynd lands-
ins hefur verið verri.

Íslendingar eru dónalegir, 
óhófsamir, þjófóttir villimenn

Op niður til helvítis
Þótt í eldgamla daga hafi Ísland verið afskekkt og 
einangrað land slysaðist hingað annað slagið fólk frá 
útlöndum. Það sem blasti við fannst ferðalöngunum 
flestum alveg stórfurðulegt. Nokkrir gestanna skrif-
uðu ferðabækur um upplifun sína af Íslandi. Voru 
lýsingar á landi og þjóð stundum eins og klipptar 
út úr ævintýri. Oftar voru þær þó svo neikvæðar að 
Íslendingar urðu sármóðgaðir.

Svona kom Ísland útlendingum fyrir sjónir á 17., 
18. og 19. öld samkvæmt helstu ferðabókum erlendra 
gesta:

• Á Íslandi má finna op ofan í jörðina sem nær alla 
leið niður til helvítis
• Íslendingar eru dónalegir og villimannlegir
• Þeir eru líka lúsugir
• Allir eru þeir göldróttir og margir dýrka djöfulinn
• Íslendingar eru svikulir og þjófóttir, deilugjarnir, 
illviljaðir og hefnigjarnir
• Óhófsamir, lostafullir og saurlífir búa þeir í 
moldarkofum ofan í jörðinni
• Já, eða hellum í klettunum
• Frítt konuandlit er sjaldséð á Íslandi
• Konur og karlar klæða sig auk þess alveg eins
• Íslendingar eru drykkfelldir og þegar þeir eru 
komnir í glas syngja þeir rammfalskt hver með 
sínu nefi
• Og verst af öllu: Íslendingar eru hræðilegir dans-
arar. Það sem þeir kalla dans er þegar karl og kona 
standa andspænis hvort öðru og hoppa upp og 
niður án þess að hreyfast úr stað

Það er rétt hjá utanríkisráðuneytinu, við gætum 
verið þekkt fyrir eitthvað miklu verra en að vera ban-
analýðveldi. Og munum: Tveir plús tveir eru fimm, 
stríð er friður, frelsi er ánauð og fáfræði er máttur.

Maður og vél hafa lengi markað átaka-
línur í pólitík. Verkalýðsbarátta 
snýst gjarnan um tilvik þar sem 
vinnuveitendur hafa sagt upp starfs-
fólki vegna þess að vélar hafa leyst 
mannshöndina af hólmi.

Gott dæmi frá Bretlandi á níunda áratug síðustu aldar 
var þegar Rupert Murdoch, eigandi News International, 
nú Sky, sem á þeim tíma rak meðal annars dagblöðin 
Times og The Sun, flutti prentun blaðanna í skjóli nætur 
í nýja verksmiðju í Austur-Lundúnum. Þar með fækkaði 
starfsmönnum sem unnu við prentun blaðanna í einni 
svipan. Einn maður kom í stað fjögurra.

Aðgerðin var umdeild og breskt samfélag stóð í 
ljósum logum. Það jafnaði sig með tímanum – nú heldur 
varla nokkur málsmetandi manneskja því fram að í 
prentiðn skuli horfið til fyrri vinnubragða.

Leigubílstjórum dagsins í dag stendur ekki einungis 
ógn af snjallforritinu Uber, heldur einnig ökumanns-
lausum bifreiðum, sem koma á markað innan tíðar. 
Óumdeilt er að Uber hafi umbylt bæði upplifun farþega 
og snarminnkað kostnað við leigubílaferðir. Því er erfitt 
að sjá rök fyrir því að leigubílarekstur eigi að njóta sér-
stakrar ríkisverndar eða fá vernd fyrir tækninýjungum.

Nýjustu fiskiskip afkasta margfalt miðað við það 
sem áður var. Þeim má líkja við fljótandi tækniundur. 
Burðargeta fullkomnustu loðnuskipa er fjórföld á við 
það sem hún var fyrir aldarfjórðungi. Þegar vel veiðist 
eru þau jafnfljót að fylla sig. Mun færri eru í áhöfninni. 
Afköstin á hvern fiskimann hafa í sumum tilfellum 
tífaldast.

Sama þróun á sér stað á botnfiskveiðum. Afköst 
togaranna eru miklu meiri en áður var og skipverjar 
færri. Á síðutogara voru 30 kallar um borð en á nýjustu 
glæsifleyjunum, sem eru margfalt stærri, er gjarnan 
sex til átta manna áhöfn, karlar og konur. Aflinn er 
stundum fullunninn úti á sjó. Fyrir vikið fækkar störfum 
við vinnslu í landi.

Fiskveiðar eru orðnar hátæknigrein sem æ færri 
hendur koma að.

Alþjóðlega endurskoðunarfyrirtækið Deloitte hefur 
rannsakað áhrif tækninýjunga á vinnumarkaðinn. 
Niðurstaðan var afgerandi. Tækninýjungar verða ekki 
til þess að störfum fækki, heldur skapast ný störf sem 
vega upp á móti þeim sem úreldast. Stórkostlega hefur 
dregið úr hefðbundinni erfiðisvinnu, en í staðinn hafa 
skapast störf við þjónustu, umönnun, menntun og listir.

Svokölluðum afþreyingarstörfum fjölgar mest. Þau 
tengjast gjarnan skemmtistöðum, veitingahúsum eða 
knæpum. Skýrsluhöfundar, sem hafa verið tilnefndir til 
fjölda alþjóðlegra verðlauna, skýra þróunina með því 
að fólk hafi meiri frítíma en áður og meira laust fé til að 
eyða í þjónustu sem ef til vill telst ekki lífsnauðsynleg.

Með öðrum orðum, eftir því sem tækninni fleygir 
fram hafa lífsgæði batnað stórkostlega. Störfin eru 
manneskjulegri en áður og fólk finnur sér farveg þótt 
breytingar til skamms tíma geti verið sárar.

Í grófum dráttum fer daglegt líf batnandi, þótt vissu-
lega geti stundum verið erfitt að skynja það í umræðu 
hversdagsins.

Betra líf

Aðgerðin var 
umdeild og 
breskt sam-
félag stóð í 
ljósum logum. 
Það jafnaði 
sig með tím-
anum.

Allt á einum stað:
Prentun, merkingar og frágangur. 
Inni- og útimerkingar.
Segl- og límmiðaprentun.
Ljósmynda og strigaprentun. 
Segulmerki, textaskraut og 
sandblástursfilmur.
Banner-up standar og harðspjöld. 
GSM hulstur og margt fleira...

Xprent ehf - Sundaborg 1 - 104 Reykjavík - Sími 777-2700 - email: konni@xprent.is

Bílamerkingar

Límmiðar

Sandblástursfilmur
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Atburðir síðustu vikna hafa 
sýnt okkur að brýn þörf er 
nú á að gera grundvallar-

breytingar á leikreglum íslensks 
efnahagslífs. Við getum ekki lengur 
blekkt okkur með því að framganga 
nokkurra einstaklinga í viðskipta-
lífinu í aðdraganda hruns hafi verið 
orsök efnahagslegs skipbrots og að 
með því einu að taka þá úr umferð 
og skipta um menn í æðstu stöðum 
væri hægt að gera fullnægjandi 
úrbætur. Við þurfum að setja efna-
hagslífinu mörk með alveg nýjum 
hætti.

Vafningar og snúningar
Um áratugaskeið höfum við séð 
vel tengda viðskiptamenn auðgast 
vegna þess að stjórnmálamenn 
hafa tryggt þeim aðgang að tak-
markaðri aðstöðu eða ríkiseign-
um. Í skjóli þessa hefur vaxið og 
dafnað hér á landi sérstök tegund 
kapítalista – þeirra sem nærast á 
annarra manna fé og leggja meiri 
áherslu á taumlausan arð í eigin 
vasa en raunverulega sköpun verð-
mæta sem nýtast samfélaginu öllu. 
Það er þessi tegund sem flykktist í 
skattaskjól til að forðast að leggja 
af mörkum eftir efnum. Það er líka í 
þessum anda sem bankar bjuggu til 
vafninga og snúninga til að skapa 
sér og vildarvinum sínum arð, en 
sköpuðu engin verðmæti með því. 
Þvert á móti: Vafningarnir sugu 
verðmæti úr hinu verðmætaskap-
andi efnahagslífi.

Bankar fyrir heimili
Á síðustu misserum hafa Borgunar-
hneykslið og óheftar arðgreiðslur 
tryggingafélaga á kostnað almenn-
ings sýnt að ekkert hefur breyst í 
grundvallaratriðum. Við verðum 
að laga bankakerfið að þörfum 
almennings, heimilanna og verð-
mætaskapandi fyrirtækja. Setja 
aukna framleiðni, en ekki bólu-
gróða, í forgang atvinnu- og efna-
hagsmálastefnunnar.

Á níunda áratug síðustu aldar 
létu jafnaðarmenn í Svíþjóð og 
Danmörku sig dreyma um áhrif 
almennings á efnahagslíf í gegnum 
sjóði launamanna sem hefðu 
stjórnunaráhrif í efnahagslífinu. 
Þetta var á þeim tíma talið óraun-
hæft með öllu. Uppbygging lífeyris-
sjóðanna á Íslandi hefur hins vegar 
gert það að verkum að við erum 
óvart komin í þá stöðu að hér eru 
orðnar forsendur fyrir öflugu 
félagslegu eignarhaldi.

Nýtum völd almennings
Í gegnum lífeyrissjóðina á íslensk-
ur almenningur miklar eignir í 
atvinnulífinu. Við eigum að þróa 
það eignarhald og knýja fram 
ábyrga hegðun í atvinnulífinu og 
tryggja framlag fyrirtækja til sam-
félagslegrar ábyrgðar. Lífeyris-
sjóðir þurfa að setja sér viðmið um 
stjórnarhætti, eðlilegan launamun 
og jöfn laun óháð kyni í þeim fyrir-
tækjum sem sjóðirnir fjárfesta í. 
Jafnframt eiga lífeyrissjóðirnir, sem 
glíma við kostnað af sífellt vaxandi 
örorkubyrði, að setja skilyrði um 
að fyrirtæki sem sjóðirnir fjárfesti 
í bjóði fólki með skerta starfsgetu 
störf og styðji við starfsendurhæf-
ingu af öllum toga. Og við getum 
ekki sætt okkur við að virkir fjár-
festar dragi lífeyrissjóðina með sér 

Ný stjórnarskrá efnahagslífsins
Árni Páll  
Árnason
formaður  
Samfylkingarinnar

í fjárfestingar og nýti fé almennings 
til að skammta sjálfum sér auð og 
völd.

Það þarf líka að tryggja almenn-
ingi í landinu arð af sameiginlegum 
auðlindum og arð af ríkiseignum 
og gefa ófrávíkjanleg fyrirmæli um 
samkeppni um sölu þeirra. 

Við þurfum líka að innleiða fyrn-
ingarleið í sjávarútvegi, sem allir 
hljóta nú að sjá að er besta leiðin 
til að tryggja nýliðun, samkeppni 
og fullnægjandi arð af auðlindinni 
til almennings.

Other people’s money
Við þurfum að nýta það tækifæri 
sem nú er að opnast með umsvif-
um ríkisvaldsins á fjármála-
markaði og brjóta bankana upp 
og raða upp á nýtt. Þess vegna 
hefur Samfylkingin boðið hinum 
heimsfræga hagfræðingi, John 
Kay, til landsins 24. apríl nk. Kay 
hefur nýlega skrifað merka bók 
sem ber nafnið „Other people’s 
money“ og fjallar um það öng-
stræti sem fjármálakerfi Vestur-
landa er komið í. Gamla tuggan 

um aðskilnað fjárfestingarbanka 
og viðskiptabanka nær ekki utan 
um það flækjustig sem nú er við 
að eiga. Það þarf róttækari breyt-
ingar. Eignastýring á ekki heima 
í bönkum, enda eiga bankar ekk-
ert með að fjárfesta fyrir annarra 
manna fé. Það ætti að banna 
beinar fjárfestingar banka í fyrir-
tækjum. Svo þarf að verja sérstak-
lega innstæður almennings og 
skilja frá annarri starfsemi banka.

Það er fullt ógert. Nú er veður til 
að skapa.

Það ætti að banna beinar 
fjárfestingar banka í fyrir-
tækjum. Svo þarf að verja 
sérstaklega innstæður 
almennings og skilja frá 
annarri starfsemi banka.

OR og dótturfyrirtækin Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur 
kynna starfsemina, stöðu og horfur á opnum ársfundi í Iðnó mánudaginn 
18. apríl kl. 14 –16.

Við höfum tekið til í rekstrinum, bætt fjárhaginn og breytt skipulaginu. 
Nú eru þau þáttaskil að 2016 er fyrsta heila árið sem við störfum undir 
nýjum merkjum og breytingar eru að verða í stjórn fyrirtækisins.

Á fundinum mun:
• Haraldur Flosi Tryggvason kveðja sem stjórnarformaður OR eftir sex ára setu.
• Brynhildur Davíðsdóttir taka við af Haraldi Flosa.
• Staðan hjá OR og dótturfélögum verða rakin af stjórnendum þeirra.
• Hljómsveitin Sjálfsvorkunn skemmta gestum. Sjálfsvorkunn skipa þeir
  Haraldur Flosi, S. Björn Blöndal, Sigurjón Kjartansson, Hörður Bragason
  og Jón Gnarr.

Ársfundur Orkuveitu Reykjavíkur
og dótturfélaga
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Nánari upplýsingar um fundinn 
er að finna á www.or.is

Allir eru velkomnir
Save the Children á Íslandi



Sigurhlutfall Helenu 
Sverrisdóttur og 
Pálínu með Haukum  

í lokaúrslitum.

6-1

Laugardagur
06.50 F1 Kína: Tímataka Sport
11.35 Norwich - Sunderland  Sport
13.25 Augsburg - Stuttgart  Sport 5
13.50 Man. Utd. - Aston Villa  Sport 
13.50 Newcastle - Swansea  Sport 2
13.50 Everton - S’ton Sport 4
13.50 WBA - Watford Sport 6
13.55 Getafe - Real Madrid Sport 3
16.20 Chelsea - Man. City Sport
16.25 Bayern - Schalke Sport 2
16.45 Haukar - Snæfell Sport 3
17.00 RBC Heritage Golfstöðin
18.40 Inter - Napoli Sport 2
19.30 Golden State - Houston Sport
00.00 UFC: Teixeira - Evans Sport

Domino’s-deild kvenna, lokaúrslit
17.00 Haukar - Snæfell  Ásvellir

Olísdeild karla, úrslitakeppni
16.00 Akureyri - Haukar  KA-heimili

Olísdeild kvenna, úrslitakeppni
16.00 Selfoss - Grótta  Selfoss
16.00 Valur - Stjarnan  Valshöllin
16.00 ÍBV - Fram  Vestmannaeyjar

íslandsmótið í júdó í dag  
allt besta júdófólk landsins tekur 
þátt í íslandsmóti fullorðinna í 
júdó sem fer fram í laugardalshöll 
í dag. Þormóður jónsson, svein-
björn iura og anna soffía Víkings-
dóttir verða öll meðal keppenda 
á mótinu sem hefst klukkan 10.00 
í dag. ókeypis aðgangur er að 
mótinu fyrir áhorfendur.

Sunnudagur
05.30 Formúla 1: Kína  Sport
12.20 B’mouth - Liverpool  Sport
12.20 Leicester - West Ham  Sport 2 
12.55 Juventus - Palermo  Sport 3
12.55 Udinese - Chievo  Sport 4
14.50 Arsenal - C. Palace  Sport 
17.00 RBC Heritage  Golfstöðin
18.25 Barcelona - Valencia  Sport
18.40 Sampdoria - AC Milan  Sport 2

Olísdeild karla, úrslitakeppni
16.00 Fram - Valur  Framhús
16.00 Grótta - ÍBV  Hertz-höllin
19.30 FH - Afturelding  Kaplakriki

KR hafði betur í oddaleik gegn Njarðvík annað árið í röð

Á sama tíma að ári   Líkt og í fyrra vann KR sigur á Njarðvík í oddaleik í undanúrslitum Domino’s-deildar karla í körfubolta. Í fyrra var boðið upp á 
tvöfalda framlengingu en að þessu sinni vann KR stórsigur. Pavel Ermolinskij spilaði þrátt fyrir smá meiðsli og átti góðan leik. FRéTTABLAðIð/VILHELM

Domnio’s-deild karla 

KR - Njarðvík 92-64 
KR: Michael Craion 20/4 fráköst, Brynjar Þór 
Björnsson 16/7 fráköst, Darri Hilmarsson 
13/8 fráköst, Helgi Már Magnússon 12/7 
fráköst, Snorri Hrafnkelsson 8, Þórir Guð-
mundur Þorbjarnarsson 7, Björn Krist-
jánsson 6/6 fráköst, Pavel Ermolinskij 6/5 
fráköst/8 stoðsendingar, Vilhjálmur Kári 
Jensson 3, Jón Hrafn Baldvinsson 1. 
Njarðvík: Jeremy Martez Atkinson 22/14 
fráköst, Haukur Helgi Pálsson 13/7 fráköst, 
Ólafur Helgi Jónsson 10, Logi  Gunnarsson 
8, Oddur Rúnar Kristjánsson 5/4 fráköst/5 
stoðsendingar, Snjólfur Marel Stefánsson 
2, Maciej Stanislav Baginski 2, Adam Eiður 
Ásgeirsson 2. 
 
íslandsmeistarar KR skoruðu 16 
þriggja stiga körfur og völtuðu yfir 
njarðvík í oddaleik liðanna í und-
anúrslitum domino’s-deildarinnar 
í gærkvöldi. KR mætir Haukum í 
úrslitarimmunni en hún hefst á 
þriðjudaginn.

Nýjast

Körfubolti snæfell hefur aldrei 
tapað í lokaúrslitum kvenna og 
Haukakonan Pálína gunnlaugsdótt-
ir á fimm gullpeninga úr þeim fimm 
úrslitaeinvígum sem hún hefur tekið 
þátt á ferlinum. snæfellsliðið hefur 
unnið 3-0 sigra á Haukum (2014) 
og Keflavík (2015) í lokaúrslitum 
síðustu tveggja ára en ólíkt þessum 
einvígum er snæfellsliðið ekki með 
heimavallarréttinn í úrslitaeinvíginu 
í ár sem hefst með fyrsta leik klukkan 
17.00 í dag á heimavelli Hauka á 
Ásvöllum.

„Þetta verður einhver rússíbani,“ 
segir daníel guðni guðmundsson, 
þjálfari grindavíkur, sem var svo 
nálægt því að slá Hauka út í und-
anúrslitunum. grindavík komst í 2-0 
en Haukar unnu þrjá síðustu leikina. 
daníel hefur þrisvar fagnað sigri á 
móti Haukum á tímabilinu en lið 
hans tapaði aftur á móti öllum fimm 
leikjum sínum á móti snæfelli, þar á 
meðal bikarúrslitaleiknum í febrúar.

„Bæði liðin eru með gríðarlega 
sterkan heimavöll og ég er alveg 
sannfærður um að þetta fari í odda-
leik og endi því í úrslitaleik á Ásvöll-
um,“ segir daníel og það má heyra á 
honum að það er ekkert auðvelt að 
spá fyrir um næstu íslandsmeistara. 

„Ég giska á það að snæfell hafi 
þetta í oddaleik,“ segir daníel.

„Haukar eru með gríðarlega sterkt 
lið en snæfell er líka með frábært lið. 
snæfell er líka með frábæran erlend-
an leikmann sem getur klárað leiki 
upp á sitt eindæmi. Þetta verður bar-
átta á milli Haiden og Helenu,“ segir 
daníel. Haiden Palmer hjá snæfelli 
og Helena sverrisdóttir hjá Haukum 

voru framlagshæstar í undanúrslit-
unum og í þeim innbyrðisleikjum 
liðanna sem þær hafa byrjað vel 
hafa þeirra lið verið í mjög góðum 
málum.

„Þetta getur dottið báðum megin 
en í þessu einvígi, sem verður stál í 
stál, þá tel ég að snæfell hafi yfir-
höndina. Þær eru líka með gríðarlega 
sterkan leiðtoga í gunnhildi 
og eru ríkjandi meistarar sem 
hjálpar þeim líka,“ segir 
daníel.

Haukarnir unnu 19 
stiga sigur í síðasta leik 
liðanna þar sem Hauka-
liðið var komið í 27-12 
eftir fyrsta leikhlutann. Þá 
voru 49 dagar og einn bikar-
meistaratitill hjá snæfelli frá 
því að liðin mættust í stykkis-
hólmi þar sem snæfell komst 
í 29-11 eftir fyrsta leikhlut-
ann og vann 84-70.

„í seríunni okkar á 
móti Haukum var varn-
arleikurinn í fyrir-
rúmi hjá báðum 
liðum. Það er það 
sem Haukarnir 
ætla að byggja á 
en snæfell er með 
öðruvísi lið en við 
og hefur innanborðs 
leikstjórnanda sem er 
að skora mikið,“ segir 
daníel.

„Þetta verður gríð-
arlega skemmtilegt 
einvígi,“ segir daníel 
að lokum.
ooj@frettabladid.is

Rússíbani sem endar í oddaleik
Baráttan um Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta hefst á Ásvöllum í dag þegar deildarmeistarar Hauka 
taka á móti Íslands- og bikarmeisturum Snæfells. Daníel Guðni Guðmundsson spáir í úrslitaeinvígið.

Eitthvað verður undan að láta
Það er stórglæsileg tölfræði undir í úrslitaein-
vígi Domino’s deildar kvenna í körfubolta í ár. 
Snæfell hefur aldrei tapað í lokaúrslitum og í 
liði Hauka eru tveir lykilmenn sem hafa unnið 
öll sín úrslitaeinvígi líka. 

Sigurhlutfall 
Pálínu Gunn-
laugsdóttur í 

lokaúrslitum. 
15-2

Sigurhlutfall Snæfells  
í lokaúrslitum. 6-0

KR í úRslit í lengjunni 
KR vann Keflavík, 4-0, í fyrri 
undanúrslitaleik lengjubikars 
karla í fótbolta í gærkvöldi. 
morten Beck andersen skoraði tvö 
mörk og þeir Hólmbert aron Frið-
jónsson og indriði sigurðsson sitt 
markið hvor.

1 6 .  a p r í l  2 0 1 6   l a u G a r D a G u r18 s p o r t   ∙   f r É t t a b l a ð i ð 1 6 .  a p r í l  2 0 1 6   l a u G a r D a G u r

Sport



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   

C4
Verð frá 2.990.000 kr.

C1
Verð frá 1.849.000 kr.

C4 Picasso
Verð frá 3.740.000 kr.

C3
Verð frá 2.290.000 kr.

C4 Cactus
Verð frá 2.690.000 kr.

Grand C4 Picasso
Verð frá 4.090.000 kr.

Ráðgjafar okkar eru í sérstöku samningsstuði í dag 
– nýttu tækifærið 

VORDAGAR CITROËN

citroen.is

#VertuCactus! ÚRVAL GLÆSILEGRA CITROËN BÍLA
Komdu og skoðaðu úrval glæsilegra Citroën bíla. Ýmis vortilboð  
í gangi – nú er tækifærið. 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.

Taktu þátt 
      í leiknum

Citroen_Vordagar_5x38_20160411_END.indd   1 12.4.2016   09:44:29



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

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. KIRUNA

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

 88.702 kr.  
 109.990 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 rúmfataskúffa.
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

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

 96.766 kr.   119.990 kr.

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



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

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. KIRUNA

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

 88.702 kr.  
 109.990 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 rúmfataskúffa.
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

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

 96.766 kr.   119.990 kr.

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



Við erum loksins að gefa út 
okkar fyrstu plötu,“ segir 
Gunnar Ingi Valgeirsson, 

stofnmeðlimur í hljómsveitinni 
Major Pink. 

Hljómsveitin er sennilega 
þekktust fyrir lag sitt It’s Gonna be 
Alright, sem kom út í október 2014. 
Lagið var samið og útsett í sam-
starfi við Barða Jóhannsson, oftast 
kenndan við hljómsveitirnar Bang 
Gang og Starwalker. 

Hin nýja plata sveitarinnar heitir 
Take the Abuse. Útgáfutónleikar 
verða haldnir í Lucky Records við 
Rauðarárstíg í dag klukkan fjögur. 

Tíðar nafnabreytingar
Sveitin á sér langa sögu, en hún 
var fyrst stofnuð árið 2007. „Við 
vorum nokkrir fjórtán ára krakkar 
úr Grafarvoginum sem langaði til 
að stofna hljómsveit. Við skírðum 
hana Major Pink Disaster. Sú sveit 
spilaði einu sinni,“ segir Gunnar 
Ingi og hlær.

Fimm árum seinna, árið 2012, 
hittust tveir fyrrverandi meðlimir 
sveitarinnar, Gunnar Ingi og Daníel 
Guðnason, og ræddu um að endur-
vekja hljómsveitina. 

„Hún hét þá Major Pink and the 
Disasters. Við sömdum nokkur 

lög áður en við skiptum um nafn 
í þriðja sinn og svo fjórða sinn. 
Nafnabreytingarnar voru tíðar!“

Í dag heitir sveitin einfaldlega 
Major Pink og vinnur enn náið 
með Barða Jóhannssyni, auk þess 
sem Hrafnhildur Magnea bættist í 
hópinn og er nú hljómborðsleikari 
sveitarinnar.

„Við hvetjum sem flesta til að láta 
sjá sig í Lucky Records í dag í stuði!“ 
segir Gunnar Ingi að lokum.

Loksins  
  kemur út  
 plata!
Útgáfutónleikar Major Pink verða í Lucky 
Records við Rauðarárstíg í dag klukkan 
fjögur. Nýja platan heitir Take The Abuse og 
inniheldur fimm ný lög sveitarinnar.

Major Pink gefur út sína fyrstu plötu í dag. Hér má sjá þá Gunnar Inga Valgeirsson og Daníel Guðnason, meðlimi í sveitinni. FréTTablaðIð/ErnIr

Við Vorum nokkrir
fjórtán ára krakkar
úr GrafarVoGi sem
lanGaði til að stofna
hljómsVeit. Við
skírðum hana major
Pink Disaster. sú sVeit
sPilaði einu sinni.

 

Landsvirkjun hefur um áratugaskeið 
starfrækt sumarvinnuflokka ungs 
fólks. Hóparnir sinna viðhaldi, 
uppbyggingu og fegrun starfsstöðva 
Landsvirkjunar og vinna jafnframt að 
ýmsum samstarfsverkefnum víða um 
land. Samvinna sumarvinnuflokka 
Landsvirkjunar og félagasamtaka, 
sveitarfélaga og stofnana hefur skilað 
sér í auknum umhverfisgæðum og betri 
aðstöðu til útivistar og ferðamennsku.

Í boði er vinnuframlag sumarvinnu
flokka og flokksstjórn yfir þeim. Verkefnin 
lúta að ræktun, hreinsun, viðhaldi og 
öðrum umhverfisbótum ásamt ýmsum 
samfélagsverkefnum.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar leggi fram 
vel skilgreind verkefni. Umsóknareyðublað 
með nánari upplýsingum er að finna á vef 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra María 
Guðjónsdóttir í síma 515 9000 og á 
netfanginu lettverk@landsvirkjun.is.

Umsóknarfrestur rennur út 8. maí. 
Umsóknareyðublöð er að finna á 
landsvirkjun.is.

Landsvirkjun auglýsir eftir 
samstarfsaðilum að verkefninu 
Margar hendur vinna létt verk 
sumarið 2016.
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þá gæti verið tímabært að grisja. Fara skipulega í 
gegnum allar eigur Þínar, losa Þig við Það sem Þú 
Þarfnast ekki og veitir Þér enga gleði, og raða Því 
sem eftir er af skynsemi í hirslurnar.

Hefur  f ar ið  s i gur för  
um he iminn!

ERTU AÐ DRUKKNA Í  DÓTI?

www.forlagid.is   |   Bókabúð Forlagsins  |   F iskislóð 39

Bókin sem 
 hugmyndafræðin  
um mínimalískan  
lífsstíl er byggð á



Auðvitað saknar fólk 
aðeins þess tíma þegar 
mátti leggja stund á 
smá einelti. Það er svo 
rosalega skapandi og 

skemmtilegt að búa til uppnefni og 
svoleiðis,“ segir Tyrfingur Tyrfings
son leikskáld og glottir grallaralega 
enda skín af honum góðmennska og 
viðkunnanlegheit. „Við erum bara 
spendýr sem þurfa að læra að veiða 
sér til matar og ef það er eitthvert 
frík í hópnum þá verður að láta það 
vita. Það er bara kurteisi því það 
verður að vera einhver framgangur.“

Skoðum rótina
Tyrfingur er á meðal eftirtektar
verðari leikskáldum yngri kynslóð
arinnar en hann vakti fyrst athygli 
með verkinu Skúrinn á sléttunni 
og í framhaldinu Bláskjá sem var 
hans fyrsta verk í fullri lengd. Fram 
undan er nú frumsýning í Borgar
leikhúsinu, þar sem fyrri verk Tyrf
ings voru einnig frumsýnd, á leik

ritinu Auglýsing ársins í leikstjórn 
Bergs Þórs Ingólfssonar. Tyrfingur 
segir að óneitanlega sé hann aðeins 
á þessum slóðum spendýranna í 
nýja verkinu. „Ég var einmitt að 
horfa á rennsli í gær og þá hugsaði 
ég: Já, þetta eru spendýr. Það er 
nokkuð ljóst.“

Tyrfingur segist þó ekki vera 
þannig höfundur sem leggur til 
atlögu við nýtt verk með það að 
markmiði að skrifa um eitthvert 
sérstakt málefni. „Nei, eiginlega 
mjög langt í frá. Svona eftir á að 
hyggja þá velti ég því frekar fyrir 
mér hvort ég hafi verið að skrifa um 
þetta allan tímann án þess að gera 
mér grein fyrir því. En það kemur í 
rauninni langsíðast um hvað þetta 
er. Þetta er meira þannig að maður 
er að reyna að skoða eitthvað og 
skilja sem maður skilur ekki. Í Aug
lýsingu ársins er ég t.d. að skoða 
manneskjuna og af hverju hún 
hagar sér eins og hún gerir. Per
sónurnar í verkinu eru allar mjög 
friðlausar. Friðlausar og grimmar 
en þetta gamanleikrit er þannig 
að þær eru soldið fyndnar en rótin 
í þeim öllum er það sem við erum 
að reyna að skoða.“

Finnum til okkar
Sem leikskáld er Tyrfingur stöðugt 
að rannsaka persónueinkenni og 
hann segir að eitt helsta persónuein
kenni Íslendinga sé að finna til sín 
af minnsta tilefni. „Ég þekkti mann 
sem var að vinna á bensínstöð þegar 
vaktstjórinn fór í aðgerð á mjöðm. Þá 
var þessi maður gerður að vaktstjóra 
rétt á meðan og hann bara skildi við 
konuna sína. Framinn og valdið bara 
fóru með hann og við erum soldið 
svona. Þetta er eins og með nem
endur Vigdísar Finnbogadóttur sem 
er svona hofmóðugt fólk sem skrifar 
passívagressívar greinar um kær
leikann og er alltaf að messa yfir 
manni. Það felst í því ákveðið frið
leysi að reyna stöðugt að búa til frið 
í öðrum – halda öðrum í skefjum. 
Það er mikið fjallað um markaleysi 
annarra, mikið talað um gerendur og 
ljóta kallinn.

Það er þessi sami galli í pólitík 
og leikhúsi. Í leikhúsi er til fólk sem 
hefur í rauninni engan áhuga á leik
húsi heldur áhuga á sér í leikhúsinu. 
Það sama gildir um stjórnmálin. 
Það er fólk sem hefur engan áhuga á 
því að gera samfélagið betra heldur 
hefur áhuga á sér í stjórnmálum. Þess 

vegna er svo gaman að vera að frum
sýna í svona sviðsetningarástandi í 
samfélaginu. Það er bara hver svið
setningin sem rekur aðra. Þá fara 
líka að rokseljast miðar í leikhúsið 
og mér finnst það soldið flott að fólk 
skuli tengja og leita til okkar.“

Manngerð rómantík
Tyrfingur segir að það sé nóg gert af 
því að predika yfir fólki í samfélaginu 
og því eigi slíkt ekkert erindi í leikhús
ið. „Það er alltaf verið að þvinga upp 
á okkur væmni og tilfinningasemi. 
Reyna að stýra fólki með væmni og að 
koma fyrir í því samviskubiti og það 
er eins og heilu miðlarnir snúist um 
það. Kannski er það af því að mamma 
gerði svo mikið af því við mig að ég 
kann mjög illa við þetta. Væmnin 
er passívagressív í eðli sínu, hún 
er óheiðarleiki á sumarkjól, aldrei 
sönn. Hana er ekki heldur að finna í 
náttúrunni þannig að hún er búin til. 
Manngerð rómantík. Hugmynd sem 
við þurfum að fara að vara okkur á.

Þessi yfirborðsmennska er eitt af 
því sem við erum að takast á við í 
þessu verki sem gerist á auglýsinga
stofu en ég vann einmitt á slíkri stofu. 
Í verkinu kemur kúnni inn á þessa 

Maður þarf að vera soldið vondur
Tyrfingur Tyrfingsson er ungt leikskáld sem hefur vakið mikla athygli og í kvöld verður frumsýnt eftir hann gaman-
leikritið Auglýsing ársins í Borgarleikhúsinu. Þar hitta áhorfendur fyrir friðlausar og grimmar persónur sem reyndu 
talsvert á sálarlíf skáldsins sem elskar sviðsetningar, þolir ekki væmni og segist eiga það til að vera dramatískur.

Tyrfingur Tyrfingsson leikskáld á Nýja sviði Borgarleikhússins þar sem Auglýsing ársins verður frumsýnd í kvöld eftir langa og dramatíska meðgöngu. FréTTABlAðið/erNir

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Væmnin er passíV- 
agressíV í eðli sínu, 
hún er óheiðarleiki
 á sumarkjól, aldrei
 sönn. hana er ekki
 heldur að finna í
 náttúrunni þannig að
 hún er búin til. 
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auglýsingastofu, sem er búin að vera 
úr tísku mjög lengi þótt þar sé allt 
nýtt og flott, og biður fólkið um að 
gera fyrir sig auglýsingu. Það grípur 
um sig slík örvænting og friðleysi að 
þau stökkva á verkefnið án þess að 
vita hvað þau eiga að auglýsa. Svo spyr 
einhver að því hvað eigi að auglýsa og 
fær bara svarið: Hvaða dónaskapur er 
þetta? Þetta snýst ekkert um hvað við 
erum að auglýsa heldur hvernig við 
auglýsum það. Það er svona soldið 
farsinn í þessu. En ég held að fólk geti 
lesið þetta verk mikið til út frá því sem 
er í gangi í samfélaginu núna og það 
finnst mér mjög skemmtilegt án þess 
að hafa ætlað mér slíkt.“

Heima að tröstespísa
Tyrfingur segir að það sé óneitanlega 
búið að vera undarlegt að horfa á 
atganginn í stjórnmálunum að und-
anförnu og sem leikskáld hefur hann 
þetta að segja: „Þetta er soldið eins 
og að horfa á Ibsen-leikrit en maður 
skilur ekki neitt. Ibsen á óskiljanlegu 
tungumáli. Endalaust plott og vesen 
og bitrar persónur. En ég verð að játa 
að mér finnst þetta gaman því ég hef 
alltaf gaman af sviðsetningu sama 
hvar hún er og þó að fólk sviðsetji 
sjálft sig þá þýðir það ekki endilega 
að það sé að ljúga, því fólk setur sig 
alltaf í karakter. En eins og ég horfi 
á þetta þá finnst mér reyndar að 
margir mættu kynna sér klassíkina 
betur og þá gætu þeir orðið aðeins 
betri í þessu. Það er eiginlega pín-
legast hvað þetta er vond svið-
setning og mikið melódrama. Við 
óttuðumst aðeins að Auglýsing árs-
ins væri aðeins of mikil sýra en eftir 
að hafa séð fréttir um fyrirhugaðar 
geimferðir þessara snillinga þarna 
þá hurfu þær áhyggjur eins og dögg 
fyrir sólu.“

Þrátt fyrir velgengni Bláskjás, 
síðasta verks Tyrfings, sem gekk 
afskaplega vel þá segist hann ekki 
finna fyrir mikilli pressu. „Kannski 
bara vantar eitthvað í mig. Málið er 
að það kemur enginn eins brjálæðis-
lega illa fram við mig og ég sjálfur. En 
það er líka vel haldið utan um mig í 
Borgarleikhúsinu og þar er skilning-
ur á því að leikskáld þurfa á ritstjórn 
að halda eins og önnur skáld. En af 
því að ferlið er erfitt þá brotna ég 
saman oft á leiðinni, er bara heima 
að tröstespísa og á rosalega bágt, því 
þarna er ég svakalega dramatískur. 
En annars er ég mjög góður í að fela 
það enda loka ég mig bara af.

Þarf að vera soldið vondur
En þegar maður er búinn að fara í 
gegnum langt átakaferli við að skrifa 
þá gerir það líka að verkum að maður 
er með leikrit í höndunum þegar 
kemur að æfingatímabilinu. Þá þarf 
ekki að vera að ráðast í einhverjar 
björgunaraðgerðir. Ég er hræddur um 
að í íslensku leikhúsi þyrftum við oft 
að gefa okkur meiri tíma. Vegna þess 
að þegar maður er að eiga við eitthvað 
sem er svona gamalt í forminu þá eru 
reglurnar margar og ef maður ætlar 
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Inntökupróf fara fram 
laugardaginn 23. apríl 2016
Rafræn skráning á 
www.listdans.is 

Grunndeild, árgangar 
2005 – 2007 klukkan 11:30, 
árgangur 2004 og eldri fá 
boð í prufutíma 

Framhaldsdeild, árgangur 
2000 og eldri koma í 
inntökupróf klukkan 14 

Tekið verður inná bæði 
nútíma listdansbraut og 
klassíska listdansbraut

Nám við Listdansskóla 
Íslands er góður undir  bún
ingur fyrir frekara nám 
og/eða atvinnumennsku. 
Nemendur fá fjölmörg 
tæki færi til að sýna á sýn
ingum skólans sem og við 
önnur tækifæri eins og með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Myndirnar eru teknar á sýningum skólans
Ljósmyndari: Steve Lorenz

Skólaárið 2016 – 2017 

Þekking
Reynsla

Fagmennska
Gæði

Úrvalskennarar í klassískum 
og nútíma listdansi

Staður
Engjateigur 1
 105 Reykjavík

Nánari upplýsingar
www.listdans.is
588 91 88

Stofnaður 1952
farsæl starfsemi í yfir 60 ár 
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„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

NÝR RENAULT MEGANE
FRUMSÝNING Í DAG FRÁ 12–16 

NÝR RENAULT MEGANE
DÍSIL, ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ 3,7 L/100 KM*

Renault Megane hefur aldrei verið glæsilegri en í þessari nýju útgáfu sem hönnuð 
er af verðlaunahönnuðinum Laurens van den Acher. Nýr Renault Megane er ekki 
einungis glæsilegur útlits heldur er hann hlaðinn tækninýjungum og staðalbúnaði 
sem setur ný viðmið í þessum stærðarflokki bíla. Sjón er sögu ríkari.

VERÐ FRÁ: 3.390.000 KR.
ESP stöðugleikastýring, ASR spólvörn, ABS hemlakerfi með hjálparátaki í neyðarhemlun, 6 öryggispúðar (5 stjörnur í 
EuroNCAP), brekkuaðstoð (Hill Start assist), LED dagljós, þokuljós að framan (króm), LED 3D afturljós, hraðastillir (Cruise 
control), breytilegt rafstýri, leðurklætt stýri með aðgerðahnöppum, Bluetooth símabúnaður með raddstýringu, 2ja svæða 
tölvustýrð loftkæling, upphituð framsæti, hæðarstillanlegt ökumannssæti, rafdrifnir upphitaðir útispeglar, fjarlægðarvarar 
að aftan og framan, 16” álfelgur, regnskynjari fyrir rúðuþurrkur, sjálfvirk há/lág ljós (High beam assist), akreinavari 
(Lane departure warning), vegaskiltisnemi (Roadsign recognition), rafdrifin handbremsa.
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ý
n

in
g

* 
E

ld
sn

ey
tis

no
tk

un
 m

ið
as

t 
vi

ð 
up

p
ge

fn
ar

 t
öl

ur
 fr

á 
fr

am
le

ið
an

d
a 

í b
lö

nd
uð

um
 a

ks
tr

i. 

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

NÝR RENAULT MEGANE
FRUMSÝNING Í DAG FRÁ 12–16 

NÝR RENAULT MEGANE
DÍSIL, ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ 3,7 L/100 KM*

Renault Megane hefur aldrei verið glæsilegri en í þessari nýju útgáfu sem hönnuð 
er af verðlaunahönnuðinum Laurens van den Acher. Nýr Renault Megane er ekki 
einungis glæsilegur útlits heldur er hann hlaðinn tækninýjungum og staðalbúnaði 
sem setur ný viðmið í þessum stærðarflokki bíla. Sjón er sögu ríkari.

VERÐ FRÁ: 3.390.000 KR.
ESP stöðugleikastýring, ASR spólvörn, ABS hemlakerfi með hjálparátaki í neyðarhemlun, 6 öryggispúðar (5 stjörnur í 
EuroNCAP), brekkuaðstoð (Hill Start assist), LED dagljós, þokuljós að framan (króm), LED 3D afturljós, hraðastillir (Cruise 
control), breytilegt rafstýri, leðurklætt stýri með aðgerðahnöppum, Bluetooth símabúnaður með raddstýringu, 2ja svæða 
tölvustýrð loftkæling, upphituð framsæti, hæðarstillanlegt ökumannssæti, rafdrifnir upphitaðir útispeglar, fjarlægðarvarar 
að aftan og framan, 16” álfelgur, regnskynjari fyrir rúðuþurrkur, sjálfvirk há/lág ljós (High beam assist), akreinavari 
(Lane departure warning), vegaskiltisnemi (Roadsign recognition), rafdrifin handbremsa.



GORMAFJÖÐRUN AÐ AFTAN / BAKKMYNDAVÉL 
DRÁTTARGETA 3,5 TONN / LÚXUSINNRÉTTING

NAVARA — PALLBÍLL ÁRSINS 2016
Bílablaðamenn útnefndu á dögunum nýjan Nissan Navara 
pallbíl ársins. Ætla má að aukið rými og nýtt útlit hafi haft 
sitt að segja um niðurstöðuna en það sem þeir tiltóku 
sérstaklega voru atriði eins og ný glæsileg innrétting með 
360° myndavélatækni, bakkmyndavél og radarstýrð 
árekstrarvörn, 3,5 tonna dráttargeta, 1000 kg burðargeta 
og einstakir fjórhjóladrifseiginleikar með nýrri fjölarma 
gormafjöðrun á afturási. Niðurstaðan var að þeirra mati 
þessi: „Nýr Navara býður kaupendum upp á einstakan 
búnað á verði sem kemur þægilega á óvart.“

FIMM ÁRA VERKSMIÐJUÁBYRGÐ NISSAN
Nissan býður nú 5 ára verksmiðjuábyrgð á öllum  
sínum pall- og sendibílum. Ábyrgðin er meiri en hefð- 
bundin verksmiðjuábyrgð því hún innifelur meðal annars:
• 5 ára verksmiðjuábyrgð eða 160.000 km
• 5 ára ábyrgð á lakki á yfirbyggingu
• 5 ára ábyrgð á Nissan vara- og aukahlutum
• 5 ára vegaaðstoð
• 12 ára ryðvarnarábyrgð
• Ábyrgðin er að fullu færanleg milli eigenda  
  yfir ábyrgðartímann

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

Nýr Nissan Navara uppfyllir væntingar viðskiptavina um ríkulegan staðalbúnað og 
spennandi tæknilegar nýjungar. Navara er fyrsti bíllinn í sínum flokki með 
gormafjöðrun á afturás og innréttingu sem svipar meira til lúxusjeppa en 
hefðbundinna pallbíla.  

Tegund Vél Eldsneyti Hö. Skipting Eyðsla/bl.* CO2 Verð kr.
Navara VISIA 4WD 2,3 l Dísil 160 Beinsk. 6,4 l/100 km 169 5.790.000
Navara ACENTA+ 4WD 2,3 l Dísil 160 Beinsk. 6,4 l/100 km 169 6.790.000
Navara ACENTA+ 4WD 2,3 l Dísil 190 Sjálfsk. 7,0 l/100 km 183 7.190.000
Navara TEKNA 4WD 2,3 l Dísil 190 Sjálfsk. 7,0 l/100 km 183 7.690.000

5 WARRANTY5
160 000 KM160 000 KM

FRUMSÝNING NISSAN NAVARA 
Í DAG FRÁ 12-16
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Leikkonan Anita Briem datt 
óvart inn á leiksviðið níu 
ára gömul og hefur leik-
listarbakterían haldið henni 
í heljargreipum síðan. Þrátt 

fyrir að hafa aðeins átta ára lýst því 
yfir að hún ætlaði sér ekki að feta í 
fótspor foreldra sinna, tónlistarfólks-
ins Ernu Þórarinsdóttur og Gunn-
laugs Briem, og verða listamaður. Í 
slíku umhverfi, þar sem óöryggið og 
óvissan var alltumlykjandi ætlaði 
hún ekki að ala upp sín börn. Hún 
er ein þekktasta leikkona okkar 
Íslendinga á erlendri grund og unir 
sér vel í Los Angeles þar sem hún býr 
ásamt eiginmanni sínum, leikstjór-
anum Constantine Paraskevopoulos, 
og tveggja ára gamalli dóttur þeirra 
hjóna, Míu. Nýverið venti hún kvæði 
sínu í kross, er hún sendi frá sér sína 
fyrstu bók.

Hollywood aldrei draumurinn
Anita hlær þegar hún er spurð hvort 
þetta sé vegur sem hún hafi alltaf 
ætlað sér að feta. „Nei. Ég ætlaði 
aldrei að verða leikkona, hvað þá 
Hollywood-leikkona. Amma mín, 
sem var ekki vön að ota sér og sínum 
skoðunum að neinum, hringdi heim 
einn daginn og sagði að ég yrði að fara 

í prufu fyrir Ídu í uppsetningu á Emil í 
Kattholti. Auglýsinguna hafði hún séð 
í blaði og þetta yrði ég að gera. Þá var 
ég níu ára og hafði aldrei leikið áður 
utan þess að setja upp misleiðinlega 
leikþætti heima fyrir mömmu og 
pabba.“

Úr varð að Anita dróst inn á fjalir 
Þjóðleikhússins og ílengdist þar 
þangað til hún var sextán ára.

„Ég barðist samt mikið á móti 
því að verða leikkona. Ég vissi hvað 
þetta var ruglaður lífsstíll. Mamma 
og pabbi voru bæði listamenn. Það 
var ekkert auðvelt, óreglulegur tími 
á öllu, launin óregluleg líka og erfitt 
fyrir börn að vera í svona óvissu og 
öryggi. Mér fannst þetta auðvitað 
líka æði. Að fá að fara með í Hemma 
Gunn þegar þau voru að spila þar og 
vera með í stúdíóinu þar til klukkan 
fjögur um nótt var spennandi. En á 
sama tíma fann ég óöryggið. Þegar 
ég var átta ára lýsti ég því yfir að ég 
ætlaði sko ekki að ala mín börn upp 
í svona umhverfi,“ segir hún kímin. 

„En þegar ég var sextán ára að leika 
í Óskastjörnunni með Elvu Ósk og 
Gunnari Eyjólfs rann þetta upp fyrir 
mér. Ég varð að vera hreinskilin við 
mig um hvort ég ætlaði að gera þetta 
eða ekki. Og ég valdi þennan lífsstíl, 
en ekki af kæruleysi og ákvað strax að 
læra erlendis. Ekki til að verða stór-
stjarna í útlöndum, heldur til að læra 
tungumálið og sýna sjálfri mér að ég 
gæti þetta.“

Uppleiðin hröð
Úr varð að Anita fluttist til London 
og settist á skólabekk í Royal Aca-
demy of Dramatic Art. „Mér fannst 
Reykjavík rosalega lítil borg. Ég fékk 
innilokunarkennd. Allir vissu alltaf 
hvað þú varst að gera og maður 
endalaust opinn fyrir krítík. Ég 
hljóma eflaust paranojuð en ég er 
mjög prívat manneskja.“ 

Anita fann sig vel í London. Hún 
taldi næsta víst að þar myndi hún 
skjóta rótum. „Ég fór strax að vinna 

eftir útskrift, þetta fór mjög vel í 
gang hjá mér. Ég hafði unnið virki-
lega mikið í að ná hreimnum og tal-
aði breskuna alveg þannig að ég gat 
þóst vera innfædd. Svo gerist það 
fyrir slysni að ég er boðuð í prufu 
fyrir bandarískan sjónvarpsþátt og 
flýg yfir. Út frá henni spratt önnur 
prufa og þaðan önnur. Íbúðin mín í 
London endaði svo á að standa tóm 
í ár,“ segir hún og hlær innilega. 

„Kaflaskiptin urðu svo þegar ég 
fékk hlutverkið í myndinni The 
Journey to the Center of the Earth. 
Það var stórt stökk og raunveru-
leikinn varð öðruvísi eftir þá mynd. 
Þetta var rosalega stórt batterí í 
kringum það dæmi. Maður verður 
ringlaður fyrst og mér fannst ég ein. 

Ég hefði viljað hafa einhvern 
mentor með mér, sérstaklega þar 
sem engu af þessu fólki er annt um 
þína velferð. Maður áttar sig ein-
mitt ekki á því strax, þar sem þetta 
fólk er mjög upptekið af að segja 
þér að því sé umhugað um þig. Nú 
veit ég hins vegar betur en það var 
mjög erfitt að átta sig ekki á því 
fyrst. 

Svo fer maður í að finna jafn-
vægið á milli þess að treysta og 
vera á varðbergi. Það er ekki hægt 
að vantreysta öllum endalaust. Mig 
langar ekki að lifa svoleiðis lífi. Ég 
vinn með þennan jafnvægispunkt 
á hverjum einasta degi.“

Falin bumba fram á lokasprettinn
Baráttan um hlutverkin er ansi hörð 
í Hollywood og má lítið gefa eftir. 
Þegar Anita varð barnshafandi tók 
við dálítill feluleikur. „Hún er mitt 
fyrsta barn, svo mér tókst að fela 
óléttuna þar til ég var komin sex og 
hálfan eða sjö mánuði á leið. Ég fór á 
alla fundina en passaði mig á að vera 
í stórum peysum. Maður er ekkert 
að tilkynna þetta neinum fyrr en 
þetta er farið að sjást almennilega,“ 
útskýrir hún og bendir á að ástæðan 
sé nokkuð einföld. 

„Vinkona mín er leikkona í New 
York og var komin fjóra mánuði á 
leið þegar hún landaði stóru verk-
efni í bíómynd. Um leið og þeir 
komust að því að hún væri barns-
hafandi var hún dregin út úr verk-
efninu. Samt hefði það aldrei skipt 
máli, því ekkert var farið að sjást á 
henni og hefði aldrei komið að sök.“ 

Á hvaða forsendum er henni 
þá sagt upp, spyr blaðamaður og 
svarar Anita sposk á svip: „Já, það 
er nú það. Þetta er sennilega löglegt 
en ekki siðferðislega rétt. Ég var 
meðvituð um þetta. Fólk er ofboðs-
lega dómhart varðandi konur og 
aldur þeirra. Partur af mér hugsaði 
að aðrir myndu tala um að fyrst ég 
væri orðin mamma þá væri ég orðin 
gömul – á Hollywood-mælikvarða. 
En svo í enda dags þá er þetta allt 
spurning um að standa með sjálfri 
sér. Þetta fer á sinn veg.“

Ætlaði aldrei að verða leikkona
Anita Briem flutti sextán ára til London þar sem hún sá fyrir sér að skjóta rótum. Strax eftir leiklistarnámið fór 
ferillinn hratt af stað og hún endaði í Los Angeles, hringiðu kvikmyndanna. Hún segir lífið sífellt koma sér á óvart. 
Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is

AðverA í sjónlínunni 
skiptir miklu máli. ef
mAður hverfur í of 
lAngAn tímA, hefur 
þAðáhrif. Ég er bArA 
þAð sem Ég legg í þettA. 
Ég vinn og skApA, en ef
Ég stoppA, þá stoppAr
Allt.

Anita fluttist til London þegar hún hóf nám í leiklistarskóla og átti ekki von á öðru en að skjóta þar rótum. Hollywood var sannarlega ekki á stefnuskránni. FréttAbLAðið/Ernir 
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Átta daga fæðingarorlof
Anita segir aðstæðurnar þannig 
óvenjulegar fyrir nýbakaðar mæður. 
Sjálf hafi hún snúið aftur til starfa 
aðeins átta dögum eftir fæðingu 
dótturinnar, sem fæddist í byrjun árs 
2014. „Þá fór ég á fyrsta fundinn minn. 
Þau komu með mér og ég gaf henni í 
bílnum áður en ég stökk inn á fund. 
Stökk svo strax út að honum loknum 
og gaf aftur. Þetta var mikil samvinna 
fjölskyldunnar. 

Ég hefði alveg getað verið frá í fjóra 
mánuði en þá er ég bara ekki að vinna 
og þar með hægist á öllu, sem er erfitt 
þegar svo mikil orka og fjárfesting 
felst í samböndum sem maður hefur 
verið að þróa lengi við kvikmynda-
gerðarmenn og framleiðendur. Að 
vera í sjónlínunni skiptir miklu máli. 
Ef maður hverfur í of langan tíma, 
hefur það áhrif. Ég er bara það sem ég 
legg í þetta. Ég vinn og skapa, en ef ég 
stoppa, þá stoppar allt.“

Anita segist geta lagt samnefnara 
hlutverka Hollywood-leikkonunnar 
og nýbökuðu móðurinnar að jöfnu 
við maraþonhlaup. „Ansi oft hef ég 
sett hana í rúmið og heill dagur lið-
inn, stútfullur af verkefnum og mig 
langar bara að skríða upp í rúm. Horfa 
kannski aðeins á sjónvarpið. En þarf 
þess í stað að gíra mig upp, skella mér 
í glansgallann, greiða hárið nánast 
hálfvælandi yfir að þurfa að fara í 
partí eða á einhvern viðburð. Svona 
er þetta líf, bransinn er alltaf í gangi,“ 
útskýrir hún og skýtur að: 

„Á móti fær maður samt alls konar 
hlunnindi og tækifæri til að lenda í 
ýmsum aðstæðum. Ef ég mætti ráða, 
þá væri ég bara í vinnunni að skapa, á 
setti. Sleppa þessari hliðarvinnu sem 
partístandið er.“

Með reynslu kemur dýpt
Blessunarlega stóð Anita ekki frammi 
fyrir því sem hún óttaðist einna helst í 
kjölfar meðgöngunnar og svo margar 
kynsystur hennar hafa upplifað; að 
hlutverkum fækkaði í kjölfar mömmu-
titilsins. „Ég er að fá breytt hlutverk, en 
ekkert sérstaklega vegna þess að ég er 
mamma. Sú hræðsla var ekki raun-
veruleg fyrir mig. Hlutverkin þróast 
og breytast eftir því sem maður eldist. 

Ég er auðvitað í allt öðrum hlut-
verkum núna en þegar ég var 21 árs. 
Það er alltaf verið að skoða mann og 
horfa, ekki beint dæma, en rannsaka. 
Passar þessi í þennan heim, hvað 
gefur hún þessu hlutverki, hvaða ele-
ment hefur hún til að færa þessu hlut-
verki. Þess vegna er maður mikið að 
hugsa: Hvað er ég sem manneskja?“ 
útskýrir hún alvarleg. 

„Það að verða móðir gefur mér 
ákveðna reynslu sem þýðir að ég hef 
úr öðru að byggja en áður. Þannig er 
ákveðin kaldhæðni innan bransans, 
að eftir því sem leikkonur eldast verða 
þær betri og dýpri, hafa meira að gefa 
og segja. En á sama tíma verða færri 
hlutverk í boði fyrir þær. Það er stað-
reynd. Og ekki er sami standard fyrir 
konur og karla í Hollywood. Sann-
leikurinn er sá að fólk heldur, eða því 
finnst, karlmenn meira sexý þegar 

þeir eldast en konur. Ef við horfum 
bara á myndina Journey to The Cen-
ter of The Earth þar sem ég var 24 ára 
gömul og lék á móti Brendan Fraiser, 
þá fertugum. Það þótti bara normalt 
samband. En ef þetta hefði verið á 
hinn veginn, hefði sagan verið perra-
saga. Það er ruglað. Við erum of sam-
dauna því sem við sjáum á skjánum.“

Það er pláss fyrir eldri konur
„Þetta fer í taugarnar á manni en 
ég veit svo sem ekki hversu mikið 
maður á að pirra sig á þessu. Það eina 
sem hægt er að gera er að leggja sitt af 
mörkum við að þróa aðstæður. Koma 
með sögur sem fjalla meira um konur, 
en rosalega mikið af handritunum er 
skrifað af körlum, eldri körlum. Það 
er vel hægt að styðja við kvikmynda-
gerðarkonur. Þegar þær eru komnar 
eða orðnar fleiri, verða fleiri sögur 
með dýpt í kvenmönnunum og þar af 
leiðandi opnast pláss fyrir eldri konur 
í kvikmyndum. 

En ég sé reyndar nýja kynslóð sjón-
varpsefnis á Netflix, Amazon og þess-
um nýju stöðvum sem eru að koma 
í staðinn fyrir þessar hefðbundnu 
sjónvarpsstöðvar, að þar er að eiga 
sér stað breyting í efninu. Einhver 
jákvæð þróun sem birtist til dæmis 
í House of Cards og Narcos. Þar eru 
alvöru karakterar með mikilli áferð. 
Mér finnst nú þegar fólk farið að venj-
ast því. Ef maður ber saman Melrose 
Place og það sem er að gerast núna, 
sér maður þetta. Þetta er spennandi 
þróun fyrir mig og margar í þessum 
bransa. Það gefur okkur von um að 
hlutverk kvenna fari að breikka og 
dýpka. Maður sér að þarna eru öðru-
vísi kvenrullur í boði, allt öðruvísi 
sögur á skjáum fólks en var fyrir tíu 
árum.“

Svefninn hreinn lúxus
Anita segir svefnleysið í raun það 
erfiðasta við móðurhlutverkið að 
hennar mati og fái hún því kær-
komna hvíld um þessar mundir á 
meðan á dvöl hennar hér á landi 
stendur. „Eftir að hafa ekki náð fleiri 
en þremur klukkustundum í sam-
hangandi svefn í tvö ár var eðlilega 
það fyrsta sem ég hugsaði þegar ég 
kom inn á hótelherbergið mitt hérna: 
Ókei, ég ætla að sofa í sjö klukkutíma, 
samfleytt,“ segir hún og enn rennur á 
hana bráðsmitandi bros. 

Hún segist alsæl með að vera á 
landinu ein síns liðs. „Það er svo erfitt 
fyrir mig að að finna tíma til að gera 
eitthvað svona. Maður getur ekki 
verið lengur frá vinnu en í mesta lagi 
viku. Jólin eru einna helst sá tími 
sem bransinn sammælist um að taka 
fimm til sjö daga frí. En ef þú ert að 
fara í frí er það bara á þinn kostnað 
og getur haft sín áhrif.“

Anita gengst hæglega við getgátu 
blaðamanns um að hún sé alltaf í 
vinnunni. „ Já, eiginlega. Maður þarf 
að passa sig og reyna að taka tíma 
bara fyrir sig. En það er svolítið erfitt, 
sérstaklega í Los Angeles. Öll borgin 
er undirlögð kvikmyndaiðnaðinum. 
Ég er ekki nógu dugleg við að gefa mér 

þennan tíma. Bara það að vera hérna 
á Íslandi núna gerir það að verkum að 
ég finn hvernig súrefnið smýgur inn í 
frumurnar aftur.“

Anita segist þannig himinlifandi 
með að hafa náð að búa sér til afsökun 
fyrir Íslandsdvölinni og lætur næstum 
eins og hún sé ekki í vinnunni, sem 
hún er svo sannarlega. Á dögunum 
sendu þær Sólveig Eiríksdóttir frá sér 
bókina Mömmubitar, sem þær eru er 
að ýta úr vör um þessar mundir.

Fullt starf að borða
„Mig langaði að gera bók, sem er fersk, 
létt og skemmtileg. Mér fannst vanta 
svoleiðis. Það er nóg til af alls konar 
fræðingum á netinu þar sem alltaf er 
verið að hamra á því hvað allt sé hræði-
legt og hvaða skelfilegu hlutir geti 
gerst. Allt er hættulegt. Mér fannst bara 
erfitt að borða og hugsa svona rosalega 
mikið um hvað ég átti að vera að borða 
yfir daginn til að ná öllum næringar-
efnunum. Og þá ekki síst, hvað ég gæti 
borðað án þess að verða óglatt. 

Fyrir mér var þetta orðið fullt starf, 
ég eyddi öllum tímanum mínum í 
þetta. Ímyndunaraflið datt bókstaf-
lega úr mér, fór í frí,“ segir Anita sem 
sat ekki með hendur í skauti heldur sá 
gat í markaði og þéttri tímatöflu. 

„En mér fannst þetta svo erfitt og ég 
þurfti mikið að hafa fyrir að finna út 
úr þessu. Ég er enginn harðstjóri með 
það sem ég set ofan í mig, mér finnst 
þetta bara allt snúast um fjölbreytni. 
Þannig er ég viss um að ég sé að fá nóg 
af mismunandi næringarefnum. Og 
þegar upp var staðið hafði ég bara 
heilmikið að gefa. Lausnir sem eru 
þess virði að setja í bók og til þess 
fallnar að hjálpa öðrum verðandi 
mæðrum. Þessi hugmynd kom bara 
til mín, ég hafði ekkert hugsað mér að 
gefa út bók. Auk þess sem ég þekkti 

Sollu ekki neitt, en fannst samt engin 
önnur koma til greina. Ég hef alltaf 
verið einlægur aðdáandi hennar og 
eldað mikið eftir uppskriftunum 
hennar á netinu. Mundi að pabbi 
hafði einhvern tíma hitt hana svo ég 
fékk hann til að senda henni póst og 
svo fór þetta að rúlla, tölvupóstur á 
milli og svo stukkum við í símann,“ 
segir hún uppveðruð.

„Kreifingar“eru stórmál
„Við vorum mikið í að finna lausnir 
fyrir konur með rosalega stórar 
bumbur þar sem barnið hefur ýtt 
maganum lengst út í horn svo hann 
verður pínulítill og þær geta eigin-
lega ekkert borðað. Samt sársvangar. 
Það var mikið vandamál fyrir mig. 
Solla kom þá með töfralausnina, sér-
legar næringarmúffur,“ segir Anita og 
blaðamaður spyr hvort hún hafi þó 
ekki villst af leið líkt og margar kyn-
systur hennar í þeim hormónarússí-
bana sem meðganga getur verið. 

„Ég fékk tvær aðal „kreifingar“. 
Kreifingar eru stórmál, ég reyndi ein-
mitt að fá að nota orðið Kreifingur 
sem kaflaheiti í bókinni minni og 

kom því fyrir nefnd hjá Íslenskri 
orðabók, en þar var þvertekið fyrir 
það. Mér finnst orðin þörf eða sárþrá 
engan veginn ná yfir ástandið,“ segir 
hún og skellihlær duglega áður en 
hún heldur áfram: „Ég var sumsé 
með kreifing í fíkjur og svo ávexti. 
Við keyptum okkur hús þegar ég var 
ólétt og þar var fíkjutré í garðinum 
sem getur hafa spilað inn í. Svo var ég 
dálítið að vakna á nóttunni og varð 
að fá kornflex með mjólk. Auk þess 
hafði ég aldrei verið hrifin af smjöri 
eða rjóma, en varð sólgin í það og er 
enn. Þessar kreifingar eru ekkert kjaft-
æði, þetta er líkaminn okkar að kalla 
á það sem vantar. Það verður að taka 
mark á þeim.“

Anita sver af sér að hafa alla tíð 
verið svona meðvituð um meinhollt 
mataræðið. „Nei, eiginlega ekki. Það 
var ekki fyrr en ég kláraði leiklistar-
skólann og fór að vinna langa daga 
á settum. Þá erum við yfirleitt í tólf 
klukkustunda tökum og vissara er 
að vera agaður varðandi það sem 
þú borðar. Ég tamdi mér því nokkuð 
snemma að borða oft og lítið, enda 
þarf ég að hafa sterkan haus og jafna 
orku og úthald þarna. Svo ég tali ekki 
um útlitið. Þetta helst allt í hendur. 
Ég er þannig meðvituð vegna þess 
að ég virkilega þarf þess. Meðan ég 
var ófrísk fann ég allan tímann fyrir 
mikilli þreytu og þá hjálpaði nær-
ingin mér gríðarlega og sjálfri líður 
mér hvergi betur en á setti svo það 
er býsna rökrétt að huga að þessu,“ 
svarar hún sannfærandi. 

Spurð hvort hún hyggist leggja 
fyrir sig frekari bókaskrif segir hún, 
fullkomlega samkvæm sjálfri sér, að 
hún viti ekkert um það enda sé rauður 
þráður í hennar lífi „að um leið og eitt-
hvað er ákveðið gerist einfaldlega eitt-
hvað allt annað.“

Anita er alsæl með að geta boðið öðrum verðandi mæðrum launsina sem hana vantaði á sínum tíma.  FréttAblAðið/Ernir
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Ef Eg mætti ráða, þá
væri ég bara í vinnunni
að skapa, á sEtti. 
slEppa þEssari 
hliðarvinnu sEm 
partístandið Er.

Aðalfundur FVFÍ 2016
verður haldinn að Borgartúni 22  
þriðjudaginn 19. apríl nk. kl.19:00.

Fundarefni:
1. Venjuleg aðalfundarstörf

2. Lagabreytingar
3. Önnur mál

Veitingar að fundi loknum
Ársreikningur félagsins mun liggja frammi á skrifstofu
FVFÍ alla virka daga milli kl. 10-15 vikuna fyrir fund.

Mætið vel og stundvíslega,

Stjórnin.
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Dilma Rousseff forseti ásamt forvera hennar í embættinu, Inacio Lula da Silva. Þau nutu ómældra vinsælda í Brasilíu þangað til 
rannsókn hófst á víðtæku spillingarneti í tengslum við ríkisrekna olíufyrirtækið Petrobras. FRéttaBLaðIð/EPa

Mótmæli gegn Dilmu Rousseff og stjórn hennar hafa verið tíð í Brasilíu undanfarið. 
Stuðningsmenn hennar hafa reyndar efnt til fjölmennra útifunda líka. FRéttaBLaðIð/EPa

   Lofar öllu fögru hafni  
            þingið málshöfðun
Rannsókn á ríkisrekna olíufyrirtækinu Petrobras hefur leitt í ljós víðtæka spillingu í viðskiptalífi og stjórnmálum 
Brasilíu. Dilma Rousseff forseti á yfir höfði sér málshöfðun til embættismissis en ætlar að berjast af krafti.

Neðri deild þjóðþings 
Brasilíu greiðir á 
morgun atkvæði um 
það hvort höfða eigi 
mál á hendur Dilmu 

Rousseff forseta til embættismissis. 
Tillaga þess efnis var samþykkt í 
þingnefnd á mánudaginn.

Rousseff er sökuð um að hafa 
logið til um skuldastöðu ríkisins í 
aðdraganda síðustu kosninga. Hún 
er sögð hafa fegrað ríkisbókhaldið 
til að geta ótrauð haldið áfram að 
dæla fé úr ríkissjóði til vinsælla 
verkefna, sem hafi svo tryggt henni 
endurkjör. 

Hún segist nú ætla að leggja alla 
áherslu á nauðsynlegar umbætur 
í stjórnmálum og ríkisfjármálum, 
og lofar meira að segja að mynduð 
verði þjóðstjórn allra flokka til að 
takast á við það verkefni.

Vinsældir forsetans eru í lág-
marki, en á hinn bóginn njóta and-
stæðingar hennar á þingi ekki mikils 
stuðnings heldur meðal almennings.

Petrobras-hneykslið
Óánægja almennings í garð stjórn-
málamanna almennt á rætur að 
rekja til rannsóknar á ríkisrekna 
olíufyrirtækinu Petrobras. Rann-
sóknin hefur leitt í ljós víðtæka spill-
ingu sem nær bæði til flestra helstu 
verktakafyrirtækja landsins og 
teygir einnig ýmsa anga inn í heim 
stjórnmálanna.

Petrobras-braskið stóð yfir í ára-
tug, frá 2004 til 2014, og snerist um 
að byggingafyrirtæki höfðu með sér 
leynilegt samráð um verktakasamn-
inga við ríkisfyrirtækið Petrobras. 
Fyrirtækin græddu verulega á því 
að skipta þannig með sér kökunni, 
en peninginn notuðu þau meðal 
annars til að greiða yfirmönnum hjá 
Petrobras mútur. Tugir stjórnmála-
manna fengu einnig vænar mútur 
fyrir að láta sem þeir sæju ekkert.

Rannsókn hófst á þessu öllu árið 
2014 og hefur nú orðið til þess að 
tugir manna hafa verið ákærðir. 

Auðkýfingar og áhrifamenn úr 
flestum stjórnmálaflokkum hafa 
verið dæmdir í fangelsi. 

Í síðasta mánuði var til dæmis 
Marcelo Odebrecht, tæplega fimm-
tugur fyrrverandi forstjóri stærsta 
byggingafyrirtækis Suður-Ameríku, 
dæmdur í 19 ára fangelsi fyrir stór-
felldar mútugreiðslur.

Nú síðast var Gim Argello, fyrr-
verandi öldungadeildarþingmaður, 
handtekinn fyrir að þiggja mútur 
í tengslum við Petrobras-braskið. 
Hann sjálfur var varaformaður þing-
nefndarinnar sem sá um rannsókn 
á Petrobras-hneykslinu en er sak-
aður um að hafa komið forstjórum 
að minnsta kosti tveggja fyrirtækja 
undan yfirheyrslum.

Hriktir í stoðum
Þetta er stærsta hneykslismálið í 
sögu Brasilíu, að minnsta kosti í 
seinni tíð, og nú hriktir í stoðum 
stjórnmálanna þar í landi.

Almenningur er reiður og reiðin 
beinist ekki síst að Roussef og Verka-
mannaflokknum hennar, sem hefur 
verið við völd í þrettán ár samfleytt. 
Andstæðingar stjórnarinnar segja 
hana bæði gjörspillta og ekkert ráða 
við efnahagsvandann, sem nú hrjáir 
landsmenn.

Rousseff var sjálf formaður í stjórn 
Petrobras á árunum 2003 til 2010, en 
segist samt aldrei hafa vitað af því 
sem var í gangi. Rannsóknin hefur 
ekki leitt í ljós nein bein tengsl 
hennar við verktakasvindlið, en hún 
á engu að síður undir högg að sækja 
vegna tengsla félaga sinna við það.

Reyndi að koma Lula í skjól
Meðal annars hefur Luiz Ignacio 
Lula da Silva, forveri Rousseff í 
embættinu og lærimeistari hennar 
í Verkamannaflokknum, sætt alvar-
legum ásökunum um aðild að þessu 
spillingarneti í kringum Petrobras-
olíufyrirtækið.

Rousseff reyndi fyrir nokkrum 
vikum að bjarga Lula með því að 
gera hann að lykilráðherra í ríkis-
stjórn sinni. Embættið er kallað 
skrifstofustjóri ríkisstjórnarinnar, 
en er að nokkru sambærilegt við 
embætti forsætisráðherra.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

✿   Kæra til embættismissis

Rauða bylgjan í Suður-Ameríku
Fyrir um það bil áratug tóku mið- 
og suður-amerískir kjósendur 
í hverju landinu á fætur öðru 
að halla sér að vinstri flokkum í 
auknum mæli. Áratugina á undan 
hafði álfan að stórum hluta 
verið undirlögð af herforingja-
stjórnum og einræðisherrum á 
hægri kantinum.

1999 Hugo Chavez fyrst kosinn 
forseti í Venesúela. Nicolas 

Maduro tók við af honum 2013.
2003 Nestor Kirchner kosinn 
forseti Argentínu. Eiginkona 
hans Cristina Fernandez de Kir-
chner tók við árið 2007 og ríkti í 
tvö kjörtímabil til 2015.
2003 Luiz Inacio Lula da Silva 
kosinn forseti í Brasilíu og ríkti í 
tvö kjörtímabil. Dilma Rousseff 
tók við árið 2011.
2005 Tabare Vazquez kosinn 
forseti í Úrúgvæ. Hann lét af 

embætti 2010 en sneri aftur 
2015. Flokksbróðir hans, Jose 
Mujica, ríkti 2010 til 2015.
2006 Evo Morales kosinn í Bóli-
víu og ríkir þar enn.
2006 Michelle Bachelet kosin 
forseti í Síle. Hún tapaði kjöri 
2010 en sneri aftur 2014.
2006 Allan Garcia kosinn í Perú. 
Ollanta Humala tók við keflinu 
árið 2011.
2006 Manuel Zelaya kosinn forseti 
í Hondúras og ríkti þar til 2009.
2007 Daniel Ortega endurkosinn 
forseti í Níkaragva og ríkir enn, 
en hann var forseti Sandinista-
stjórnarinnar 1979-1990.
2007 Rafael Correra kosinn for-
seti í Ekvador og ríkir þar enn.
2008 Fernando Lugo kosinn for-
seti í Paragvæ og ríkti til 2012.
2008 Alvaro Colom kosinn forseti 
í Gvatemala og ríkti þar til 2012.
2009 Mauricio Funes kosinn 
forseti í El Salvador en Salvador 
Sanchez Ceren tók við af honum 
2014.

Hefði Lula fengið að sitja í þessu 
embætti væri erfiðara að höfða mál 
gegn honum. 

Hrap úr vinsældahæðum
Lula var vinsæll verkalýðsleiðtogi 
sem var kosinn forseti Brasilíu árið 
2002 og gegndi embættinu í tvö 
kjörtímabil við miklar vinsældir. 
Þegar hann hætti var hann sagður 
vinsælasti forseti veraldar. Efna-
hagslífið blómstraði og Rousseff 
naut góðs af því þegar hún tók við 
af honum í byrjun árs 2011.

Rétt eins og Rousseff neitar Lula 
allri aðild að spillingarnetinu og 
segist aldrei hafa þegið mútur.

Rousseff og stuðningsmenn 
hennar segja málshöfðunina á 
hendur henni runna undan rifjum 
andstæðinga þeirra og jafnast á við 
valdarán. Rousseff hefur meira að 
segja sakað Michel Temer varafor-
seta, sem verður forseti ef Rousseff 
verður vikið frá, um aðild að sam-
særi gegn sér.
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Amínó® Liðir, Amínó® Létt og 
Amínó® 100% eru nýjar vörur 
úr fiskprótíni sem var þróað og 
unnið hjá Iceprotein, íslensku 
sprotafyrir tæki á Sauðárkróki. 
Amínó® vörulínan samanstendur 
af fæðubótarefnum sem innihalda 
þorskprótín, ásamt öðrum lífvirk-
um efnum sem styðja við eða auka 
heilsubætandi virkni þorskpeptíða.

Stuðlar að þyngdartapi
Auk fiskprótíns inniheldur Amínó® 
Létt glúkómannan sem eru nátt-
úrulegar trefjar unnar úr hnýði 
rótar konjac-plöntunnar. Glúkó-
mannan er þekkt fyrir einstaka 
hæfileika til að auka umfang sitt í 
meltingarveginum og auka þannig 
seddutilfinningu og seinka tæm-
ingu magans. Það hefur verið stað-
fest í klínískum rannsóknum að 
glúkómannan stuðli að þyngdar-
tapi [1] sé það tekið inn sem hluti af 
orkusnauðu mataræði. Einnig inni-
heldur Amínó® Létt króm-pikkól-
ínat. Króm er nauðsynlegt fyrir 
orkubúskap líkamans vegna hlut-
verks þess í efnaskiptum glúkósa. 
Króm-pikkólínat stuðlar að eðlileg-
um efnaskiptum orkugefandi nær-
ingarefna (e. macronutrient) og er 
talið minnka sykurlöngun.

Borðar reglulegar  
og hollar
Guðrún Lilja Hermanns-
dóttir segist hafa átt erf-
itt með að létta sig, sama 
hvað hún reyndi. Henni 
finnst Amínó® Létt 
hafa hjálpað sér við að 
vera saddari og borða 
þar af leiðandi minna, 
þökk sé glúkómannan. 
„Ég er mjög ánægð með 
Amínó® Létt, finn mik-
inn mun á mér og lang-
ar til að nota það áfram. 
Ég hef alltaf verið 
með mikið uppþembd-
an maga en það hefur 
lagast mikið eftir að ég 
byrjaði á töflunum auk 
þess sem ég hef losnað 

við nokkur kíló. Matar lystin hefur 
minnkað, sem og sykurlöngun, 
meltingin er betri, ég borða reglu-
legar og er ekki að fá mér eitthvert 
nasl á kvöldin nema þá grænmeti 
og ávexti. Ég mæli því heils hugar 
með Amínó® Létt,“ segir Guðrún 
Lilja.

100% hrein náttúruafurð
Að sögn dr. Hólmfríðar Sveins-
dóttur, stofnanda og framkvæmda-
stjóra PROTIS ehf. sem framleið-
ir Amínó® vörulínuna, er fiskprót-
ínið unnið úr hágæða hráefni sem 
fellur til við flakavinnslu á íslensk-
um þorski. „Fiskprótínið er hund-
rað prósent hrein náttúruafurð, 
hægt er að rekja hvar fiskurinn er 
veiddur og allt hráefnið er unnið á 
Íslandi.“

Hólmfríður segir markmið-
ið vera að hámarka nýtingu á ein-
stakri náttúruauðlind og bæta 
lýðheilsu. „Fiskprótínið er unnið 
samkvæmt IceProtein® tækni 
sem byggir á vatnsrofstækni þar 
sem prótínin eru meðhöndluð með 
vatni og ensímum og í framhaldinu 
síuð þannig að prótínið sem kallast 
IceProtein® samanstendur einung-
is af smáum lífvirkum peptíðum,“ 
útskýrir Hólmfríður.

Framleiðsla PROTIS byggir á 
áralöngum rannsóknum á fiskprót-

íni sem vísindamenn 
rannsókna- og þróunar-
fyrirtækisins Icepro-
t eins hafa stundað í 
samvinnu við Matís, 
Háskóla Íslands og 
f leiri rannsókna-
stofnanir. „Markmið 
PROTIS er að hag-
nýta þá miklu þekk-
ingu og reynslu sem 
byggst hefur upp í 
kringum rannsóknir á 
fiskprótíni og reynslu 
við veiðar og vinnslu 
á fiski í þágu bættr-
ar lýðheilsu og betri 
nýtingar á íslenskum 
fiskistofnum,“ segir 
Hólmfríður.

Minni MatarlySt og Sykurþörf
Icecare kynnir Amínó® Létt er seðjandi blanda sem auðveldar þyngdarstjórnun þar sem glúkómannan stuðlar að 
þyngdartapi, sé það tekið inn sem hluti af orkusnauðu mataræði. Guðrúnu Lilju finnst það virka vel fyrir sig.

Hólmfríður Sveinsdóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri PROTIS ehf. sem framleiðir Amínó® vörulínuna. MYND/ANTON bRINk

„Ég er mjög ánægð með Amínó® Létt, finn mikinn mun á mér og langar til að nota það áfram,“ segir Guðrún Lilja Hermanns-
dóttir. MYND/VILHELM

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 

Sölustaðir:  Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana

Prógastró – fyrir 
heilbrigða meltingu 

og þarmaflóru

Vissir þú að Prógastró góðgerlarnir:

 stuðla að heilbrigðri magaflóru
 geta stuðlað að minnkuðu ummáli maga
 virka við hægðatregðu og niðurgangi
 vinna gegn candida- og sveppasýkingu

„Prógastró hefur gert kraftaverk fyrir fjölskylduna 
mína. Mæli heilshugar með því. Sonur minn var 
lengi slæmur í maga en eftir að hann fór að taka 
Prógastró reglulega öðlaðist hann nýtt líf.“

Lóló Rósinkranz, einkaþjálfari í World Class



Um þessar mundir eru 30 ár síðan 
ung hljómsveit frá Húsavík vann 
Músíktilraunir og hóf þar með lang-
an og farsælan feril. Hljómsveitin 
heitir auðvitað Greifarnir og mán-
uðirnir sem fylgdu í kjölfarið áttu 
eftir verða ótrúlega viðburðarík-
ir þegar sveitinni skaut ógnarhratt 
upp á stjörnuhiminn.

Sveinbjörn Grétarsson, eða 
Bjössi eins og hann er alltaf kall-
aður, er gítarleikari Greifanna og 
einn laga- og textahöfunda sveitar-
innar. Hann segist varla trúa því að 
liðin séu 30 ár síðan þeir unnu Mús-
íktilraunir enda líður honum eins 
og hann sé tæplega þrítugur sjálfur. 
„Það var náttúrulega rosaleg upp-
lifun fyrir strákpjakka frá Húsavík 
að vinna Músík tilraunir.Við tókum 
þátt árinu áður undir nafninu Speci-
al Treatment og lentum í 2. sæti. Við 
mættum því ári síðar undir nýju 
nafni, með íslenska texta og Felix 
Bergsson sem söngvara. Þannig 
unnum við keppnina sem var stór-
kostleg tilfinning.“

Allt fór á fleygiferð í lífi ungu 
mannanna og næstu mánuðir urðu 
viðburðaríkir. Í júní var sveitin 
valin sem ein fjöggurra íslenskra 
hljómsveita til að hita upp á Lista-
poppi, tveggja daga tónleikum í 
Laugardalshöll, og í ágúst spiluðu 
Greifarnir á stórtónleikum sem 
haldnir voru við Arnarhól í Reykja-
vík. Báðir tónleikarnir áttu stóran 
þátt í að gera Greifana að einni vin-

sælustu hljómsveit landsins næstu 
ára.

EFTIRMINNILEGIR TÓNLEIKAR
Bjössi rifjar upp þessa örlagaríku 
mánuði. „Að vinna Músíktilraunir 
1986 var mikill happafengur fyrir 
okkur. Reykjavíkurborg átti 200 
ára afmæli sama ár og voru af því 
tilefni skipulagðir stórtónleikarnir 
Listapopp. Þar komu fram Simply 
Red, Madness, Fine Young Canni-
bals, Loyd Cole and the Commo-
tions og svo íslensku sveitirnar 
Grafík, Greifarnir, Rickshaw og 
Bjarni Tryggva.“

Gríðarlegur metnaður var lagð-
ur í útlit og fatnað sveitarinn-
ar að sögn Bjössa og var Gerður í 
Flónni fengin til að sérsauma bún-
inga eftir nýjustu tísku frá Lond-
on. „Svo vorum við með margverð-
launaða hárgreiðsludömu sem sá 
um klippingu og förðun enda var 
þetta á „eighties“ tímabilinu.“

Risatónleikarnir á Arnarhóli 
voru í beinni útsendingu á RÚV en 
um 20.000 manns voru viðstadd-
ir þá sem var einstakt á þeim tíma. 
Þeir fengu mikið áhorf og voru að 
sögn Bjössa ábyggilega teknir upp á 
VHS-vídeóspólu á öðru hvoru heim-
ili. „Við stóðum okkur vel á þessum 
tónleikum og þar með var frægðin 
kominn í einum hvelli og við tæp-
lega undirbúnir fyrir ósköpin sem 
þessu fylgdu. Reyndar var frægðin 
komin á undan tónleikunum. Þegar 
við mættum á svæðið voru einhver 
bönd búin að spila. Þá sögðu Gulli 
Helga og Þorgeir Ástvaldsson sem 
voru kynnar við okkur: „Gott að þið 
eruð komnir, það er allur skarinn 
búinn að vera að kalla á Greifana.“ 
Við héldum að þeir væru að grínast 
og fórum allir í hnút en svo heyrð-
um við á milli laga að þetta var rétt. 
Eftir tónleikana þurftum við að-
stoð lögreglu til að komast í burtu 
af svæðinu.“

GÓÐAR MINNINGAR
Ýmsar útihátíðir og sveitaböll 
standa upp úr í minningunni. „Við 
voru t.d. eina bandið sem spilaði 
á stóra sviðinu á Þjóðhátíð í Vest-
mannaeyjum árið 1988 utan þess 
að Sléttuúlfarnir spiluðu í klukku-
stund.“ Eitt ball í Hreðavatns-
skála var líka sérlega eftirminni-

legt. „Þá þurfti að loka þjóðvegi 
eitt sem liggur við húsið í rúma 
klukkustund vegna mannmergð-
ar. Við spiluðum í tjaldinu við hlið-
ina á skálanum og stemmingin sem 
myndaðist þar var einstök.“

Á tímabili var í miklu uppáhaldi 
hjá bandinu að spila í Tjarnarborg 
á Ólafsfirði. „Ástæðan var aðal-
lega hversu skemmtilegur staðar-
haldarinn var á þeim tíma en þar 
réð Rögnvaldur Ingólfsson lögum 
og lofum. Ævinlega urðu deilur í 
lok dansleiks við Rögnvald en hann 
vildi alltaf að við fengjum meira 
borgað en samið hafði verið um. 
Það kom ekki til greina af okkar 
hálfu. Samningar náðust þó alltaf 
á endanum.“

SAKNAR SVEITABALLA
Margt hefur breyst í bransanum 
síðustu þrjá áratugi, sumt til betri 
vegar, annað ekki. „Ég er alinn upp 
á blómatímabili sveitaballa þar sem 
allir eldri en 16 ára skemmtu sér 
saman á sveitaböllum. Ég sakna 
þessa tíma, bæði sem gestur og líka 
sem hljómsveitarmeðlimur uppi á 
sviði. Þetta er liðin tíð og sveita-
ballamenningin er nánast horfin.“

Aftur á móti er í dag hægt að 
halda veglegri tónleika en áður og 
fólk er duglegra að mæta og um 
leið tilbúið að borga hærra miða-
verð. „Í dag upplifi ég gríðarlega 
grósku í tónlistarbransanum og næ 
ekki að fylgjast með nándar nærri 
öllu sem er í gangi. Ég kvíði engu 
þegar kemur að framtíð íslenskrar 
tónlistar.“

ANNIR FRAM UNDAN
Undanfarin ár hafa  Greifarnir 
spilað opinberlaga 10-20 sinnum 
á ári. Nú er hins vegar ætlunin að 
spila meira að sögn Bjössa og fara 
í órafmagnaða tónleikaferð um 
landið í tilefni 30 ára afmælisins. 
„Þar munum við leggja áherslu á 
mikla nánd við áhorfendur, taka 
lög sem heyrast ekki oft á böllum 
auk þess að rifja upp sögur af ferl-
inum. Þetta er enn á undirbúnings-
stigi og ekki komnar neinar fastar 
dagsetningar. Svo höfum við verið 
að hittast til að skoða og semja nýtt 
efni sem við höfum ekki gert lengi. 
Hvort eða hvenær við gefum þetta 
efni út kemur svo bara í ljós.“

ALLT Á FLEYGIFERÐ
Greifarnir unnu Músíktilraunir fyrir 30 árum og hafa síðan skemmt 
landsmönnum. Fram undan er órafmögnuð tónleikaferð um landið. 

Greifarnir tilbúnir fyrir Listapoppstónleikana 1986. Ein bakraddasöngkona Fine 
Young Cannibals átti ekki til orð yfir hvað fötin voru flott. MYND/ÚR EINKASAFNI

„Við stóðum okkur vel á þessum tónleikum og þar með var frægðin kominn í einum 
hvelli og við tæplega undirbúnir fyrir ósköpin sem þessu fylgdi,“ segir Bjössi um 
stórtónleikana á Arnarhóli 1986. MYND/VILHELM 

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi

*skv. gjaldskrá levi.com og gengistöflu Íslandsbanka 15.04.16

514 Straight

frá kr. 12.990

Beinar niður
Sitja á mjöðmum

Létt teygja 

Verð í Danmörk frá kr. 14.137*
Verð í Bretlandi frá kr. 12.367*
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„Sorefix varasalvinn hefur 
fengið einstaklega góðar við-
tökur og er fólk mjög ánægt 
með hversu fljótt hann virk-
ar“ segir Hákon Steinsson, lyfja-
fræðingur hjá LYFIS. „Sore-
fix varasalvinn þurrkar fruns-
una upp fljótt og vel þrátt fyrir 
að frunsan sé komin vel á veg.“ 
Til að ná besta mögulega árangri 
skal bera varasalvann á 3-6 sinn-
um á dag. SoreFix varasalvann má 
einnig nota fyrir börn frá 4 ára 
aldri. SoreFix inniheldur efni sem 
hafa reynst virk við meðhöndl-
un á frunsu og við að koma í veg 
fyrir frunsu. Virkni SoreFix bygg-
ir á efnislegri UV-vörn og sink-
samböndum sem varan inniheld-
ur. SoreFix í túpu hefur auk þess 
viðbótarsólarvörn og er með háan 
sólarvarnarstuðul (SPF 30). Vara-
salvinn inniheldur ekki súlföt, 
frjáls polyethylen glycol, trieth-
anolamin, diethanolamin, para-
bena eða önnur rotvarnarefni. 
Frekari upplýsingar má finna á 
www.sorefix.com en þar er að 
finna ítarlegar upplýsingar um 
Sorefix varasalvann og einnig um 
frunsur.

Sorefix verkar 
á öllum Stigum 
frunSu
LYFIS kynnir Sorefix varasalvi er ætlaður til 
að meðhöndla og koma í veg fyrir frunsu og 
má nota á öllum stigum frunsu. Sorefix hefur 
einnig fyrirbyggjandi verkun. Sorefix varasalvi 
fæst í apótekum, bæði í krukku og túpu.

Sorefix varasalvinn fæst 
bæði í krukku og túpu og 
hann er ætlaður fullorðnum 
og börnum frá 4 ára aldri.

Sorefix varasalvinn verkar á öllum 
stigum frunsu.

Mjólkursýrugerlar
l Endurheimta gerlajafnvægi

Mjólkursýra
l Leiðréttir sýrustig og bætir 

gerlaflóru

VandaMál í 
leggönguM — 
nýjar lausnir
LYFIS kynnir Tvær nýjar vörur eru komnar í sölu í apótekum sem vinna 
gegn algengum vandamálum hjá konum. Vörurnar eru Vagibalance 
ratiopharm leggangatöflur og Vagimoist ratiopharm leggangastílar. 
Eftirfarandi eru upplýsingar um vörurnar sem hefur verið tekið fagnandi.

Vagibalance ratiopharm og Vagimoist ratiopharm eru tvær nýjar vörur sem fást nú í apótekum.

Hýalúronsýra
l Rakagefandi og smyrjandi áhrif

Mjólkursýra
l Leiðréttir sýrustig og bætir 
gerlaflóru

Polycarbophil
l Leiðréttir sýrustig

Vagimoist ratiopharm 
eru leggangastílar 
sem innhalda hýal-
úronsýru og mjólk-
ursýru. Stílarnir eru 
rakagefandi og hafa 
smyrjandi áhrif í leg-
göngum auk þess að 
leiðrétta sýrustig. 
Vagimoist er stað-
bundin, hormónalaus 
meðferð við þurrki 

í leggöngum sem hent-
ar m.a. vel þeim konum sem leita 
eftir leiðum til að minnka einkenni 
þurrks í leggöngum án hormóna. 
„Estrógen í hormónalyfjum veld-
ur því að veggir legganga þykkna 
og verða rakari en slík lyf geta 
einnig lítillega aukið hættu á 
brjósta- og legkrabbameini,“ segir 
Hákon Steinsson, lyfjafræðingur 
hjá LYFIS. Þurrkur í leggöngum 
getur verið af ýmsum ástæðum. 

Algeng ástæða er breytingaskeið 
kvenna, en einnig getur þurrk-
urinn t.d. stafað af lyfjanotkun, 
legnámi, húðsjúkdómi, sveppa-
sýkingu, þungun eða brjóstagjöf, 
þreytu og streitu eða mikilli notk-
un innleggja, binda og tíðatappa. 
Vagimoist ratiopharm hjálpar til 
við að viðhalda jafnvægi á nátt-
úrulegu sýrustigi (pH-gildi) og 
endurheimt eðlilegrar gerlaflóru í 
leggöngum. Tvö innihaldsefni stíl-
anna (hýalúronsýra og mjólkur-
sýra) stuðla að rakajafnvægi í leg-
göngum, hafa smyrjandi áhrif og 
verka gegn einkennum sem koma 
fram vegna röskunar á sýrustigi. 
Vagimoist ratiopharm má nota til 
meðferðar og sem fyrirbyggjandi 
við þurrki í leggöngum, í tengslum 
við sýkingar og 
einnig ertingu, 
sviða og kláða.

Lærðu að þekkja hvað það er sem 
framkallar frunsu hjá þér til að 
fyrir byggja komu þeirra.
• Þreyta
• Veiklað ónæmiskerfi
• Veikindi eins og kvef og hiti

• Kalt veðurfar
• Sterkt sólarljós
• Þurrar eða sprungnar varir
• Sár á vörum
• Álag
• Tíðablæðingar

soreflex fyrirbyggir 
einnig frunsurVagibalance keMur jafnVægi á 

gerlaflóru í leggönguM

VagiMoist eykur raka og Hefur sMyrjandi 
áHrif í leggönguM

Vagibalance ratiopharm eru 
leggangatöflur sem inni-
halda mjólkursýrugerla og 
mjólkursýru sem endur-
heimta og viðhalda náttúru-
legu sýrustigi og gerlajafn-
vægi í leggöngum.

„Mikilvægt er að við-
halda náttúrulegu sýrustigi 
í leggöngunum, sem eru ör-
lítið súrar aðstæður,“ segir 
Hákon Steinsson, lyfjafræð-

ingur hjá LYFIS. Ef aðstæður í 
leggöngunum eru ekki eins súrar 
og þær eiga að vera getur vöxtur 
skaðlegra baktería náð sér á strik 
og leitt til bakteríusýkingar í leg-
göngum.

Gerlajafnvægi í leggöngum og 
þvagrás getur raskast af ýmsum 

ástæðum. Algengar ástæður eru 
tíðablæðingar, meðganga, tíða-
hvörf, meðferð með sýklalyfj-
um og samfarir. Of mikið hrein-
læti ásamt notkun tíðatappa og 
binda getur jafnvel valdið röskun 
á þessu jafnvægi. Algengustu ein-
kenni röskunar á gerlajafnvægi 
í leggöngum eru sviði, kláði og 
aukin hvít útferð.

Vagibalance ratiopharm er eina 
varan sem inniheldur mjólkur-
sýrugerla á þessu formi. „Hér áður 
var önnur álíka vara til í apótek-
um og mikið hefur verið spurt um 
hana síðan hún hætti. Vagibalance 
ratiopharm hefur því verið tekið 
fagnandi,“ segir Hákon.

Lægra verð 
í Lyfju

Frunsa?
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Ég er mikið fyrir að dunda mér og sökkvi mér 
niður í fínvinnuna. Ég er komin með mitt horn á 

vinnuborðinu og sit þar og bardúsa meðan þeir eru að 
gera við harmóníum. Það er mjög kósí stemming hjá 
okkur. Við erum mjög ánægð hérna. Þetta var „meant 
to be“. 

Myrra Rós tónlistarkona er flutt til Stokkseyrar þar sem hún smíðar fuglsvængi á 
verkstæði tengdaföður síns.  Mynd/Jan IngaRden 

Júlíus er lærlingur hjá föður sínum Björgvini Tómassyni en Björgvin er eini 
orgelsmiðurinn á landinu. 

Hrafnsvartir vængir eftir Myrru en hún vinnur hverja einustu fjöður og límir svo 
saman. Mynd/MyRRa RóS

Á Facebook má skoða smíði Myrru undir heitinu Fjaðrafok. Mynd/MyRRa RóS

„Ég hélt alltaf að ég væri voða 
mikil borgarpía en það er æðis-
legt að vera í rólegheitunum hér 
á Stokkseyri,“ segir tónlistarkon-
an Myrra Rós en hún og eiginmað-
urinn, Júlíus Björgvinsson, fluttu 
úr Mosfellsbænum til Stokkseyr-
ar um áramótin. Ástæða flutning-
anna er sú að Júlíus er lærling-
ur í orgelsmíði hjá föður sínum, 
Björgvini Tómassyni, sem er eini 
orgelsmiðurinn á landinu.

Myrra hreiðraði svo óvænt sjálf 
um sig á verkstæðinu og smíðar 
þar fuglsvængi úr viðarþynnum 
sem falla til við orgelsmíðina.

FjaðraFok verður til
„Ég var bara að hanga einn dag-
inn á verkstæðinu hjá þeim og 
datt þá í hug að ég gæti kannski 
búið eitthvað til úr afgöngunum. 
Úr urðu fuglsvængir en mig lang-
aði að búa til vængi sem kæmu 
út úr veggnum. Ég þreifaði mig 
áfram með það hvernig viðurinn 
hagaði sér og hvað væri best að 
nota. Ég hef alltaf verið handlagin 
en Júlíus hjálpar mér með tækni-
atriðin,“ segir Myrra. Hún segir 
stemminguna á verkstæðinu afar 
notalega.

FjaðraFok tónlistarkonu á 
verkstæði orgelsmiðsins
Tónlistarkonan Myrra Rós hefur hreiðrað um sig á verkstæði Björgvins Tómassonar orgelsmiðs á Stokkseyri. Þangað er 
hún flutt ásamt eiginmanninum Júlíusi og smíðar fuglsvængi úr viðarþynnum sem falla til við orgelsmíðina. Hún kann 
vel við kyrrðina og náttúrufegurðina á Stokkseyri og hefur fundið sveitastelpuna í sér.

Guðríðarkirkju, en það verkefni 
hefur verið stopp frá því hrunið 
varð. Elstu hljóðfærin okkar eru 
að detta á viðhaldsaldurinn. Það 
verða verkefnin næstu árin, en 
við erum alls ekki af baki dottn-
ir,“ segir Bjögvin.

stutt í bæinn
Myrra segir smíðina nú eiga hug 
sinn allan en sinnir þó tilfallandi 
tónlistargiggum. Hún hefur búið 
til Facebook-síðu um fuglsvæng-

ina sem hún kallar Fjaðrafok og 
segir þau Júlíus farin að leita sér 
að varanlegu húsnæði á Stokks-
eyri.

„Okkur langar að kaupa hús 
og setjast alveg að hérna. Svo er 
stutt að keyra til Reykjavíkur 
ef mann langar í bæinn. Vinum 
okkar í bænum finnst líka mjög 
gaman að heimsækja okkur út 
í sveit. Við erum mjög ánægð 
hérna. Þetta var „meant to be“.
heida@365.is

„Ég er mikið fyrir að dunda 
mér og sökkvi mér ofan í fínvinn-
una. Ég er komin með mitt horn 
á vinnuborðinu og sit þar og bar-
dúsa meðan þeir eru að gera við 
harmóníum. Það er mjög kósí 
stemming hjá okkur.“

tengdapabbi ánægður
En hvað finnst Björgvini um það 
að tengdadóttirin sé komin inn á 
verkstæðið?

„Við höfum bara gott af því, 
þessir gömlu kallar, að fá ungt 
fólk hingað inn,“ segir hann 

hress. „Það er gaman að fá Myrru 
og Júlíus hingað til Stokkseyrar. 
Ég vonast til þess að við Júlíus 
verðum saman í þessu í nokkur 
ár og svo taki hann við rekstrin-
um,“ segir hann.

Björgvin er eini orgelsmiður 
landsins og hefur smíðað hátt í 
fjörutíu orgel sem dreifð eru um 
allt land. Þó segir hann hafa dreg-
ið verulega úr nýsmíði eftir hrun.

„Ætli síðasta nýsmíði hafi ekki 
verið pípuorgel í Vídalínskirkju 
sem vígt var 2013. Svo fer von-
andi að ljúka orgelsmíði fyrir 

Sumargjöfin fæst 
í Safnbúðinni

Forvitnir ferðalangar, valkyrjur og víkingar

Mikið úrval af vönduðum miðalda- og 
víkingabúningum og leikföngum.

Föndraðu fugla 1.995 kr. 

Sólúr 1.550 kr.

Togarahöfn í tinboxi
 2.550 kr.

Smásjá 1.995 kr.

Njósnapenni
850 kr.

Lærðu að binda hnúta 1.550 kr.

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · Sími 530 2203 · thjodminjasafn.is
Opið alla daga vikunnar 10–17 (frá 1. mai)

1 6 .  a p r í l  2 0 1 6   l a U G a r D a G U r4 F ó l k    ∙   k y n n i n G a r b l a ð  ∙   X X X X X X X XF ó l k   ∙   k y n n i n G a r b l a ð   ∙   h e l G i n



Íslenska sveitin bregst aldrei. Þar er ferskleiki á hverjum hól og þar fær SS besta hráefni 
sem völ er á. Handbragð sterkra fagmanna SS gerir góða vöru enn betri og góð vara er 
lykillinn að góðum stundum. Veldu SS steikina með handbragði fagmannsins.

Íslenska sveitin og SS – fyrir þig.

MEÐ HANDBRAGÐI FAGMANNSINS
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Reykjavíkurdóttirin og Amaba-
dama-meðlimurinn Steinunn 
Jónsdóttir hefur í nógu að snú-
ast þessa dagana. Hún á að skila 
BA-ritgerð eftir mánuð, hefur 
verið að semja og æfa nýtt efni 
með Amabadama og taka upp 
plötu með Reykjavíkurdætrum. 
„Amabadama var að gefa út nýtt 
lag sem að heitir Aiaiai og það 
er mjög skemmtilegt. Við erum 
búin að vera að semja og æfa 
nýtt efni og verðum örugglega 
að spila mikið á næstunni. Það 
er líka búið að vera nóg að gera 
hjá Reykjavíkurdætrum en við 
erum að klára að taka upp okkar 
fyrstu plötu og erum svo bókað-
ar á nokkrar mjög spennandi há-
tíðir á Íslandi og á meginlandinu 
í sumar. Annars fara dagarnir 
mínir bara í það að skrifa ritgerð 
og njóta veðurblíðunnar með fjöl-
skyldunni minni og vinum,“ segir 
Steinunn.

Stendur eitthvað sérstakt til um 
þessa helgi? Já, ég er að spila á 
tveimur árshátíðum með Amaba-
dama og ég þarf að læra. Svo 
mæti ég örugglega á Austurvöll 
líka og mótmæli spillingunni sem 
er við lýði í þessu landi.

Hver er óskamorgunmaturinn 
um helgar? Gott ávaxtasalat 
með jarðarberjum, bláberjum, 
mangói, melónu, kívíi, banana…   
og já bara fullt af ávöxtum!

Hver er yfirleitt helgarmorgun
maturinn? Örugglega hafra-
grautur með hnetusmjöri. Ég 
fæ mér reyndar ekkert alltaf 
morgunmat.

Þegar þú ferð út að skemmta þér 

hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera? Það er mjög gaman að 
byrja kvöldið í góðra vina hópi og 
fara svo út að dansa. Ég elska að 
dansa. Annars vinn ég náttúru-
lega við það að skemmta fólki 
sem er úti að skemmta sér og 
skemmti mér yfirleitt konunglega 
við það.

Sefur þú út um helgar? Ég geri 
yfirleitt mjög heiðarlega tilraun 
til þess en það tekst yfirleitt ekki. 
Eftir að ég varð mamma þá er 
eins og ég hafi tapað þeim eigin-
leika að geta sofið út. En stund-
um, ef ég vanda mig mjög mikið, 
þá næ ég að sofa til hádegis.

Uppáhaldshelgarmaturinn? Bara 
eitthvað næs sem er gott á bragð-
ið og gaman að borða og ekki búið 
til úr dýrum eða dýraafurðum.

Hvar er best að borða hann? Það er 
alltaf gaman að fara út að borða, 
til dæmis á Kaffi vínyl. Svo er 
líka gaman að borða úti. Annað-
hvort á svölunum heima, í garð-
inum hans pabba eða í sveitinni 
hjá tengdó.

Vakir þú fram eftir? Já, ég geri það 
stundum. Ég reyni samt alltaf 
að fara að sofa fyrir miðnætti. 
Allavega á virkum dögum. Það 
tekst bara ekki alltaf. Yfirleitt 
vegna þess að ég eyði of miklum 
tíma í að leita að einhverju til 
að sofna yfir. Stundum horfi ég 
til dæmis á „trailera“ í svipað 
langan tíma og það myndi taka 
mig að horfa á heila mynd.

Hvert ferðu út að dansa? Ég elti 
yfirleitt bara skemmtilega plötu-
snúða. ReykjavíkSoundsystem er 

í uppáhaldi enda spila þeir reggí 
og það er best að dansa við reggí!

Hvernig er draumahelgin? Ég væri 
alveg til í að skreppa með góðu 
fólk á hitabeltisströnd, slappa af, 
borða góða ávexti, drekka kok-
teila og hlusta á tónlist í sól og 
tímaleysi.

Ef þú ert næturhrafn færðu þér 
eitthvað í gogginn á kvöldin? Ég 
er eiginlega ekki næturhrafn. 
Það er svo gott að sofa og eins og 
ég sagði hér áðan þá á ég mjög 
erfitt með að sofa út. Þannig að 
ég borða yfirleitt bara kvöld-
mat og svo næ ég yfirleitt ekki 
að borða neitt annað áður en ég 
sofna. Nema náttúrulega ef ég er 
að djamma. Þá fæ ég mér falafel 
á Mandý.

Ertu með nammidag? Hvaða nammi 
færðu þér? Nei, ég er ekki með 
nammidag. En ég fæ mér alveg 
stundum nammi. Bara vegan 
nammi samt. Engin dýr.

Hvar er best að eyða laugardags
eftirmiðdegi? Í sveitinni eða í 
sándtesti.

Hvað verður í sunnudagskaffinu? 
Ritskex og hummus. Og mangó. 
Ég elska mangó.

Með hverjum er best að hanga um 
helgar? Bara öllu góða fólkinu 
sem ég er svo heppin að hafa í 
lífi mínu. Fjölskyldunni minni, 
vinum og samstarfsfólki, það er 
eiginlega allt sama fólkið. Ég hélt 
upp á afmælið mitt um daginn og 
þangað mætti meginþorrinn af 
þessu liði og það var alveg full-
komið!

Lærir, MótMæLir og 
nýtUr VEðUrSinS
Tónlistarkonan Steinunn Jónsdóttir elskar að dansa og skemmtir sér 
konunglega við að skemmta fólki sem er að skemmta sér.

Söngkonan Steinunn eyðir stórum hluta tíma síns á Þjóðarbókhlöðunni þessa dagana þar sem hún mun skila BA-ritgerð eftir 
mánuð.  MYND/VILHELM 

365.is      Sími 1817

ALLRA BESTU VINIR ÞÍNIR
ERU Á GULLSTÖÐINNI
ALLA DAGA KL. 19.00

KL. 19:00ALLA DAGA

GULLSTÖÐIN

SIGGI HLÖ
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30LAUGARDAG

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og 
lestu blaðið í símanum eða 
spjaldtölvunni 
hvar og hvenær 
sem er.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

1 6 .  a p r í l  2 0 1 6   l a U G a r D a G U r6 F ó l k    ∙   k y n n i n G a r b l a ð  ∙   X X X X X X X XF ó l k   ∙   k y n n i n G a r b l a ð   ∙   h e l G i n



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

Eignaumsýsla  
Íslandsbanka

Nánari  upplýsingar: 

Sólveig Hrönn Sigurðardóttir deildarstjóri rekstrardeildar 
sími 440 3879, solveig.sigurdardottir@islandsbanki.is  
 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri sími 440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Eignaumsýsla Íslandsbanka er hluti af rekstrardeild bankans og annast viðhald og umsjón með eignum 
hans.  Hópstjórinn okkar ætlar að minnka við sig og því óskum við eftir tæknifræðingi til að taka við af 
honum og leiða eignaumsýsluna.

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

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl

Hæfniskröfur:

•  Byggingatæknifræðingur eða sambærileg menntun

•  Reynsla af stjórnun         

•  Þekking og reynsla af viðhaldi fasteigna       

•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•  Metnaður og þjónustulund   

Helstu verkefni:

• Dagleg stjórnun og rekstur eignaumsýslu

• Verkstýring og samskipti við iðnaðarmenn  
og aðra verktaka

• Verkstýring og eftirlit með rekstrar- og 
viðhaldsverkefnum

• Greiningar og áætlanagerð     

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

Hópstjóri
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Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Capacent — leiðir til árangurs
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Hluti af komandi sumri

www.n1.is facebook.com/enneinn

Matreiðslumaður – sumarafleysing
Við leitum að metnaðarfullum matreiðslumanni eða matartækni til sumarafleysinga í Staðarskála. 
Um er að ræða vaktavinnu, unnið er í viku og frí í viku. 

Helstu verkefni:  
• Matreiðsla 
• Umsjón með eldhúsi 
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:  
• Reynsla af sambærilegum störfum 
   eða menntun sem nýtist í starfi 
• Snyrtimennska 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Dugnaður og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar veitir Einar R. Ísfjörð stöðvarstjóri 
í síma 440 1335 eða í netfangi einar@n1.is.

Áhugasamir sendi inn umsókn á www.n1.is 

Við hvetjum konur jafnt sem karla 
til að sækja um störf hjá fyrirtækinu. 
 

VR-15-025

Umsóknarfrestur
1. maí 2016

EFLA hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um.

EFLA leitar að vélaverkfræðingi
Vélaverkfræðingur á Iðnaðarsvið
Hjá EFLU vinnur eitt öflugasta teymi landsins í ráðgjafarþjónustu við iðnað og iðnfyrirtæki. 
Teymið hefur komið að vélhönnun og ráðgjöf hjá flestum iðnfyrirtækjum hérlendis ásamt því 
að hafa mikla reynslu af ráðgjöf til erlendra fyrirtækja.

EFLA óskar eftir að ráða vélaverkfræðing sem hefur reynslu af ráðgjöf við áliðnaðinn, 
sjávarútveginn eða önnur stærri iðnfyrirtæki. Einnig kemur reynsla af ráðgjöf við orku- og 
veitufyrirtækin sterklega til greina. Viðkomandi mun starfa á fagsviði véla á iðnaðarsviði en 
einnig starfa þverfaglega innan EFLU og vinna náið með sérfræðingum á orkusviði.

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

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

Hæfniskröfur:

• M.Sc eða B.Sc gráða í véla- eða  

 iðnaðarverkfræði

• Amk. 5 ára starfsreynsla í þjónustu við iðnað

• Kunnátta á AutoCad og Inventor nauðsynleg

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Kunnátta í ensku og norðurlandamálum  

 kostur

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 1. maí næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Framleiðslustjóri
Norðursalt leitar að framleiðslustjóra til að stýra 

framleiðslu félagsins á Reykhólum. 

Norðursalt öflugt íslenskt nýsköpunarfyrirtæki og fram-
leiðir íslenskt flögusalt með sjálfbærri aðfeð, sem felur í 
sér nýtingu á jarðvarma.

Framleiðslustjóri er einn af lyklistjórnendurm fyrirtækins-
ins og ber ábyrgð á framleiðsunni. 
Um er að ræða krefjandi straf sem gefur öflugum aðila 
tækifæri til að þróast með ört vaxandi nýsköpunarfyrir-
tæki á landsbyggðinni.

Starfssvið
• Daglegur rekstur á saltframleiðslunni á Reykhólum
• Verkstjórn og samskipti við stjórnendur.
• Viðhald á tækjum og búnaði framleiðslunnar.
• Önnur tilfallandi verkefni sem upp koma í tengslum  
 við framleiðsluna.

Hæfniskröfur
• Mentun og /eða reynsla í vélstjórnun og /eða vélfræði.
• Geta unnið sjálfstætt og vera með skipulagaða   
 hugsun.
• Hafa góða aðlögunarhæfni og góður í samskiptum.
• Bílpróf er nausynlegt,  önnur vinnuvélaréttindi  
 er kostur.

Umsókn ásamt ferilsskrá sendist í tölvupósti á
Søren Rosenkilde framkvæmdastjóra
soren@nordurco.com 

Umsóknafrestur er til og með 25. apríl 2016

SNILLINGAR ÓSKAST
Íslenska kaffistofan er staðsett á höfðatorgi, og í 

byrjun maí opnar nýr staður í hafnarborg, í hafnarfirði. 
Okkur vantar snillinga á allar vígstöðvar.

Höfðatorg; Umsjónamaður.
Óskum eftir umsjónamanni kaffihússins á Höfðatorgi.

Viðkomandi ber ábyrgð á öllum daglegum rekstri.
Reynsla úr starfi á kaffihúsi/veitingastað er skilyrði og 

reynsla af stjórnunarstarfi er æskileg. 

Hafnarborg; Kaffibarþjónar, fullt starf og 
helgarstörf.

Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum og 
veitingum .

Reynsla úr starfi á kaffihúsi/veitingastað er æskileg

Skrifstofa; bókari í hlutastarf.
Starfið felst í almennu bókhaldi ásamt tilfallandi 
verkefnum fyrir rekstur Íslensku kaffistofunnar.

Vinnutími er áætlaður 2-4klst á viku. Unnið er á DK 
bókhaldsforrit.
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Viltu vera hótelstjóri á nýju nútímalegu lággjaldahóteli?

Hæfniskröfur:
• Menntun í hótelstjórnun er mikill kostur
• Reynsla af hótelstjórnun
• Gott tengslanet
• Sköpunargáfa og leiðtogahæfni
• Frumkvæði og drifkraftur
• Góð ensku- og íslenskufærni í ræðu og riti
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Nýtt 110 herbergja hótel í eigu Títans fjárfestingarfélags mun opna á Suðurnesjum í sumar. Um er að ræða 
nútímalegt lággjaldahótel sem mun vinna náið með bæði samstarfsaðilum í ferðaþjónustunni og nærumhverfinu á 
Suðurnesjum. Hótelstjóri ber m.a. ábyrgð á allri uppbyggingu hótelsins, rekstri þess, ráðningum á starfsfólki og  
sölu- og markaðsstarfi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Við leitum að kraftmiklum og 
sjálfstæðum einstaklingi með 
rekstrarreynslu til að stýra upp-
byggingu hótelsins, búa til réttu 
stemninguna og tryggja hagstæða  
og góða upplifun gesta. 

Fjármálastjóri 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Áætlanagerð vegna reksturs, fjárfestinga og sjóðstreymis
• Umsjón með gerð ársreiknings og samskipti við 

endurskoðanda
• Kostnaðareftirlit, kostnaðargreining og gerð kostnaðaráætlana
• Stuðningur við tekjudeildir í verðlagningu
• Yfirumsjón með launaútreikningum og samningagerð
• Yfirumsjón með bókhaldi, innheimtu og greiðslu reikninga

Menntun og hæfniskröfur 
• Háskólapróf í viðskiptafræðum
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, 

bókhalds og reksturs
• Skipulagning útsjónarsemi og fagmennska í starfi
• Hæfni og reynsla í samningagerð  
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitað er að öflugum fjármálastjóra til að starfa í hröðu og lifandi umhverfi hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn var stofnað árið 1994 af fjórum ungum fjallagörpum. Frá upphafi hefur fyrirtækið 
farið ótroðnar slóðir í fjallaferðum og verið leiðandi í umhverfis- og öryggismálum í ferðaþjónustu. Íslenskir 
Fjallaleiðsögumenn er í Vakanum og hefur hlotið fjölmargar viðurkenningar og verðlaun. Fyrirtækið býður upp á 
fjölbreyttar ferðir og allir ættu því að geta fundið eitthvað við sitt hæfi hjá einu rótgrónasta ferðaþjónustufyrirtæki 
landsins. Íslenskir Fjallaleiðsögumenn – Örugglega á Fjöllum. 
 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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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

Sumarstörf í Reykjadal  
Matráður

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra óskar að ráða matráð til starfa í 
sumarbúðunum í Reykjadal.

Matráður vinnur á vöktum (2-2-3) frá kl. 9.00-17. Matráður hefur 
yfirumsjón með eldhúsi,  í því felst m.a. eldamennska (eldað fyrir 
50-60 manns), gerð matseðla, frágangur og innkaup. 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur sumarbúðir í Reykjadal. 
Árlega koma þangað um 300 börn og ungmenni. Sumarbúðirnar 
hafa það að leiðarljósi að gefa þeim börnum og ungmennum sem 
þurfa sérstaka þjónustu vegna fötlunar tækifæri til að komast í 
sumarbúðir líkt og ófatlaðir jafnaldrar þeirra. Starfsemin hefst  í 
lok maí og lýkur um miðjan ágúst en starfsmenn eru um 50 talsins 
og vinna á tvískiptum vöktum. 

Umsóknareyðublöð má finna á vef Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra www.slf.is. Umsækjendur geta einnig sent ferilskrá á 
reykjadalur@slf.is.  Nánari upplýsingar í síma 535-0900. 
Umsóknarfrestur er til 1. maí 2016. 

Rennismiður/ir  óskast
Vegna aukinna umsvifa auglýsum við eftir rennismiðum 
til starfa hjá verkstæði okkar í Hafnarfirði. 
 
Um er að ræða starf á verkstæði sem búið er rennibekkjum, 
fræsivélum og borverk, bæði tölvu- (CNC) 
og handstýrðum (manual).

Æskilegir eiginleikar sem við leitum að er m.a.:  
• góð reynsla á rennibekki og/eða fræsivélar 
• forritunarreynsla í CAD/CAM 
• Vandvirkni í starfi og stundvísi 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar og móttaka umsókna er hjá 
Sigurði Guðmundssyni, verkstjóra renniverkstæðis: silli@vhe.is

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar – VHE býður upp á ítarlegar lausnir í hönnun, framleiðslu 
og þjónustu fyrir viðskiptavini sína. VHE hefur sérhæft sig í lausnum fyrir stóriðjur, 
með sérstakri áherslu á áliðnaðinn auk þess að vera með öfluga byggingadeild 
bæði í eigin verkum og á útboðsmarkaði. 
 
Ýtarlegri upplýsingar um starfsemi VHE má finna á www.vhe.is

Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar ehf. 

HUGVIT Í VERKI

Melabraut 27 • 220 Hafnarfjörður • Sími 575 9700 • Fax 575 9701 • www.vhe.is • sala@vhe.is
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Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.a.m. 

markaðsfræði eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af vefmálum æskileg
• Góð þekking á Word, Excel og PowerPoint
• Hæfni og reynsla í uppsetningu og framsetningu 

skriflegs og myndræns efnis 
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta  
      í ræðu og riti
• Vandvirkni og sjálfstæð og öguð vinnubrögðum 

Eiginleikar
• Glaðlyndi, jákvæðni, kraftur og frumkvæði
• Afburða samskiptahæfileikar
• Að vinna vel í hóp

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl nk. 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum vefsíðu Samskipa, www.samskip.is. 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Guðný Aradóttir, forstöðumaður Markaðs- og samskiptadeildar í gegnum netfangið 
anna.gudny.aradottir@samskip.com 

Helstu verkefni verkefnastjóra í Markaðs- og samskiptadeild eru:

Verkefnastjórn CRM vinnu fyrirtækisins. Samskipti við auglýsingastofu og almannatengslafyrirtæki, 
fjölbreytt samskipti innahúss og utan, heima og erlendis. Þátttaka í undirbúningi sýninga og kynninga á 
fyrirtækinu. Umsjón með fréttatilkynningum og tilkynningum fyrirtækisins til viðskiptavina. Textagerð fyrir 
vefi félagsins. Undirbúningur og eftirfylgni markaðsrannsókna

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum 
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa 
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. 
Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. 

> Samskip leita að öflugum verkefnastjóra 
 í Markaðs- og samskiptadeild
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Hefur þú brennandi áhuga 
á  fyrirtækjaráðgjöf?

Fyrirtækjaráðgjöf – sérfræðingur 
Við leitum að öflugum starfsmanni í áhugaverð og krefjandi verkefni í fyrirtækjaráðgjöf Arion banka.

Helstu verkefni 
 · Greining á rekstri og efnahag fyrirtækja

 · Ráðgjöf varðandi kaup, sölu og sameiningar fyrirtækja

 · Fjármögnun fyrirtækja

 · Sókn á nýja viðskiptavini

 · Nýskráningar verðbréfa á markaði

 · Ýmis önnur verkefni fyrirtækjaráðgjafar

Hæfni og eiginleikar
 · Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði

 · Framhaldsnám er kostur

 · Reynsla af störfum hjá fjármálafyrirtæki eða við sambærileg verkefni er æskileg

 · Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum

 · Góð enskukunnátta

 · Góð tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórbergur Guðjónsson, forstöðumaður
fyrirtækjaráðgjafar, sími 444 6823, netfang thorbergur.gudjonsson@arionbanki.is  og 
Íris Guðrún Ragnarsdóttir mannauðsstjóri, sími 444 6064, netfang 
iris.ragnarsdottir@arionbanki.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur farið fram.

Sótt er um starfið á vef bankans www.arionbanki.is.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í 
haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar 
þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri 
menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa 
er okkur hjartans mál og  við hlutum nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.

Píanókennari / meðleikari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa píanókennara 
og meðleikara í 70 - 75% starf á Selfossi og í Hveragerði frá og með 
1. ágúst 2016.

Menntun og eiginleikar:
• Tónlistarkennari III (samkv. kjarasam. FT/FÍH) 
 - með píanókennarapróf og mikla færni í píanómeðleik. 
• Eigi gott með mannleg samskipti.
• Samviskusamur, skapandi og skipulagður.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884. 
Umsóknarfrestur er til 6. maí 2016. 
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til robert@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á  
12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Alúðlegur dugnaðarforkur 
óskast til starfa á Litlu Kaffistofunni sem fyrst. 

Áhugasamir vinsamlegast 
hafið samband í síma 699-5566.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Sölumaður

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

Okkur vantar ö�ugan sölumann til starfa
í einu sérverslun landsins með grill og grillvörur 

Umsóknir og
 fyrirspurnir sendast á 

starf@grillbudin.is
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Fjársýsla ríkisins óskar eftir að ráða matráð til að annast og bera ábyrgð á mötuneyti.  
Um framtíðarstarf er að ræða í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Í Fjársýslunni starfa 77 
starfsmenn. Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun og reynslu sem matráður. Um 75% 
starfshlutfall er að ræða. Ætlast er til að matráður taki sér orlof allan júlí mánuð á hverju ári.

Starfssvið 
• Sér um eldamennsku og innkaup á aðföngum ásamt tækjum og búnaði í eldhúsi 
• Sér um að halda eldhúsi, búri og matsal hreinu og snyrtilegu 
• Sér um uppvask, þrif og frágang eftir máltíðir dagsins 
• Aðstoðar við kaffiveitingar á fundum og öðrum uppákomum 

Hæfnikröfur 
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund 
• Nýjungagirni 
• Skipulagshæfileikar 
• Stundvísi 
• Jákvæðni 
• Almenn tölvuþekking er kostur

Sótt er um starfið rafrænt á www.starfatorg.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 25.apríl.  

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar veitir Pétur Ó. Einarsson, starfsmannastjóri í síma 545-7500.

Fjársýsla ríkisins er ríkisstofnun 
sem sér um reikningshald og 
fjárreiður ríkisins. 

Hlutverk Fjársýslu ríkisins er 
að samræma reikningsskil 
ríkisaðila og tryggja tímanlegar 
og áreiðanlegar upplýsingar 
um fjármál ríkisins og stuðla að 
öruggri og skilvirkri greiðslu-
miðlun fyrir ríkissjóð. 

Fjársýsla ríkisins leggur áher-
slu á liðsheild, starfsánægju, 
gagnkvæma virðingu og gott 
starfsumhverfi með öflugum 
hópi starfsmanna. Góður starfs- 
andi, fjölskylduvænt vinnu- 
umhverfi og að starfsfólk hafi 
tækifæri til að þróast í starfi er í 
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni. 

Nánari upplýsingar um stofnun-
ina er að finna á vefsíðu hennar 
www.fjs.is

 Fjársýsla ríkisins óskar eftir matráði

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg 
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum svarað.

Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni  

vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. 
Viðkomandi þarf að hafa rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, 

vera reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti. 
Meirapróf er kostur. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á mummi@vvehf.is

Umsóknarfrestur er til 30. apríl.

HAFNARVÖRÐUR
Hafnarfjarðarhöfn auglýsir eftir 
hafnarverði til sumarafleysinga.

Ráðningartímabil er maí til semptember.
Hugsanleg framhaldsráðning.

Umsækendur skulu hafa vélstjórnarréttindi að lágmarki 
750 Kw. Skipstjórnarréttindi eru kostur.

Upplýsingar gefur Magnús Þórisson Sími 414 2300 
Tölvupóstur: hafnsaga@hafnarfjordur.is

Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4, 220 Hafnarfirði.
Sími 414 2300,  

netfang hofnin@hafnarfjordur.is | www.hafnarfjardarhofn.is

Hafnarfjarðarhöfn

Ráðgjafi tæknilausna 
Við erum að leita að kraftmiklum einstaklingi til að sinna 

tæknilegri ráðgjöf á fyrirtækjamarkaði. Viðkomandi þarf að hafa 
brennandi áhuga á tækni og reynslu af sambærilegum störfum. 
Ráðgjafi tæknilausna sér m.a. um öflun nýrra viðskiptatækifæra 

og ráðgjöf, þarfagreiningu og hönnun á sviði fjarskipta- og 
upplýsingatæknilausna.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
finna á radningar.vodafone.is

Umsóknarfrestur er til og með 24.apríl 2016

Vodafone
Við tengjum þig

Þjónustustjóri
óskast
115 Security auglýsir eftir þjónustustjóra 

Hæfniskröfur: 

– 25 ára lágmarksaldur

– Góð þjónustulund 

– Góðir samskiptahæfileikar 

– Geta unnið undir álagi 

– Reynsla af stjórnun/mannaforráðum 

er mikill kostur 

– Hreint sakavottorð

Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á 

115@115.is. Nánari upplýsingar um starfið 

veitir Friðrik í síma 5 115 115.

Umsóknarfrestur er til 26. apríl.

115 Security 

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og 
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yfir áralangri reynslu í 
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt 
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum.
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800      www.vmst.is

Dæmi um störf:

Opnað verður fyrir umsóknir á vef Vinnumálastofnunar www.vmst.is 
mánudaginn 18. apríl. Umsóknarfrestur er til 02. maí.

Nánari upplýsingar um 
störfin, hæfniskröfur, tengiliði 
og fleira er að finna á vef 
Vinnumálastofnunar,  
www.vmst.is 

Velferðarráðuneytið  
og Vinnumálastofnun 
auglýsa 260 störf 

Störfin eru opin öllum námsmönn-
um sem eru í háskólanámi eða  
útskrifuðust á árinu.

Störfin eru hluti af tímabundnu 
átaksverkefni á vegum ráðuneyta, 
undirstofnana þeirra og  
sveitarfélaga.

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar
Verkefni á sviði mannauðsmála

Nýsköpunarmiðstöð
Hönnun og framleiðsla  
á lítilli göngubrú

Velferðarsvið Kópavogs
Þjónustustjóri félagslegrar 
heimaþjónustu

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Almenn rannsóknarstörf á 
rannsóknarstofu HSA  
á Egilsstöðum

Umhverfisstofnun

Úrvinnsla loftgæðagagna

Fljótsdalahérað
Ráðgjafi í dagþjónustu  
eldri borgara

Landspítali
Aðstoðarmaður við  
lyfjaumsýslu á hjartadeild 

Seyðisfjarðarkaupstaður
Greining og kortlagning  
á ferðamannastöðum

Náttúrurannsóknarstöðin  
við Mývatn
Smjásjárgeining mýflugna  
úr Mývatni

Háskólinn á Hólum
Aðstoðarmaður á kynbótastöð 

Háskóli Íslands
Viðtalsrannsókn á samskiptum 
Íslendinga og Grænlendinga

Náttúrufræðistofnun Íslands
Aðstoðarmaður við að hnitsetja 
greni refa

Geislavarnir ríkisins
Vinna við forritun á viðmóti til 
notkunar á spjaldtölvum við eftirlit

Fjórðungssamband Vestfirðinga
Gagnasöfnun um skapandi greinar

Háskóli Íslands
Aðstoðarmaður við rannsóknir 
– Öflun upplýsinga um 
aldursfordóma hér á landi

Embætti landlæknis
Flokkunarkerfi í heilbrigðisþjónustu
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OKKUR VANTAR MIKILVÆGA HLEKKI Í KEÐJUNA
Laus störf

Um er að ræða störf hjúkrunarfræðinga, lífeindafræðinga, sérgreinarritara/Skrifstofustjóra og deildarlæknia. Ef þú hefur áhuga á að takast á við 
krefjandi starf, í líflegu og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér.

Röntgendeild

DEILDARLÆKNAR
Lausar eru til umsóknar tvær stöður deildarlækna 
röntgendeildar. Annars vegar er boðið  upp á 6 
eða 12 mánaða ráðningu. Fyrir þá sem hafa hug á 
sérfræðinámi í myndgreiningu er boðið upp á allt að 
tveggja ára stöðu sem nýtist til sérnáms. 
Hins vegar á röntgendeild LSH, ísótópar, með 
sérstakri áherslu á ísótóparannsóknir og „molekular 
imaging”. Boðið er upp á allt að tveggja ára stöðu sem 
nýtist til sérnáms. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn störf deildarlæknis á röntgendeild
• Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
• Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfnikröfur
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Íslenskt lækningaleyfi

Nánari upplýsingar veitir Pétur H Hannesson, 
yfirlæknir (peturhh@landspitali.is, 824 5322).

Umsóknarfrestur er til og með 26.10.2015. 
Starfshlutfall er 100% og eru störfin  laus frá  
1. desember 2015 eða eftir samkomulagi.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir „laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

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. 

FRAMKVÆMDASTJÓRAR Á LANDSPÍTALA
LANDSPÍTALI AUGLÝSIR LAUSAR TVÆR STÖÐUR FRAMKVÆMDASTJÓRA

Leitað er að stjórnendum sem hafa brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja upp sterka 
liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu og framtíðarsýn Landspítala. Miklar breytingar eru 
framundan á spítalanum og mikilvægt að framkvæmdastjórar séu kraftmiklir og farsælir leiðtogar, reyndir 
breytingastjórnendur og þekki til straumlínustjórnunar (“lean”).

Framkvæmdastjórar heyra beint undir forstjóra og sitja í framkvæmdastjórn spítalans. Framkvæmdastjórnin 
er teymi sem vinnur saman að stefnumótun og ber sameiginlega ábyrgð á spítalanum í heild.

FRAMKVÆMDASTJÓRI LÆKNINGA  
Undir framkvæmdastjóra lækninga, ásamt framkvæmdastjóra hjúkrunar, 
heyra gæða- og sýkingavarnadeild, vísindadeild og menntadeild. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna að öryggismenningu, gæðum í þjónustu og stöðugum umbótum 
• Vinna að uppbyggingu kennslu- og vísindastarfs á spítalanum 
• Vinna að eflingu mannauðs lækna og annarra heilbrigðisstétta
• Innleiða nýjungar og breytingar og stuðla að framþróun starfseminnar 
• Ber ábyrgð á sjúkraskrá spítalans og úrvinnslu kvartanamála

Hæfnikröfur
• Brennandi áhugi á framþróun spítalans
• Leiðtogahæfileikar
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Farsæl stjórnunarreynsla í heilbrigðisþjónustu
• Frumkvæði, áræðni og jákvætt viðmót
• Reynsla af þróunar- og rannsóknavinnu
• Hæfni og vilji til að líta á starfsemi spítalans sem eina heild
• Læknir með íslenskt sérfræðileyfi
• Veruleg akademísk reynsla

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLA
Undir framkvæmdastjóra fjármála heyra reikningshald, fjárstýring, 
launavinnsla, innkaup, hagdeild og vöruhús gagna. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna að langtímaáætlunum, fjárhagsáætlunum, 

kostnaðargreiningum, uppgjöri og eftirfylgni
• Vinna að umbótum og breytingum til að auka hagkvæmni í rekstri 

og gegnsæja nýtingu fjármuna
• Vinna að samhæfingu fjármálastjórnunar við stefnu og starfsáætlun 

spítalans
• Samstarf og tengsl við ráðuneyti, Sjúkratryggingar Íslands, 

heilbrigðisstofnanir ofl.

Hæfnikröfur
• Brennandi áhugi á framþróun spítalans
• Leiðtogahæfileikar
•  Framúrskarandi samskiptahæfni
• Frumkvæði, áræðni og jákvætt viðmót
• Hæfni og vilji til að líta á starfsemi spítalans sem eina heild
• Farsæl og yfirgripsmikil stjórnunarreynsla í sambærilegu starfi
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg

Landspítali er þjóðarsjúkrahús með víðtækt þjónustu,- menntunar- og vísindahlutverk. Framtíðarsýn spítalans er 
að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi.  Megináherslur í stefnu og starfs-
áætlun 2016 eru öryggismenning, þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Gildi Landspítala eru: 
Umhyggja, fagmennska, öryggi og framþróun.

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. 

Mat á umsóknum verður í höndum valnefndar þar sem forstjóri Landspítala tekur virkan 
þátt, en forstjóri tekur ákvörðun um ráðningar í störfin. Ráðið er í störfin til 5 ára og er 
starfshlutfall 100%.  

Nánari upplýsingar á vef Landspítala; www.landspitali.is/mannaudur og  Starfatorgi; www.
starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Hefurðu sérfræðiviðurkenningu í bráðalækningum eða í gjörgæslu- og 
svæfingalækningum? Laust er til umsóknar starf yfirlæknis bráða-
þjónustu utan sjúkrahúsa við flæðisvið Landspítala. Ráðningin er til 5 ára, 
starfshlutfall er 100% en skipting þess verður eftir samkomulagi og í 
samræmi við helstu verkefni og ábyrgð. 

Yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa fer með læknisfræðilega forsjá 
sjúkraflutninga á landinu öllu skv. reglugerð nr. 262/2011 um framkvæmd 
og skipulag sjúkraflutninga. Yfirlæknir starfar náið með viðbragðsaðilum. 

YFIRLÆKNIR

Bráðaþjónusta utan sjúkrahúsa

Spennandi og þroskandi störf fyrir áhugasama. Á deildinni, sem er mjög 
sérhæfð, fer fram fjölbreytt meðferðarstarf fyrir einstaklinga á aldrinum 
18-25 ára sem eru nýlega greindir með geðrofssjúkdóm. 

Góður starfsandi er ríkjandi og virk og stöðug framþróun. Unnið er á 
breytilegum dag-, kvöld- og næturvöktum og að jafnaði þriðju eða fjórðu 
hverja helgi.

RÁÐGJAFI/STUÐNINGSFULLTRÚI

Laugarásinn meðferðargeðdeild

LANDSPÍTALI ... ALLRA HAGUR!

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

Fjölbreytt og krefjandi verkefni sem markast af þeirri þjónustu sem 
Landspítali veitir en Landspítali er með um 140 þúsund m² húsnæði 
á fjölmörgum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðið er mjög 
breytilegt, allt frá skrifstofuhúsnæði yfir í sérhæfð rými sem og 
mörg tæknikerfi, allt frá alm. húskerfum yfir í sérhæfð kerfi fyrir 
sjúkrastofnanir. 

Fasteignadeild sér um viðhald alls húsnæðisins auk þess að vinna að 
margs konar breytingum. 

PÍPULAGNINGAMAÐUR

Fasteignadeild

Nýtt og fjölbreytt starf verkefnastjóra á sviði heilbrigðis- og upplýsinga-
tækni. Leitað er að öflugum verkefnastjóra með mjög gott tölvulæsi til 
að gegna lykilhlutverki við skipulagningu þjálfunar og undirbúning að 
innleiðingu rafrænna kerfa. 

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild sinnir rekstri tölvubúnaðar á 
Landspítala, viðhaldi lækningatækja ásamt rekstri og þróun tölvukerfa 
sem eru í notkun á spítalanum.

VERKEFNASTJÓRI Á SVIÐI 
UPPLÝSINGATÆKNI

Heilbrigðis- og upplýsingatækni

Við sækjumst eftir deildarlækni með góða færni í mannlegum samskiptum 
á Líknardeild í Kópavogi. Deildin heyrir undir lyflækningasvið 
Landspítala og samanstendur af 16 rúma legu-, dag- og göngudeild, 
sérhæfðri heimaþjónustu og unnið er í náinni samvinnu við 
líknarráðgjafateymi spítalans. 

Skapað verður tækifæri fyrir deildarlækni til þess að sinna afmörkuðu 
rannsóknarverkefni tengt deildinni. 

DEILDARLÆKNIR

Líknardeild

Hefurðu faglegan metnað og áhuga á krabbameinshjúkrun? Viltu vera 
virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á dag- og göngu deild 
blóð- og krabbameinslækninga við Hringbraut? Um er að ræða 80-100% 
dagvinnustarf hjúkrunarfræðings.

Í boði er góð starfsaðlögun með reyndum hjúkrunarfræðingi og sérhæfð 
námskeið. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Dag- og göngudeild blóð og krabbameinslækninga

Hentar dagvinna þér? Við sækjumst eftir framsæknum sjúkraliða á 
skurðstofur kvenna við Hringbraut. Starfið felur m.a. í sér umsjón og 
eftirlit með tækjum, tölvuvinnu og almenna aðstoð við deildarstjóra. 

Fjölbreytt og krefjandi starf á lifandi vinnustað.

SJÚKRALIÐI

Skurðstofur kvenna

Ertu svæfingahjúkrunarfræðingur? Við leitum eftir 
hjúkrunardeildarstjóra til næstu 5 ára á svæfingadeildina við 
Hringbraut. Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á 
deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um 
hjúkrunarfræðileg málefni. 

Deildin þjónar 10 skurðstofum, þjónustu við innskrift sjúklinga fyrir 
aðgerðir auk umfangsmikillar starfsemi utan deildar.

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Svæfingadeild
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf sérfræðings á varðveislusviði. Sérfræðingurinn starfar 
að verkefnum innan handritasafns en ber einnig ábyrgð á starfsemi Miðstöðvar munnlegrar sögu og upp byggingu 
safnkosts er varðar munnlegar heimildir. Markmið starfsins eru m.a. að safna, varðveita, skrá og veita aðgang að einka
skjalasöfnum, munnlegum heimildum og handritum. Sérfræðingur veitir gestum sérfræðiráðgjöf, vinnur með sviðs
stjóra að verkefnum Miðstöðvarinnar, skráir gögn skv. stöðlum og starfar skv. forvörslureglum safnsins að varðveislu gagna.

Helstu verkefni
•  Sérfræðiráðgjöf og upplýsingaþjónusta
•  Afgreiðsla á gögnum á lestrarsal, lán og 
    umsýsla tækja til notenda
•  Öflun, móttaka og skráning einkaskjalasafna 
    og annarra gagna
•  Umsjón með vef Miðstöðvar munnlegrar 
    sögu og samfélagsmiðlum 
•  Kynningarstarf og fræðsla um söfnun og 
    notkun munnlegra heimilda
•  Þátttaka í öðrum verkefnum og samstarfi 
    á varðveislusviði

Menntunar– og hæfnikröfur
•  Háskólapróf í sagnfræði, íslensku, þjóðfræði, eða 
     skyldum greinum, meistaragráða sem nýtist 
     í starfi er kostur
•  Þekking á meðferð, skráningu, flokkun og 
    úrvinnslu einkaskjalasafna og munnlegra 
    heimilda er kostur
•  Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og lipurð 
     í samskiptum
•  Mjög góð tölvukunnátta og tækniþekking
•  Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
     upplýsinga

Sérfræðingur 
á varðveislusviði

 Um er að ræða fullt starf. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2016. Öllum umsóknum verður svarað 

þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins.
Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf. 

Nánari upplýsingar veitir Örn Hrafnkelsson, sviðsstjóri varðveislu og stafrænnar endurgerðar (orn@landsbokasafn.is).

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 5255600  |  www.landsbokasafn.is
Þekkingarveita í allra þágu

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  
Safnið er í forystu um öflun, varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. 

Gerð er krafa um að kennari í málmiðngreinum hafi lokið prófi í 
iðn- eða tæknifræði eða vélfræði (vélstjórn)  og hafi starfsleyfi sem 
framhaldsskólakennari.

Gerð er krafa um að kennari í bílasmíði hafi lokið prófi í iðngrein sinni 
og hafi starfsleyfi sem framhaldsskólakennari. 

Ráðning og kjör: 
Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning Borgar-
holtsskóla. Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en 
í umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum og öðru því sem 
umsækjandi telur að máli skipti.

Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um skólann og 
starfsemi hans. 

Upplýsingar um störf í málmiðngreinum veitir Aðalsteinn Ómarsson, 
kennslustjóri, s. 856 1714 og í bíliðngreinum Kristján M. Gunnarsson, 
kennslustjóri, s. 894 4351. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til Inga Boga  
Bogasonar, skólameistara, ingibogi@bhs.is, fyrir 1. maí 2015.

Skólameistari

Laus störf við Borgarholtsskóla haustið 2016

Eftirtalin störf eru laus til umsóknar hjá Borgarholtsskóla skólaárið 2016-2017:
• Tvær stöður í málmiðngreinum, önnur tímabundin
• Tímabundin staða í bílasmíði

Gott nám í góðum félagsskap
við Mosaveg, 112 Reykjavík, sími 535 1700, fax 535 1701

Borgarholtsskóli

HAFNARFJARÐARBÆR | STRANDGÖTU 6 | 585 5500 | HAFNARFJORDUR.IS 

FJÖLBREYTT STÖRF 
fyrir rétta einstaklinga 

Áslandsskóli 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
 Stærðfræðikennari á unglingastigi 
Erluás 
 Sumarstörf á heimili fatlaðs fólks 
Fjölskylduþjónusta 
 Umsjón á tilsjónarheimili fyrir ungmenni 
Hraunvallaskóli 
 Deildarstjóri 
 Tónmenntakennari (afleysing) 
 Sérkennari 
 Þroskaþjálfi 
 Leikskólakennari 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
Leikskólinn Arnarberg 
 Deildarstjóri 
Leikskólinn Álfaberg 
 Leikskólakennari 
Leikskólinn Álfasteinn 
 Deildarstjóri 
Leikskólinn Bjarkalundur 
 Aðstoðarleikskólastjóri 
Leikskólinn Hlíðarberg 
 Leikskólakennari 
Leikskólinn Hvammur 
 Deildarstjóri 
 Leikskólakennari 
Lækjarskóli 
 Deildarstjóri sérkennslu 
 Sérkennari 
 Skólaliði 
 Smíðakennari 
 Stuðningsfulltrúi 
Setbergsskóli 
 Þroskaþjálfi í sérdeild 
Svöluhraun 
 Sumarstörf á heimili fatlaðs fólks 
Öldutúnsskóli 
 Sérkennari 
 Stærðfræðikennari á unglingastigi 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um. 
 

Nánari upplýsingar og rafrænt 
umsóknarform á hafnarfjordur.is 

Við mönnum  
stöðuna

www.capacent.is 

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

Matís ohf. 
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Í samræmi við jafnréttisstefnu Matís 
hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www. matis.is/atvinna.

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

Nánari upplýsingar veita Jónas R. Viðarsson, fagstjóri virðskeðju og sjálfbærni, í síma 422 5107 eða jonas@matis.is og 
Hróar Hugosson, mannauðsfulltrúi, í síma 422 5027 eða hroar.hugosson@matis.is.

Matís vill ráða metnaðarfullan og kraftmikinn sérfræðing til starfa hjá fyrirtækinu í Reykjavík 

Matís er þekkingar- og vísindasamfélag sem byggir á sterkum rannsóknainnviðum og samstarfi með það 
að markmiði að hámarka áhrif fjárfestingar í rannsóknum og nýsköpun

Starfssvið
Margþætt starf sem felst m.a. í að vinna að framgangi verkefna 
og rekstri smærri verkefna og verkþátta. 

Helstu verkefni
• Greining og úrbætur innan virðiskeðju matvæla, sér í lagi 

sjávarafurða 
• Rannsóknir á sviði rekjanleika, upplýsingatækni og  

flutningsferla
• Hámörkun sjálfbærrar auðlindanýtingar innan lífhagkerfis
• Greiningar á sviði samfélags-hagfræði  (e. Socio-economics)
• Hönnun og þróun á vinnsluferlum matvæla
• Verkefni sem snúa að meðhöndlun og vinnslu matvæla 
• Vinna með öðrum sérfræðingum Matís að skilgreiningu og 

rekstri rannsóknaverkefna 

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði eða  

skyldum greinum, framhaldsmenntun er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og vandvirkni í vinnu-

brögðum
• Gott vald á íslensku og ensku, í mæltu máli og 

rituðu
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum og metnaður til 

að ná árangri í starfi
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Þekking á sjávarútvegi er kostur

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2016

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI 
Í BÍLALEIGU Í REYKJAVÍK
Thrifty Car Rental, bílaleiga Brimborgar, 
leitar að röskum og jákvæðum starfsmanni 
í framtíðarstarf þjónustufulltrúa á starfsstöðvar 
í Reykjavík. Skemmtilegt og krefjandi starf 
í líflegu umhverfi.

Stutt lýsing á starfi:
• Afhending bíla til erlendra sem innlendra  
  viðskiptavina og móttaka við leiguskil
• Upplýsingagjöf og sala þjónustu
• Skráning bókana
• Skutl viðskiptavina til og frá starfstöð

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf og/eða reynsla af 
  sambærilegu starfi
• Hæfni í tölvunotkun
• Gilt bílpróf og vera jafnvíg(ur) á 
  beinskiptan og sjálfskiptan bíl
• Framúrskarandi þjónustulund
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Unnið er á vöktum 07:00-17:00 (2,2,3).

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.brimborg.is (laus störf).

Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2016

Sæktu um 
í dag

Þjónustufulltrúi_Reykjavík_82x200_FBL_20160414.indd   1 14.4.2016   09:14:50

www.actavis.is 

      Quality Affairs Specialist 
Quality Affairs tilheyrir International 3rd Party Quality sem 

er alþjóðlegt gæðasvið innan Actavis. Deildin sér um frígjöf á lyfjum sem 
framleidd eru af þriðja aðila fyrir Actavis. Einnig er deildin ábyrg fyrir gæðatengdum 

verkefnum er varða vörur losaðar af þriðja aðila fyrir Actavis. Quality Affairs Specialist ber  
ábyrgð á gæðatengdum verkefnum sem varða vörur framleiddar af þriðja aðila.  
Starfið felur í sér yfirferð á gögnum frá framleiðendum og krefst mikilla samskipta við þá. 

Helstu verkefni:

•      Yfirferð og samþykkt á lotuskrám og skýrslum

•      Yfirferð og samþykkt á forskriftum

•      Skýrslugerð, svo sem samantekt á gæðum lyfja (Product Quality Reviews)

•      Meðhöndlun breytingarbeiðna og frávika  

Við leitum að einstaklingi

•      með grunnmenntun á háskólastigi á sviði raunvísinda

•      með reynslu af GMP vinnu

•      með góða ensku- og tölvukunnáttu

•      sem er nákvæmur og agaður í vinnubrögðum

•      sem er fljótur að tileinka sér nýja þekkingu

•      með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með  24. apríl nk.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, 
risaksdottir@actavis.com.
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Við leitum að rafiðnfræðingi, 
rafvirkja eða rafeindavirkja. Starfið fellst í for-
ritun, uppsetningu og þjónustu á öryggis- og 
tæknilausnum sem Nortek þjónustar.

Tekið verður við umsóknum á netfangið 
nortek@nortek.is. 
Nánari upplýsingar veitir Björgvin í 
síma 455 2000 á skrifstofutíma.

Umsóknarfrestur er til og með 
2. maí 2016.

NORTEK LEGGUR ÁHERSLU Á:

    • Góða framkomu, stundvísi og frumkvæði 
       í starfi
    • Hreint sakavottorð
    • Getu til að vinna sjálfstætt og skipulega 
       undir álagi
    • Gott vald á íslensku

Á starfsstöð okkar í Reykjavík er laus til umsóknar 
staða tæknimanns.

Nortek ehf · Eirhöfði 13 & 18 · 110 Reykjavík 
Hjalteyrargata 6 · 600 Akureyri · nortek.is · nortek@nortek.is

Nortek ehf var stofnað á Akureyri árið 1996 og árið 
1998 var opnuð önnur skrifstofa í Reykjavík. Árið 

2009 var síðan Nortek stofnað í Noregi. 
Nortek hefur allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki á 

sviði öryggis og tæknimála.
Á Íslandi starfa 30 vel menntaðir og sérþjálfaðir 

starfsmenn sem kappkosta að veita góða og skjóta 
þjónustu. Nortek hefur lagt sig fram um að selja 
einungis hágæða vörur frá viðurkenndum aðilum.

TÆKNIMENN:

455 2000sími:

Grunnskóli Seltjarnarness óskar eftir starfsfólki í 
eftirtalin störf frá hausti 2016:

 • Aðstoðarskólastjóri 
 • Deildarstjóri sérkennslu 
 • Náms- og starfsráðgjafi
 • Íþróttakennarar
 • Raungreinakennarar
 • Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund, 		
	 	 lengda	viðveru	fyrir	nemendur	í	1.-4.bekk,	og		
	 	 stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf við skólann

Nánari	upplýsingar	um	öll	störfin	og	skil	umsókna	
má	finna	á	Ráðningarvef	Seltjarnarnesbæjar	
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur	er	til	30.	apríl	næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga. 	

Seltjarnarnesbær
Grunnskóli Seltjarnarness

seltjarnarnes.is

Bókari
Hefur þú gaman af því að láta tölur stemma og ganga upp? 

Þá gæti starf bókara hjá Vodafone verið gullið tækifæri fyrir þig. 
Við leitum að liðsmanni sem hefur góða reynslu af 

bókhaldsstörfum, þekkir Navision vel og vill vera hluti af frábærri 
liðsheild. Verkefnin eru mjög fjölbreytt og snúa að öllu sem 

tengist bóhaldi, t.d. VSK uppgjörum, bókunum og afstemmingum. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er 
að finna á radningar.vodafone.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2016

Vodafone
Við tengjum þig

Danól er ný heildverslun sem 

byggð er á gömlum grunni. 

Danól flytur inn og selur kaffi  

frá Merrild og Lavazza ásamt 

vörum frá Nestlé. Rík áhersla 

verður lögð á að bjóða fyrsta 

flokks vörur og þjónustu til 

viðskiptavina og neytenda. 

Skrifstofur Danól verða til  

húsa að Tunguhálsi 19.

Komdu í kaffi
Við leitum að sölumanni á fyrirtækjasvið sem hefur brennandi áhuga á kaffi , 
kaffimenningu og sölu. Starfið felur í sér þjónustu við hótel, veitingastaði, 
kaffihús og fyrirtæki ásamt miðlun þekkingar ti l starfsmanna viðskiptavina. 

Um er að ræða frábært tækifæri ti l að hafa áhrif á áframhaldandi  
uppbyggingu á kaffimenningu á Íslandi.

Hlutverk og ábyrgð

•	 Ti lboðsgerð	og	öf lun	nýrra	 	
v iðskiptavina

•	 Viðhalda	núverandi	v iðskipta
samböndum

•	 Þjálfun	og	fræðsla

•	 Samningagerð	og	eft i r fy lgni

•	 Uppsetning	á	kaff ivélum

Hæfniskröfur

•	 Reynsla	af	sölumennsku	æski leg

•	 Þekking	á	kaff imarkaði

•	 Matreiðslumaður,	kaff ibarþjónn	 	
eða	önnur	sambæri leg	menntun	 	
og	reynsla	er	kostur

•	 Framúrskarandi	þjónustulund,	 	
áreiðanleik i , 	skipulag	og	 jákvæðni

•	 Uppsetning	á	kaff ivélum

Umsóknarfrestur er ti l  
og með 24.apríl 2016 .

V insamlegast	sendið	fer i lskrá	ásamt	 	
kynningarbréf i 	á	danol@danol. is .	

Danól er ný heildverslun sem 

byggð er á gömlum grunni. 

Danól flytur inn og selur kaffi  

frá Merrild og Lavazza ásamt 

vörum frá Nestlé. Rík áhersla 

verður lögð á að bjóða fyrsta 

flokks vörur og þjónustu til 

viðskiptavina og neytenda. 

Skrifstofur Danól verða til  

húsa að Tunguhálsi 19.
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•  100 fm falleg íbúð á 3.hæð
•  3 svefnherbergi með skápum
•  28 fm sérstæður bílskúr
•  Stórar suður svalir

•  Laus við kaupsamning
•  Fasteignasali: Snorri Björn Sturluson, 
   699-4407  / snorri@eignavangur.is

OPIÐ HÚS - þriðjudaginn 29. September, kl. 18:00-18:30.

OPIÐ HÚS 

440 4040
Löggiltir fasteignasalar:  

Ágúst Ólafsson hdl.  -  Tryggvi Agnarsson hrl. 
Valdemar Johnsen hdl.  -  Óskar Bjarnasen hdl.

REYNIHVAMMUR 8  -  200 KÓP. 37,9 M.FASTEIGNASALAR ÓSKAST TIL STARFA

Eignavangur fasteignasala óskar eftir að ráða löggilta  
fasteignasala og/eða vana sölumenn til starfa. 

Góð árangurstengd laun í boði, snyrtileg vinnuaðstaða 
og sveigjanlegur vinnutími. 

Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að senda umsóknir 
eða fyrirspurnir á snorri@eignavangur.is.

Eignavangur ehf | Síðumúli 27 | 108 Reykjavik |S: 414 4040 | www.eignavangur.is

STARFSSVIÐ:
n  Stýring verkefna sem snúa að móttöku, viðhaldi  
 og afhendingu á flugvélum
n  Umsjón með tækniþjónustu við viðskiptavini
n  Stýring á innleiðingu nýs tækni- og hugbúnaðar
n  Stýring á eða þátttaka í umbótaverkefnum
n  Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:
n  Háskólamenntun á sviði tækni eða viðskipta
n  Menntun eða reynsla af verkefnastjórnun
n  Reynsla af starfi sem snýr að tækniþjónustu  
 flugvéla er kostur
n  Góð enskukunnátta og samskiptafærni
n  Reynsla af samningagerð er kostur

Nánari upplýsingar veita:
Bjarki Jónas Magnússon I bjarkijm@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 26. apríl 2016. 
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Icelandair leitar að verkefnastjóra hjá tækniþjónustu félagsins (ITS) með starfsstöð í 
Hafnarfirði. Í starfinu felst utanumhald á innleiðingu flugvéla og nýs búnaðar, auk annarrar 
almennrar verkefnastjórnunar í tengslum við þjónustu við viðskiptavini. 

VERKEFNASTJÓRI MEÐ  
ÁHUGA Á FLUGVÉLUM

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Fjörugt starf í miðbæ Reykjavíkur! 
Café Babalú á Skólavörðustíg leitar  

að starfsfólki til þjónustustarfa í hlutastarfi.

Viðkomandi þarf að vera skipulagður, stundvís  
og eiga gott með að vinna undir álagi.

Þjónustulund, bros og enskukunnátta er kostur.
Sumarstarf í boði fyrir þá sem geta unnið fram í september  

og á álagstímum eins og Menningarnótt og Hinsegin dögum.

Umsóknir sendist á 
cafebabalu@hotmail.com
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Við leitum að drífandi 
og jákvæðu starfsfólki 
í allar okkar verslanir.

Gæði, reynsla og gott verð!

Hæfniskröfur:
 Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg

 Hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg

 Áreiðanleiki og jákvæðni nauðsynleg

 Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð nauðsynleg

 Almenn þekking og áhugi á bílum og bílavörum æskileg

 Almenn tölvukunnátta æskileg

Um er að ræða sumarstörf með möguleika á 
framtíðar ráðningu. Starfið felst í almennum  
verslunarstörfum og öðrum tilfallandi verkefnum. 

Umsóknum ásamt meðmælum skal skilað á atvinna@bilanaust.is,  
umsóknarfrestur er til og með 20. apríl.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóa 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

Hjúkrunarfræðingur 
Verkefnisstjóri

Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða 
til starfa hjúkrunarfræðing sem jafnframt mun 

starfa sem verkefnisstjóri í fræðslu- og gæða-
málum.

Starfshlutfall er 80-100 %. 

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2016.

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur  
starfsmanna sem leggur metnað sinn í að veita 

heimilisfólkinu góða þjónustu.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar 
www.sunnuhlid.is.

Nánari upplýsingar veitir
  

Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri  
s: 894-4128 og Svanlaug Guðnadóttir  

deildarstjóri s: 864-4184.

Leikskólinn Sjáland 
Kennari - framtíðarstarf

Laus er til umsóknar staða leikskólakennara.

Við leitum að leikskólakennurum eða starfsfólki með aðra 
uppeldismenntun eða reynslu af starfi með börnum.
Það er okkur mikilvægt að starfsmenn sýni sjálfstæði, 
frumkvæði og upplifi gleði í sínu starfi. 

Sjáland er sjálfstætt starfandi leikskóli sem starfar eftir 
Fjölvísistefnunni með áherslu á sjálfstæði og styrkleika 
hvers og eins. Jafnframt eru græn gildi og umhverfismennt 
mikilvægur þáttur í okkar starfi. 

Leikskólinn Sjáland er skóli í þróun og metum við mikils 
áhuga og metnað starfsmanna okkar. 

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2016. 

Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið audur@sjaland.is. 
Nánari upplýsingar veitir Auður Friðriksdóttir mannauðs-
stjóri á sama netfangi, eða í síma 578-1220.

STARFSSVIÐ:
n	 Fylgjast með réttri skráningu innkaupa  
 og kostnaðar
n		 Samantekt á kostnaði verkefna  
 og reikningagerð
n		 Aðstoð við mánaðarleg rekstraruppgjör
n		 Aðstoð við bókun á fjárhagsfærslum
n		 Þátttaka í umbótaverkefnum

HÆFNISKRÖFUR:
n		 Háskólapróf á sviði viðskipta eða sambærileg  
 reynsla eða kunnátta
n		 Áhugi á og færni í meðhöndlun tölulegra  
 upplýsinga
n		 Mjög góð þekking á Microsoft Excel og/eða  
 öðrum  greiningarhugbúnaði
n		 Sjálfstæð vinnubrögð og vandvirkni
n		 Heiðarleiki og góð samskiptafærni

Nánari upplýsingar veita:
Viktor J. Vigfússon I viktorv@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 26. apríl 2016. 

ÍS
L
E
N
S
K
A

 S
IA

.I
S

 I
T

S
 7

94
32

 0
4/

16

Icelandair leitar að liðsmanni í fjármáladeild hjá tækniþjónustu félagsins. Starfsstöð er á 
Keflavíkurflugvelli og/eða í Hafnarfirði. Starfið felur í sér yfirferð á skráningum, greiningu á 
kostnaðarfærslum og ýmis verkefni sem tengjast reikningagerð og fjárhagsuppgjörum.

STARF Í FJÁRMÁLADEILD  
TÆKNIÞJÓNUSTU

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) 
auglýsir eftir lækni í afleysingar í eitt ár 

á heilsugæslustöðinni á Dalvík.  

Auglýst er eftir sérfræðingi í heimilislækningum eða 
almennum lækni í 100% stöðu eða annað starfshlutfall skv. 
samkomulagi í rúmt eitt ár, frá 1. júlí 2016 til 31. júlí 2017, 
við HSN Dalvík.  

•	Kröfur	um	hæfni	og	menntun	er	hægt	að	nálgast	á	
www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is þar 
sem tekið er á móti umsóknum rafrænt.  

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 10. maí 2016 og eru 
störfin veitt skv. nánara samkomulagi.

Upplýsingar um störfin veita:

Guðmundur Pálsson, yfirlæknir HSN Dalvík í síma 466-1500 
eða Gudmundur.palsson@hsn.is

Þórhallur Harðarson, mannauðsstjóri í síma 460-4672, 892-
3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is
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Smíðaverk ehf óskar eftir 
 

Mótasmiðum 
 

Viðkomandi þarf að vera með reynslu og geta unnið sjálfstætt. 
 

Umsóknir óskast sendar á hilmar@smidaverk.is 
 

United Silicon er að leggja loka hönd 
á byggingu kísilvers í Helguvík á 

Reykjanesi. Áætlanir gera ráð fyrir að 
um 60 starfsmenn muni starfa hjá 

verksmiðjunni á rekstrartíma en 250 
starfsmenn meðan á uppbyggingu og 

uppsetningu búnaðar stendur.
 

Við leitum að jákvæðum, 
reglusömum og dugmiklum 

starfsmönnum 
sem vilja leggja sitt af mörkum til að 
skapa frábært rekstrarteymi. Reynsla 

af störfum í stóriðju eða við annan 
framleiðslutengdan iðnað er kostur en 

ekki skilyrði.

Við leitum að jákvæðum, reglusömum 
og dugmiklum starfsmönnum.

Nánari upplýsingar veitir
Rut Ragnarsdóttir í síma 669 6003.  

Umsóknum ásamt ferilsskrá
skal skilað á netfangið rut@silicon.is

fyrir laugardaginn 23. apríl 2016.

Framleiðslustarfsmenn 
Starfslýsing:
Við leitum að starfsmönnum til að vinna við framleiðslu á kísli.  Um er að ræða störf 
sem snúa að umhirðu framleiðsluofns, málmtöku og útsteypingu ásamt öðrum 
störfum.  Bæði er verið að leita að starfsfólki á vaktir og í dagvinnu.  

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera áhugasamir, duglegir og nákvæmir og vera 
tilbúnir til að setja sig inn í bæði virkni búnaðar og framleiðsluferil.  Nauðsynlegt er 
að viðkomandi eigi auðvelt með að starfa í teymi með öðrum starfsmönnum.   

Viðhaldsstarfsmenn við raf og vélbúnað
Starfslýsing: 
Við leitum að rafvirkjum, vélvirkjum og vélstjórum til að vinna við viðhald á búnaði 
kísilversins. Hér er um að ræða störf fyrir aðila sem hafa brennandi áhuga á 
fyrirbyggjandi viðhaldi. 

Hæfniskröfur: 
Mikil áhersla er lögð á skipulagt fyrirbyggjandi viðhald og störfin munu fela í sér 
bæði beina viðhaldsvinnu og skipulagsvinnu.  Viðkomandi þurfa að vera skipulagðir 
og metnaðarfullir fyrir hönd búnaðar verksmiðjunnar. Viðkomandi þurfa að hafa 
sveinspróf og amk 5 ára starfsreynslu.

Gæðastjóri og umsjón rannsóknarstofu
Starfslýsing:
Gæðastjóri hefur umsjón með gæðamálum framleiðslunnar ásamt því að stjórna 
rannsóknarstofunni en þar eru gerðar ýmis konar efnagreiningar til að tryggja gæði 
framleiðslu.  Gæðastjórinn þarf einnig að vera í góðum tengslum við viðskiptavini 
og utanaðkomandi rannsóknarstofur.  Gæðastjórinn mun vinna að uppbyggingu 
gæðakerfis fyrirtækisins.
 
Hæfniskröfur:
Við leitum að efnafræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun, þekking á 
efnagreiningum eða gæðamálum er kostur.  Viðkomandi þarf að hafa mjög góða 
samskiptahæfileika og gott vald á talaðri og ritaðri ensku.  Góð tölvukunnátta er 
nauðsynleg.

Stjórnandi öryggis og umhverfismála:
Starfslýsing:
Stjórnandi öryggis, heilsu og umhverfismála (ÖHU) gegnir mikilvægu hlutverki í því 
að tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi ásamt því að hafa umsjón með 
umhverfismálum verksmiðjunnar.  Í því skyni mun stjórnandi öryggis og 
umhverfsmála þurfa að vinna náið jafnt með framleiðslustarfsmönnum sem og 
yfirvöldum.
 
Hæfniskröfur:
Við leitum að einstaklingi sem hefur menntun og/eða víðtæka reynslu á sviði 
öryggis, heilsu og umhverfismála.  Fyrirtaks samskiptahæfni er nauðsynleg en 
einnig þarf viðkomandi að vera ákveðinn og fylginn sér.  Góð íslensku og enskukun-
nátta er áskilin ásamt góðri tölvukunnáttu.

Skrifstofustarf / móttaka  í 100% stöðu
Starfið felst í alhliða skrifstofustörfum s.s. móttöku, símaþjónustu, reikningagerð, 
skjalavörslu og öðrum tilfallandi daglegum störfum.

Hæfniskröfur: 
Umsækjendur þurfa að hafa haldbæra þekkingu og reynslu af skrifstofustörfum og 
séu vanir að nota alhliða tölvuforrit s.s. Word, Excel, Netið, tölvupóst, DK, Navision, 
hafa gott vald á íslensku og ensku, bæði rituðu og töluðu máli. Áhersla er lögð á 
reglusemi, nákvæmni í vinnubrögðum, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskip-
tum. 

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

Framkvæmdastjóri 
fimleikadeildar
Fimleikadeild Ungmennafélags Selfoss  
leitar að framkvæmdastjóra í 50% stöðuhlutfall

Starfið er krefjandi, skemmtilegt og fjölbreytt. Hjá deildinni er öflugt 
barna-, unglinga- og afreksstarf og þar starfar sterkt teymi þjálfara, 
iðkenda og sjálfboðaliða.

Helstu starfssvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og fjárhagslegu skipulagi deildarinnar.
• Samskipti við iðkendur, þjálfara og fimleikahreyfinguna
• Starfsmannastjórnun
• Mótun stefnu deildarinnar
• Skipulag viðburða, markaðsmál, kynningar og styrkumsóknir
• Samskipti við sveitarfélagið og önnur félög innan íþróttahreyfing-
   arinnar
• Samskipti við styrktaraðila og fjölmiðla

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg
• Þekking og reynsla af rekstrarstjórnun og fjárhagsáætlanagerð
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Skipulagður og lausnamiðaður
• Frumkvæði og leiðtogahæfileikar
• Þekking á hópfimleikum er kostur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst, ákjósanlegt er að geta 
komið eitthvað til starfa í júní til að setja sig inn í starfið.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 10. maí á 
stjorn.fimleikar.selfoss@gmail.com 

Nánari upplýsingar veitir Þóra Þórarinsdóttir, formaður stjórnar 

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Aðstoð á tannlæknastofu
Óskum eftir að ráða aðstoðmanneskju  

á tannlæknastofu á höfuðborgarsvæðinu.
Vinnutími 12:00-17:00 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir sendist á box@frett.is merkt „tannlæknastofa“

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2016. Nánari 
upplýsingar veitir Guðrún Randalín Lárusdóttir, skólastjóri Upplýsingatækniskólans 
grl@tskoli.is. Nánari upplýsingar á k2.tskoli.is.

Tækniskólinn vill bæta við kennurum í öflugan hóp starfsmanna til kennslu á 
nýrri braut við skólann. K2 er þriggja ára stúdentsleið með áherslu á 
tækni og vísindi. Kennsla fer fram í lotum og hefst haustönn 2016. 

Starfssvið 
• Hlutastarf
• Kennsla í lotum (4-5 vikur í senn)
• Samstarf við valin fyrirtæki
• Kennsla fer að hluta til fram í HR

Kemst þú á toppinn?

Hæfniskröfur
• Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi
• Þekking og áhugi á nýjum kennsluaðferðum
• Skipulagshæfileikar og sveigjanleiki í starfi
• Húmor og jákvætt hugarfar

www.teogkaffi.is

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á KAFFI OG TE? 

Te & Kaffi leitar að starfsfólki  til að bætast í hóp 
okkar jákvæðu, duglegu og framúrskarandi 

kaffibarþjóna sem fyrir eru á kaffihúsum okkar 
í Kringlunni og Smáralind.  

Við leitum að einstaklingi sem hefur reynslu 
af þjónustustörfum og brennandi áhuga 

á öllu sem viðkemur kaffi og te. 
Aldurstakmark er 20 ára.

Um framtíðarstarf er að ræða 
Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is  

fyrir 29. apríl nk.

KAFFIBARÞJÓNAR ÓSKAST

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Umsóknir berist fyrir 25. apríl 
og sendast til  atvinna@husa.is   

Leitum að metnaðarfullum söluráðgjafa í krefjandi og 
spennandi  starf á fagsölusviði í sölu glugga og hurða

Ábyrgðarsvið 
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta 
• Reynsla af sölu byggingarvöru æskileg

Húsasmiðjan býður upp á mikið úrval og sérlausnir í gluggum og hurðum frá þekktum 
framleiðendum eins og JeldWen, Rationel, Idealcombi, Arlanga, Velux o.fl.

FAGSÖLUSVIÐ HÚSASMIÐJUNNAR
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði

BÓKARI 
á fjármála- og upplýsingatæknisvið

Vegna aukinna umsvifa bætir Brimborg við sig 
bókara á fjármála- og upplýsingatæknisvið.

Stutt lýsing á starfi:
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar
• Sjóðsuppgjör
• Ýmis skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
• Viðskiptamenntun og/eða góð 
   reynsla af bókhaldi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð, vönduð og nákvæm 
  vinnubrögð
• Heiðarleiki og rík þjónustulund

 

SÆKTU UM NÚNA 

Vinnutími er frá 08:00-16:00 alla virka daga. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.brimborg.is (laus störf).

Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2016

Bókari_82x200_FBL_20160414.indd   1 14.4.2016   15:23:38

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.
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Leikskólakennarar óskast
Leikskólakennara og deildarstjóra vantar í leikskólann 
Krakkaborg í Flóahreppi. Krakkaborg er þriggja deilda og 
að jafnaði dvelja þar um 40-45 börn frá 9 mánaða aldri. 
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
góður. 
Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og vill 
vera virkur hluti liðsheildar. Krakkaborg er í fimm mínútna 
akstri frá Selfossi.
 
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
 
Allar umsóknir verða teknar til skoðunar og þeim svarað.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands 
Íslands. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí.

Við óskum einnig eftir skólaliða í Krakka-
borg, í 87% stöðuhlutfall. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir 
leikskóla stjóri í síma 480-0151. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið guggaholm@floahreppur.is

SPENNANDI STÖRF Í HÁTÆKNIFYRIRTÆKI

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4600 starfsmenn, þar af 500 á 
Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja 
og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun 
og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur 
öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi 
áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn 
er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu starfsfólks 
m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu. 

VÖRUSTJÓRI HUGBÚNAÐAR
Um er að ræða vörustjórnun (product management) fyrir hugbúnað sem snýr sérstaklega 
að MES lausnum (Manufacturing Execution System).  Vörustjóri er ábyrgur fyrir vörunni, frá 
upphafi og út líftíma hennar. Starfið felur í sér samstarf við vöruþróun, þjónustu og sölunet 
Marel auk samskipta við viðskiptavini og samstarfsaðila á Íslandi og erlendis. 

Hæfniskröfur eru menntun í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilegu. Reynsla af 
stefnumótun, þekking á alþjóðamörkuðum og reynsla af vörustjórnun er mikill kostur.

VERKEFNASTJÓRI HUGBÚNAÐARVERKEFNA
Starfið felst í verkefnastjórnun söluverkefna og þá sérstaklega hugbúnaðarhluta slíkra 
verkefna. Verkefnastjóri skipuleggur samstarf viðskiptavina, hugbúnaðarráðgjafa, 
vöruþróunar og annarra hagsmunaaðila á sviði hönnunar, uppsetningar, prófana, þjálfunar 
og innleiðingar á Innova hugbúnaði. 

Hæfniskröfur eru menntun á sviði verkfræði, tæknifræði, tölvunarfræði eða 
verkefnastjórnunar. Reynsla af verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna og samskiptum við 
viðskiptavini er mikill kostur.

HUGBÚNAÐARRÁÐGJAFI
Starfið felst í ráðgjöf, uppsetningu og innleiðingu á hugbúnarkerfum og verkferlum hjá 
viðskiptavinum Marel.

Hæfniskröfur eru menntun á sviði rekstrarfræði, iðnaðarverkfræði, kerfisfræði 
eða sambærilegu. Reynsla af hugbúnaðarráðgjöf, innleiðingu og uppsetningu á 
hugbúnaðarkerfum er mikill kostur.

„Að sjá hugmynd verða að veruleika 
er ótrúlega gefandi. Hjá Marel fæ ég 
að nýta öll verkfærin í kistunni til þess 
að að búa til hugbúnað sem notaður 
er út um allan heim.“

Ólafur Hlynsson, 
hugbúnaðar-

verkfræðingur, 
kerfisforritari og 

áhugamaður 
um flug

Marel leitar að snjöllu, skipulögðu og úrræðagóðu fólki í þrjár spennandi stöður 
í INNOVA  hugbúnaðarteymi fyrirtækisins. Um er að ræða alþjóðleg verkefni sem 
krefjast ferðalaga erlendis.

INNOVA er framleiðsluhugbúnaður fyrir matvælaiðnað sem styður við vinnsluferli, 
allt frá móttöku hráefnis til vöruafhendingar.  Um 130 manns starfa við þróun, sölu og 
þjónustu á Innova. Hugbúnaðurinn er notaður af öllum helstu matvælafyrirtækjum 
heims. Innova er ört vaxandi þáttur í starfsemi Marel og skapar fyrirtækinu sérstöðu í 
þróun hátæknilausna fyrir matvælaiðnaðinn.

Allar nánari upplýsingar um störfin og umsóknarform er að finna á marel.is/störf  
Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl.

ORGANISTI      
KÓRSTJÓRNANDI  
LISTRÆNN STJÓRNANDI

ORGANISTI – KÓRSTJÓRNANDI 
– LISTRÆNN STJÓRNANDI

Langholtssókn í Reykjavík auglýsir laust til umsóknar 
starf organista. Um er að ræða 100% stöðu.

HÆFNISKRÖFUR
Gerð er krafa um að umsækjandi hafi kantorspróf 
frá Tónskóla Þjóðkirkjunnar eða sambærilega 
menntun og hafi reynslu og þekkingu af kórstjórn. 

Við leitum að metnaðarfullri manneskju sem: 
- Býr yfir mikilli hæfni í mannlegum samskiptum.
- Leggur áherslu á tónlistarflutning í helgihaldi. 
- Vill starfa með teymi starfsfólks og sjálfboðaliða í   
 syngjandi kirkju að kórastarfi og tónlistaruppeldi. 

Við mat á hæfni umsækjenda er að öðru leiti vísað til  
starfslýsingar/erindisbréfs sem finna má á heimasíðu: 
Langholtssóknar www.langholtskirkja.is.

Launagreiðslur miða við launataxta kjarasamnings 
- Launanefndar Þjóðkirkjunnar og FÍO/organistadeildar 
FÍH. 

SKIL UMSÓKNA
Umsóknarfrestur er til 14. maí 2016 
en ráðið verður í starfið frá 1. ágúst 2016.

Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem 
sóknarnefnd er heimilaður aðgangur að sakaskrá 
viðkomandi umsækjenda. Skal undirrituð heimild þar 
um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar, 
https://innri.kirkjan.is/pdf/samthykki-fyrir-oflun-
upplysinga-ur-sakaskra.pdf

Ráðningarferli verður með þeim hætti að valnefnd sem 
skipuð hefur verið af sóknarnefnd fer yfir umsóknir 
og boðar til viðtala í samráði við faglegan ráðgjafa. 
Sóknarnefnd tekur endanlega ákvörðun um ráðningu. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Frekari upplýsingar um starfið veita: 
Björg Dan Róbertsdóttir formaður sóknarnefndar 
og sr. Guðbjörg Jóhannesdóttir sóknarprestur. 
Starfslýsingu má finna á vef Langholtssóknar 
www.langholtskirkja.is

Umsóknum ásamt afritum af prófskírteinum og 
ferilskrá skal skilað rafrænt á neðangreint netfang: 
bjorgdr@gmail.com.

Langholtskirkja

   ORGANISTI     
 KÓRSTJÓRNANDI  
LISTRÆNN STJÓRNANDI

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



V E R K F R Æ Ð I N G U R 

V E R K E F N A S T J Ó R I   
E I G N A U M S Ý S L U  

V E R K E F N A S T J Ó R I  
E L D S N E Y T I S K E R F I S 

V E R K E F N A S T J Ó R I  
R A F M A G N S K E R F A 

S É R F R Æ Ð I N G U R  Á R A N G U R S M Æ L I N G A  
 Í  V I Ð S K I P T A D E I L D 

Við leitum að verk- eða tæknifræðingi til starfa sem býr yfir 
 haldgóðri þekkingu á AutoCAD, Revit og Microsoft Project.

Starfssvið:

•  Verkefnastjórn og eftirlit með framkvæmda- 
og fjárfestingaverkefnum

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda

•  Umsjón með verkbókahaldi framkvæmda

•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Teiknivinna

•  Greining á fjárfestingarverkefnum

Við leitum að öflugum einstaklingi með bakgrunn í verkfræði, 
tæknifræði  eða með sambærilega menntun. Viðkomandi þarf  
að hafa reynslu af verkefnastjórnun og þekking á tæknikerfum  
og reynsla við innleiðingu búnaðar eru góðir kostir.

Starfssvið:

•  Verkefnastjórn og úttektir

•  Innleiðing á kerfum/búnaði

•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla

•  Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda

•  Samskipti við verktaka, hönnuði og yfirvöld

•  Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup

Við leitum að öflugum einstaklingi með bakgrunn úr vélaverk-
fræði,  véltæknifræði eða með sambærilega menntun sem nýtist  
í starfi.  Reynsla af verkefnastjórn er skilyrði.  Reynsla af vökva-  
og eldsneytiskerfum er góður kostur.

Starfssvið:

•  Ábyrgð á daglegum rekstri og viðhaldi eldsneytiskerfis

•  Eftirlit og gæðastjórnun

•  Viðhaldsáætlun

•  Umsjón með þróun og hönnun

•  Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Verkefnastjórn nýframkvæmda og breytinga

•  Samskipti við birgja og  hagsmunaaðila

•  Tengiliður við notendur kerfisins

•  Eftirlit og umsjón með öðrum vélbúnaði
í rekstri eignaumsýslu

Við leitum að öflugum verkefnastjóra með bakgrunn í rafmagns- 
verkfræði, rafmagnstæknifræði, raffræði eða með sambærilega 
menntun. Reynsla af verkefnastjórnun er nauðsynleg.

Starfssvið: 

•  Verkefnastýring rafverktaka

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla 

•  Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda

•  Samskipti við hönnuði og birgja  

•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Útboðslýsingar/útboðsgerð

•  Úttektir

•  Utanumhald teikninga

•  Samskipti við yfirvöld og leyfisumsóknir

•  Innkaup og samþykktir reikninga

STA R F S STÖ Ð :
KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
1 .  MAÍ  201 6

U M S Ó K N U M  S K A L  S K I L A Ð  I N N  Á  R A F R Æ N U  F O R M I
ISAVIA. IS/ ATVINNA

Við leitum að nákvæmum og snjöllum sérfræðingi með háskólapróf 
 og þekkingu sem nýtist í starfi. Viðkomandi þarf að búa yfir kunnáttu   
í aðferðafræði og úrvinnslu á tölfræðilegum upplýsingum og hæfni   
til þess að setja fram skýrslur og greinargerðir.

Starfssvið:

•  Ábyrgð á markaðsrannsóknum og 
árangursmælingum viðskiptadeildar 

•  Samskipti við spyrla, rannsóknafyrirtæki og stjórnendur

•  Úrvinnsla og greining gagna

•  Miðlun niðurstaðna til hagsmunaaðila

•  Þátttaka í úrbótaverkefnum

•  Teymisvinna og önnur verkefni í viðskiptadeild

V I L T  Þ Ú  V E R A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
V I Ð  E I G U M  V O N  Á  Y F I R  6  M I L L J Ó N U M  F A R Þ E G A  

Í  Á R   O G  Æ T L U M  O K K U R  A Ð  TA K A  V E L  Á  M Ó T I  Þ E I M

T Æ K N I M A Ð U R 

Við leitum að snjöllum tæknimanni með bakgrunn í rafeinda- 
eða rafvirkjun eða með sambærilega reynslu, til starfa við 
uppsetningu, viðgerðir og eftirlit með tæknibúnaði flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar.

Starfssvið:

•  Haldgóð reynsla af rafeinda- eða rafvirkjun
eða sambærilegri tækni

•  Þekking og reynsla af aðgangsstýrikerfum, myndavéla-,
eftirlits-, öryggis-, brunavarna- og/eða hljóðkerfum

•  Reynsla af bilanagreiningu er kostur

•  Góð tækni- og tölvukunnátta

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims. Hjá Isavia  
og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera hluti af góðu ferðalagi  
allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.



V E R K F R Æ Ð I N G U R 
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V E R K E F N A S T J Ó R I  
E L D S N E Y T I S K E R F I S 

V E R K E F N A S T J Ó R I  
R A F M A G N S K E R F A 

S É R F R Æ Ð I N G U R  Á R A N G U R S M Æ L I N G A  
 Í  V I Ð S K I P T A D E I L D 

Við leitum að verk- eða tæknifræðingi til starfa sem býr yfir 
 haldgóðri þekkingu á AutoCAD, Revit og Microsoft Project.

Starfssvið:

•  Verkefnastjórn og eftirlit með framkvæmda- 
og fjárfestingaverkefnum

•  Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda

•  Umsjón með verkbókahaldi framkvæmda

•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana

•  Teiknivinna

•  Greining á fjárfestingarverkefnum

Við leitum að öflugum einstaklingi með bakgrunn í verkfræði, 
tæknifræði  eða með sambærilega menntun. Viðkomandi þarf  
að hafa reynslu af verkefnastjórnun og þekking á tæknikerfum  
og reynsla við innleiðingu búnaðar eru góðir kostir.

Starfssvið:

•  Verkefnastjórn og úttektir

•  Innleiðing á kerfum/búnaði

•  Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
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Við leitum að öflugum einstaklingi með bakgrunn úr vélaverk-
fræði,  véltæknifræði eða með sambærilega menntun sem nýtist  
í starfi.  Reynsla af verkefnastjórn er skilyrði.  Reynsla af vökva-  
og eldsneytiskerfum er góður kostur.

Starfssvið:

•  Ábyrgð á daglegum rekstri og viðhaldi eldsneytiskerfis

•  Eftirlit og gæðastjórnun

•  Viðhaldsáætlun

•  Umsjón með þróun og hönnun

•  Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
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•  Eftirlit og umsjón með öðrum vélbúnaði
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Við leitum að öflugum verkefnastjóra með bakgrunn í rafmagns- 
verkfræði, rafmagnstæknifræði, raffræði eða með sambærilega 
menntun. Reynsla af verkefnastjórnun er nauðsynleg.
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eftirlits-, öryggis-, brunavarna- og/eða hljóðkerfum

•  Reynsla af bilanagreiningu er kostur

•  Góð tækni- og tölvukunnátta

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims. Hjá Isavia  
og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera hluti af góðu ferðalagi  
allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.
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Olíudrei�ng   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudrei�ng.is

Olíudrei�ng ehf. óskar eftir að ráða í framtíðar- og sumarstörf.

Við leitum að starfsmönnum staðsettum í olíubirgðastöðinni 
í Helguvík. Vinnan felst í reglubundinni umhirðu eldsneytis, 
afgreiðslu eldsneytis og öðrum störfum í birgðastöðinni.

Leitað er að fólki sem getur unnið sjálfstætt.

Æskilegt er að viðkomandi sé með C1 ökuréttindi. Við hvetjum 
jafnt konur og karla til að sækja um stör�n.

Nánari upplýsingar veitir Guðni Georgsson í síma  550 9907. 

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is

Umsóknarfrestur 
er til 22. apríl

Olíubirgðastöðin í Helguvík

Meginstarfsemi Olíudrei�ngar er drei�ng og birgðahald á �jótandi eldsneyti. Olíudrei�ng rekur einnig 
bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 talsins á 
starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt vottuðum vinnuferlum. Við leitum að snyrtifræðingi 

í allt að 80% starf.
Vinnutími er eftir samkomulagi.

Við bjóðum upp á gott 
vinnuumhverfi og skemmtilega 
viðskiptavini.

Erna tekur á móti umsóknum og 
veitir nánari upplýsingar í gegnum 
erna@snyrtistofangardatorgi.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Fjölskyldusvið
 • Liðsmenn óskast til starfa með 
  fötluðum börnum og unglingum
 
Flataskóli
 • Deildarstjórar
 • Grunnskólakennari
 • Íþróttakennarar
 • Sérkennari
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennarar
 • Skólaliði
 
Leikskólinn Bæjarból
 • Deildarstjóri
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • Aðstoð í eldhúsi og afleysing á  
  deild
 
Ísafold
 •   50% staða við umönnun í 
    dagvinnu

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir 
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Smiðir óskast!
 

Byggingarfélagið Bestla óskar eftir smiðum í 
mótauppslátt og gifsvinnu.

Mikill vinna framundan og góð laun í boði 
fyrir öfluga aðila.

Nánari upplýsingar gefur Guðjón Helgi í s: 895 7673 
eða gudjon@bestla.is

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Skipulagning hjúkrunar og meðferðaáætlana
•  Tengiliður við aðstandendur
•  Skráning og upplýsingasöfnun
•  Verkstjórn sjúkraliða og annarra umönnunaraðila

Hæfnikröfur
•  Íslenskt hjúkrunarleyfi eða að vera í hjúkrunarnámi
•  Reynsla af hjúkrun aldraðra æskileg
•  Faglegur metnaður 
•  Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Hæfni í mannlegur samskiptum
•  Góð íslenskukunnátta

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Ágústa Helgadóttir í síma 411-9466 eða með því að senda fyrirspurnir á agusta.helgadottir@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 28. apríl n.k.

Hjúkrunarfræðingur/Hjúkrunarfræðinemi í sumarafleysingu – Dagþjálfun

Dagþjálfun Vitatorgs/Lindargötu 59 óskar eftir hjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðinema til starfa sumarið 2016.  
Í dagþjálfuninni eru 18 dagþjálfunarrými. Þar fram fer þjálfun fólks með minnissjúkdóma alla virka daga frá kl. 8-16.  
Um er að ræða 100% starf við afleysingu frá 1.maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Velferðarsvið
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Grunnskólakennarar
Grunnskólinn í Sandgerði óskar eftir að ráða 

áhugasama grunnskólakennara til starfa 
næsta skólaár, 2016-2017. 

Grunnkólinn er Heilsueflandi grunnskóli og vinnur eftir 
hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar. 

Alls eru  225 nemendur í 1.-10. bekk í Sandgerði.  
Sjá nánar um skólann á www.sandgerdisskoli.is. 
Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu og 
starfi með börnum.  

Leiðarljós skólans eru vöxtur, virðing, vilji og vinátta og 
endurspeglast þau í daglegu starfi skólans. Viðkomandi 
þarf að vera tilbúinn að setja sig inn í starfshætti 
skólans og geta hafið störf frá og með 15. ágúst. 

Grunnskólakennara vantar í eftirfarandi störf:
• Umsjónarkennslu á yngsta stig
• Umsjónarkennslu á miðstig
• Stærðfræðikennslu á unglingastig
• Upplýsinga- og tæknimennt
• Nýbúakennslu
• Íslenskukennslu á unglingastig
• List- og verkgreinakennslu
• Sérkennslu (sérkennara) 

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016

Nánari upplýsingar veitir: 
Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, skólastjóri 
fanney@sandgerdisskoli.is  og Elín Yngvadóttir, 
aðstoðarskólastjóri eliny@sandgerdisskoli.is
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SNILLINGAR ÓSKAST
Íslenska kaffistofan er staðsett á höfðatorgi, og í 

byrjun maí opnar nýr staður í hafnarborg, í hafnarfirði. 
Okkur vantar snillinga á allar vígstöðvar.

Höfðatorg; Umsjónamaður.
Óskum eftir umsjónamanni kaffihússins á Höfðatorgi.

Viðkomandi ber ábyrgð á öllum daglegum rekstri.
Reynsla úr starfi á kaffihúsi/veitingastað er skilyrði og 

reynsla af stjórnunarstarfi er æskileg. 

Hafnarborg; Kaffibarþjónar, fullt starf og 
helgarstörf.

Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum og 
veitingum .

Reynsla úr starfi á kaffihúsi/veitingastað er æskileg

Skrifstofa; bókari í hlutastarf.
Starfið felst í almennu bókhaldi ásamt tilfallandi 
verkefnum fyrir rekstur Íslensku kaffistofunnar.

Vinnutími er áætlaður 2-4klst á viku. Unnið er á DK 
bókhaldsforrit.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Karlkyns starfsmaður í Sundlaug Kópavogs

Leikskólar

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í   
 leikskólann Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla

· Dönskukennari í Kópavogsskóla

· Umsjónarkennari á miðstigi í Snælandsskóla

· Skólaliði eða stuðningsfulltrúi í    
 Hörðuvallaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.

RafvirkiRafvirki
Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
rafvirkja til sölustarfa í raflagnadeild fyrirtækisins.

Starfið felur einkum í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og öðrum 
rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni.

Leitað er að röskum, sjálfstæðum og samvinnuliprum einstaklingi 
með góða fag- og efnisþekkingu og reynslu af rafvirkjastörfum, sem 
hefur einnig brennandi áhuga á sölu- og markaðsstörfum og 
mannlegum samskiptum.

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir um að senda umsókn 
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir föstudaginn 29. apríl.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau má 
einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í síma 520 3022.

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

Óskum eftir Matráð/Kokk til starfa í vinnubúðir 
við Búrfellsvirkjun. 

Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af 
sambærilegum störfum. Unnið verður á vöktum

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.

Við breytum vilja í verk

Matráður /kokkur

Kirkjuvörður – hlutastarf
Kársnessöfnuður óskar eftir að ráða í 
starf kirkjuvarðar Kópavogskirkju frá 

og með 1. júní n.k. 

Um hlutastarf er að ræða, 60 prósent starfshlutfall með 
sveigjanlegum vinnutíma. Möguleiki er á að tveir gegni 
starfinu.  

Starfssvið: 
• Dagleg umsjón með kirkju og safnaðarheimili
• Umsjón með búnaði
• Þjónusta við helgihald
• Þrif 
• Önnur tilfallandi verkefni í samstarfi við sóknarprest 
og sóknarnefnd

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, snyrtimennska og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þekking og áhugi á starfi og hlutverki kirkjunnar

Rík áhersla er lögð á trúmennslu í starfi og metnað til 
þess að takast á við mismunandi verkefni. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2016 nk. 
Umsóknir sendist rafrænt á netfangið:  kopavogskirkja@
kirkjan.is

Umsækjendur sendi inn ferilsskrá þar sem fram koma: 
persónulegar upplýsingar, menntun, starfsferill, með-
mælendur og annað sem umsækjendur vilja að komi 
fram. Athuga skal að liggja þarf fyrir samþykki umsækj-
enda til að afla sakavottorðs.
 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu safnaðarins 
af sóknarpresti eða djákna, sími 5541898 virka daga á 
milli 11:00-13:00 eða með því að senda tölvupóst á  
netfangið kopavogskirkja@kirkjan.is

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Kirkjuvörður – hlutastarf
Kársnessöfnuður óskar eftir að ráða í 
starf kirkjuvarðar Kópavogskirkju frá 

og með 1. júní n.k. 

Um hlutastarf er að ræða, 60 prósent starfshlutfall með 
sveigjanlegum vinnutíma. Möguleiki er á að tveir gegni 
starfinu.  

Starfssvið: 
• Dagleg umsjón með kirkju og safnaðarheimili
• Umsjón með búnaði
• Þjónusta við helgihald
• Þrif 
• Önnur tilfallandi verkefni í samstarfi við sóknarprest 
og sóknarnefnd

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, snyrtimennska og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þekking og áhugi á starfi og hlutverki kirkjunnar

Rík áhersla er lögð á trúmennslu í starfi og metnað til 
þess að takast á við mismunandi verkefni. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2016 nk. 
Umsóknir sendist rafrænt á netfangið:  kopavogskirkja@
kirkjan.is

Umsækjendur sendi inn ferilsskrá þar sem fram koma: 
persónulegar upplýsingar, menntun, starfsferill, með-
mælendur og annað sem umsækjendur vilja að komi 
fram. Athuga skal að liggja þarf fyrir samþykki umsækj-
enda til að afla sakavottorðs.
 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu safnaðarins 
af sóknarpresti eða djákna, sími 5541898 virka daga á 
milli 11:00-13:00 eða með því að senda tölvupóst á  
netfangið kopavogskirkja@kirkjan.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201604/569
Framhaldsskólakennarar Borgarholtsskóli Reykjavík 201604/568
Sérfræðingur Fiskistofa Akureyri 201604/567
Deildarstjóri fjármála Fiskistofa Akureyri 201604/566
Sjúkraliði/félagsliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201604/565
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201604/564
Sérfræðingur á varðveislusviði Landsbókasafn Ísl. - Hásk.bókasafn Reykjavík 201604/563
Sjúkraliði LSH, skurðstofur kvennadeildar Reykjavík 201604/562
Hjúkrunarfræðingur LSH, dag- og göngud. krabb.m.lækn. Reykjavík 201604/561
Framkvæmdastjóri fjármála LSH, mannauðssvið Reykjavík 201604/560
Framkvæmdastjóri lækninga LSH, mannauðssvið Reykjavík 201604/559
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201604/558
Sálfræðingur í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201604/557
Verkefnastjóri HA, hug- og félagsvísindasvið Akureyri 201604/556
Sérfr.læknir í heimilislækn., afl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201604/555
Verkefnastjóri LSH, skrifst. kvenna- og barnasviðs Reykjavík 201604/554
Deildarlæknir LSH, Líknardeild Reykjavík 201604/553
Yfirlæknir LSH, bráðaþjónusta utan sjúkrahúsa Reykjavík 201604/552
Pípulagingamaður LSH, fasteignadeild Reykjavík 201604/551
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, svæfingadeild Reykjavík 201604/550
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild Reykjavík 201604/549
Lektor í starfsendurhæfingu Háskóli Íslands, Félagsráðgjafadeild Reykjavík 201604/548
Hjúkrunarfræðingur á barnadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201604/547
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201604/502
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201604/501
Aðalbókari Biskupsstofa Reykjavík 201604/546
Tæknimaður jarðganga Vegagerðin Ísafjörður 201604/545
Héraðsdýralæknir Matvælastofnun Vesturumdæmi 201604/544

Málmsuðumaður 
Deilir auglýsir laust starf málmsuðumanns. Reynsla og 
þekking af viðhaldsstörfum við orkuver er kostur en ekki 
skilyrði. Hæfniskröfur starfsmanns eru nákvæmni, góð al-
menn verkkunnátta og gott vald á Tig-Mig- og pinnasuðu. 
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað. 
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á Jóhann Jónasson á 
netfangið jj@deilir.is. 

Lokadagur umsókna er til og með 30. apríl nk.
 
Deilir sérhæfir sig í þjónustu við Jarðorkuver. Starfsmenn 
Deilis eru sérfræðingar í gufuhverflum og tengdum búnaði 
og veita orkufyrirtækjum faglega þjónustu varðandi 
upptektir, ástandsgreiningu og varahlutaþjónustu. 
Sjá nánar á www.deilir.is  

VERSLUNARSTJÓRI
NETTÓ GRANDA

Við leitum að jákvæðum, ábyrgðarfullum og kraftmiklum 
verslunarstjóra sem hefur gaman af mannlegum samskiptum.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á umsokn@netto.is.  
Allar nánari upplýsingar veitir Guðni Erlendsson í síma 421 5400.

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí. nk.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

•	 Ábyrgð	á	rekstri	verslunar
•	 Samskipti	við	viðskiptavini	og	birgja
•	 Umsjón	með	ráðningum	starfsmanna	

og	almennri	starfsmannastjórnun.
•	 Ábyrgð	á	birgðahaldi	í	verslun	sem		

og	önnur	tilfallandi	störf.	
•	 	

STARFSSVIÐ: HÆFNISKRÖFUR:

•	 Marktæk	reynsla	af	stjórnun	og		
starfsmannahaldi	hjá	verslunar		
og/eða	þjónustufyrirtækjum.	

•	 Styrkleiki	í	mannlegum	samskiptum,	
sjálfstæð	vinnubrögð,	skipulagshæfni,	
reglusemi	og	árverkni	í	hvívetna.	

Meiraprófsbílstjóri  
óskast í sumarstarf

AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjóra í sumarstarf.
 Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í verslanir Haga.

Sækja skal um starfið á www.adfong.is
Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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VILTU VINNA Í OKKAR LIÐI ?

Umsóknarfrestur til 22. apríl og skulu umsóknir sendar á umsokn@papco.is Um er að ræða fullt starf og vinnutími samkvæmt samkomulagi, nánari upplýsingar í síma 587 7788.

Fyrirtækjaþjónusta Papco þjónustar 
fyrirtæki og stofnanir með hreinlætis- og 
rekstrarvörur.

Papco er framleiðslufyrirtæki með 
umhverfisvottun Evrópublómsins og 
leggur mikla áherslu á gæði og þjónustu, 
því er fyrirtækið í sífelldri vöruþróun til að 
mæta kröfum viðskiptavina sinna.

VIÐ ERUM AÐ NÁ MIKLUM ÁRANGRI OG VANTAR ÞIG Í EFTIRTALIN STÖRF HJÁ FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU PAPCO:

 SÖLUFULLTRÚI ÞJÓNUSTU- OG SÖLUFULLTRÚA

SÖLUFULLTRÚI VIÐ AFGREIÐSLU

Reynsla af sölustörfum nauðsynleg, starfið felst í 
sölu á hreinlætis- og rekstrarvörum, öflun nýrra 
viðskiptatengsla og að sinna þeim sem fyrir eru.

Við leitum eftir góðum starfskrafti í verslun og 
símsvörun með góða framkomu og mikla 
þjónustulund.

Reynsla af sölustörfum er æskileg en 
fyrst og fremst er leitað eftir 
duglegum einstaklingi með góða 
framkomu og þjónustulund ásamt því 
að vera laghentur við uppsetningu og 
viðhald á tækjabúnaði.

ÞJÓNUSTU- OG SÖLUFULLTRÚI
Reynsla af sölustörfum er æskileg en fyrst og fremst er 
leitað eftir duglegum einstaklingi með góða framkomu og 
þjónustulund ásamt því að vera laghentur við uppsetningu 
og viðhald á tækjabúnaði.

LAGERSTARFSMAÐUR  
Óskum eftir starfsmanni á lager Papco til að annast tiltektir 
á pöntunum og afgreiðslu pantana. Reynsla af lagerstörfum 
er æskileg.  

BÍLSTJÓRI Í ÚTKEYRSLU
Við leitum eftir góðum starfskrafti með góða framkomu og 
mikla þjónustulund til að keyra út og afhenda vörur Papco.  
Óskum eftir aðila með meirapróf og reynslu af útkeyrslu.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

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
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Mannvit óskar eftir fagfólki í eftirfarandi stöður við 
starfsstöðvar fyrirtækisins í Kópavogi og á Akureyri.
Reyndur burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri 
hönnun. Burðarþolshönnuður er með aðsetur á starfsstöð Mannvits í Kópavogi.

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.  

Jarðtækniverkfræðingur
Mannvit vinnur að fjölbreyttum verkefnum, stórum sem smáum, á sviði jarðtækni og grundunar hérlendis sem 
erlendis. Jarðtækniverkfræðingur veitir sérfræðiþjónustu í verkefnum sem tengjast stífl uhönnun, stálþilshönnun, 
staurahönnun og skipulagningu jarðgrunnsrannsókna. Jarðtækniverkfræðingur er með aðsetur á starfsstöð 
Mannvits í Kópavogi.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Meistarapróf í jarðtækni. 
•  Reynsla í jarðtæknihönnun og notkun jarðtækniforrita. 
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Byggingartæknifræðingur eða verkfræðingur á Akureyri
Viðkomandi þarf að geta sinnt fjölbreyttum verkefnum og sinna jöfnum höndum eftirliti með framkvæmdum, 
byggingarstjórn og minni hönnunarverkefnum á sviði mannvirkjagerðar.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Menntun á sviði byggingartæknifræði eða verkfræði er áskilin.
•  Sveinspróf eða reynsla af framkvæmdum er æskileg.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfestur er til og með 26. 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. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. 

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.

Leikskólinn Sjáland 
Kennari - framtíðarstarf

Laus er til umsóknar staða leikskólakennara.

Við leitum að leikskólakennurum eða starfsfólki með aðra 
uppeldismenntun eða reynslu af starfi með börnum.
Það er okkur mikilvægt að starfsmenn sýni sjálfstæði, 
frumkvæði og upplifi gleði í sínu starfi. 

Sjáland er sjálfstætt starfandi leikskóli sem starfar eftir 
Fjölvísistefnunni með áherslu á sjálfstæði og styrkleika 
hvers og eins. Jafnframt eru græn gildi og umhverfismennt 
mikilvægur þáttur í okkar starfi. 

Leikskólinn Sjáland er skóli í þróun og metum við mikils 
áhuga og metnað starfsmanna okkar. 

Umsóknarfrestur er til 25. apríl 2016. 

Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið audur@sjaland.is. 
Nánari upplýsingar veitir Auður Friðriksdóttir mannauðs-
stjóri á sama netfangi, eða í síma 578-1220.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) 
auglýsir eftir lækni í afleysingar í eitt ár 

á heilsugæslustöðinni á Dalvík.  

Auglýst er eftir sérfræðingi í heimilislækningum eða 
almennum lækni í 100% stöðu eða annað starfshlutfall skv. 
samkomulagi í rúmt eitt ár, frá 1. júlí 2016 til 31. júlí 2017, 
við HSN Dalvík.  

•	Kröfur	um	hæfni	og	menntun	er	hægt	að	nálgast	á	
www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is þar 
sem tekið er á móti umsóknum rafrænt.  

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur um störfin eru til 10. maí 2016 og eru 
störfin veitt skv. nánara samkomulagi.

Upplýsingar um störfin veita:

Guðmundur Pálsson, yfirlæknir HSN Dalvík í síma 466-1500 
eða Gudmundur.palsson@hsn.is

Þórhallur Harðarson, mannauðsstjóri í síma 460-4672, 892-
3091 eða thorhallur.hardarson@hsn.is
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Skipasmíðastöð Njarðvíkur
               mkv.   1   :   1000

Skipasmíðastöð Njarðvíkur h.f. auglýsir til sölu atvinnu- og skrifstofuhúsnæði sitt við Sjávargötu í 

Reykjanesbæ.  Fyrir liggja samþykktar grunnteikningar af húsnæðinu þar sem gert er ráð fyrir því að   

byggð verði ein hæð ofan á húsin og notkuninni  verði breytt í gistiheimili eða hostel með u.þ.b. 150 rúmum.  

Núverandi stærð húsnæðisins er 1.125 fm.  Ásett verð er 75 milljónir.   

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Ásbergs í síma 421-1420 eða á skrifstofu að Hafnargötu 27

Slipp-hoStel

kopavogur.is

Skipulagslýsingar fyrir gerð aðalskipulagsbreytinga
Vakin er athygli á því að nú standa yfir í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kynningar á skipulags
lýsingum vegna fyrirhugaðra breytinga á Aðalskipulagi Kópavogs 20122024.  

Um er að ræða skipulagslýsingar sem ná til:
• Vaxtamarka byggðar sbr. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 20152040
• Vatnsverndar í lögsögu Kópavogs sbr. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 20152040
• Niðurfellingar Kópavogsganga sbr. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 20152040
• Sveitarfélagsmörk í þéttbýli og upplandi Kópavogs.
• Nánari skilgreiningar á hugtakinu miðhverfi.
• Auðbrekka. Tillagan mun ná til aukins fjölda íbúða og aukningar á atvinnuhúsnæði.
• Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Tillagan mun ná til aukins fjölda íbúða.

Ofangreindar skipulagslýsingar eru settar fram í greinargerð sem eru aðgengilegar á heimasíðu bæjarins,  
www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags og byggingardeildar í Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00  
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér skipulagslýsingarnar. 

Jafnframt er boðað til kynningarfundar á skipulags og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs mánudaginn 25. apríl 
2016 kl. 16:30 að Fannborg 6 þar sem skipulagslýsingarnar verða kynntar.
Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags og byggingardeildar Umhverfissviðs, Fannborg 6, 
200 Kópavogi eða í netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en miðvikudaginn 4. maí 2016. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

BÓKARI 
á fjármála- og upplýsingatæknisvið

Vegna aukinna umsvifa bætir Brimborg við sig 
bókara á fjármála- og upplýsingatæknisvið.

Stutt lýsing á starfi:
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar
• Sjóðsuppgjör
• Ýmis skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
• Viðskiptamenntun og/eða góð 
   reynsla af bókhaldi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð, vönduð og nákvæm 
  vinnubrögð
• Heiðarleiki og rík þjónustulund

 

SÆKTU UM NÚNA 

Vinnutími er frá 08:00-16:00 alla virka daga. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar um starfið má finna 
á www.brimborg.is (laus störf).

Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2016

Bókari_82x200_FBL_20160414.indd   1 14.4.2016   15:23:38

•  100 fm falleg íbúð á 3.hæð
•  3 svefnherbergi með skápum
•  28 fm sérstæður bílskúr
•  Stórar suður svalir

•  Laus við kaupsamning
•  Fasteignasali: Snorri Björn Sturluson, 
   699-4407  / snorri@eignavangur.is

OPIÐ HÚS - þriðjudaginn 29. September, kl. 18:00-18:30.

OPIÐ HÚS 

440 4040
Löggiltir fasteignasalar:  

Ágúst Ólafsson hdl.  -  Tryggvi Agnarsson hrl. 
Valdemar Johnsen hdl.  -  Óskar Bjarnasen hdl.

REYNIHVAMMUR 8  -  200 KÓP. 37,9 M.FASTEIGNASALAR ÓSKAST TIL STARFA

Eignavangur fasteignasala óskar eftir að ráða löggilta  
fasteignasala og/eða vana sölumenn til starfa. 

Góð árangurstengd laun í boði, snyrtileg vinnuaðstaða 
og sveigjanlegur vinnutími. 

Áhugasamir eru vinsamlega beðnir um að senda umsóknir 
eða fyrirspurnir á snorri@eignavangur.is.

Eignavangur ehf | Síðumúli 27 | 108 Reykjavik |S: 414 4040 | www.eignavangur.is
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Einingar A, Svefn- og setustofu- 
einingar (samtals 18 einingar)
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (11 einingar, 3X9,7m) 22 herbergi, 
inngangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar. Hvert 
herbergi er með sér baðherbergi með sturtu (raf-
magnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur fylgir 
með þ.e. milli svefnrýmis og annars íverurýmis. Ýmis 
búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, sængurbún-
aður og tilheyrandi búnaður í herbergjum. Auk þess 
fylgir  búnaður í setustofu. Einnig eru í þvottaher-
bergi u.þ.b 6 þvottavélar og þurrkarar, í inngangi er 
sameiginleg hreinlætisaðstaða og vinnufatageymsla. 
Til viðbótar eru 2 sjálfstæðar herbergjaeiningar  
(3x7,4m) með baði, eldhúskrók og  ásamt innan-
stokksmunum

Einingar C, Eldhús og borðstofu 
einingar  (samtals 11 einingar).
Eldhúseiningar  (4 einingar 3x9,7m) með öllum búnaði  
m.a. allur tækjabúnaður fyrir eldhús, leirtau, kælar og 
frystiklefi (sjálfstæð eining 2,4X6m).  

Var sett upp til að þjóna 50 til 60 manna vinnustað.   

Borðstofueiningar (5 einingar2,4x6m) og salernis- og 
vinnufatnaðareining (2 einingar 2,6xm) 

Einingar B, Svefn og setustofu- 
einingar (16 einingar).
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (10 einingar, 3X8,6m) 20 herbergi, inn-
gangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar.   
Hvert herbergi er með sér baðherbergi með sturtu 
(rafmagnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur 
fylgir með þ.e. milli svefnrýmis og annars íveru-
rýmis. Ýmis búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, 
sængurbúnaður og annar tilheyrandi búnaður í her-
bergjum. Ýmiskonar búnaður í setustofu fylgir með. 

Einnig eru í þvottaherbergi u.þ.b 6 þvottavélar og 
þurkarar, í inngangi er sameiginleg hreinlætisaðstaða 
og vinnufatageymsla.

Einingar E, Kaffi og vinnufataeiningar; 
(4 einingar 3x8,6m) 
fyrir kaffi og vinnufatnað starfsmanna.

Einingar D, Skrifstofueiningar (samtals 6 einingar)
Skrifstofueiningar  (4 einingar 3x9,7m) með búnaði og (2 einingar 3x7,4m). 
Skrifstofueiningarnar eru með sjálfstæðu loftræstikerfi. 
Þessar einingar geta einnig nýst sem svefneiningar (2 herbergi í hverri einingu)

Til sölu í Vinnubúðir - um er að ræða 55 einingar

Öllum einingunum fylgja kaplar og annar tengibúnaður (töflur og kaplar), einnig er nokkuð af 
sökkuleiningum úr timbri ásamt ýmiskonar aukabúnaði eins og ljóskösturum, stigaeiningum o.fl.

Verð: Tilboð í hvern hluta (A,B,C,D,E) eða allar einingarnar.  
Við tilboðsverð bætist virðisaukaskattur. Málsetning eininganna er c.a. utanmál þeirra.

Upplýsingar veita:  Óskar í síma 842 6500 -  oskar@advance.is og /eða 
                                   Magnús í síma 699 0775 - magnus@logskipti.is.

Einingar A

Einingar C

Einingar B

Einingar E

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Glæsilegt  tvílyft nýlegt einbýli byggt  2009 á þessum rótgróna stað í 
göngufæri við skóla og þjónustu. Húsið er samtals ca. 250 fm. Eignin 
er smekklega innréttuð með vönduðum innrétttingum og gólfefnum. 4 
svefnherbergi. Sjón er sögu ríkari. Verð 64,9 millj. Verið velkomin.

Hrauntunga 1 – Hafnarfjörður  - Einbýli 
Opið hús sunnud. 17.apríl milli kl. 13 - 14

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Ídráttarrörakerfi ljósbúnaðar á Húsa-
víkurflugvelli fyrir Isavia  Útboð 20312

Ríkiskaup fh. Isavia ohf óska eftir tilboðum í ídráttarrörakerfi 
ljósbúnaðar á Húsavíkurflugvelli.  Verkið felst í að leggja allar 
lagnir, vegna ídráttarrörakerfis fyrir flugbrautarlýsingu. Helstu 
hlutar þess eru röralagnir í skurðum meðfram flugbrautum og 
flughlöðum að flugstöð. Í því fellst m.a. skurðgröftur, ídráttar-
brunnar, undirstöður ljósa (kollur) og annað tengt því. 

Helstu magntölur: 
Skurðir   4.800 m
Losun á klöpp  700 m3
Hlífðarrör 50mm  7.740 m
Hlífðarrör 75mm  420 m 
Hlífðarrör 110 mm  1.350 m  
Jarðvír  4.450 m
Undirstöður ljósa  98 stk  
Undirstöður ljósa, fjarlægðar  86 stk 
Ídráttarbrunnar  20 stk 
Götugreiniskápar  2 stk

Nánari upplýsingar eru í útboðsgögnum sem verða  
aðgengilega á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.   
Opnun tilboða 3. maí 2016 kl. 13.00 hjá Ríkiskaupum

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Íbúð óskast
Óskum eftir að taka á leigu íbúðarhúsnæði á höfuð- 

borgarsvæðinu fyrir norskan starfsmann ásamt fjölskyldu.

Leigutíminn er þrjú ár frá 1. ágúst 2016.
Öruggar greiðslur og góð umgengni.

Nánari upplýsingar í síma 5200700.
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Viðbygging á Þjónustuhúsi Isavia  
á Keflavíkurflugvelli - Útboð 20310 

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum 
til að taka þátt í opnu útboði vegna 1.820 m2 viðbyggingu við 
Þjónustuhús Isavia á Keflavíkurflugvelli. 

Helstu magntölur eru:
Steypumót  2.843 m2
Steinsteypa  452 m3 
Bendistál  21.602 kg
Stálbitar/súlur  560 m
Álklæðning  608 m2
Innveggir/veggklæðingar  1.832 m2
Kerfisloft  1.142 m2
Þakuppbygging  845 m2

 Verkinu skal að fullu lokið 1. maí 2017

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða  
aðgengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is) miðviku-
daginn 20. apríl 2016. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgatúni 7c, 105 Reykjavík 
þar sem þau verða opnuð 5. maí 2016, kl 14.00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is
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Ljósleiðaratenging í Þingeyjarsveit

Útboð nr. 20233
Ríkiskaup, fyrir hönd Þingeyjarsveitar standa fyrir útboði 
vegna ljósleiðaratengingar í Þingeyjarsveit eins og nánar er 
lýst í útboðsgögnum. Þingeyjarsveit áformar að gera samning 
við hæfan bjóðanda (seljanda) sem á hagkvæmasta gilda 
tilboðið um að hanna, byggja, reka og mögulega eiga ljós
leiðarastreng ásamt því sem honum tilheyrir, sem ætlaður er 
til að koma á ljósleiðaratengingu í sveitarfélaginu með eftir
farandi fyrirkomulagi:

A: Tilboðsgjafi hannar og leggur ljósleiðarakerfi, sveitar
félagið kostar, á og rekur kerfið.

EÐA

B: Tilboðsgjafi hannar og leggur ljósleiðarakerfi, tilboðsgjafi 
á og rekur kerfið og tekur þátt í stofnkostnaði í samvinnu við 
sveitarfélagið.

Ekki verður gerður samningur tilkynni einhver fyrir samþykki 
tilboðs að viðkomandi ætli að byggja og reka ljósleiðara
streng á svæðinu ásamt því sem honum tilheyrir án opinbers 
stuðnings. 

Útboðsgögn eru til afhendingar í gegnum heimasíðu útboðs
ins, frá og með miðvikudeginum 20. apríl nk., á vefslóðinni: 
http://www.rikiskaup.is/utbod/utb/20233

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 
Reykjavík þriðjudaginn 31. maí kl. 10:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	 Breiðagerðisskóli,	endurgerð	lóðar	2016	- útboð nr. 13680.

•	 Árbæjarskóli	–	klæðning	utanhúss	C-álmu,	 

	 íþróttahús	og	sundlaug, útboð nr. 13716

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Aðalfundur Farfugla
Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla  
verður haldinn þriðjudaginn  
21. apríl n.k. kl. 20.00 í 
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Stjórnin.

Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla verður haldinn 
mánudaginn 18. apríl n.k. kl. 20.00 í 
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.

Venjuleg aðalfundarstörf og 
lagabreytingar. 

Stjórnin.

Halldór Ingi 
Andrésson

Lögg. fasteignasali
s: 897 4210

Þórólfur Óskarsson
Lögg. fasteignasali
Byggingafræðingur

s: 661 2707

Jón Þór  
Helgason

Viðskiptafræðingur
s: 860 4721

Heimir H.  
Eðvarðsson

Framkvæmdastjóri
s: 893 1485

Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700 
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

 Eignir óskast

Óskum eftir eignum af öllum stærðum  
og gerðum vegna mikillar sölu.  

Hafið samband í síma 599 6700 eða farsíma sölumanna.

Síðumúla 23, 2. hæð
519-1212 • 897-1212 

finnbogi@fron.is
www.fron.is

TÚNGATA, 101 Reykjavík

ARAHÓLAR 6, 111 Reykjavík

Um er að ræða 6 herbergja íbúðarhæð í vel byggðu steinhúsi 
á eftisóttum stað í 101. Auk þess er 70% hlutur í risi. Svalir og 
gaður snúa í suður.  Tvö böð með hita í gólfi, þrjár góðar stofur 
með ljósu parketi og arinn í stofu. Íbúðin er um 168,5 fm á hæð, 
en telst vera skv. skiptalýsingu alls um 231,3 fm með 20,9 fm 
sér herbergjum í risi og 24 fm sér herbergi í kjallara, sem er 
tilheyrandi þessari íbúð, auk 17,9 fm bílskúr. Lofthæð um 2,80 m. 
Nýtt þak og rafmagn. Eitt vandaðasta hús í bænum!  
Eignin er í einkasölu á FRÓN fasteignamiðlun.

Um er að ræða 82,2 fm íbúð 2ja til 3ja herb. Íbúð á 1. hæð, í 
þriggja hæða fjölbýli. Íbúðin hefur tvennar svalir, þvottahús 
innan íbúðar og bað er með baðkari og sturtuklefa. Sameign er 
snyrtileg og rúmgóð. Íbúðin er vel um gengin. Aðkoma og bíla-
stæði eru þæginleg og ,,stutt í bæinn”. Þessi íbúð er áhugaverð 
eign til að fjárfesta í, hvort sem það er til eigin nota eða útleigu. 
Henntugt fyrir byrjendur eða ,,lengra komna”. Eignin er í eikna-
sölu á FRÓN fasteignamiðlun.

Finnbogi Kristjánsson löggiltur fasteigna- skipa og fyrirtækja-
sali, sýnir íbúðinar.                          

OPIÐ HÚS á miðvikudaginn 20. apríl kl. 17:00-17:30

OPIÐ HÚS á þriðjudaginn 19. apríl kl. 17:00-17:30

Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteignasali



Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 857-8392

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 894-1976

BRYNDÍS BÁRA I. 
EYJÓLFSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
616-8985 

JÓHANNA GUÐRÚN 
MAGNÚSDÓTTIR
Sölufulltrúi. Lögfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
845-6305 

BÁRA DANÍELSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
693-1837

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala  
trausti@trausti.is  

s.546-5050  
Vegmúla 4  

108 Reykjavík

Þorrasalir 1-3,  
íbúð 0306.
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl  
frá kl. 17:30-18:00

78,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftu-
húsi með fallegu útsýni.
Íbúð á hæð er 72,9 fm. ásamt sérgeymslu 
í sameign sem er 6 fm. Sérstæði í bíla-
geymslu.

Verð 31,9 millj.

Ásakór 15, íbúð 0203. 
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl 
frá kl. 18:00-18:30

157,4 fm. 5 herbergja íbúð á 2. hæð í lyftu-
húsi. Fjölskylduvænn staður.
Íbúð á hæð er 149,6 fm. ásamt sérgeymslu í 
sameign sem er 7,8 fm.

Verð: 44,9 millj.

Fitjahraun 1 
Sumarbústaðaland 1,32ha. lóðin er eignar-
lóð og má byggja allt að 300 fm. á lóðinni. 
Búið er að gróðursetja um 2.000 trjáplöntur 
á eigninni, uppspretta er á lóðinni. 

Verð: 7.729.000 

Sóleyjarimi 13 
- Efri hæð
Glæsileg 3ja herbergja lúxusíbúð á efri 
hæð í 10 íbúða fjölbýlishúsi í grónu hverfi 
í Grafarvogi. Íbúðin er með sérinngangi 
ásamt sérgeymslu í kjallara. Einkastæði 
fylgir hverri íbúð. Tvö rúmgóð svefnherb., 
allar innréttingar sérsmíðaðar, hjónaher-
bergi með baðherbergi og fataherbergi. 
Tvö baðherbergi. Rúmgott þvottahús innan 
íbúðar. Gólfhiti frá Danfoss. Tvennar svalir. 
Sérgeymsla í sameign. 

Melhólar 2-12
Vel skipulögð parhús á einni hæð með bílskúr í byggingu á Selfossi.
Húsin eru frá 131,8 fm. - 145,8 fm. að stærð og eru 3ja til 4ra herbergja.
Hægt er að kaupa húsin á mismunandi byggingarstigum, fokheld, tilbúin til innréttinga eða 
fullbúin. Allar nánari upplýsingar hjá Bryndísi í síma 616-8985 eða bryndis@trausti.is
VERÐ: 19,9 - 34,9 millj. 

Barónsstígur 55.
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl 
frá kl. 17:00-17:30

74 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu 
húsi í miðbænum. 

Eignin er laus við kaupsamning.

Verð 34,9 millj.

Bólstaðarhlíð 56, 3. hæð
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl 
kl. 17.30-18.00

Rúmgóð og björt 104,6 fm. 3ja herbergja 
íbúð á 3. hæð. Þar af er geymsla 5,9 fm. í 
sameign. Tengi fyrir þvottavél á baðherb. 
Nýleg hvít eldhúsinnrétting, nýlegt parket 
og hurðar í íbúðinni. 

Verð: 34,9 millj.

Ásakór 1, íbúð 0501 
102,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftu-
húsi með stórkostlegu útsýni.
Íbúð á hæð er 94,8 fm. ásamt sérgeymslu í 
sameign sem er 7,8 fm. 

Verð 34,5 millj.

Sóleyjarimi 13 
- Neðri hæð
Glæsileg 3ja herbergja lúxusíbúð á efri 
hæð í 10 íbúða fjölbýlishúsi í grónu hverfi 
í Grafarvogi. Íbúðin er með sérinngangi 
ásamt sérgeymslu í kjallara. Einkastæði 
fylgir hverri íbúð. Tvö rúmgóð svefnherb., 
allar innréttingar sérsmíðaðar, hjónaherb.
með baðherbergi og fataherbergi. Tvö  
baðherbergi. Rúmgott þvottahús innan 
íbúðar. Gólfhiti frá Danfoss.  
Tvennar verandir. Sérgeymsla í sameign.

Baugakór 18
Mjög rúmgóð og björt 3ja herb. 105 fm.  
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sérinngangur af 
svölum og yfirbyggðum stigagangi.  Góð 
stofa, eldhúskrókur og suður svalir.  Þvotta-
hús innan íbúðar. Sér stæði í bílageymslu. 
Sér geymsla í kjallara. 

Verð 36,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VERÐ 49,9 M.

VERÐ 49,9 M.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Sóltún 30
108,4 fermetra 5 herbergja íbúð á þriðjuhæð við 
Sóltún í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, þrjú 
barnaherbergi, hjónaherbergi, stofu og eldhús, 
baðherbergi og sérgeymslu í sameign. Sameigin-
legt þvottahús er á hæðinni. 

Verð: 45.000.000

5 
herb.

108,4
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Lindargata 39
8. Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja herbergja 
útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í lokuðu bílskýli í 
Skuggahverfinu. Laus strax.   3ja herb. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og 
þvottahús.

Verð: 66.900.000

 LÆKKAÐ VERÐ!

3 
herb.

90,2
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Laufás 6 - Garðabæ
166 fermetra neðri sérhæð í tvíbýlishúsi við Laufás 
í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, samligg-
jandi sjónvarpshol, stofu og borðstofu, eldhús, 
þvottahús, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi inn af og baðherbergi. 

Tilboð

 LÆKKAÐ VERÐ!

5-6  
herb.

166
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Bæjargil 88
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

6 
herb.

Opið hús mánudaginn 18. apríl kl. 17.00-17.30

OPIÐ
HÚS

209
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Krosseyrarvegur 11
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

Opið hús mánudaginn 18. apríl kl. 18.00-18.30

OPIÐ
HÚS

144
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Sólvallagata 68
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.

Opið hús sunnudaginn 17. apríl kl. 14:00-14:30

OPIÐ
HÚS

115
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

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 

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



PERLUKÓR 1.A – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17.APRÍL KL.14:00-14:30
- Vel skipulögð 97.3 fm 3ja herb., íbúð
- Rúmgóð herb., og stofa
- Afgirt verönd til suðurs
- Stæði í bílgeymslu
LAUS FLJÓTLEGA.
V 36,9 millj. 

MÁNATÚN 7 – 105 RVK,  ÍBÚÐ 701
Glæsileg þakíbúð á efstu hæð með þrennum svölum í nútímalegu húsi í hjarta borgarinnar. 
Um er að ræða 172,7 fm. íbúð á tveimur hæðum í Mánatúni 7. Tvö stæði í lokaðri bílageymslu fylgja 
þessari íbúð. Íbúðin er komin með gólfefni. Útsýni til Hörpu og til fjalla.  
Þrennar svalir og baðherbergi á báðum hæðum.  Sjón er sögu ríkari.

V.  87,9 millj.

LINDA- OG SALAHVERFI KÓPAVOGS!

Óska eftir 5 herbergja sérhæð með sérinngangi í Linda – og Salahverfi Kópavogs með möguleg 
skipti í huga við sérbýli í sömu hverfum.

Hafið samband!

KLAPPAKÓR 1.E – 203 KÓP
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. APRÍL KL. 17:30 – 18:00 
- Um er að ræða 88,3 fm, 3ja herb., íbúð á efri hæð í fjórbýli.
- Glæsilegt útsýni til austurs og suður.  Sérinngangur.       
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.  Frábært fjölskylduhverfi.

V.33,7 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Traustur aðili í ferðaþjónustu leitar að íbúðum til leigu 
miðsvæðis í Reykjavík. 

Íbúðirnar eru hugsaðar í skammtímaútleigu og  því er 
nauðsynlegt að tilskilin leyfi til slíks reksturs fáist hjá  
borgaryfirvöldum. 

Aðeins mjög snyrtilegar og vandaðar eignir  
koma til greina.  
Nokkrar eignir á sama stað er skilyrði.
      Sveinn s: 6900.820

ÓSKA EFTIR ÍBÚÐUM 
TIL LEIGU

HALLAKUR 4A – 210 GBÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. APRÍL KL. 17:30 – 18:00
- Falleg 139,9 fm, 4-5 herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti.
- Íbúðin er í litlu og viðhaldsléttu fjölbýli á frábærum stað í Garðabæ.
- Rúmgóð herbergi.  Auðvelt að breyta aftur í rúmgóða 4ra herbergja eign.

V. 52,7 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

SKIPHOLT 11-13 - 105 RVK
- Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir á 4.hæð.
- Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum.
- Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með íbúðum.
- Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði með íbúðum.
- Vandaðar innréttingar frá PARKA / steinn í borðplötum í eldhúsi.
LAUSAR TIL AFHENDINGAR.

Verð: 67,9 – 69,9 millj. 
Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð
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Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477

GISTIHEIMILI – REYKJANESBÆ
RÉTT VIÐ FLUGVÖLLINN 

Nýkomið í einkasölu afar áhugaverður kostur í ferðaþjónustunni.  Gistiheimilið Ravens´ bed and breakfast  
við Sjávargötu (Njarðvík).  Um er að ræða glæsilegt nýlega endurbyggt um 240 fm gistiheimili með 6 her-
bergjum (16-17 manns) ) og var nýlega valið í hóp 10 bestu gistiheimila landsins skv. Tripadvisor. Einstaklega 
flott og fallega innréttað í n.k. Kántrý stíl, sem á sér engan líkan hér á landi.  Mikil og skemmtileg saga 
hússins sem upphaflega var fjós spillir ekki upplifun gesta ásamt sérstökum stíl í 
hönnun og innréttingu hússins. Heitur pottur á verönd og stór lóð kringum húsið 
með 3 veröndum.  Áfast húsinu er um 220 fm húseign í eigu ÍLS sem í eru 3 íbúðir 
(til sölu) og gefur það mjög mikla viðbótarmöguleika á stækkun gistiheimilisins, 
en auðvelt er að opna á milli.  Frábær kostur fyrir stærri ferðaþjónustuaðila jafmt 
sem samhennta fjölskyldu til að skapa sér góðan rekstur í ört vaxandi ferðaman-
naiðnaði. Mjög vel staðsett, bein leið frá húsi uppá flugvallarveginn að Keflavíkur-
flugvelli.  Ásett verð 69,8 millj. / tilboð.   

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 896-5222

Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali og 
leigumiðlari. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Fullbókað í sumar

Um er að ræða nýlega uppgert 488,1 fm gistiheimili með 15 herbergjum  
fyrir 33 manns í mjög vel staðsettu eigin húsi á Suðureyri við Súgandafjörð. 

Húsnæðið er glæsilega innréttað með 10 tveggja manna herbergjum, 
4 þriggja manna herbergjum og 1 eins manns herbergi. 

Búið er að endurnýja flest gólfefni, innréttingar og húsbúnað ásamt rafmagni, 
ofnum og ofnalögnum.Húsið er steinhús sem búið er að einangra klæða og 
endurnýja glugga og gler. 

• Bókanir fyrir 2016 mjög góðar. 
• Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja taka þátt í spennandi tímum.
• Vinna í 5 mánuði með góð laun og vera í 7 mánuði í fríi.

Verð: 58 milljónir  

 ATVINNUTÆKIFÆRI 
GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI TIL SÖLU 

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ HEFJA EIGIN REKSTUR - STÖÐUG AUKNING ÁR FRÁ ÁRI.

Upplýsingar veitir Steinar í síma 898 5254

Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík . Sími 588 9090  
eignamidlun@eignamidlun.is

Íbúðarhúsalóð til sölu
Til sölu er lóðin Uglugata 2-22 í Helgafellslandi í Mosfellsbæ

Á lóðinni má byggja 8 tveggja hæða raðhús og 7 íbúða fjölbýlishús. 
Ekki er gerð krafa um bílageymslu við fjölbýlishúsið.
Gatnagerðargjöld eru greidd að fullu 
Byggingarmagn skv. nýtingarhlutfalli er:
Raðhúsin:  3.430 m2 x 0,45  =  1.544 m2
Fjölbýli:  1.847 m2 x 0,55  =  1.016 m2 
Verð er 110 milljónir kr.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

Grandavegur 42
Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum 
en nú hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða 
byggingum.

Um er að ræða glæsileg fjölbýlishús með lyftu 
og stæðum í bílageymslu. 

Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar 
Reykjavíkur við sjávarsíðuna þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjar Reykjavíkur.

• Svalalokanir

• Ísskápur og uppþvottavél

• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð

• Fataskápar í herbergjum og forstofu

• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm

• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

• Einkasala

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík   www.miklaborg.is   5697000

Nánari upplýsingar veita:



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

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

.

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.apríl kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. Endurnýjað 
eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli með 
rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf 
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, 
í lokuðum botnlanga

.

Ljósheimar 2

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.apríl kl.15:30-16:00

Mjög skemmtilega 86,1 fm 3ja herbergja 

íbúð á fimmtu hæð í lyftuhúsi 

Frábært útsýni og góðar svalir 

Tvö svefnherbergi og gott rými milli herbergja 

sem nýta má td sem vinnuaðstöðu 

Miðsvæðis í borginni og alveg 

við Laugardalinn 

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.

182 fm íbúð á efstu hæðum 

4 svefnherbergi - þaksvalir 

Miklar endurbætur - stæði í bílageymslu 

Kórsalir 3

Verð :  55,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

186 fm fyrsta hæð með bílskúr 

4 svefnherbergi 

Yfirbyggðar svalir - Sólpallur 

Vinsæl staðsetning í nágrenni við Kringluna

Hvassaleiti

Verð :  59,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir 

Stóragerði

Verð :  56,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útg á verönd, stórt eldhús 

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr 

Stórt baðherbergi og gestasnyrting 

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk 

Brúnastaðir 

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

3ja herbergja íbúð á 4 hæð 

auk stæðis í bílageymslu 

Íbúðinni fylgja svalir til suðurs

Garðatorg 4B

Verð : 46,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.16:30-17:00

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

.

Skógarsel 41-43
ÍBÚÐ 307

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.17:30-18:00

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

.

Sólvallagata 84 

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.18:00-18:30

Falleg og vel skipulögð íbúð með sjávarútsýni 

við Sólvallagötu 75 fm 

2ja herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Nýlegt hús með lyftu 

Góð staðsetning

Íbúð með sérafnotarétti 

2 svefnherbergi 

Stæði í bílageymslu 

119 fm

Hrólfsskálamelur 1-5 

Verð :  55,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17 c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvennar svalir 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Norðurbakki 17c

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 i000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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 veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á Selfossi 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi 
Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Húsin eru tilbúin til afhendingar

Lyngmói

Verð : 29,8 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

221 fm á einni hæð

Útsýni

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

Fjarðarás

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið 
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn 
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum 
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð 
lýsing Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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.

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 :  64,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Jökulgrunn 3

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.17:00-17:30

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð 

stórar stofur 

Laust fljótlega 

Frábær staðsetning í Rvk

.

Brúnaland 26

Verð : 69,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.18:00-18:30

Fallegt raðhús neðan götu 

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr

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

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm 

Áfangastaður hjá ferðaþjónustu 

Stór og góð verönd/ gott eldhús 

Tækifæri til atvinnusköpunar

Klettsbúð Hellissandi 

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög mikið endurnýjað einbýlishús
2150 m2 einstakri eignalóð í frábæru umhverfi
í Ölfusi rétt fyrir utan Selfoss.
Stór og falleg alrými, stórt eldhús
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi 
Stór bílskúr. Flottur pallur með heitum potti.

 Kvistás

Verð : 49,8 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Rétt við Selfoss

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

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

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina

Gott eldhús opið inn í stofu

Mjög rúmgott baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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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

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634



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

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

.

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.apríl kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. Endurnýjað 
eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli með 
rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf 
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, 
í lokuðum botnlanga

.

Ljósheimar 2

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.apríl kl.15:30-16:00

Mjög skemmtilega 86,1 fm 3ja herbergja 

íbúð á fimmtu hæð í lyftuhúsi 

Frábært útsýni og góðar svalir 

Tvö svefnherbergi og gott rými milli herbergja 

sem nýta má td sem vinnuaðstöðu 

Miðsvæðis í borginni og alveg 

við Laugardalinn 

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.

182 fm íbúð á efstu hæðum 

4 svefnherbergi - þaksvalir 

Miklar endurbætur - stæði í bílageymslu 

Kórsalir 3

Verð :  55,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

186 fm fyrsta hæð með bílskúr 

4 svefnherbergi 

Yfirbyggðar svalir - Sólpallur 

Vinsæl staðsetning í nágrenni við Kringluna

Hvassaleiti

Verð :  59,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir 

Stóragerði

Verð :  56,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útg á verönd, stórt eldhús 

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr 

Stórt baðherbergi og gestasnyrting 

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk 

Brúnastaðir 

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

3ja herbergja íbúð á 4 hæð 

auk stæðis í bílageymslu 

Íbúðinni fylgja svalir til suðurs

Garðatorg 4B

Verð : 46,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.16:30-17:00

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

.

Skógarsel 41-43
ÍBÚÐ 307

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.17:30-18:00

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

.

Sólvallagata 84 

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.18:00-18:30

Falleg og vel skipulögð íbúð með sjávarútsýni 

við Sólvallagötu 75 fm 

2ja herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Nýlegt hús með lyftu 

Góð staðsetning

Íbúð með sérafnotarétti 

2 svefnherbergi 

Stæði í bílageymslu 

119 fm

Hrólfsskálamelur 1-5 

Verð :  55,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17 c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvennar svalir 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Norðurbakki 17c

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 i000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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 veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á Selfossi 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi 
Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Húsin eru tilbúin til afhendingar

Lyngmói

Verð : 29,8 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

221 fm á einni hæð

Útsýni

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

Fjarðarás

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið 
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn 
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum 
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð 
lýsing Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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.

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 :  64,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Jökulgrunn 3

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.17:00-17:30

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð 

stórar stofur 

Laust fljótlega 

Frábær staðsetning í Rvk

.

Brúnaland 26

Verð : 69,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.18:00-18:30

Fallegt raðhús neðan götu 

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr

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

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm 

Áfangastaður hjá ferðaþjónustu 

Stór og góð verönd/ gott eldhús 

Tækifæri til atvinnusköpunar

Klettsbúð Hellissandi 

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög mikið endurnýjað einbýlishús
2150 m2 einstakri eignalóð í frábæru umhverfi
í Ölfusi rétt fyrir utan Selfoss.
Stór og falleg alrými, stórt eldhús
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi 
Stór bílskúr. Flottur pallur með heitum potti.

 Kvistás

Verð : 49,8 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Rétt við Selfoss

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

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

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina

Gott eldhús opið inn í stofu

Mjög rúmgott baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

- 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

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634



Austurkór 123
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegt og vandað 3-4 herbergja 
raðhús við Austurkór 123. Eignin er 
149,3m2 með innbyggðum bílskúr. 

Hátt er til lofts í stofu og eldhúsi 
svo rýmið er einstaklega bjart 
og opið. Útgengt er út í garð 
suð- vestan megin við húsið. Þak 
er yfir veröndinni að hluta til svo      
möguleiki er á að bæta við sólstofu 
eða stækka stofuna um 12 m2. 
Eignin er staðsett í innarlega í 
botnlangagötu í fjölskylduvænu 
hverfi þar sem stutt er í alla 
þjónustu, verslanir, skóla og leik-
skóla. Einnig er stutt í  
útivistarsvæði við Vífilstaðarvatn og 
golfvöll GKG. Eignin verður afhent 
tilbúin til innréttinga en möguleiki 
er á að fá hana fullbúna.

STÆRÐ: 149,3 fm RAÐHÚS      HERB: 3-4

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Harpa Mjöll Grétarsdóttir 
Sölufulltrúi

  772 5583  
  harpa@fastlind.is

OPIÐ HÚS    17. apríl 15:00 – 15:30

Austurkór 83
203 KÓPAVOGUR

Vel skipulagt tvílyft 204,1 m2, 6 herbergja 
parhús með frábæru útsýni yfir höfuðborgina. 
Eignin skilast tilbúin til innréttinga eða lengra 
komin eftir samkomulagi.

STÆRÐ: 204 fm PARHÚS      HERB: 6

55.000.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    17. apríl 14:00 – 14:30

Lindarvað 19
110 REYKJAVÍK

Neðri sérhæð á vinsælum stað innarlega í 
botnlanga. Afgirtur garður og timburverönd. 
Stutt er í skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 125,5 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hjarðarhagi 40
107 REYKJAVÍK

Kjörin fyrsta eign eða sem fjárfestingarkostur. 
Bjart og hlýlegt heimili í kjallara á rólegum og 
góðum stað. Stutt er í alla þjónustu og miðborg 
Reykjavíkur er í innan við tveggja km fjarlægð.

STÆRÐ: 69,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Dalsel 8
109 REYKJAVÍK

Góð 4ra herbergja íbúð með stæði í lokaðri 
bílageymslu. 3 góð svefnherbergi, rúmgóð 
stofa, yfirbyggðar svalir. Þvottahús innan 
íbúðar. Hús klætt að utan.

STÆRÐ: 109,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

31.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Háholt 21
230 KEFLAVÍK

Fallegt sérbýli á eftirsóttum stað í Keflavík. 4-5 
svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi. 
Glæsilegur pallur og pottur. Stór sérstæður 
bílskúr. Stutt í skóla og íþróttasvæði. 

STÆRÐ: 227,6 fm SÉRBÝLI      HERB: 5-6

49.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. apríl 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    17. apríl 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    18. apríl 18:15 – 18:45

OPIÐ HÚS    20. apríl 17:30 – 18:00



Garðatorg 2
210 GARÐABÆR

Nýjar útsýnisíbúðir í fallegu húsi, 
aukin lofthæð, hús klætt að utan. 
Fullbúnar án gólfefna. Sérsmíðaðar 
innréttingar frá GKS. Þriggja til 
fjögurra herbergja íbúðir, mikið 
skápapláss. 

Afhending ágúst 2016. 

Byggingaraðili ÞG Verk, traustur og 
vandaður byggingaraðili.

Verð frá 46.500.000

STÆRÐ: 100-129 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Sölufulltrúi

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Grundargerði 2
108 REYKJAVÍK

Fallegt og mikið endurnýjað einbýli á góðum 
stað. Tvær auka íbúðir, ein í kjallara ásamt því 
að bílskúr hefur verið innréttaður smekklega 
sem íbúð. Báðar aukaíbúðir í útleigu.

STÆRÐ: 206,5 fm EINBÝLI             HERB: 6

69.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Klapparstígur 5a
101 REYKJAVÍK

Stórglæsilega penthouse á fimmtu og sjöttu 
hæð. Á efri hæðinni er tæplega 6 metra lofthæð 
og alveg einstakir risastórir þakgluggar sem ná 
frá gólfi og uppí efstu hæð þakloftsins.

STÆRÐ: 81 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

42.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Lundur 1
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg 3-4ra herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð í 
nýlegu lyftuhúsi. Fallegar innréttingar, yfir-
byggðar svalir. Þvottahús innan íbúðar, 
sérgeymsla í sameign og stæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 144,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

59.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
B.A. í lögfræði/Í námi til lögg.fasteignasala

Barmahlíð 33
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt 5 herb. sérhæð á 2. hæð. 
Bílskúrsréttur skv. eignarskiptasamning. Íbúðin 
hefur verið talsvert endurnýjuð á seinustu árum. 
Ca. 353 þús pr fm.

STÆRÐ: 119 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

42.000.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Kleppsvegur 12
105 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð á efstu hæð, húsið 
málað 2015, parket frá 2014, eldhús innrétting 
frá árinu 2010 (uppþvottavél fylgir). 
Baðinnrétting frá árinu 2010 ásamt klósetti.

STÆRÐ: 80,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Kristján   699 1122
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Boðagrandi 7
107 REYKJAVÍK

Tveggja herbergja íbúð á 7. hæð í 10. hæða 
fjölbýlishúsi með lyftu. Frábært útsýni. Bað-
herbergi endurnýjað, tengi fyrir þvottavél. Næg 
bílastæði.

STÆRÐ: 52,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.500.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Laufvangur 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

4. svefnherbergi.  Rúmgott eldhús.  Suð-vestur 
svalir. Þvottahús innan íbúðar. Mikið endurnýjað 
fjölbýli.

STÆRÐ: 133,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    19. apríl 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    18. apríl 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    17. apríl 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    17. apríl 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    18. apríl 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    17. apríl 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    17. apríl 16:00 – 16:30

NÝTT Í SÖLU - OPIÐ HÚS    17. APRÍL 14:00 – 15:00



VERÐDÆMI
Íbúð 401, 3 herb. 92,3 m2 
með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu 
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni 
fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 43.900.000 KR.

VERÐDÆMI
Íbúð 305, 3 herb. 100,1 m2

með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu 
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni 
fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 43.900.000 KR.

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir 
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík 

fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is. www.javerk.is
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GSM 820 8103
DADI@101.IS

60+

Kópavogstún 5 nýkomið í sölu
NÝTT 

Í SÖLU!

www.kopavogstun.is 

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja 
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3–5 
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi. 
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt 
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s. 
sundlaug, banka, bókasafn ofl. 
Kópavogstún 3 er tilbúið til afhendingar 
núna og Kópavogstún 5 í júní/júlí. 
Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum 
sérsmíðuðum innréttingum. Flísar á 
salerni og þvottahúsgólfi en án annarra 
gólfefna.

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé 
að loka svölum. Traustur byggingaraðili. 
Sjá nánar á kopavogstun.is.

Nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára og eldri 

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir



  

KL. 19:10

365.is      Sími 1817

NÝTT – BÍÓMYNDIR Á 0 KR.
Sjónvarp 365 veitir áskrifendum að völdum tilboðspökkum* aðgang að frábæru sjónvarpsefni
fyrir 0 kr. – og margt fleira

*Fylgir með Skemmtipakkanum, Stórapakkanum og Risapakkanum.

Sjónvarp

Yfir 130 bíómyndir fylgja með í hverjum mánuði
Aðgangur að Stöð 2 Maraþon með yfir 500 íslenska og 
erlenda þætti á 0 kr.
Níu erlendar sjónvarpsstöðvum á 0 kr. 

Tímaflakk og Stöð 2 Frelsi þegar þér hentar

Möguleiki á að kaupa aðgang að stökum

íþróttaviðburðum



Flestir tengja tréskurð við gamlar hefðir en við erum ekki bara að tala 
um askana sem fólk sér í gömlum baðstofum. Þetta fer úr handverki yfir 

í húsgögn yfir í myndhögg og stór listaverk og eru félagsmenn okkar t.d. að fást við 
lágmyndir, veggmyndir, þrívíddarstyttur, fígúrur og ýmis abstrakt form.
 
 Jón Adolf Steinólfsson

Löng hefð er fyrir útskurði á Ís-
landi og á upphafsárum Félags 
áhugamanna um tréskurð var 
um að ræða fjölmennan félags-
skap. „Flestir tengja tréskurð 
við gamlar hefðir en við erum þó 
ekki bara að tala um askana sem 
fólk sér í gömlum baðstofum,“ 
segir Jón Adolf Steinólfsson, 
varaformaður félagsins. „Þetta 
fer úr handverki yfir í húsgögn 
yfir í myndhögg og stór lista-
verk og eru félagsmenn okkar 
til dæmis að fást við lágmyndir, 
veggmyndir, þrívíddarstyttur, 
fígúrur og ýmis abstrakt form 
ásamt því að gera nytjahluti á 
borð við hillur og klukkur.“

Félagsmenn í Félagi áhuga-
manna um tréskurð eru nú um 
áttatíu talsins og mun hluti 
þeirra sýna verk sín í Ráðhús-
inu. „Við höldum sýningu á ári 
hverju en reynum að gera af-
mælissýningum hærra undir 
höfði. Verkunum er stillt upp á 
stólpa og veggi og geta gestir og 
gangandi gengið um og skoðað. 
Við í stjórninni munum skiptast 
á um að sitja yfir og 
sitja fyrir svörum 

Löng hefð  
fyrir útskurði
Tuttugu ára afmælissýning Félags áhugamanna um tréskurð var 
opnuð í gær og stendur opin um helgina. Mikil hefð er fyrir útskurði á 
Íslandi og á sýningunni gefur að líta verk félagsmanna af ýmsu tagi. Lágmynd eftir Dónald Ingólfsson.

Dónald Ingólfsson.Víðir Árnason, formaður Félags áhugamanna um tréskurð, og Jón Adolf Steinólfsson, varaformaður félagsins.

Norræn kvikmyndahátíð stend-
ur yfir til 20. apríl. Þar má finna 
ýmsar skemmtilegar myndir og 
afar fjölbreyttar.

Á sunnudaginn verður sérstak-
ur viðburður fyrir börnin þegar 
sýndar verða stuttmyndir fyrir 
börn. Sýningin hefst klukkan 12 

í Norræna húsinu og stendur í 
fjörutíu mínútur.

Sýndar verða myndir frá 
Mikrofilm sem er margverð-
launað teikni- og framleiðslufyrir-
tæki í Ósló. Allir eru velkomnir að 
koma og njóta enda er aðgangur 
ókeypis.

Stuttmyndir 
fyrir börn

Úr einni af þeim stuttmyndum sem sýndar verða á sunnudaginn.

Skúlptúr eftir Jón 
Adolf Steinólfsson.

Jón Adolf Steinólfsson.

auk þess sem einhverjir koma 
til með að sýna handbragð,“ upp-
lýsir Jón Adolf. Hugmyndin er að 
hans sögn að sýna hvað félags-
menn fást við ólík verkefni og 
kveikja áhuga nýrra kynslóða.

Sýningin verður opin í dag og á 
morgun milli 12 og 18.

Thealoz inniheldur trehalósa sem er nátt-
úrulegt efni sem finnst í mörgum jurtum 
og dýrum sem lifa í mjög þurru umhverfi. 

Trehalósi eykur viðnám þekjufrumna 
hornhimnunnar gegn þurrki. 

Droparnir eru án rotvarnarefna   
og má nota með linsum.  

Ég fór í laseraðgerð hjá Sjónlagi í lok maí 2015. Keypti mér 
Thealoz dropana eftir aðgerðina og var mjög ánægð, ákvað 
samt að prufa að kaupa mér ódýrari dropa og fann rosalega 
mikinn mun á gæðum. Þessir ódýrari voru bara ekki að 
gera neitt fyrir mig og þurfti ég að nota mikið meira magn. 
Mælti með dropunum við tengdamömmu og er hún alsæl 
með Thealoz dropana.

Elín Björk Ragnarsdóttir

Þurrkur í augum?                          

Thealoz augndropar

Fæst í öllum helstu apótekum.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

LAND ROVER RANGE ROVER VOUGE 
4.4. Árg 2004, ek 160 Þ.KM, Bíll í 
100% standi . Allur yfirfarinn TILBOÐ 
1990þ Stgr. Rnr.231826.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

7 MANNA !
Citroen C4 Picasso 12/14 (mód 2015) 
ek 38 þ.km 7 manna, beinsk, álf ofl 
verð aðeins 3.490 !!!

GOTT VERÐ !
Skoda Octavia CombiTDI Diesel 
06/2015 ek 15 þ.km 6 gíra Nú á 
3650 !!!

FLOTTUR !
MMC Pajero GLS 33” árg 04/2002 ek. 
165, ný 33” dekk, leður, lúga ofl verð 
nú 1280 Þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

FORD Escape XLT 4wd. 07/06, 
ekinn 173 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 699.000. Var á 1.190.000.- 
Rnr.153744.

BÍLALIND
Klettháls 2,, 110 Reykjavík

Sími: 511-0000
www.bilalind.is

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 2.990.000. Rnr.301990. Á 
staðnum.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 2012, 
ekinn 91 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 2.190.000. Rnr.302130. Á 
staðnum.

DODGE Durango 4wd. Árgerð 2004, 
ekinn 198 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 890.000. Rnr.301271. Á 
staðnum.

FIAT Ducato 280. Árgerð 1989, 
ekinn 199 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.106646. Á staðnum.

TEC 580 tkm tour. Árgerð 2010, 
Markísa Verð 3.290.000. Rnr.301097. 
Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.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

VW Golf gti. Árgerð 2008, ekinn 98 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
1.990.000. Rnr.100185.

VW Golf highline. Árgerð 2014, ekinn 
10 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7 gírar. 
Verð 3.850.000. Rnr.100144.

VW Golf trendline. Árgerð 2013, ekinn 
71 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7 gírar. 
Verð 2.690.000. Rnr.100183.

VW Golf gti. Árgerð 2013, ekinn 31 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
4.490.000. Rnr.100154.

MMC Pajero instyle. Árgerð 2012, 
ekinn 75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 
gírar. Verð 6.190.000. Rnr.100199.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.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

TOYOTA Previa 7 manna. Árgerð 2005, 
ekinn 243 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 
gírar. Verð 990.000. Rnr.182378.

TOYOTA Rav4 gx plus diesel 2wd. 
Árgerð 2015, ekinn 9870 KM, dísel, 6 
gírar. Verð 4.690.000. Rnr.143689.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 Verð: 
6.200.000 Ekinn: 180 Raðnúmer: 
25745 http://www.sjalfsalinn.is/

SUZUKI GRAND VITARA XL-7 Verð: 
880.000 Ekinn: 190.800 Raðnúmer: 
25746 http://www.sjalfsalinn.is/

NISSAN NAVARA Verð: 1.690.000 
Ekinn: 201.000 Raðnúmer: 25742 
http://www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 
4matic. Árgerð 2015, ekinn 31 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.310028.

 Kia Optima EX premium. Árgerð 
2014, ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.590.000. Rnr.991688. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

FORD Mondeo titanium station. 
Árgerð 2012, ekinn 128 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.550.000. 
Rnr.991665.

CHEVROLET Captiva 7 sæta. Árgerð 
2013, ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.170024.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

kLÁR í sUMARIÐ
 MERCEDES BENZ Slk 200 kompressor 
kompr (442). Árgerð 2007, ekinn 
117 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.880.000. Rnr.196802.

TILbOÐ
 SUBARU Legacy outback premium. 
Árgerð 2015, ekinn 41 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Tilboðsverð 4.990.000 . 
Rnr.147603.

sUMARIÐ ER AÐ kOMA
 PALOMINO Pony ip-2100. Árgerð 
2013, ekinn -1 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.750.000. 
Rnr.137047.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Cadillac Ecsacale, 2/2008, ek 55 þús 
km, mjög flott eintak, 8 manna, 2 
felgugangar með dekkjum ogfl, ásett 
verð 6490 þús, er á staðnum raðnr 
152412.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

til sölu

til sölu

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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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 Bílar til sölu

TIL SöLU.
Citroen C-4 árg. 2007.  Ekinn aðeins 
80þús.km. Bifreiðin er í toppstandi 
skoðaður 2017. Ný sumardekk, ný 
tímareim. Er á nýjum ál félgum, með 
Continental sumardekkjum.  
Vetrar dekk á felgum fylgir.   
Ásett verð, 1.1milj.  
Uppl. Í síma 895-7199 Ómar.

MMC Pajero 2003 ek.155 þús. Bíll í 
toppstandi, 3 eigendur. Verð 990.000 
uppl 6626122

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

ToppEINTAk TIL SöLU.
WV Caddy dísel, ek. 48 þús. árg. 
2011 (vsk.bíll), nýsk. Nýleg vetrar- og 
sumardekk fylgja. Verð 1.990.000 
fyrir utan vsk. eða tilboð. Uppl. í s. 
848 3256

Toyota Avensis árgerð 2006, aðeins ek. 
97.000 km. Einn eigandi frá upphafi. 
Ásett verð 1.590.000. Uppl. ì s. 892-
2221.

VW Golf 2009 ek 79þ. sjálfsk. 
Toppeintak - Vel búinn. Verð 1.890 
þús. 841-0415

 500-999 þús.

GÓÐUR 4X4 JEppLINGUR!
SUZUKI GRAND VITARA árg 2001 
ek.147 þús, smurbók, beinskiptur, 
upphækkaður mjög gott eintak og 
óryðgaður verð 650 þús möguleiki á 
100% vísalani s.841 8955

TILBoÐ 690 þÚS
SUBARU LEGACY 4X4 WAGON 
árg 2004 ek.218 þús, sjálfskiptur, 
ny skoðaður 17 nýtt bremsum ofl. 
heilsársdekk, ásett verð 990 þús 
TILBOÐ 690 þús vísalan í boði í 36 
mán s.841 8955

TILBoÐ 690 þÚS
Grand Vitara árg 2005, bsk. ekinn 178 
þús. Óryðgaður, nýleg heilsársdekk, 
nýskoðaður. Cruise, driflokur, 
felgur ljótar. Daði, sími 894 7198, 
englahorn@gmail.com

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BíLA  
0-500 þÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‘01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BíLL ÓSkAST Á 25-250þÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Aprilia RX 50 árg 2004. 
Skellinaðra 50cc ekin 3959 km. Er 
í toppstandi, nýupptekin vél, nýr 
blöndungur, ný dekk aftan og framan, 
ný keðja og tannhjól. Verð 299.000 
eða tilboð Uppl. í s. 861 9010

 Húsbílar

 fellihýsi

 Bátar

kRoATIA
Til sölu 2 hlutar af 10 í skemmtibát 
Sealine 305 Fly Conty. Báturinn 
er allur ný yfirfarinn. 2 nýlegar 
turbo diesel vélar VM MR 500 , 
300 HP og 2 nýleg Mercury hældrif 
ásamt hliðarskrúfu. Í bátnum er 
eldunaraðstaða og svefnpláss fyrir 
4-6 manns. Eignarhlutur í góðum 7 
manna Peugeot til notkunar fylgir 
með. Verð kr. 800 þús. á hlut. Lausir 
siglingartímar 1-30 maí og 1-15 
júní og 1-15 sept. Lágmark er að 
viðkomandi hafi skemmtibátaskírteini. 
Restrarkostnaður hvers hluthafa, 
hafnargjöld og tryggingar kr. 15 þús. á 
mánuði. Heimahöfn við Adriahafið sjá: 
www.marinadalmacija.hr í Sukosan 
Zadar, Króatíu. Bátaklúbburinn 
er með bryggjuaðstöðu fyrir 
1200 báta, þar eru einnig 
veitingarstaðir,verslanir,baðhús og 
baðströnd. . Myndir af bátnum eru á 
netsíðu www.internet.is/icelandinfo/
perla Áhugasamir hafi samband 
icelandinfo@internet.is

Bátur til sölu. Lengd 6,8m. Vél Volvo 
Penta 200. Selst á mjög sanngjörnu 
verði. Uppl. í s. 8928825

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.



 Hjólbarðar

Frábær dekkjatilboð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

Til sölu 4 orginal álfelgur undir Toyotu 
Avensis “205/55/16 verð 55.000 
og notuð vetrardekk nokian á 5 
bolta felgum undan Toyotu avensis 
195/65/15 4 stk verð 25.000 Uppl. í 
s.694 2327

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Tek að mér þrif á einkaheimilum. Öll 
almenn heimilisþrif í boði. Vönduð 
vinnubrögð. Aneta s:7854272.Pantanir 
frá 17-22

 Pípulagnir

PíPulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga og klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Felli tré, grisja og klippi runna. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

 bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Málningi
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagmennska og vönduð vinnubrögð. 
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

regnbogalitir
Þakmálun, útimálun, múrviðgerðir. 
Innimálun, spörtlun, viðhaldsþjónusta. 
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska. 
S.891 9890 malarar@simnet.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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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

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

Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum. S. 832-8511.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

 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

 trésmíði

Húsasmiðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, tilboð eða tímavinna S. 
7740866
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKAbb
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Sérverslun með meðgöngu- 
og brjóstagjafafatnað

fullt af nýjunugum ull, 
barnaföt, fatnaður frá  
Saumastofu Íslands og 

margt margt fleira

Tilboðsslár
Hamraborg 14, Kópavogi | sími 5517444 | mkm.is

facebook.com/móðir kona meyja

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Smáhýsi og Gufuböð til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind úr 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP 44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppl. reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

365.is      Sími 1817

ALLRA BESTU VINIR ÞÍNIR
ERU Á GULLSTÖÐINNI
ALLA DAGA KL. 19.00

KL. 19:00ALLA DAGA

GULLSTÖÐIN
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KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

Vinnuskúr til sölu. Stálbitar eru undir, 
lítur vel út að innan en þurfti að 
mála að utan. Lítil eldhúsinnrétting 
og klósett. Tilboð óskast. Uppl. í s. 
892-2221.

 Óskast keypt

Einkahlutafélag(ehf) óskast keypt. 
Áhugasamir hafið samband í s. 0045 
26449999 eða á info@maacann.com

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.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

HEILSA

 Nudd

Nuddtilboð. Nuddstofan, opið frá 
09-19 og á laugardögum. S. 854 3454 
og 555 0939.

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.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Mjög vel með farið sófasett til sölu. 
Mohair áklæði. Tilboð óskast. S. 
8978989

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

 Húsnæði óskast

ÓSKA efTIR 3-4 HeRb. 
íbúð/Hæð

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, á svæði 201-203-210-220-

221. Aðeins langtímaleiga kemur 
til greina. Reglusemi og skilvísar 

greiðslur.
Upplýsingar í síma 863 4291

 Sumarbústaðir

Til sölu sumarhús - ferðaþjónustuhús 
- gesthús - hóteleiningar, gerum 
tilboð í aðrar teikningar. Upplýsingar 
á halliparket@gmail.com & 894 0048 
Gagnheiði 5, Selfossi.

 Geymsluhúsnæði

40 fm bílskúr til leigu. 50þ.kr á mán. 
Upphitað, vel loftræst, heitt & kalt 
vatn. S. 862 4059

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

HúSHJÁLP
Húshjálp óskast á 2 heimili í 
almenn þrif ca. 2x í mán. eða 
eftir samkomulagi. Gæti verið 

gott fyrir tvær að koma samtímis 
í annað húsið. Meðmæli óskast. 

Áhugasamir sendið svar á 
thjonusta@365.is f. 23. apríl 

merkt “Grafavogur/Kópavogur”

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 28. apríl.

CLeANING CoMPANY
is looking for people to work 
in cleaning services,( bussines 

and residentials). Required: 
professionalism, reliability and 
flexibility. English is mandatory.

Applications for job will be 
sent by e-mail hallo@stedum.
is/cami@stedum.is up to date 

10.05.2016

LeITUM Af ÞeRNU Á 
HoSTeLI í 101

100% starf sem þerna á Hosteli í 
miðbæ Reykjavíkur frá 1.maí. 

Áhugasamir sendið póst á silla@
hostelvillage.is

GINGeR
óskar eftir hressu fólki í kvöld og 
helgarvinnu. Hentar vel skólafólki. 

Ef þú ert 18 ára eða eldri, 
reyklaus og langar að vinna í 

skemmtilegu umhverfi sendu þá 
ferilskrá á brynja@ginger.is

VANTAR SMIðI oG 
VeRKAMeNN STRAx

Sérverk ehf óskar eftir vönum 
smiðum og verkamönnum í bæði 

útivinnu og innivinnu. 

Umsóknir sendist á serverk@
serverk.is

NoNNAbITI
Hressa og duglega starfskrafta 

vantar til starfa á Nonnabita, fullt 
starf/hlutastarf.

Umsóknir sendist á  
nonnabiti@nonnabiti.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

TILKYNNINGAR

 einkamál

HRINGIð í STíNU!
Hún er alltaf til í heitt spjall. Sími 905-
2100 Geymið auglýsinguna.

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 16. apríl
13:50 Man.United - Aston Villa
16:20 Chelsea - Man.City
Sunnudaginn 17. apríl
12:20 Bournemouth - Liverpool
14:50 Arsenal - Crystal Palace

Hljómsveitin Klettar
Rúnar Þór,
Rúnar Villa Valla,
Tryggvi Hubner,
og Siggi Árna 
spila um helgina og
síðasta vetrardag
20/4 n.k.

Allir velkomnir

Veitingastaður til sölu/flutnings

Allur búnaður og tæki til sölu fyrir 
stóran veitingastað / mötuneyti.

Áhugasamir sendi póst á: 
starrinn01@gmail.com

til sölu

NET 
1.000 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



*Gildir ekki með tvöföldum borgara / Not valid for a double burger.

Gildir frá 16. til 24. apríl

í Hagasmára 9 (Shell við hliðina á Smáralind)

og Grjóthálsi 8 (við Vesturlandsveg).

1 árs Afmæli

Íspinni fylgir með

laugardaginn 16. apríl

 á meðan birgðir endast. 

Grillaður kjúklingaborgari með BBQ sósu, osti, beikoni, lauk, sveppum og káli.

 Nýttjoe the boss
MafíutilboÐ

3990 kr.
4 grillaðir hamborgarar,

stökkar franskar og ísköld 2L kók.*

ALLAR MÁLTÍÐIR

1000 kr.
Grillaður hamborgari að eigin vali,

stökkar franskar og ísköld kók.*

Í TILEFNI AF 1 ÁRS AFMÆLI BAD BOYS ÆTLUM VIÐ

AÐ VERA MEÐ TILBOÐ Á ÖLLUM MÁLTÍÐUM AF MATSEÐLI.



Kryddjurtaræktun 101

Það sem þarf
l Góð vinnuaðstaða
l Sáningarbakki með  

götum og undirbakki
l Sáðmold
l Merkispjöld
l Fræ

Hvernig á að 
byrja að rækta 
kryddjurtir 
heima – skref 
fyrir skref 

Undirbúið 
vinnUað-
stöðUna  

Byrjið á því að hita sáð-
moldina í 10-15 mínútur við 
80-100°C hita í bakaraofni. 
Sápuþvoið verkfæri, blóma-
potta og sáningarbakka.

1 2 sáð-
mold í 
bakka 

Stráið sáðmoldinni í 
bakkann en ekki þjappa – 
hún á að vera laus í sér.

3 rennbleytið 
moldina

Leggið fræin ofan á hana. 
Stráið þunnu lagi af sáðmold yfir 
allt saman. Stærð fræjanna gefur til 
kynna hversu þétt þau eiga að vera 
saman og yfirleitt má nálgast upp-
lýsingar um slíkt á fræumslaginu.

nú þUrfa 
fræin að 
fá að spíra

 
Strekkið plastfilmu yfir 
bakkann eða pottinn til 
þess að viðhalda raka. 
Látið þó lofta um fræin 
reglulega og hafið þau á 
stað þar sem bjart er og 
birtan er jöfn. 

4 nú fer 
allt að 
gerast! 

Þegar fyrstu tvö laufin 
sem spretta eru komin 
á gott skrið þá er plastið 
tekið af bakkanum. 
Hitastigið þarf að vera 
á bilinu 18-22°C. Passið 
upp á að halda góðum 
raka í moldinni.

5 6 Umpottið 

 
Þegar jurtin er orðin um það bil 4-5 
cm á hæð má færa hana úr sáð-
mold í gróðurmold og planta henni 
úr bakkanum. Athugið að við um-
pottunina er mikilvægt að passa vel 
upp á ræturnar. Gætið þess að hafa 
moldin vel raka dagana eftir um-
pottun og úðið jurtina með vatni. 
Góð þumalputtaregla er að flytja 
jurtirnar ekki út fyrr en 17. júní.

basilíka
Þarf mikla vökvun og er einær hér á 
landi. Basilíka er ræktuð innandyra 
hér á landi. Algengt krydd í ítalskri 
matargerð og það eru til ýmiss konar 
afbrigði af henni. TIl dæmis sítrónu-
basílíka, sæt basilíka, kanilbasilíka og 
taílensk baislíka.

graslaUkUr
Það er auðvelt að rækta graslauk hér á 
landi og eitt af því góða við hann er að 
hann er fjölær. Graslaukur þarf vökvun 
í meðallagi og er yfirleitt nýttur 
ferskur í matseld.  Einnig fælir lyktin af 
honum í burtu skordýr og aðra óværu.

kóríander
Kóríander er einær jurt sem þarf 
vökvun í meðallagi. Talið er að 
kóríander sér fyrsta kryddjurtin sem 
maðurinn notaði í matseld en bæði 
má nýta lauf jurtarinnar og fræ hennar 
sem krydd. Kóríander er mikið notað í 
indverska og asíska matargerð.

minta
Minta er fjölær jurt sem vex hratt 
og gefur mikið af sér. Jurtin hentar 
ágætlega til ræktunar utandyra. Minta 
hentar vel í alls konar salöt og græn-
metisrétti. Einnig er vel þekkt að nota 
hana í te, til þess að setja út í vatn og 
hvað þá í einn ískaldan mojito.

rósmarín
Rósmarín er fjölær jurt og þarf litla 
vökvun. Fremur sterk lykt er af lauf-
unum sem svipar nokkuð til barrnála. 
Rósmarín er mjög vinsælt í matseld 
og passar vel með flestu kjöti og 
kartöflum og er einnig notað í ilmolíur 
enda þykir lyktin góð þótt hún sé 
örlítið sterk.

timjan
Fjölær jurt sem þarf fremur litla vökv-
un. Timjan er mikið notuð í evrópskri 
matargerð og hentar sérlega vel með 
kjöti. Jurtin vex villt víða um Evrópu 
en til eru yfir hundrað tegundir með 
afar ólíku bragði.

Haltu kryddjurtunum kátum

Algengar tegundir

Eftir að tekist hefur að fá fræið 
til að spíra og verða að jurt er þó 
aðeins hálfur sigurinn unninn. Nú 
þarf að halda herlegheitunum á 
lífi og það getur sumum reynst 
þrautin þyngri. Sumir gleyma að 
vökva, aðrir vökva of mikið og hjá 
enn öðrum skýtur einhver óværa 
upp kollinum.

l  Kryddjurtir þarf að vökva 
rétt og gefa næringu. Ólíkar 
tegundir hafa mismunandi 
þarfir og því nauðsynlegt að 
kynna sér þær þarfir vilji maður 
halda jurtunum á lífi.

l  Góð leið til þess að finna hvort 
þarf að vökva er að stinga fingri 
1-2 cm niður í moldina. Ef hún 
er þurr í gegn þá þarf að vökva. 
Athugið að betra er að vökva 
lítið daglega en mikið á nokk-
urra daga fresti.

l  Gætið þess að vökva ekki með 
köldu vatni eða hveravatni. 
Látið vatn standa í vökvunar-
könnu þar sem jurtirnar standa 

þannig að vatnið hafi svipað hita-
stig og umhverfið þar sem jurtin  
er í.

l  Mestu skiptir að skola jurtirnar 
reglulega, það getur fyrirbyggt 
óboðna gesti. Nánari útlistanir og 
ráð má nálgast í bók Auðar, Krydd-
jurtarækt fyrir byrjendur.

Algeng mistök
Ekkert okkar er fullkomið og öll 
gerum við mistök. Það á við í lífinu 
sjálfu sem og kryddjurtaræktun. Hér 
eru nokkur algeng mistök sem gott 
er að hafa í huga ef það á að skella 
sér út í kryddjurtaræktun.

l  Mikilvægt er að nota næringar-
mikla mold. Hana má nálgast hjá 
ræktunarstöðvum eða blanda sjálf.

l  Ef jurtin blómstrar, klippið blómin 
burt. Gæti virst ómannúðlegt en 
þau taka orku frá plöntunni og 
fyrir það gjalda laufin, sem eru 
ástæðan fyrir því að við erum að 
rækta jurtina.

l  Það er ekki vænlegt til árangurs 
að ætla að rækta allar krydd-
jurtir í heiminum fyrsta kryddjurta-
sumarið. Einbeittu þér að fáum 
tegundum í staðinn. Einhverjar 
jurtir munu deyja, það er óum-
flýjanlegt. Ekki láta deigan síga!

l  Kryddjurtir þurfa mikla vökvun. 
Best er að vökva þær örlítið dag-
lega og jafnvel oftar ef það heitt 
úti. Eins er mikilvægt að raki liggi 
ekki á rótunum.

Flestar kryddjurtir er hægt að 
nýta í kryddjurtasalt sem er bæði 
sniðugt til að nota í matseldina 
heima og er elegant gjöf.

Hægt er að leika sér með 
ýmsar blöndur og breyta þeim 
eftir smekk hvers og eins.

Best er að nota gróft sjávar-
salt og saxa þær kryddjurtir sem 

verða fyrir valinu hverju sinni.
Í Kryddjurtarækt fyrir byrjendur 

leggur Auður til hlutföllin ¼ bolli 
af kryddjurtum á móti einum 
bolla af salti. Saltið geymist í kæli 
en það má einnig frysta.

Fleiri hugmyndir að nýtingu 
á kryddjurtum má nálgast í bók 
Auðar.

Af hverju ekki að skella í kryddjurtasalt?

Heimildir úr bókinni Kryddjurtatækt fyrir byrjendur eftir Auði Rafnsdóttur.

Gyða Lóa  
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

Það er einmitt núna þegar birtir með hverjum deginum sem rétt skil-
yrði fyrir kryddjurtaræktun skapast og það þarf ekki að vera óyfir-

stíganlega flókið að koma upp sínum eigin kryddjurtagarði.
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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 17. apríl eða meðan birgðir endast - *Sjá dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 317/2015 frá 21. janúar 2016

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Íslandsnaut Ungnautaborgarar 
2x140 g, 2x120 g eða 4x80 g

579
kr. 2x140 g

598
kr. 4x80 g

549
kr. 2x120 g

100%
Íslenskt
ungnautakjöt

4stk
80 g

Euro Shopper Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g - Verð áður 1549 kr.

1.279
kr. 900 g

270kr.verðlækkun

Takmarkað magn
fyrsti skammtur 

55.000 pokar

Danpo Kjúklingur 
Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

 skilar til viðskiptavina  
ólöglegri gjaldtöku ríkisins við útboð á  

kjúklingakvóta til innflutnings á kjúklingakjöti*

Takmarkað magn
Fyrsti skammtur 

ca. 50 tonn

þyngd ca. 

1,6 kg

3
fyrir
2

Sensodyne Tannkrem
Whitening

Sensodyne Tannkrem
Original

979
kr. 3 stk.

898
kr. 3 stk.

Bónus Vínarbrauðslengja
470 g - Verð áður 679 kr.

579
kr. 470 g

NÝBAKAÐ!

100kr
verðlækkun

Wewalka Pizzadeig
ferskt, 400 g

198
kr. 400 g

Ali Bayonne Skinka
Nýreykt, 1. flokks, úr læri

1.259
kr. kg

Bónus Grísalundir
Kryddaðar, ferskar

1.798
kr. kg

Íslandslamb Lambakótilettur
Kryddlegnar, ferskar

2.598
kr. kg

2015
slátrun

KS Lambasúpukjöt
Haustslátrun 2015

698
kr. kg

Íslandslamb Lambalærissneiðar
Kryddlegnar, 1.flokkur, ferskar

2.598
kr. kg

Íslandslamb Lambalærissneiðar
Kryddlegnar, blandaðar, ferskar

1.998
kr. kg

Kjarnafæði Lambasirlonsneiðar
Kryddlegnar, ferskar

1.698
kr. kg

Ali Spareribs
Fulleldað, ferskt

998
kr. kg

Fulleldað
Aðeins að hita

Holta Kjúklingaleggir
Í kryddlegi, 2 tegundir

798
kr. kg

Gott á 
grillið

Sparaðu með Bónus

Gott á 

grillið

OneBody Superbar
70 g - Verð áður 359 kr.

298
kr. stk.

61kr
verðlækkun

Froosh Smoothie
750 ml, 3 tegundir

598
kr. 750ml

Meira magn
Betra verð
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Eðlisfræðingurinn Stephen Hawking ásamt Yuri Milner.Alfa Centauri er nálæg-
asta stjörnukerfið við 
sólkerfið okkar. Kerfið, 
sem í raun er þrístirni, 
birtist okkur sem björt, 

silfruð stjarna á suðurhimni. Venju-
leg stjarna í glitrandi hafsjó himin-
tunglanna. Þrátt fyrir það er Alfa 

Centauri stjörnukerfi sem allir ættu 
að þekkja, enda er öllum hollt að 
þekkja nágranna sína.

Alfa Centauri er kerfi þriggja 
stjarna. Tvær þeirra, Alfa Centauri 
A og B, eru áþekkar sólinni okkar. 
Síðustu milljarða ára hafa þær verið 
fastar í langdregnum valsi, hring-
sólandi hvor um aðra á meðan þriðja 
stjarnan, rauð dvergstjarna að nafni 
Proxima Centauri, fylgist með álengd-
ar eins og þolinmóður biðill. Um 
Alfa Centauri B hringsólar síðan lítil 

Á ljósgeisla milli 
stjarnanna
Stephen Hawking og Yuri Milner boða 
leiðangur út fyrir sólkerfið, í átt að næsta ná-
granna okkar, Alda Centauri stjörnukerfinu. 
Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@365.is

reikistjarna. Hún fannst í október árið 
2012 og var nefnd í höfuðið á móður 
sinni, Alfa Centauri Bb. Reikistjarnan 
er á stærð við Jörðina en mun massa-
meiri. Hún snýst um fylgistjörnu sína 
í aðeins 6 milljón kílómetra fjarlægð. 
Þrífist líf á Alfa Centauri Bb er það 
af öðrum toga en við þekkjum hér á 
Jörðinni enda er yfirborðshiti plánet-
unnar um 1.227°C.

Áratuga ferðalag fyrir skyndimynd
Afdrep þessarar framandi fjölskyldu 
er í aðeins 4,3 ljósára fjarlægð frá 
Jörðinni, sem í alheims-samheng-
inu er eins og húsið hinum megin 
við götuna. Fari allt að óskum mun 
óvæntur gestur skjóta upp kollinum 
í bakgarði Alfa Centauri árið 2056. 
Urmull smárra geimfara, á stærð við 
snjallsíma, mun þá ná á leiðarenda 
eftir 20 ára ferðalag frá Jörðinni. Þessi 
undarlegi skari geimfara hefur aðeins 
einn dag til að taka ljósmyndir, mæla 
segulsvið og jafnvel gera litrófsgrein-
ingar. Eftir nokkrar klukkustundir 
tæmast rafhlöðurnar, vonandi eftir 
að upplýsingunum hefur verið 
komið á braut aftur til Jarðar. Innan 
nokkurra ára, eða snemma á sjöunda 
áratug þessarar aldar, munum við 
loks sjá nágranna okkar í návígi í 
fyrsta skipti.

Eðlisfræðingurinn Stephen Hawk-
ing og rússneski auðkýfingurinn 
Yuri Milner eiga heiðurinn af þess-
ari metnaðarfullu hugmynd, ásamt 
breiðum hópi áhugamanna úr vís-
indasamfélaginu og Kísildalnum í 
Bandaríkjunum, þar á meðal Mark 
Zuckerberg, stofnanda Facebook. 
Hawking og Milner kynntu hug-
myndir sínar í vikunni en þar upp-
lýsti sá síðarnefndi að hann mun 
verja tæplega 12,5 milljörðum króna 
í verkefnið.

Milli stjarnanna á sólarsegli
Það tekur venjulega geimskutlu um 
165 þúsund ár að fara til Alfa Cen-
tauri á rúmlega 28 þúsund kíló-
metra hraða á klukkustund. Hug-
mynd Hawking og Milners byggir 
á sólarseglinu, framandi hugmynd 
sem hefur verið kölluð framtíð geim-
ferða. Um það bil tveimur mínútum 
eftir að móðurskipinu er skotið á 
loft munu þúsund minni geimför 
breiða út segl sín og gríðarlega öfl-
ugir leysigeislar á Jörðu niðri munu 
skjóta könnunarförunum í átt að 
Alfa Centauri. Samkvæmt vísinda-

mönnunum mun hraðaaukningin 
nema 30 þúsund G. Geimförin munu 
æða í áttina að stjörnukerfinu á 20% 
hraða ljóss eða svo.

„Það er falleg samhverfa í þessu 
verkefni og snotur fagurfræði,“ sagði 
Milner á blaðamannafundi í vik-
unni. „Því við erum fyrst og fremst 
að nota ljós. Fyrst af öllu söfnum við 
saman ljósi á Jörðinni til að knýja 
leysigeislann, sem sjálfur er ljós. Við 
tökum ljóseindir og sendum þær 
með skipulögðum hætti til að ýta 
geimförunum. Geimförin sjálf nota 

ljóseindir til að sigla og þegar þau 
koma á staðinn taka þau ljósmyndir, 
sem aftur er ljós, og senda til baka 
með annarri tegund ljóss, leysigeisl-
anum. Allt hverfist þetta um ljós.“

Eðli mannsins að fljúga
Verkefnið er enn á fræðilegu stigi. 
Í bjartsýni sinni áætla Milner og 
Hawking að það taki tvo áratugi að 
undirbúa verkefnið og önnur tutt-
ugu ár að fara til Alfa Centauri. Á 
blaðamannafundinum sagði Hawk-
ing að verkefnið væri nauðsynlegur 
liður í leitinni að lífi í alheiminum. 
Um leið sagði Hawking að það væri 
eðli mannsins að yfirstíga takmörk.

„Þyngdaraflið heldur okkur nið-
urnegldum við jörðina, en ég flaug 
hingað til Bandaríkjanna. Ég missti 
röddina, en ég get talað með hjálp 
tölvunnar minnar. Hvernig hefjum 
við okkur yfir takmörk okkar? Það 
gerum við með hug okkar og vélum. 
Takmarkið sem við horfumst í augu 
við núna er hin mikla víðátta milli 
stjarnanna. Við yfirstígum þetta 
tóm með ljósinu, með seglum og 
léttustu geimförum sem nokkurn 
tíma hafa verið smíðuð. Kynslóðin 
sem nú er uppi getur siglt af stað til 
Alfa Centauri. Í dag einsetjum við 
okkur að taka næsta stóra skrefið 
inn í alheiminn. Vegna þess að 
við erum mennsk, og það er í eðli 
mannsins að fljúga og fara með 
himinskautum.“

Í dag einsetjum við 
okkur að taka næsta 
stóra skrefið inn Í 
alheiminn. vegna þess 
að við erum mennsk, og 
það er Í eðli mannsins 
að fljúga.
 Stephen Hawking

Meðferð við háræðasliti - Tilboð

Ármúla 21, 2. hæð • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Snyrtistofan Hafblik

10% afsláttur af 2 × 30 mín.meðferð
15% afsláttur af 3 x 30 mín.meðferð
20% afsláttur af 4 x 30 mín.meðferð

Miðast við samfelldan meðferðartíma.

Hljóðbylgjumeðferð
Fjarlægir háræðaslit í andliti, háræða stjörnur, 
blóðblöðrur og skemmdir í húð eftir rósroða.

Hversu margar meðferðir þarf?
Algengt er 2-4 skipti, en misjafnt er hversu 
margar meðferðir þarf til að fjarlægja 
háræðaslit endanlega. 

Sólarseglið er ekki ný hugmynd en vafalaust sú vænlegasta þegar ferðir milli stjarnanna eru annars vegar. MYnd/nASA
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Í eftirminnilegasta atriði Spinal Tap 
útskýrir einn rokkhundurinn að 
magnarinn hans sé ekki bara með 
stillingar frá núlli og upp í tíu, heldur 
alla leið upp í ellefu. Það sé miklu 
betra.

Margar kynslóðir hafa hlegið 
að flónsku tónlistarmannsins, en í 
orðum hans fólst sannleikskjarni. 
Það er stundum betra að komast 
upp í ellefu en tíu. Það sannaðist fyrir 
alþingiskosningarnar 1991.

Um þessar mundir fjargviðrast 
fólk yfir offramboði forsetaefna og 
ekki er langt síðan stjórnlagaráð var 
valið á grunni mörg hundruð manna 
kosninga. Fyrir 1991 höfðu kjósendur 
hins vegar vanist því að framboðs-
listar í alþingis- og sveitarstjórnar-
kosningum væru sex að hámarki: 
fjórir til fimm hefðbundnir stjórn-
málaflokkar og svo kannski eitt von-
lítið smáframboð.

Þetta vorið kom í ljós að ýmsir 
gengu með þingmanninn í maganum, 
hvergi fleiri en í Reykjaneskjördæmi 
þar sem ellefu framboðslistar komu 
fram. Þeim mun ergilegra í ljósi þess 
að nýbúið var að kaupa fokdýrt tölvu-
kerfi til að halda utan um úrslitin sem 
taldi bara upp í tíu!

Vegna þessa aukakostnaðar sem 
af flokkafarganinu hlaust, var óvenju 
mikill pirringur í garð „litlu“ framboð-
anna og fulltrúar þeirra máttu jafnvel 
sæta því í viðtölum að svara fyrir það 
hversu dýr þau yrðu þjóðarbúinu. 
Mestar skammir hlutu þó fulltrúar 
eina framboðsins sem fjölmiðlar skil-
greindu sem grínframboð. Meira um 
það síðar.

Allir í bátana
Það var ekki bara ergelsi vegna tölvu-
kerfa sem ekki drifu upp í ellefu sem 
lá að baki neikvæðu umræðunni 
um smáframboðin. Fjölmiðla-
menn börmuðu sér yfir að þurfa að 
sinna flokkaflórunni og sagt var að 
sjónvarpskappræður yrðu hreinn 
skrípaleikur. Davíð Oddsson, odd-
viti sjálfstæðismanna, vakti reiði 
litlu flokkanna þegar hann talaði um 
skrumskælingu lýðræðisins og mót-
mælti því að flokkur á borð við Sjálf-
stæðisflokkinn ætti að fá jafnlangan 
tíma til kynningar í Ríkissjónvarpinu 
og Flokkur mannsins. Þá reifaði hann 
hugmyndir um að framboðum yrði 
gert að standa skil á tryggingarfé upp 

Talið upp  
 í ellefu

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um ógleymanlegar 
kosningar.

í kostnað ef þau næðu ekki lágmarks-
fjölda atkvæða.

En hver voru öll 
þessi framboð og 
hvernig stóð á því 
að þau voru lang-
flest í Reykjanes-
kjördæmi en ekki 
í stærsta kjördæm-
inu, Reykjavík? Jú, í 
hópnum voru vita-
skuld flokkarnir fimm 
sem enduðu á að skipa 
Alþingi kjörtímabilið 
1991-95.

S j á l f s t æ ð i s m e n n 
unnu mikinn sigur og 
fengu fimm af ellefu þing-
mönnum kjördæmisins. 
Alþýðuflokkurinn átti 
nokkur sterk vígi á svæðinu 
og náði þremur, en þau 
Steingrímur Hermannsson, 
Ólafur Ragnar Grímsson 
og Anna Ólafsdóttir Björns-
son tóku hvert sitt sætið fyrir 
Framsókn, Alþýðubandalag og 
Kvennalista. Kvennalistinn var 
minnstur stóru flokkanna með 
7% fylgi. Það var tvöfalt meira en 
hin framboðin sex hlutu saman-
lagt.

Þar voru þó engir aukvisar 
innanborðs. Til dæmis var sitjandi 
ráðherra í oddvitasæti F-lista Frjáls-
lyndra, umhverfisráðherrann Júlíus 
Sólnes. Frjálslyndir voru að stofni til 
skipaðir félögum úr Borgaraflokkn-
um sem unnið hafði stórsigur í kosn-
ingunum fjórum árum fyrr undir for-
ystu Alberts Guðmundssonar. Albert 
hvarf þó á braut, flokkurinn gekk til 
liðs við vinstri stjórn Steingríms Her-
mannssonar og klofnaði í kjölfarið.

Skattar, kvótar og fóstureyðingar
Eftir að hafa varla komist á blað í 
fylgiskönnunum allt kjörtímabilið 
var framboð gömlu Borgaraflokks-
mannanna nokkur fífldirfska, þótt 
undir nýju nafni væri og árangurinn 
eftir því eða 0,6% á landsvísu. Stefnu-
málin voru margvísleg og fjölluðu 
um skattleysismörk og prósentu á 
matarskatti, sem hvort tveggja var 
mikið til umræðu um þær mundir. 
Þá lögðu einhverjir frambjóðendur 
áherslu á að endurskoða fóstureyð-
ingalöggjöfina, með þeim rökum að 
meirihluti kvenna sem færi í fóstur-
eyðingu gerðu það ekki sjálfviljugar!

Þótt Frjálslyndir væru ekki stór 
flokkur, má segja að þeim hafi samt 
tekist að klofna. Heimastjórnarsam-
tökin voru skipuð fólki sem stefnt 
höfðu að sameiginlegu framboði með 
Frjálslyndum en samningar tókust 
ekki. Var fyrir vikið grunnt á því góða 
milli framboðanna tveggja.

Heimastjórnarmenn höfðu 
þyngstar áhyggjur af því að fullveldi 
landsins stæði ógn af Evrópubanda-
laginu. Andstaðan við fyrirhugaðan 
samning um evrópska efnahags-
svæðið var kjarninn í stefnunni, en 
einnig lagði hreyfingin áherslu á 
byggðakvóta í landbúnaði og sjávar-
útvegi á þann hátt að kvótum væri 

úthlutað til einstakra héraða. Heima-
stjórnarsamtökunum mistókst að ná 
fram lista í Vestfjarðakjördæmi, sem 
reyndist dýrkeypt. Rúv setti þá reglu 
að einungis hreyfingar með lista í 
öllum kjördæmum fengju fulltrúa 
í leiðtogakappræðum. Freistuðu 
Heimastjórnarmenn þess að fá kosn-
ingarnar ógildar og endurteknar á 
þessum grunni, en höfðu ekki erindi 
sem erfiði enda með innan við þús-
und atkvæði á landsvísu.

Enga herskyldu
Kosningabandalag Þjóðarflokksins 
og Flokks mannsins náði hins vegar 
listum í öllum kjördæmum og því 
sæti í sjónvarpssal. Í Reykjavík og 

Reykjaneskjördæmi voru húman-
istar úr Flokki mannsins fyrirferðar-
mestir í framboðinu en annars staðar 
var Þjóðarflokksfólk í forystu. Stefna 
Þjóðarflokksins gekk einkum út á að 
rétta hlut landsbyggðarinnar gagn-
vart höfuðborginni. Langbestum 
árangri náði framboðið í Norður-
landskjördæmi eystra, þar sem Árni 
Steinar Jóhannsson, síðar þingmaður 
VG, hlaut 6,7% atkvæða. Í Reykjanes-
kjördæmi náði fylgið hins vegar ekki 
einu prósenti.

Z-listi Græns framboðs var aðeins 
í boði í Reykjavík og á Reykjanesi. 
Aðstandendur þess yfirleitt kornungt 
fólk sem fylgst hafði með uppgangi 
græningjaflokka í Evrópu. Græningjar 
voru harðir á móti álveri á Keilisnesi 
sem mikið var í umræðunni, en bentu 
þess í stað ferðamannaiðnað og 
vatnsútflutning sem lausnir í atvinnu-
málum. Framboðið gagnrýndi þá 
afturför sem fælist í að óendurnýtan-
legar umbúðir, svo sem fyrir gos-
drykki, hefðu verið leyfðar. Þá voru 
friðaráherslur áberandi. Þannig vildi 
hreyfingin að Íslendingar tækju ein-
arða afstöðu gegn Persaflóastríðinu 
sem þá stóð yfir og benti á þá brota-
löm í stjórnarskránni að hún gerði 
ráð fyrir að taka mætti upp herskyldu 
á ófriðartímum. Ekki gáfu þessi góðu 
stefnumál þó nema 112 atkvæði í 
kjördæminu. Allnokkru færri en 
fjöldi meðmælenda.

Aðeins of seint
Tíundi var Verkamannaflokkur 
Íslands, sem bauð fram nálega fyrir 
slysni. Eða öllu heldur – listanum í 
Reykjaneskjördæmi hafði einkum 
verið ætlað að styðja við framboð-
ið í Reykjavík sem aldrei varð að 
veruleika. Verkamannaflokkurinn 
var að mestu skipaður mönnum 
sem reynt höfðu að fá Jóhannes 
Guðnason (kunnasta fóðurbíl-
stjóra landsins) kjörinn formann 

verkamannafélagsins Dagsbrúnar 
nokkru fyrr.

Hópurinn hafði tengsl við Alþýðu-
flokkinn og tók þátt í smölum fyrir 
Össur Skarphéðinsson í prófkjöri 
fyrr um veturinn, að því er virtist í 
von um að fá að stofna verkalýðs-
ráð innan flokksins með launuðum 
starfsmanni. Þegar það gekk ekki var 
ákveðið að stofna flokk, helst með 
Jóhannes sem oddvita. Jóhannes 
kærði sig ekki um að yfirgefa Alþýðu-
flokkinn, en þá var of seint að hætta 
við. Framboðslista var púslað saman 
og skilað til kjörstjórnar í Reykjavík 
– sjö mínútum of seint. Fréttastofur 
beggja sjónvarpsstöðva smjöttuðu á 
ógæfu umboðsmanns framboðsins, 
sem hefði með klaufaskap kostað 
listann framboðsréttinn. Kjörstjórn 
ákvað að líta í gegnum fingur sér, en 
í ljós kom að meðmælendur voru 
hvort sem er ekki nógu margir.

Ellefta og síðasta framboðið í 
Reykjaneskjördæmi var það sem 
mest var skammað fyrir framhleypn-
ina. Engu að síður fékk T-listi Öfga-
sinnaðra jafnaðarmanna mest fylgi 
allra smáframboðanna, 459 atkvæði 
eða 1,2%.

Öfgasinnarnir féllu rækilega á 
Bechtel-prófinu, en á lista þeirra 
var ekki að finna eina konu. Fram-
bjóðendur voru flestir á svipuðum 
aldri, búsettir í Keflavík eða nágrenni 

og margir grunaðir um tengsl við 
Alþýðubandalagið, en litlir aðdá-
endur Ólafs Ragnars. Var enda eitt 
af stefnumálum hreyfingarinnar að 
stemma stigu við innflutningi vest-
firskra stjórnmálamanna til kjör-
dæmisins.

Háskólaneminn Guðmundur 
Brynjólfsson, var í toppsætinu. Í stað 
þess að blása til prófkjörs var röð 
frambjóðenda ákveðin eftir því hve-
nær þeir mættu í stofnfundargleðina. 
Þar hafði Guðmundur ákveðið for-
skot – partíið var heima hjá honum.

Öfgar göfga
Það var ekki bara nafn Öfgasinnaðra 
jafnaðarmanna sem var hnyttið. 
Stefnuskráin var stútfull af bröndur-
um á kostnað stjórnmálastéttarinnar. 
Umræðan um Keilisnesálverið, sem 
kratinn Jón Sigurðsson iðnaðar-
ráðherra talaði sem mest fyrir, var 
afgreidd með því að krefjast þess að 
settur yrði vothreinsibúnaður á Jón 
sjálfan svo hann hætti þessu álvers-
rugli. Þess í stað vildu flokksmenn efla 
landbúnað á Reykjanesskaga.

Í samgöngumálum yfirtrompuðu 
öfgasinnarnir loforð hinna flokkanna 
um tvöföldum Reykjanesbrautar með 
því að heimta sexföldun, auk þess 
sem vatnsrennibraut yrði lögð milli 
Snæfellsness og Keflavíkur, til fiskút-
flutnings.

Utanríkismálastefna framboðsins 
byggði á stuðningi við allar undirok-
aðar þjóðir. Í því skyni vildu flokks-
menn efna til golfmóts á Íslandi og 
bjóða kúguðum indíánum frá Mont-
real í Kanada. Oddvitar flokksins 
höfnuðu alfarið að um grínframboð 
væri að ræða – raunar væru allir hinir 
flokkarnir grínframboð. Sjálfir hefðu 
þeir afdráttarlausa stefnu, sem þó 
mætti fórna á altari bitlinganna! Og 
þið sem hélduð að Besti flokkurinn 
í Reykjavík hefði verið frumlegur? 
Ónei, Keflvíkingarnir í Öfgasinnuðu 
jafnaðarmönnunum sögðu þetta 
allt fyrir löngu – og lofuðu að auki 
að hefja á ný framleiðslu á Spuri og 
Miranda-appelsíni.

Um þeSSar mUndir 
fjargviðraSt fólk yfir 
offramboði forSeta-
efna og ekki er langt 
Síðan Stjórnlagaráð 
var valið á grUnni 
mörg hUndrUð manna 
koSninga. 

Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Erró

Á uppboðinu verður gott úrval verka 
samtímalistamanna svo og fjöldi frábærra verka 

gömlu meistaranna.

mánudaginn 18. apríl
uppboðið hefst kl. 18

Listmunauppboð
í Gallerí Fold

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

Forsýning í Gallerí Fold
mánudag kl. 10–17
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365.is      Sími 1817

Sportpakkinn er svo sannarlega einn með öllu fyrir fólk sem hefur áhuga á íþróttum. Fótbolti, körfubolti, 
ruðningur, bardagaíþróttir, handbolti, frjálsar og margt annað sem fær hjartað til að slá örar.  
Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma 1817.

Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, hliðarrásir, Eurosport, Extreme Sport, Motors TV, Sky News, NBA TV, MUTV, LFC TV og Chelsea TV.

YFIR 1.300 BEINAR
ÚTSENDINGAR Á ÁRI

besta sætið

ENDALAUST

 NET
Á 1.000 KR. 
FYLGIR SPORTPAKKA

365*

*Undanskilið er aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is. 
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„Nú þyrfti maður að fara að hætta,“ segir 
Kristín Steinsdóttir rithöfundur glaðlega 
þegar nýliðið sjötugsafmæli ber á góma. 
„Allt í kringum mig er fólk að hætta að 
vinna en það er erfitt fyrir rithöfund í 
sjálfsmennsku því enginn rekur hann úr 
vinnunni. Ekki fyrr en hann gefur út bók 
sem enginn vill lesa, þá er sjálfhætt. Ég á 
bara alltaf eitthvað eftir sem mér finnst 
að gaman væri að fást við. Byrjaði líka 
svo seint.“

Kristín var orðin 41 árs þegar fyrsta 
bók hennar kom út. „Ég var kennari 
í fullu starfi, bjó á Akranesi og hafði 
skrifað mikið fyrir sjálfa mig alveg frá 
því ég var krakki. Í MA var ég í ritstjórn 
skólablaðs og skrifaði mikið en hef oft 
hugsað um það seinni árin að það voru 
bara strákar sem giltu sem skáldin í 
skólanum. Eina fagið sem mér þótti 
reglulega skemmtilegt í menntaskóla 
var íslenska og sérstaklega var gaman 
að skrifa ritgerðir en þó að þær væru vel 

metnar sagði enginn kennari við mig: 
„Ert þú kannski að spá í að verða blaða-
maður?“ eða: „Langar þig ekki að skrifa 
eitthvað meira?“ Það hugsa ég að væri 
frekar gert í dag.“ 

 Rithöfundurinn kom upp í Kristínu 
löngu seinna þegar auglýst var keppni 
til íslensku barnabókaverðlaunanna 
á vegum Vöku-Helgafells. Þá sendi 
hún inn handrit undir dulnefni – og 
til öryggis hafði hún það karlmanns-
nafnið Stefán. „Ég var ekki kjarkaðri en 
svo,“ segir hún. „En ég vann keppnina 

og þar með kom út bókin Fransbrauð 
með sultu. Eftir það fór ég að skrifa jafn-
framt því að kenna, og svo hætti ég að 
kenna, þá búin að fá vilyrði frá Vöku-
Helgafelli um að fá aðra bók útgefna. Úr 
fyrstu bókinni varð þríleikur og svo var 
ég óstöðvandi eftir það. Ferillinn hefði 
samt getað orðið lengri og öðruvísi ef ég 
hefði byrjað fyrr. Þess vegna finnst mér 
mikilvægt að vekja fólk til lífsins.“

Í tilefni sjötugsafmælis Kristínar var 
bókin Engill í Vesturbænum endurút-
gefin en hún kom fyrst út 2002 og fékk 
geysigóðar viðtökur bæði hér og erlend-
is. Fyrir hana hlaut Kristín öll verðlaun 
sem hægt var að fá fyrir barnabók á 
Íslandi og líka alls konar viðurkenningar 
úti í heimi. „Engillinn er sú bók mín sem 
hefur fengið flestar stjörnur og er komin 
út á tíu tungumálum,“ segir hún. „Mynd-
irnar hennar Höllu Sólveigar Þorgeirs-
dóttur styðja líka firna vel við textann.“ 
gun@frettabladid.is

Notaði dulnefnið Stefán
Kristín Steinsdóttir rithöfundur er í sjálfsmennsku og því enginn sem rekur hana þó hún sé 
orðin sjötug – sem betur fer. Í tilefni stórafmælisins var Engill í vesturbænum gefinn út aftur.

„Ferillinn hefði getað orðið lengri og öðruvísi ef ég hefði byrjað fyrr,“ segir Kristín. Fréttablaðið/anton brinK

Í MA var ég í ritstjórn 
skólablaðs og skrifaði 

mikið en hef oft hugsað um það 
seinni árin að það voru bara 
strákar sem giltu sem skáldin í 
skólanum. 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Halldór B. Jónatansson
frá Auðsholti 4,

lést á Fossheimum þriðjudaginn  
12. apríl. Útförin fer fram frá Hrunakirkju 

þriðjudaginn 19. apríl kl. 15.00.

Birgir J. Halldórsson
Stefán Þröstur Halldórsson Sigríður Bílddal
Steinar Halldórsson Íris Brynja Georgsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför okkar 

ástkæra
Ársæls Teitssonar

byggingameistara, 
Víðivöllum 3, Selfossi.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Lundar  
á Hellu fyrir góða umönnun og hlýju.

Kristín Ágústa Ársælsdóttir Tryggvi Rúnar Pálsson
Sigurjón Ársælsson Guðrún Þóra Garðarsdóttir
Sigríður Ársælsdóttir Þórarinn Arngrímsson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Kristjana Þórðardóttir
frá Viðey,

lést á bæklunardeild Landspítalans  
í Fossvogi 13. apríl síðastliðinn. 

Hún verður jarðsungin frá 
Grafarvogskirkju miðvikudaginn  

20. apríl kl. 13.00.

Guðrún Sólveig Steindór Pétursson
Ragnheiður Grétarsdóttir Þórunn Berglind
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Sveinrós Sveinbjarnardóttir
hjúkrunarfræðingur, 

sem andaðist að heimili sínu, 
Hörpuvík, Álftanesi, 6. apríl síðastliðinn, 

verður jarðsungin frá Bessastaðakirkju 
miðvikudaginn 20. apríl kl. 13.00.

Haukur Heiðar Ingólfsson
Halldór Hauksson Ragnheiður Bjarnadóttir
Margrét Hauksdóttir Stefnir Skúlason
Inga Dóra Hauksdóttir
Haukur Heiðar Hauksson Guðný Kjartansdóttir

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þórkatla Albertsdóttir
Suðurhópi 1, Grindavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar  
á líknardeild Heilbrigðisstofnunar 

Suðurnesja 12. apríl.  
Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju 

föstudaginn 22. apríl kl. 14.00.

Albert Sigurjónsson Svanhvít Daðey Pálsdóttir
Hallgrímur P. Sigurjónsson  Kristín Vilborg Helgadóttir 
Rúnar S. Sigurjónsson Ragnheiður Þóra Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Við önnumst alla þætti  undir-
búnings og framkvæmd útfarar 
ásamt vinnu við dánarbússkiptin. 
Við þjónum með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

Guðmundur Baldvinsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug Kristbjörnsdóttir
Skúlagötu 20, Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Skjóli,  
 6. apríl 2016. Útförin fer fram frá Áskirkju 

mánudaginn 18. apríl kl. 13.00. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

Valgerður Kristbjörg Jónsdóttir  Sigurjón Karlsson
Margrét Jóna Jónsdóttir  Ingi Þór Þorgrímsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Innilegar þakkir til allra er sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

föður okkar, tengdaföður og afa,
Guðjóns Sigurðar Arasonar

bónda, 
Hólmi, Mýrum, Hornafirði.

Ari Sigurður Guðjónsson  Auðbjörg Þorsteinsdóttir
Ingunn Hróðný Guðjónsdóttir Hilmar Hróarsson
Magnús Guðjónsson Guðrún Guðmundsdóttir
Sigursveinn Guðjónsson

og afabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegs föður okkar, 
tengdaföður og ástvinar,

Gunnars Árnasonar
                                                                                                                                                                     Sérstakar þakkir fær starfsfólk  
              A3 á Hrafnistu Reykjavík fyrir                                                                                                                                            

                                           umönnun og stuðning.

Kjartan Gunnarsson Hrefna Sölvadóttir
Þorgerður Gunnarsdóttir Ásgeir G. Sigurðsson
Svava Sigmundsdóttir 

Elskulegur eiginmaður minn,
Óskar Gunnlaugur 

Ósvaldsson
Hlíðarhúsum 2, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi 
sunnudaginn 3. apríl. Jarðarförin hefur 

farið fram að ósk hins látna. 
Þökkum auðsýnda samúð.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigríður Stefánsdóttir

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Hörður Sigurjónsson
lést fimmtudaginn 7. apríl. 

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 19. apríl kl. 15.00. 

Blóm og kransar eru afþakkaðir en 
þeim sem vildu minnast hans er bent á 

Samhjálp.

Sigurjón Harðarson
Haraldur Heimir Harðarson
Samson Bjarnar Harðarson
makar, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Halldórsdóttir
frá Syðri Steinsmýri  
í V-Skaftafellssýslu,

lést mánudaginn 11. apríl  
 á hjúkrunarheimilinu Eyri á Ísafirði. Útförin 

fer fram frá Árbæjarkirkju þriðjudaginn 19. apríl kl. 15.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem 

vildu minnast hennar er bent á líknarfélög.

Þórhalla K. H. Grétarsdóttir Steinar Ágústsson
Atli S. Grétarsson Súsanna Þorvarðardóttir
Lilja G. R. Högvall Trond Högvall
Smári V. Grétarsson Þóra S. Einarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Öllum þeim sem sýndu okkur 
hluttekningu vegna andláts

Sólveigar Eggerz 
Pétursdóttur

listmálara,
sem lést 16. mars síðastliðinn,  

eru færðar einlægar þakkir.

Ástvinir hinnar látnu.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegrar móður, 

tengdamóður og ömmu,
Valgerðar Aðalsteindóttur

 sem lést á dvalarheimilinu Hlíð 27. mars 
síðastliðinn. Sérstakar þakkir færum við 

starfsfólki á Dvalarheimilinu Hlíð.

Ævar, Elín
Kristjana Elín og Jenný

Faðir okkar og tengdafaðir,
Elí Auðunsson

húsasmíðameistari,
verður jarðsunginn frá Áskirkju 

miðvikudaginn 20. apríl kl. 13.00.

Þórunn Elídóttir Hörður Kjartansson
Jórunn Elídóttir
Björn Elíson Bára Traustadóttir
Auðunn Elíson Valgerður Þórðardóttir
Bryndís Malla Elídóttir
Helga Elídóttir Fjalar Jörundsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Helga Sigríður Bachmann
kennari, 

Guðrúnargötu 7,
lést á hjúkrunarheimilinu Grund 

fimmtudaginn 14. apríl síðastliðinn. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Haraldur Hjartarson
Sigríður Sóley Kristjánsdóttir Harold Jordan
Ragnheiður Helga Haraldsdóttir

Stefán Helgi og Kristín Edda

Ástkær eiginmaður minn, sonur okkar, 
bróðir, mágur, barnabarn og frændi,
Vilhjálmur Árni Sveinsson

lést á heimili sínu í Kaliforníu  
10. apríl síðastliðinn.

Peleiake Pestoni-Rice
Jónína Björk Sveinsdóttir Sveinn Vilhjálmsson
Elín Rós Sveinsdóttir Sigurður Karl Ragnarsson
Rebekka Helga Sveinsdóttir Benedikt Hans Rúnarsson
Ásta Björk Sveinsdóttir Garðar Stefánsson
Rebekka Aðalsteinsdóttir
Valdís Björk  Sara Björk

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Jóhann Sigurður Jóelsson
yfirvélstjóri,

lést á hjartadeild Landspítalans  
þann 29. mars síðastliðinn. 

Útför hans hefur farið fram í kyrrþey. 

Jóhanna Óla Jónsdóttir
Jónína Jóhannsdóttir
Hörður Jóhannsson
Þórir Jóhannsson
Jóel Jóhannsson
Elísabet Jóhannsdóttir Magni Gunnarsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

eiginmanns míns, föður,  
tengdaföður, afa og langafa,
Jóns G. Sigurðssonar

Guðlaug Þórdís Guðjónsdóttir
Guðjón Ingi Jónsson Somkhuan Suasoongnoen
Sigurður Ingi Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, sonur,  
faðir, tengdafaðir, bróðir og afi, 

Guðbrandur Ingi 
Hermannsson

Álfaskeiði 86,
sem lést mánudaginn 11. apríl, verður 

jarðsunginn frá Víðistaðakirkju  
             í Hafnarfirði, þriðjudaginn 19. apríl kl. 15.00. 

Hjálmfríður Hafliðadóttir
Guðbjörg Guðbrandsdóttir
Guðbjörg Guðbrandsdóttir Egill Skúlason
Hulddís Guðbrandsdóttir Davíð Guðmundsson
Hermann Ingi Guðbrandsson
Hafrún Breiðfjörð Guðbrandsdóttir Robert Tyson

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát  

og útför okkar ástkæra
Matthíasar Björnssonar 

Axfjörð
húsasmíðameistara,

 sem lést 26. mars síðastliðinn.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki heimaþjónustu 

Akureyrarbæjar og starfsfólki Einihlíðar  
á dvalarheimilinu Hlíð, fyrir alúð og umhyggju.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigríður Kristjana Kristjánsdóttir
Kristín Þ. Matthíasd. Axfjörð Stefán Friðrik Ingólfsson
 Ragnheiður Gísladóttir
Ólöf Matthíasdóttir Kristján Elís Jónasson
Aðalheiður Matthíasdóttir Ingimar Ólafsson Waage

Hinrik Rúnar Haraldsson
Tjarnarási 4, Stykkishólmi,
sem lést af slysförum 9. apríl 

síðastliðinn, verður jarðsunginn 
miðvikudaginn 20. apríl nk. kl. 14  

 í Stykkishólmskirkju. Blóm og kransar 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast 

hans er bent á styrktarsjóð Lionsklúbbs Stykkishólms 
fyrir fjölskylduna b. 0309-13-110224, kt. 610180-0949.

Elínbjörg Katrín Þorvarðardóttir 
Gróa 
Elín 

Þorvarður 
Gróa G. Björnsdóttir 

og aðstandendur.

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.

Lára Bryndís Eggertsdóttir organisti heldur 
orgeltónleika í Langholtskirkju á morgun, 
sunnudag, klukkan 17 og helgar þá minn
ingu Jóns Stefánssonar. Nokkur af uppá
haldsverkum hans eru á efnisskránni. Lára 
Bryndís mun kynna tónlistina milli verka og 
lofar hátíðlega að spila bara eitthvað fallegt.

Fyrstu skrefin á orgelbrautinni tók hún 
14 ára gömul þegar hún tók að sér að leika 
í guðsþjónustum í Langholtskirkju í for
föllum Jóns Stefánssonar. Nú starfar hún sem 
organisti við Sønderbro kirkju í Horsens og 
semballeikari hjá barokksveitinni Baroque
Aros í Árósum.  – gun

Orgeltónleikar í minningu Jóns Stefánssonar

Lára Bryndís ásamt syni sínum 
Ágústi Ísleifi.  

FréttaBLaðið/andri Marinó
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Krossgáta

Vegleg Verðlaun lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist þarfaþing 
sem gott er að hafa við höndina þegar lausn síðustu gátu er skoðuð (13) 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 22. apríl næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is merkt „16. apríl“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af ljóðvegasafn eftir sigurð 
Pálsson frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Kristbjörg  
Jónsdóttir, 111 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
1065
10864
G72
D87Vestur

KD983
ÁDG75
K96
-

Austur
Á
K3
D10853
K10963

Suður
G742
92
Á4
ÁG542

Sterkar sveitir sátu eftir
Undankeppni Íslandsmóts fór fram um síðustu helgi á Hótel Natura og tölu-
vert var um óvænt úrslit. Spilað var í fjórum 10 sveita riðlum og þrjár efstu 
sveitir unnu sér sæti í úrslitum. Í A-riðli komust sveitir Grant Thornton, Vestra 
og Wise áfram, í B-riðli sveitir Kviku, Skinneyjar Þinganess og Tryggingamið-
stöðvar Selfoss, Í C-riðli sem innihélt óvæntustu úrslitin, sveitir Sverrir Þóris-
sonar, GSE og Málningar en sveitir Lögfræðistofu Bjarna Einarssonar og Garðs 
apóteks sátu eftir og í D-riðli komust sveitir JE Skjanna, Guðmundar Ólafs-
sonar og 10-11 áfram en sveit Þriggja frakka sat eftir. Í þessu spili úr keppninni 
var vestur með lengd í hálitum og austur lengd í láglitum. Flestir höfnuðu í 3 
gröndum (á 26 borðum af 40). Vestur gjafari og allir á hættu:

Þeir sem fundu út tígulsam-
leguna voru ekki margir en sjö 
pör reyndu slemmu í þeim lit. 
Hins vegar var erfitt að vinna 
slemmuna en fimm af þeim 
tókst að vinna þá slemmu.  
Grundvallarvandamálið var að 
finna tígulgosann til að eiga 
möguleika í þeirri slemmu. 
Ef  vörnin finnur það að spila 
tvisvar hjarta í byrjun gerir hún 
sagnhafa erfitt um vik vegna 
samgangserfiðleika.

þrautir

lárétt 
1 Þessi kornbangsi er að niðurlotum kominn vegna 

fitu (11)
11 Ekki beint kjaftaglaður og hirðir lítt um aðra (10)
12 Komin í betri fötin dustuðum við kuskið af krag-

anum (11)
13 Hugur hyggur á flakk, en gefur ranga mynd (10)
14 Ameríski frændinn sprautar Unni sem skynjar 

mikla hluttekningu (11)
15 Miðin skána ef þessi ákveðna birta kemst í lag (10) 
17 Nautpeningur minnir á óþekktan fjölda legglausra 

blóma (3)
18 Viltu að ég kokkáli þig með kjána? (5)
19 Lít ég hinn bólstraða himinn og bárubólgna sæ 

(12)
25 Spilaspildur á mörkum tveggja vistkerfa fyrir sam-

félög á jaðrinum (10)
29 Afritum Adda úr sporum hans (11)
30 Skorpa veiðiferðar á bátkoppi (10)
32 Þessi sveit mun koma frá Asíu eins og vindurinn 

(11) 
33 Hressa upp á krakka úr kampinum (10)
34 Þetta segja sóðakjaftar um herramannsmat (11)
38 Svona risageymsla mun fara mjög illa með hrá-

efnið (10)
30 Ögri ég blaðinu skelfur það eins og hríslan í vind-

inum (10)
41 Hinn mætir á helstu samkomum tímabilsins (11)
42 Þessi kæra stendur og fellur með skjalinu í Mogg-

anum (10)
43 Hér er míníbar, kona, þar má geyma mat hinna 

nýbornu (11)w

lóðrétt 
1 Forstjóri segir stopp, aðalskrifstofa líka (12)  
2 Leita tuskubrúðu vegna hæfileikahals (10)
3 Finn merki um kristniboða á túr (10)
4 Sjái ég vopn verð ég óð og mæti þeim með 51 fram-

hlaðningi (10)
5 Þykjast erfið og glíma við vanda (10)
6 Gleymum ekki að kenna þeim á neon (7)
7 Bítur okfruma á óvininum? (7)
8 Ófrjálsir hafa ekki hugmynd (9)
9 Líttu á, hér er hinn framliðni, segir sá ófreski (9)
10 Frjáls allan sólarhringinn á afmæli lýðveldisins (9)
16 Hugsa um jafnaldra fóls er ég neyti dýrindisdropa 

(11)
20 Draumafiskur dugði um ómunatíð (8)
21 Hugrekki hjóna dugar oft á svona kóna (7)
22 Hér segir af þeim lokuðu sem voru allt í kringum 

mig (7)
23 Mars er góður fyrir fótaburð (7)
24 Vitlaus í væng þótt fátækt sé mikil (7)
26 Illskiljanlegur texti bæja um lífræna veggi (9)
27 Ef fagur brúskur brenglar hlustir má alltaf reyna 

skrúfu (11)
28 Geri guðaveigar meðal afhjúpandi listaverka (11)  
31 Gerði vef um sönn og viðkvæm grey, sem enginn 

vildi þó vita af (9)   
35 Held að Hermesarson sé eins og stúlkubarnið (6)
36 Nei, ég hafði ást á hundinum (6)
37 Aurinn má rekja til löngu tæmdra sjóða (6)
39 Brynja, mamma Játvarðs góða eða skólinn fyrir 

norðan? (4)
40 Stórfljót og fínasta hár fyrir sætan, pólskan 

konungsson (4)
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N M R I N N B A K A Ð I T R

M Á L V E R K A S Ý N I N G

Toran átti leik gegn Kuypers í 
Malaga árið 1965. Hvítur virðist 
vera í vandræðum vegna kross-
leppunar.

1. Dxd4! Svona einfalt var það! 
Svartur gaf enda biskup fyrir borð. 
www.skak.is:  Nýjar skákfréttir 
alla daga.

Hvítur á leik
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Hvernig kom það til, Úlfhildur, 
að þú tókst þátt í Upptaktinum? 
Frænka mín var með í hittifyrra, 
ég fór á tónleikana þá og ákvað 
að vera með á næsta ári og senda 
inn lag. Ég var því með lag bæði í 
fyrra og núna. Ingibjörg Ýr Skarp-
héðinsdóttir tónskáld er að hjálpa 
mér að fullvinna lagið áður en það 
verður flutt í Hörpu á barnamenn-
ingarhátíðinni, það fylgdi með í 
pakkanum.

Hvað heitir lagið og hvernig 
mundir þú lýsa því? Það heitir 
Víkingr og lýsir stemningunni 
þegar ungir menn sigldu í víking 
til annarra landa, fullir af ævin-
týraþrá.

Fyrir hvaða hljóðfæri er það? Það 
er útsett fyrir strengi, fiðlu, lágfiðlu, 
selló og kontrabassa.

Veistu hver flytur lagið á tón-
leikunum í Hörpu? Nei, eigi veit 
eg hverjir flytja munu lag mitt! 
– en tónleikarnir verða 19. apríl 
klukkan fimm.

Hefur þú prófað að semja lög 
áður? Já, já, oft og mörgum 
sinnum.

Á hvaða hljóðfæri spilar þú? Ég 
spila á trompet, byrjaði að læra á 
hann þegar ég var ára.

Spilar þú oft opinberlega? Já, af 
og til. Ég spila til dæmis í Stórsveit 

skólahljómsveita Reykjavíkur, 
með Skólahljómsveit Mið- og 
Vesturbæjar, hef spilað í leiksýn-
ingu í skólanum og við ýmis önnur 
tækifæri.

En hvernig tónlist hlustar þú 
mest á? Alls konar tónlist nema 
mér leiðist tískupopp nútímans.

Hvað gerir þú helst í frístundum? 
Ég syng í kór og er í sirkusskóla. 
Svo er ég að æfa mig á bæði gítar og 
píanó sjálf.

Ertu búin að plana hvað þú gerir 
skemmtilegt í sumar? Ég er að 
fara til Belgíu á kóramót með 
kórnum mínum.

 Eigi veit eg hverjir 
flytja munu lag mitt
Úlfhildur Valgeirsdóttir, tólf ára, heitir ekki bara nafni sem mundi 
hæfa hvaða fornsögu sem er. Hún samdi líka lagið Víkingr og sendi 
það inn í Upptaktinn, tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna. 
Lagið lýsir stemningunni þegar ungir menn sigldu í víking. 

Fyrir utan að læra á kontrabassa í tónlistarskóla æfir Úlfhildur sig sjálf í að spila á píanó og gítar.  Fréttablaðið/Ernir

Hann Unnar Örn Magnússon á Selfossi sendi okkur þessa mynd. Eins og sést er hún af honum sjálfum og pabba hans 
saman.

Listaverkin

Siggi lenti í slag og var laminn ansi 
illa. Hann sat á lögreglustöðinni að 
gefa skýrslu þegar lögreglumaður-
inn spurði: Geturðu lýst manninum 
sem réðst á þig?
Já, ég var nú einmitt að lýsa honum 
þegar hann réðst á mig.

af hverju fluttu grísirnir þrír að 
heiman?
Af því mamma þeirra var algert svín.

Gísli: Má ég gista hjá þér í nótt? Það 
er svo vont veður að ég kemst bara 
ekki heim.
Maggi: Já, allt í lagi. Komdu inn.
Gísli: Takk. Ég ætla bara fyrst að 
skreppa heim og ná í náttfötin.

Einn af skátunum mætti á fund með 
glóðarauga.
Hvernig fékkstu þetta glóðarauga? 
spurði flokksforinginn.
Ég hjálpaði gamalli konu yfir götuna.
Og fékkstu glóðarauga af því?
Já, hún vildi ekki fara yfir.

Brandarar

Bragi Halldórsson

„Þetta er nú meiri ruglings teningasúpan,“ sagði Róbert og 
það hnussaði í honum. „Það er ekki hægt að sjá neitt út úr 
þessu. „Jú,“ sagði Konráð. „Hér eru teningar sem búið er að 
raða í form. Formunum hefur verið snúið allavega svo erfitt 
getur verið að sjá hvaða form eru eins. Þrjú formin eru eins, 
þótt þau snúi mismunandi, en það fjórða er öðruvísi.“

Getur þú séð hvaða form er öðruvísi en hin þrjú?

A B

D E

SVAR: D
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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
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SS LAMBALÆRI - 2 STK

ÁÐUR 1.498 KR/KG

1.198

2 stutt læri.  
Meira kjöt, minna af beinum

GOÐI GRÍSAHAKK

ÁÐUR 1.798 KR/KG

899

-50%

-20%

-20%-17%

ÖMMUBOLLUR - 800 G

ÁÐUR 989 KR/PK

791

COOP  
KARTÖFLUBÁTAR - 900 G

ÁÐUR 479 KR/PK

398

FÓTBOLTAMYNDIR

KR/PK

199

GRANDIOSA PIZZA ROLLS
OSTUR & SKINKA/PEPPERONI

ÁÐUR 440 KR/PK

379

-50%

NÁTTÚRA
SVEPPIR - BOX

ÁÐUR 350 KR/PK

175

Frosið

-30%

DANPO  
KJÚKLINGALUNDIR - 700 G

ÁÐUR 1.689 KR/PK

 1.182

m
ar

kh
ön

nu
n 

eh
f

www.netto.is | Tilboðin gilda 14. – 17. apríl 2016
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

02.16
3,14m
15.07
3,0m

08.53
1,27m
21.15
1,29m

06.09
1,20m
19.07
1,19m

12.37
0,54m
1.15
0,63m

04.16 
1,64m
17.16 
1,47m

11.03
0,49m
23.15
0,54m

Flóð Fjara

Vaxandi 

65%

Sólarupprás:

05.50
Sólarlag: 

21.05

veðurspá Laugardagur

Í dag verða suðvestan 5 til 10 metrar á sekúndu og eitthvað mun rigna um 
allt land, en rigningin verður hvorki samfelld né í miklu magni. Hiti 4 til 
8 stig.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Gleður mig 
að kynnast 

þér!

Pondus! Hvurslags 
fantur ert 

þú?!

HAH! Þú 
verður nú 
að kunna 
að taka 

gríni!

Fannst þér þetta fyndið? Fannst þér 
þetta ekki ógeðslega fyndið?! ég var 
bara að grínast!!  
æj j j jæjææ!

Elskan mín, hefurðu enga hug-
mynd um hvað þú vilt í afmælis-

gjöf fyrir utan sjálfræðið?

Hmmm látum 
okkur sjá...

Sjálfræðið gefur mér 
möguleika á ýmsum ævin-

týrum og upplifunum...

Fullkomið frelsi væri 
kannski ágæt skaðabót?

Skoðum þetta 
bara aftur um 

jólin vinur...

Það fyrsta sem þú þarft að 
vita um skák, er að þetta er 

svona stríðsleikur.

ER ÞAÐ?!

Já aldeilis. Mínir menn gegn þínum 
mönnum. Svo eru sérstakar reglur,  

                 eins og í stríði!

Sko...reglurnar eru til 
dæmis „engar sprengingar“.

Bíddu, ha?!

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is
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BLÁR APRÍL
Styrktarfélag barna
með einhverfu

#blarapril 902 1010

Blár er alþjóðlegur litur einhverfu. Rétt eins og blæbrigði bláa litarins eru birtingarmyndir 
einhverfu óteljandi því hver einstaklingur hefur sinn stað á rófinu með öllum þeim áskorunum 
sem einhverfu fylgja. 

Blár apríl er árlegt vitundarátak Styrktarfélags barna með einhverfu. Leggjum átakinu lið og 
beinum sjónum okkar að málefnum barna með einhverfu – því lífið er blátt á mismunandi hátt.

Dagur, 9 ára



Nám og ferill elíNar til þessa
Elín Hansdóttir lærði við Lista
háskóla Íslands og Kunsthoch
schule Weissensee í Berlín og lauk 
MAnámi 2006. Hún hefur haldið 
einkasýningar í Unisolo í Róm, 
Listasafni Reykjavíkur, Galleríi i8 
og KW Institute for Contemporary 

Art í Berlín. Auk þess hefur hún 
tekið þátt í þó nokkrum sam
sýningum og má þar nefna Higher 
Atlas á tvíæringnum í Marrakesh í 
Marokkó 2012.
Elín býr og starfar bæði í Reykjavík 
og Berlín.

Þetta eru allt ný verk,“ segir Elín 
Hansdóttir myndlistarmaður 
stödd í Ásmundarsafni við Sig

tún í Reykjavík. Þar verður sýning 
hennar Uppbrot opnuð klukkan 16 í 
dag með skúlptúr, vídeói, málverkum, 
ljósmyndum og prenti.

„Það var sýningarstjórinn Doro
thée Kirkch sem bauð mér að vinna 
inn í þetta rými og við höfum verið 
í samstarfi síðan í haust. Við höfum 
haft verk Ásmundar til hliðsjónar og 
byrjuðum á að skoða hans vinnuað
ferðir og lesa viðtöl við hann.“

En hvernig tengir Elín sína list 
verkum Ásmundar, fyrir utan að 
vera í húsinu hans? „Húsið er einmitt 
útgangspunktur hjá okkur, byggingin 
sjálf er listaverk út af fyrir sig. Ég vinn 
ekki beint út frá verkum Ásmundar 
en reyndi að setja mig inn í hans 
hugarheim gagnvart myndlistinni, 
því hann hafði mjög sterkar skoð
anir á því hvert væri hlutverk hennar 
og það voru framúrstefnulegar hug
myndir á þeim tíma.“

Hvernig hafa þær elst? „Það hefur 
í raun ekkert breyst. Ásmundur leit á 
nútímalist sem verkfæri til að endur
skoða samfélagið á hverjum tíma, 
hreyfiafl til að brjóta upp þær fast
mótuðu hugmyndir sem við höfum 
um það hvernig hlutirnir eigi að 
vera. Svo var Ásmundur Sveinsson 
afskaplega heillandi karakter. Stór
huga maður sem lét ekkert stoppa 
sig. Bara það að hann skyldi árið 1943 
fá þá flugu í höfuðið að byggja þetta 
hús hér úti í móunum og hrinda því 
í framkvæmd, það er afrek út af fyrir 
sig. Hann smíðaði til dæmis vind
myllu í garðinum og notaði orkuna 
frá henni til að hræra steypuna í 
húsið. Hendurnar hans eru einmitt á 
plakatinu sem tilheyrir sýningunni og 
þar sér maður hvað þær hafa mótað 
margt. Þær segja sína sögu.“

Þínar eru ekki orðnar alveg eins 
vinnulúnar. „Ekki alveg. Þær eiga 
nokkur ár í það.“

Hendurnar hans Ásmundar hafa mótað margt
elín Hansdóttir myndlistarmaður opnar sýninguna Uppbrot í ásmundarsafni í dag. þar eru ný og fjölbreytt 
verk sem hún vann eftir að hafa pælt í persónu og hugmyndum ásmundar sveinssonar myndhöggvara.

„Ásmundur leit á nútímalist sem verkfæri til að endurskoða samfélagið á hverjum tíma; hreyfiafl til að brjóta upp þær fastmótuðu hugmyndir sem við höfum um það 
hvernig hlutirnir eigi að vera,“ segir Elín. Fréttablaðið/anton brink

TónlisT

Kammertónleikar
HHHHH
Verk eftir Peter Ablinger í flutningi 
hans sjálfs auk Tinnu Þorsteinsdótt-
ur og Berglindar Maríu Tómasdóttur.

norðurljós í Hörpu
Miðvikudaginn 15. apríl

Ég held að ég hafi fyrst heyrt talandi 
píanó þegar Sarah Palin kom fram á 
sjónarsviðið. Einhver náungi hafði 
skráð niður alla tónana sem mynd
uðust þegar hún talaði og spilaði þá 
á píanó. Þetta mátti heyra á YouTube. 
Það var mjög fyndið.

Svipað var uppi á teningnum á tón
leikum á Tectonics hátíðinni í Norð
urljósum á fimmtudagskvöldið. Þar 
var flutt verkið Voices and Piano eftir 
Peter Ablinger. Í hátölurum mátti 
heyra í nafntoguðum einstaklingum 
á borð við Móður Teresu. Á meðan 
lék Tinna Þorsteinsdóttir á píanó og 
líkti eftir talinu. Hún gerði það sér
lega vel. Meira að segja þegar Móðir 
Teresa hló! Það eru ótrúlega margir 
tónar sem talandi rödd framkallar, 
og mikill hraði á þeim. Leikur Tinnu 
var lipur og þægilega mjúkur, hann 
féll prýðilega að því sem heyrðist úr 

hátölurunum hverju sinni.
Ef einhver skyldi halda að Ablin

ger hafi skrifað allt saman niður á 
blað eins og tónskáld gerðu í gamla 
daga, þá er það örugglega ekki þann
ig. Í forritum eins og Ableton Live má 
auðveldlega umbreyta hljóðupptöku 
í svokallaða midiskrá. Svo er hægt að 
opna midiskrána í nótnaskriftarfor
ritinu Sibelius, sem breytir henni í 
hefðbundnar nótur á svipstundu. 
Sköpun tónlistarinnar var því ekk
ert kraftaverk; galdurinn fólst fyrst 
og fremst í flutningnum, sem Tinna 
hafði fullkomlega á valdi sínu. Það var 
hann sem gerði músíkina að því sem 
hún var.

Öll tónlistin á tónleikunum var 
eftir Ablinger, sem var nokkuð 
áberandi á Tectonics í ár. Eftir að 
Tinna hafði spilað gekk Berglind 
María Tómasdóttir flautuleikari upp 
á svið. Hún blés í flautuna og bjó til 
suð í leiðinni, væntanlega með hjálp 
míkrófóns. Þetta var stuttur gerning
ur, aðeins nokkrir langir tónar sem 
voru áferðarfallegir en skildu ekki 
mikið eftir sig.

Mun áhugaverðara var síðasta 
verkið, en þar kom tónskáldið sjálft 
fram og settist við hljómborð. Hann 
líkti eftir bresku ríkisútvarpsklukk
unni, sem segir manni hvað klukkan 

er, rétt eins og þegar hringt er í 155 
hér á landi. Í bresku útgáfunni er 
sagt „við þriðja tón verður klukkan 
18.50 og 30 sekúndur“. Svo heyrast 
þrír tónar. Þannig heldur það áfram. 
Ablinger fór með þennan texta og lék 
stutta hljóma undir eigin tali. Hann 
sagði fólki hvað klukkan var á tíu 
sekúndna fresti – í næstum hálftíma!

Nú mætti kalla gerninginn öllum 
illum nöfnum, segja að hann hefði 
verið tilgangslaus, langdreginn og 
kjánalegur. En svo undarlega sem 
það hljómar þá var hann það ekki. 
Einhver sérstæð fegurð var í þessum 
einföldu tónahendingum sem Ablin
ger lék á hljómborðið. Sífelld endur
tekningin skapaði andrúmsloft tíma
leysis, þetta var eilífðin holdi klædd 
– ef svo má að orði komast. Hún var 
alls ekki svæfandi, þvert á móti var 
maður furðulega mikið vakandi eftir 
tónleikana. Það var eins og að taka 
þátt í gjörhyglisæfingu, og fá beint 
í æð það sem mystíkerinn Sigvaldi 
Hjálmarsson kallaði „hið eldhvassa, 
hárskarpa NÚ“. Óneitanlega er hægt 
að gera margt vitlausara. Jónas Sen

niðursTAðA: Fíngerður, fimur 
píanóleikur var skemmtilegur og 
sífelld endurtekning var notalega 
tímalaus.

Ég viNN ekki beiNt út frá verkUm ásmUNdar eN 
reyNdi að setja mig iNN í HaNs HUgarHeim gagNvart 

myNdlistiNNi, því HaNN Hafði mjög sterkar skoðaNir á því 
Hvert væri HlUtverk HeNNar og það vorU mjög framúr-
stefNUlegar HUgmyNdir á þeim tíma.

Og píanóið hló og hló

Gunnþóra Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Karlakór Kjalnesinga 
óskar eftir söngstjóra

Í kórnum eru um 65 söngmenn og fara æfingar 
fram í félagsheimilinu Fólkvangi á Kjalarnesi. 
Leitað er eftir einstaklingi sem getur viðhaldið þeim 
metnaðarfulla léttleika sem kórinn er hvað 
þekktastur fyrir. Viðkomandi verður að spila á 
píanó og þarf að geta hafið störf þann 5. september 
næstkomandi. 

Umsóknir þurfa að berast á netfangið, karlakor@ 
karlakor.is fyrir 5. maí. Frekari upplýsingar gefur 
Andri formaður í síma 861 5874.
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„Grípandi.“
     O bse r ve r

„Dásamleg.“
Te leg raph

„Töfrandi.“ 
S . J .  Watson 

„Heillandi.“ 
M ail  on  Sun d ay

„Mikilvæg.“ 
Psyc h ol og i e s

„Merkileg.“
D. Mog ga c h 

„Útgáfutíðindi  
   ársins.“

Sun d ay Times 

Haustið 1686 kemur hin 18 ára Nella til 

Amsterdam til að hefja nýtt líf sem eigin-

kona vellauðugs kaupmanns. Brúðargjöf 

hans til Nellu er sérkennileg: skáphús 

sem er líkan af heimili þeirra. Hún fær 

smámyndasmið til að útbúa eftirmyndir 

heimilisfólks og húsbúnaðar en munir hans 

spegla veruleikann á geigvænlegan hátt. 

„Þegar ég kláraði söguna 
langaði mig strax að  
byrja á henni aftur.“

Hann ah K e nt ,  h öf un dur  Náða r s t u nd a r
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur 

hvar@frettabladid.is

16. apríl 2016
Tónlist
Hvað?  Lúðrasveitin Svanur – Vortón-
leikar
Hvenær?  15.00
Hvar?  Norðurljós, Harpa
Lúðrasveitin Svanur efnir til sinna 
árlegu vortónleika í Norðurljósa-
sal Hörpu í kvöld. Rhapsody in 
Blue verður flutt þar sem einleik-
ari á píanó er Hrönn Þráins-
dóttir. Lög úr Disney-
kvikmyndum á borð 
við Frozen, Lion 
King og Aladdin fá 
einnig að hljóma 
svo efnisskráin 
hentar allri 
fjölskyldunni. 
Stjórnandi er 
Carlos Caro 
Aguilera. Miða-
verð er 3.000 
krónur.

Hvað?  Á vængjum söngsins
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstígur
Notalegt söngspil með Önnu Guð-
nýju Guðmundsdóttur og Sigrúnu 
Hjálmtýsdóttur í Hannesarholti. 
Fjögur portrettverk af Diddú eftir 
listakonuna Kristínu Þorkelsdóttur 
verða til sýnis. Miðaverð er 2.500 
krónur.

Hvað?  Opal Tapes Showcase
Hvenær?  20.00
Hvar?  Paloma
Plötuútgáfan Falk og Plútó Dj. Raf-
tónlistin er í boði breska útgáfu-
fyrirtækisins Opal Tapes. Báðar 

hæðir Paloma bars verða lagðar 
undir viðburðinn. Fram koma J. 
Albert (US, Live set), Patricia (US, 
Live set), Basic House (UK, Live 
set), Manse (UK, Live set), Gunnar 
Ewok, Frank Honest, Tandri, Nær-
vera. Miðaverð er 2.000 krónur.

Hvað?  Kötlur og slagarar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Frystiklefinn, Hafnargata 16
Kvennakórinn Katla flytur slagara 
úr ýmsum áttum. Kórinn var stofn-
aður árið 2012 og stendur saman 
af 60 konum sem hittast vikulega 
og syngja saman undir stjórn kór-
stýranna Hildigunnar Einarsdóttur 
og Lilju Daggar Gunnarsdóttur. 
Miðaverð er 1.900 krónur.

Hvað?  Útgáfutónleikar Mikael Lind
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgata 2
Tónskáldið Mikael Lind flytur lög af 
stuttskífu sinni Intentions and Vari-
ations. Miðaverð er 2.000 krónur.

Hvað?  Foxing, Teitur Magnússon 
& Markús and The Diversion 

Sessions
Hvenær?  21.00

Hvar?  Húrra
Hljómsveitin 
Foxin spilar á 
tónleikum á 
Húrra í kvöld. 
Í október kom 
breiðskífan Dea-

ler út og verða 
þetta fyrstu tón-

leikar sveitarinnar 
á Íslandi. Um upp-

hitun sér Markús & The 
Diversion Sessions og Teitur 

Magnússon. Miðaverð er 1.500 
krónur.

Hvað?  Slark Air eftirpartý
Hvenær?  21.00
Hvar?  Bæjarbíó, Strandgata 6
Fram koma Herra Hnetusmjör, 
Valby-bræður, Haukur H, Barr, 
Hollow Skullz, Kilo, Rímnaríki,  
dj Kailash youze og fleiri. Miða-
verð er 2.000 krónur.

Hvað?  Helgi og Hljóðfæraleikararnir
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri

Tónleikar á Græna hattinum í 
kvöld. Miðaverð er 2.000 krónur.

Sýningar
Hvað?  Courage don't leave me (Hug-
rekki, ekki yfirgefa mig)
Hvenær?  17.00
Hvar?  Gallery Ekkisens, Bergstaða-
stræti 25b
Einkasýning Victors Guzman en 
titillinn tengist minningum hans 
af því að vera 10 ára innflytjandi í 
norska bænum Røyken. Titillinn 
er vísun í tölvuleikinn Castlevania 
64, þar sem söguhetjan hrópar 
setninguna „Courage don't leave 
me“ áður en hann hefur bardaga.
Victor lítur á verk sín sem dagbók 
og frásögn af minningum um átök 
við hrekkjusvín og poppmenn-
ingu. Sjálfsmynd og sjálfsbjargar-
viðleitni eru með helstu viðfangs-
efnum sem Victor vinnur með á 
þessari sýningu. Verkin eru ekki 
unnin sem hefnd eða uppgjör, 
heldur sem leið til að skapa vitund 
um útlendingahatur og einelti. 
Allir velkomnir.

Hvað?  Pétur Jóhann – Óheflaður
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíó, Tjarnargötu
Aukasýning á uppistandssýning-

Sýning á plakötum sem gerð hafa verið 
fyrir Svarta sunnudaga síðastliðin ár. 
Fréttablaðið/SteFán

Góða skemmtun í bíó

enær
LUCIA DI
LAMMERMOOR

Ópera í beinni

25. apríl í Háskólabíói

FORELDRBÍÓ
ANNAN HVERN FÖSTUDAG
KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORSALA
HAFIN

DRAMATÍSK GAMANMYND 
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

THE BOSS 5:55, 8, 10:10

HARDCORE HENRY 10:25

MAÐUR SEM HEITIR OVE 5, 8

MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 8, 10:10

KUNG FU PANDA 3 1:45, 3:50 ÍSL.TAL

ZOOTROPOLIS 2, 5 ÍSL.TAL

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 ÍSL.TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 1:45

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

THE JUNGLE BOOK          KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
ALLEGIANT   KL. 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 5
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3

THE JUNGLE BOOK              KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:40 - 6 - 8 - 10:20
THE JUNGLE BOOK VIP    KL. (1 (SUN)) - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
ALLEGIANT                      KL. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 8 - 10:40
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 5:20 - 8:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D         KL. 1 - 1:20 - 3:20 - 3:40 - 5:40
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D KL. 8:20

THE JUNGLE BOOK   KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
ALLEGIANT           KL. 2 - 4:30 - 5:30 - 8 - 10:30
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 8 - 10:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 7:20 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:20 - 5:40

ROBERTO DEVEREUX ÓPERA KL. (4:55 (LAU))
THE JUNGLE BOOK       KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 9 - 10:20
ALLEGIANT   KL. (5:20 (SUN)) - 8
THE SHOW OF SHOWS  KL. 6:20
10 CLOVERFIELD LANE      KL. (11:20 (LAU)) - (10:40 (SUN))
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 3:20 - (10:30 (SUN))
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 3D  KL. (12:50 - 3 (SUN))
ROOM                   KL. (10:40 (LAU)) - (8 (SUN))

THE JUNGLE BOOK  KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
THE BOSS   KL. 8
ALLEGIANT   KL. 5:20 - 10:20
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:10
KUNG FU PANDA 3 ÍSLTAL 2D KL. 1
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 3

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

NÝJASTA MYNDIN Í DIVERGENT SERÍUNNI
BYGGÐ Á SAMNEFNDUM METSÖLUBÓKUM

SPENNAN MAGNAST Í ÞESSARI FRÁBÆRU MYND

90%

EGILSHÖLLEGILSHÖLL

ROGEREBERT.COM


HITFIX


ENTERTAINMENT WEEKLY


FRÁ LEIKSTJÓRANUM SEM FÆRÐI OKKUR 
IRON MAN

STÓRKOSTLEG ÆVINTÝRAMYND

ENTERTAINMENT WEEKLYENTERTAINMENT WEEKLY

95%

SPARBÍÓ KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU

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. 1:45

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    
The Witch / Nornin   18:00, 22:15 
ReykjavíkENG SUB    18:00   
Hangmen – National theatre live   20:00 
Louder than bombs   20:00   
Fyrir framan annað fólk / In front of others ENG SUB   20:00    
Rams / HrútarENG SUB    22:00   
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unni Pétur Jóhann – Óheflaður. 
Miðaverð er 3.500 krónur.

Uppákomur
Hvað?  Útivist
Hvenær?  10.15
Hvar?  Hlemmur, 101
Hjólreiðaferð frá Hlemmi. Hjólað 
verður í 1-2 tíma um borgina í 
rólegri ferð. Allir velkomnir og 
þátttaka er ókeypis.

Hvað?  Búningadagur í skrímslaheimi
Hvenær?  13.00
Hvar?  Menningarhús Gerðuberg
Búningar á staðnum fyrir börnin 
sem geta ýtt undir hugarflugið og 
vakið kátínu. Velkomið að taka 
með búninga að heiman. Einnig er 
opið á bókasafninu og kaffihúsi.

Hvað?  Svartir sunnudagar - plakata-
sýning
Hvenær?  17.00
Hvar?  Bíó Paradís
Költmyndaklúbburinn Svartir 
sunnudagar hefur síðastliðin 
fjögur ár fengið íslenska listamenn 
til þess að hanna kvikmyndaplak-
öt fyrir sýningar. Plakötin verða öll 
til sýnis og föl fyrir 10.000 krónur. 
Léttar veitingar í boði.

Hátíðir
Hvað?  Norræn kvikmyndahátíð
Hvenær?  14.00
Hvar?  Norræna húsið
Norræn kvikmyndahátíð stendur 
nú yfir í Norræna húsinu. Hátíð-
inni lýkur 20. apríl næstkomandi. 
Alls eru 11 norrænar kvikmyndir 
sýndar og er aðgangur á þær 
ókeypis að einni undanskilinni. 
Nánari upplýsingar um dagskrá 
má nálgast á vefsíðunni Norraena-
husid.is.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

 
17. apríl 2016
Tónlist
Hvað? Klassík í hádeginu | Mozart og 
Kreisler
Hvenær? 13.15
Hvar? Menningarhús Gerðuberg
Guðný Guðmundsdóttir fiðluleik-
ari og Nína Margrét Grímsdóttir 
píanóleikari flytja sónötu Mozarts 
og Rondo í útsettningu Kreisler.

Hvað? Álftagerðisbræður
Hvenær? 16.00 og 20.00
Hvar? Eldborg, Harpa
Álftagerðisbræður stíga á svið ásamt 
góðum gestum. Í ár stíga á svið Örn 
Árnason, Diddú og Raggi Bjarna. 

Með þeim leika hljómsveit undir 
stjórn Gunnars Þórðarsonar ásamt 
Stefáni R. Gíslasyni undirleikara. 
Miðaverð er 5.990 til 10.990 krónur.

Hvað? Orgeltónleikar
Hvenær? 17.00
Hvar? Langholtskirkja
Lára Bryndís Eggertsdóttir verður 
með orgeltónleika í Langholts-
kirkju. Dagskrá tónleikanna 
verður helguð minningu Jóns 
Stefánssonar og verða nokkur af 
uppáhaldsorgelverkum hans á 
dagskránni. Lára Bryndís kynnir 
tónlistina á milli verka. Miðaverð 
er 2.000 krónur og 1.500 fyrir 
félaga í Listafélaginu, eldri borgara 
en ókeypis er fyrir börn.

Sýningar
Hvað? Hvítt/White
Hvenær? 13.00
Hvar? Kúlan, Þjóðleikhús
Sjónræn og létt sýning fyrir börn á 
aldrinum 1 til 5 ára. Lærdómur um 
litina fyrir börnin og áminning um 
litróf mannlífsins og fjölmenning-
arsamfélagið fyrir fullorðna fólkið. 
Leikstjóri er Gunnar Helgason og 
leikarar eru María Pálsdóttir og 
Virginia Gillard. Miðaverð er 2.500 
krónur.

Leiðsögn
Hvað? SunnudagsleiðsögnHvenær? 

14.00
Hvar? Safn Ásgríms Jónssonar, Berg-
staðastræti 74
Rakel Pétursdóttir verður með 
leiðsögn um sýninguna Undir 
berum himni - Með suður-
störndinni sem nú stendur yfir í 
Safni Ásgríms Jónssonar. Fjallað 
verður um verk Ásgríms sem hann 
vann á árunum 1909 til 1928 út frá 
áherslum sem sjá má í þróun verka 
hans á tímabilinu. Þá mun Rakel 
lyfta fram nokkrum áhrifavöldum 
sem tengja má dvöl hans ytra og 
náminu við Konunglega listahá-
skólann í Kaupmannahöfn. 
Einnig verða ferðalög listamanns-
ins um Suðurland rakin út frá mál-
verkum sem sjá má á sýningunni.

Dans
Hvað? Tangó praktika Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær? 17.00
Hvar? Hressó, Austurstræti
Svanhildur Vals er plötusnúður 
kvöldsins og mun einnig sjá um 
leiðsögn í argentískum tangó. 
Aðgangseyri er 700 krónur.

Hvað? Dansleikur
Hvenær? 20.00
Hvar? Ásgarður, Stangarhyl 4
Dansleikur hjá Félagi eldri borgara 
í Ásgarði í kvöld. Hljómsveit húss-
ins leikur fjölbreytta dansmússík. 
Veitingar við flestra hæfi og allir 
velkomnir.

STÖÐ 2 MARAÞON
FYLGIR ÁSKRIFT

AÐ SKEMMTI-
PAKKANUM!

UNDIRBÚÐU ÞIG FYRIR ÁTÖKIN
MEÐ FYRSTU FIMM ÞÁTTARÖÐUNUM Á

 STÖÐ 2 MARAÞON

365.is      Sími 1817
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn
Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Mæja býfluga 
07.55 Mamma Mu 
08.05 Hvellur keppnisbíll 
08.15 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu (3.10) 
08.30 Með afa 
08.40 Latibær 
08.50 Stóri og litli 
09.00 Gulla og grænjaxlarnir 
09.10 Víkingurinn Viggó 
09.25 Tommi og Jenni 
09.45 Teen Titans Go! 
10.10 Beware the Batman 
10.35 Ellen 
12.00 Bold and the Beautiful 
13.45 Atvinnumennirnir okkar 
14.15 Mr Selfridge 
15.10 Grey's Anatomy 
16.00 Matargleði Evu 
16.25 Á uppleið 
16.50 Óbyggðirnar kalla 
17.15 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 (9.16) 
20.10 Little Women
22.10 Ex Machina  Vísindadrama 
frá árinu 2015 með sænsku 
Óskarsverðlaunaleikonunni Alicia 
Vikander sem fjallar um 26 ára 
gamlan forritara að nafni Caleb, 
sem vinnur hjá stærsta netfyrir-
tæki í heimi. Caleb vinnur keppni 
um að eyða heilli viku á einkafjalli 
sem er í eigu Nathans, forstjóra 
fyrirtækisins, sem kýs að vera sem 
mest út af fyrir sig. En þegar Caleb 
kemur á þennan afvikna stað, þá 
kemst hann að því að hann þarf 
að taka þátt í skrítinni en heillandi 
tilraun. 
23.55 Dark Skies 
01.30 Homesman 
03.30 Red 
05.20 Two and a Half Men 
05.40 ET Weekend

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 
21.35 American Idol 
23.05 Supernatural 
23.50 Sons of Anarchy 
01.00 Bob's Burgers 
01.25 American Dad 
01.45 The Cleveland Show 
02.05 South Park 
02.30 Last Man Standing 
02.50 Top 20 Funniest 
03.35 Supernatural 
04.20 Sons of Anarchy 
05.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.05 Nebraska 
10.00 Shallow Hal 
11.50 Five Star Day 
13.25 Dodgeball. A True Underdog 
Story 
15.00 Nebraska 
16.55 Shallow Hal 
18.50 Five Star Day 
20.25 Dodgeball. A True Underdog 
22.00 Fast and the Furious. Tokyo 
Drift
23.45 The Interview  James Franco 
og Seth Rogen fara hér á kostum 
í umdeilldri gaman- og spennu-
mynd frá 2015. Dave Skylard og 
framleiðandi hans Aaron Rapaport 
sjá um hina vinsælu slúðurfrétta-
stöð Skylark Tonight. Þegar þeir 
komast að því að norður óreski 
einræðisherrann Kim Jong-un sé 
aðdáandi þáttarins, þá fá þeir að 
taka viðtal við hann, sem þeir sjá 
fyrir sér að geti aukið virðingu 
þeirra sem fréttamanna. Á meðan 
Dave og Aaron undirbúa ferðalagið 
til Pjongjang, þá breytast áætlanir 
þeirra þegar leyniþjónustan CIA 
ræður þá.
01.40 16 Blocks 
03.25 Fast and the Furious. Tokyo 
Drift

07.00 KrakkaRÚV 
09.49 Hrói Höttur 
09.57 Undraveröld Gúnda 
10.10 Jessie 
10.30 Bækur og staðir 
10.35 Vikan með Gísla Marteini 
11.15 Útsvar 
12.20 Menningin 
12.45 Hugh Laurie á tónleikum 
14.10 Kiljan 
14.50 Skólahreysti 
15.20 Leiðin til Frakklands 
15.50 Valur-Stjarnan 
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 Hraðfréttir 
20.00 Alla leið 
21.10 Cheerful Weather for the 
Wedding 
22.45 For a Few Dollars More 
00.55 Vera 
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
10.05 Dr. Phil 
10.46 Dr. Phil 
11.28 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
12.11 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
12.55 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13.39 The Voice 
15.14 The Voice 
16.46 Top Gear 
17.50 Black-ish 
18.13 Saga Evrópumótsins 
19.09 Difficult People 
19.33 Life Unexpected 
20.17 The Voice 
21.09 Feast of Love 
22.52 Fair Game 
00.38 Brooklyn's Finest 
02.46 CSI 
03.28 The Late Late Show with 
James Corden 
04.08 The Late Late Show with 
James Corden 
04.50 Pepsi MAX tónlist

18.10 Raising Hope 
18.35 2 Broke Girls 
19.00 Friends 
19.30 Cougar Town 
19.55 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
20.20 Stelpurnar 
20.45 The Mentalist 
21.30 Longmire 
22.15 Boardwalk Empire 
23.10 Friends 
23.40 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
00.05 Stelpurnar 
00.25 The Mentalist 
01.10 Longmire 
01.50 Boardwalk Empire 
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.00 RBC Heritage 
12.00 PGA Special. In the Spotlight 
12.45 RBC Heritage 
15.45 Golfing World 2016 
16.35 Inside The PGA Tour 2016 
17.00 RBC Heritage 
22.00 Dell Match Play

07.40 Enska 1. deildin 
09.20 Lengjubikarinn  
11.00 Bundesliga Weekly 
11.30 Formúla 1  
12.50 PL Match Pack 
13.20 Premier League 
13.50 Premier League 
16.00 NBA 
16.25 Þýski boltinn 
18.40 Ítalski boltinn 
20.45 Dominos deild kvenna 
22.25 Premier League 
00.05 Premier League 
01.45 Þýski boltinn

08.35 Messan 
09.55 Dominos deildin 
11.35 Premier League 
13.50 Premier League 
16.00 Markasyrpa 
16.20 Premier League 
18.45 Körfuboltakvöld 
19.30 NBA  
22.30 NBA 
23.10 UFC Now  
00.00 UFC Live Events 
05.30 Formúla 1 

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 UKI 
07.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
08.00 Ljóti andarunginn og ég 
08.25 Latibær 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.25 Lína langsokkur 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 UKI 
11.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
12.00 Ljóti andarunginn og ég 
12.22 Latibær 
12.45 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.23 Lína langsokkur 
13.46 Mæja býfluga 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 UKI 
15.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
16.00 Ljóti andarunginn og ég 
16.22 Latibær 
16.45 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.23 Lína langsokkur 
17.46 Mæja býfluga 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
19.00 Happily N'Ever After
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Frá Þýskalandi

 

Garðhúsgögn í  
Frá Þýskalandi

Frá Svíþjóð

15”

Nr. 13215Nr. 13625 Nr. 16102

VORIÐ ER KOMIÐ

Er frá Þýskalandi

•  Orka 10,5 KW = 36.000 BTU
• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Ryðfrítt lok með mæli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Postulínsemaleraðar 
   grillgrindur 
• Kveiking í öllum rofum
• Postulínsemaleruð efri grind 
• Bakki fyrir fitu undir 
   öllu grillinu sem
   auðveldar mjög þrif

Nr. 12721

Landmann gasgrill
Grill Chef 3 brennara10,5

KW

Opið 11-18 virka daga og 11-16 Laugardaga 

Smiðjuvegi 2, Kópavogi     Sími 554 0400     Við hliðina á Bónus     www.grillbudin.is | | |

Niðurfellanleg 
hliðarborð

•  Orka 8 KW = 27.300 BTU
•  2 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi sem 
   skapar einstaklega jafnan hita
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu
• 4 hjól með bremsu
 

Nr. 12903 Er frá Þýskalandi

 8,0
KW

Landmann gasgrill
Triton 2ja brennara

Nr. 12962

Landmann gasgrill
Triton 4ra brennara

• Gashella í hliðarborði

Er frá Þýskalandi

14,8
KW

•  Orka 14,8 KW = 50.500 BTU
•  4 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi sem 
   skapar einstaklega jafnan hita
• Kveiking í öllum tökkum
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu - 4 hjól
  

Nr. 12792

Landmann gasgrill
 Avalon 4ra brennara

18,7
KW

•  Orka 18,7 KW = 64.000 BTU
•  4 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Rafkveikja
• Gashella
• Auðveld þrif 
  

Landmann gasgrill
 Avalon 5 brennara

•  Orka 22,8 KW = 78.000 BTU
•  4 brennarar úr ryðfríu stáli
•  Innrauður ofurbrennari fyrir
   hina fullkomu steik
• Grillgrindur úr pottjárni
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
•  Grillteinn og bakbrennari
•  Gashella

  

22,8
KW

Nr. 12798 Er frá Þýskalandi

Er frá Þýskalandi

Nr. 12050

Kraftmikið, létt og þægilegt 
ferðagasgrill.
Grillið leggst vel saman 
og er því fyrirferðalítið 
og meðfærilegt

Grillflötur: 46 x 27 cm
Orka: 2,7KW = 8.600 BTU

Landmann ferðagrill2,7
KW

www.grillbudin.is

Komdu og fáðu ráðleggingar

  79.900

 269.900

Er frá Þýskalandi

  19.900

Nr. 12799

•  Orka 18,7 KW = 64.000 BTU
•  4 brennarar úr ryðfríu stáli
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Ljós í tökkum
• Rafkveikja - Gashella
• Auðveld þrif 
  

Landmann gasgrill
 Avalon 4ra brennara

www.grillbudin.is

18,7
KW

Er frá Þýskalandi

 189.900

Nr. 12931 Er frá Þýskalandi

Niðurfellanleg 
hliðarborð

Landmann gasgrill
Triton 3ja brennara

10,5
KW

• Orka 10,5 KW = 36.000 BTU
• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi sem 
   skapar einstaklega jafnan hita
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu - 4 hjól

  

Einnig til hvítt grátt og svart

  98.900

Einnig til rautt

www.grillbudin.is

 159.900 124.900

GASGRILL Í 50 ÁR

  49.900
FULLT VERÐ 

57.900



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 Waybuloo 
07.50 Tommi og Jenni 
08.15 Víkingurinn Viggó 
08.30 Með afa 
08.35 Kormákur 
08.50 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
09.05 Gulla og grænjaxlarnir 
09.15 Stóri og litli 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.35 Ævintýraferðin 
09.45 Ben 10 
10.10 Ninja-skjaldbökurnar 
10.35 Ellen 
11.15 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Lögreglan 
14.15 Nothing Left Unsaid: Gloria 
Vanderbilt and Anderson Cooper 
16.00 Grand Designs - Living 
16.50 60 mínútur 
17.40 Eyjan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni 
dagskrá.
18.55 Sportpakkinn  Íþróttamenn 
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta 
úr heimi íþróttanna í liðinni viku, 
taka viðtöl við sérfræðingana og 
sýna brot frá því helsta sem fór fram.
19.10 Þær tvær 
19.30 Britain's Got Talent 
20.35 Mr Selfridge 
21.25 Banhsee 
22.15 Shameless 
23.15 60 mínútur 
00.00 Outlander 
01.00 Vinyl 
01.50 Vice 4
02.20 Little Ashes  Mögnuð mynd 
sem byggð er á sönnum athurðum 
og fjallar um listamanninn Salvador 
Dalí, kvikmyndagerðarmanninn Luis 
Bunuel og rithöfundinn Federico 
García Lorca þegar þeir voru ungir og 
rétt að byrja fóta sig sem listamenn.
04.10 Gotham 
05.00 Britain's Got Talent

16.30 Community 
16.55 League 
17.15 First Dates 
18.05 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 
21.20 South Park 
21.45 The Cleveland Show 
22.10 The Originals 
22.55 The Mysteries of Laura 
23.40 Bob's Burgers 
00.00 American Dad 
00.25 South Park 
00.45 The Cleveland Show 
01.10 The Originals 
01.50 The Mysteries of Laura 
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.20 St. Vincent 
10.05 Austin Powers in Gold-
member 
11.40 The Last Station 
13.35 Skeleton Twins 
15.10 St. Vincent 
16.55 Austin Powers in Gold-
member 
18.30 The Last Station 
20.25 Skeleton Twins 
22.00 Her 
00.05 Gone Girl Dramatísk spennu-
mynd frá 2014 með Ben Affleck og 
Rosamund Pike í aðalhlutverkum. 
02.35 Cold Comes The Night 
04.05 Her

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.08 Kalli og Lóa 
07.20 Róbert Bangsi 
07.30 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
07.42 Vinabær Danna tígurs 
07.52 Hæ Sámur 
08.00 Hvolpasveitin 
08.23 Babar og vinir hans 
08.46 Klaufabárðarnir 
08.53 Millý spyr 
09.00 Disneystundin 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.23 Sígildar teiknimyndir 
09.30 Gló magnaða 
09.54 Alvinn og íkornarnir 
10.04 Chaplin 
10.05 Vísindahorn Ævars 
10.10 Alla leið 
11.15 Hraðfréttir 
11.25 Maðurinn og umhverfið 
11.55 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
12.10 Pönkið og Fræbblarnir 
13.40 Svanfríður 
14.30 Saga af strák 
14.55 Gengið á ný 
15.50 Grótta-ÍBV 
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 Shadow Dancer

10.35 Dr. Phil 
12.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13.15 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13.55 The Voice 
14.40 Vexed 
15.30 Growing Up Fisher 
15.50 Philly 
16.35 Reign 
17.20 America's Next Top Model 
18.05 Stjörnurnar á EM 2016 
18.35 Leiðin á EM 2016 
19.05 Parks & Recreation 
19.25 Top Gear. The Races 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 The Family 
22.30 American Crime 
23.15 The Walking Dead 
00.00 Hawaii Five-0 
00.45 Limitless 
01.30 Law & Order. Special Victims 
Unit 
02.15 The Family 
03.00 American Crime 
03.45 The Walking Dead 
04.30 The Late Late Show with 
James Corden

18.10 Raising Hope 
18.35 2 Broke Girls 
19.00 Friends 
19.25 Cougar Town 
19.50 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 
23.51 Viltu vinna milljón? 
00.16 Um land allt 
00.41 Um land allt 
01.06 Fókus 
01.31 Twenty Four 
02.21 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 RBC Heritage 
13.00 Augusta Masters 
17.00 RBC Heritage 
22.00 Golfing World  
22.50 Inside The PGA Tour  
23.15 Golfing World 

07.50 Benfica - Bayern Munchen 
09.30 Atletico Madrid - Barcelona 
11.10 Meistaradeildarmörkin 
11.50 Premier League World 
12.20 Leicester - West Ham 
14.40 Formúla 1 2016 - Keppni 
17.20 Tölt 1 og flugskeið 
18.25 Barcelona - Valencia 
20.30 Liverpool - Borussia Dort-
mund 
22.10 Evrópudeildarmörkin 
23.00 KR - Keflavík 
00.40 Udinese - Chievo

08.30 PL Match Pack  
09.00 Getafe - Real Madrid 
10.40 Haukar - Snæfell 
12.20 Bournemouth - Liverpool 
14.50 Arsenal - Crystal Palace 
19.05 KR - Njarðvík 
20.45 Körfuboltakvöld 
00.30 Augsburg - Stuttgart 
02.10 Juventus - Palermo

07.00 Ævintýri Tinna 
07.25 Lína langsokkur 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Könnuðurinn Dóra  
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
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 Mæja býfluga 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
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 Mæja býfluga 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
17.55 UKI 
18.00 Ljóti andarunginn og ég 
18.22 Latibær 
18.45 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Loksins Heim

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:30
BRITAIN´S GOT TALENT
Frábær skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna. Dómarar í 
keppninni eru þau Simon Cowell, David Walliams, Amanda 
Holden og Alesha Dixon. Kynnar eru skemmtikraftarnir Ant 
og Dec sem fara á kostum eins og þeim einum er lagið.
 

SKEMMTILEGUR
SUNNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:30
MR. SELFRIDGE
Fjórða þáttaröðin um 
auðmanninn Harry Selfridge, 
stofnanda stórverslunarinnar 
Selfridges en hann byggði 
veldi sitt á róstursömum 
tímum í Bretlandi.

   | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

 | 21:20
BANSHEE
Hörkutólið Lucas Hood snýr 
aftur eftir tvö ár í sjálfskipaðri 
útlegð og byrjar að rannsaka 
morð sem framið var í 
smábænum Banshee.

 | 22:15
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.

 | 23:15
60 MÍNÚTUR
Vandaður þáttur í vinsælustu 
fréttaskýringaþáttaröð í heimi 
þar sem reyndustu frétta-
skýrendur Bandaríkjanna 
fjalla um mikilvægustu málefni 
líðandi stundar.

NÝ ÞÁTTARÖÐ!
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MAXWELL HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 308X190/155cm
Verð: 265.000,-
TILBOÐSVERÐ: 212.000,-

NAPOLI SÓFI m/2 TUNGUM
Stærð: 320X170X170cm
Verð: 249.000,- 
TILBOÐSVERÐ: 199.200,-

PALMER TUNGUSÓFI
Stærð: 270X172cm
Verð: 226.000,-
TILBOÐSVERÐ: 169.500,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

BASILO TV SKENKUR –HVÍTT MATT
Breidd: 217cm
Verð: 159.900,-FILBERTO SKENKUR –HVÍTT MATT

Breidd: 207cm
Verð: 168.000,-

ERIC SKENKUR
Breidd: 170cm
Verð: 159.900,-

GIRASOLE STÆKKANLEGT BORÐ
Fáanlegt í hnotu og svartri eik
Stærð: 180(240)X100cm
Verð: 158.000,-

NAPOLI TUNGUSÓFI
Stærð: 292X168cm
Verð: 239.000,-
TILBOÐSVERÐ: 179.250,-

RETRO SÓFABORÐ
90X90cm  Verð: 39.000,-
60X60cm  Verð: 27.000,-

-20%

-25% -25%

-20%

20-25% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM SÓFUM

NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM



Lágt verð 
alla daga

síðan 1962

byko.is reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

Háþrýstidæla AQT 35 120b.

21.995kr.
74810235
Almennt verð: 27.695kr.

Háþrýstidæla 1400w 100b.

10.395kr.
74097000
Almennt verð: 12.995kr.

Helgartilboð
gildir til 18. apríl

Þú færð efni í palla 
og skjólveggi í BYKO
gagNvarin fura - lerki - plastpallaefni

Napoleon fæst í byko!

1.995kr.

55530028   

Hekkklippur 56 cm.

985kr.

55097032   

Gróðurmold 40l.

4.295kr.

556111440   

FISKARS Klippur 20mm.

1.195kr.

55095117/18/19   

Kartöfluútsæði premier, 
gullauga, rauðar 5kg.

3.995kr.

506670019   

Grillsett 3 stykki.

1.995kr.

506655015   

Grilltöng löng 16”

1.595kr.

506662011   

Grillbursti brass 3 hliða

8.995kr.

506670012   

Skurðarbretti Pro  
með skálum.

5.995kr.

506670006   

Stafrænn kjöthita- 
mælir, þráðlaus

1.665kr.

86333010   

Viðarskoli 1l.

3.965kr.

86333025   

Viðarskoli 2,5l.

1.965kr.

89819910   

BIO-CLEAN 1l.

3.995kr.

89819950   

BIO-CLEAN 5l.

239.995kr. 299.995kr.
PRESTIGE 500
gasgrill, 22,5 kW.

506600060

LEX 485 
gasgrill, 22,2 kW.

506600050

399.995kr.
PRESTIGE PRO 500  
gasgrill, 23,4 kW.

506600066

109.995kr.
TRIUMPH 410 3B 
gasgrill, 14,4 kW.

506600032

84.995kr.
SIESTA 310 3B  
gasgrill, 14,9 kW.

50689231

179.995kr.
SOVEREIGN XL  
gasgrill, 20,3 kW.

50657496

54.995kr.
SPRING 300 3B  
gasgrill, 11,4 kW.

50686930

-20%-20%

189.995kr.
LE3
gasgrill, 22,5 kW.

506600040

129.995kr.
TRIUMPH 495 4B
gasgrill, 18,4 kW.

506600034
Almennt verð: 139.995kr

<

84.995kr.
Q3200 gasgrill,  
6,35 kW, grátt

50650021

57.995kr.
Q2200 gasgrill á 
fótum, 3,51kW.

50650003

55.900kr.
MONARCH 320  
gasgrill, 8,8 kW.

50657510
Almennt verð: 69.895kr.

-20% -20%-20%

TÖKUM gARÐINN Í gEgN

2.495kr.

55095107   

Blákorn 10kg.
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3.995kr.

54903085   

Garðsett 4stk.

1.395kr.

54903478   

Raka/skafa.

Helgartilboð

Helgartilboð

Hjólbörur 80l.

4.495kr.

79290094   

Núna er rétti  
tíminn til að 
hreinsa pallinn!

635kr.

41120973 
Almennt verð: 795kr. 

Klippur

1.435kr.

68320212
Almennt verð: 1.795kr.  

Fúguskeri

1.355kr.

55610633  
Almennt verð: 1.695kr. 

LYSBRO Laufhrífa.

gARÐA-

4.995kr.  

HÖNNUN

PANTAÐU RÁÐgJÖF VIÐ

HÁLFTÍMA 
RÁÐGJÖF KOSTAR

Sú upphæð nýtist sem inneign þegar 
keypt er efni í garðinn í BYKO.

Í sumar mun Björn Jóhannsson, 
landslagsarkitekt, veita  
viðskiptavinum ráðgjöf vegna 
framkvæmda í garðinum.

Skráning á netfangið  
gudrunhalla@byko.is  
eða í síma 5154144.

3d myndir  
af garðinum



Lágt verð 
alla daga

síðan 1962

byko.is reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

Háþrýstidæla AQT 35 120b.

21.995kr.
74810235
Almennt verð: 27.695kr.

Háþrýstidæla 1400w 100b.

10.395kr.
74097000
Almennt verð: 12.995kr.

Helgartilboð
gildir til 18. apríl

Þú færð efni í palla 
og skjólveggi í BYKO
gagNvarin fura - lerki - plastpallaefni

Napoleon fæst í byko!

1.995kr.

55530028   

Hekkklippur 56 cm.

985kr.

55097032   

Gróðurmold 40l.

4.295kr.

556111440   

FISKARS Klippur 20mm.

1.195kr.

55095117/18/19   

Kartöfluútsæði premier, 
gullauga, rauðar 5kg.

3.995kr.

506670019   

Grillsett 3 stykki.

1.995kr.

506655015   

Grilltöng löng 16”

1.595kr.

506662011   

Grillbursti brass 3 hliða

8.995kr.

506670012   

Skurðarbretti Pro  
með skálum.

5.995kr.

506670006   

Stafrænn kjöthita- 
mælir, þráðlaus

1.665kr.

86333010   

Viðarskoli 1l.

3.965kr.

86333025   

Viðarskoli 2,5l.

1.965kr.

89819910   

BIO-CLEAN 1l.

3.995kr.

89819950   

BIO-CLEAN 5l.

239.995kr. 299.995kr.
PRESTIGE 500
gasgrill, 22,5 kW.

506600060

LEX 485 
gasgrill, 22,2 kW.

506600050

399.995kr.
PRESTIGE PRO 500  
gasgrill, 23,4 kW.

506600066

109.995kr.
TRIUMPH 410 3B 
gasgrill, 14,4 kW.

506600032

84.995kr.
SIESTA 310 3B  
gasgrill, 14,9 kW.

50689231

179.995kr.
SOVEREIGN XL  
gasgrill, 20,3 kW.

50657496

54.995kr.
SPRING 300 3B  
gasgrill, 11,4 kW.

50686930

-20%-20%

189.995kr.
LE3
gasgrill, 22,5 kW.

506600040

129.995kr.
TRIUMPH 495 4B
gasgrill, 18,4 kW.

506600034
Almennt verð: 139.995kr

<

84.995kr.
Q3200 gasgrill,  
6,35 kW, grátt

50650021

57.995kr.
Q2200 gasgrill á 
fótum, 3,51kW.

50650003

55.900kr.
MONARCH 320  
gasgrill, 8,8 kW.

50657510
Almennt verð: 69.895kr.

-20% -20%-20%

TÖKUM gARÐINN Í gEgN

2.495kr.

55095107   

Blákorn 10kg.
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3.995kr.

54903085   

Garðsett 4stk.

1.395kr.

54903478   

Raka/skafa.

Helgartilboð

Helgartilboð

Hjólbörur 80l.

4.495kr.

79290094   

Núna er rétti  
tíminn til að 
hreinsa pallinn!

635kr.

41120973 
Almennt verð: 795kr. 

Klippur

1.435kr.

68320212
Almennt verð: 1.795kr.  

Fúguskeri

1.355kr.

55610633  
Almennt verð: 1.695kr. 

LYSBRO Laufhrífa.

gARÐA-

4.995kr.  

HÖNNUN

PANTAÐU RÁÐgJÖF VIÐ

HÁLFTÍMA 
RÁÐGJÖF KOSTAR

Sú upphæð nýtist sem inneign þegar 
keypt er efni í garðinn í BYKO.

Í sumar mun Björn Jóhannsson, 
landslagsarkitekt, veita  
viðskiptavinum ráðgjöf vegna 
framkvæmda í garðinum.

Skráning á netfangið  
gudrunhalla@byko.is  
eða í síma 5154144.

3d myndir  
af garðinum



Kynningarfundur 18. apríl kl. 12:15-13:00

Lagadeild HR býður upp á meistaranám í lögfræði 
fyrir þá sem hafa lokið háskólaprófi í öðrum 
greinum en lögfræði. Námið er 120 einingar og 
tekur tvö ár að lágmarki.
Kynningin er í stofu M103. Allir velkomnir!

hr.is

VILTU BÆTA VIÐ
ÞIG MEISTARANÁMI
Í LÖGFRÆÐI?

Fésbókin hefur sjaldan eða aldrei 
verið jafn sneisafull af krútt-
leika eins og akkúrat núna. 

Fólk keppist við að grafa upp gamlar 
myndir og smella í prófæl og like-
unum rignir inn. Sumir eru stingandi 
sætir meðan aðrir hafa tileinkað sér 
að blómstra frekar á fullorðinsár-
unum. Flestir geta þó sammælst um 
að uppátækið sé eitthvert besta mót-
vægi við pólitískum sirkusfréttum 
síðustu vikna sem hugsast getur. 
Ástæða þessa snúllubuffa-yfirflæðis 
er Barnamenningarhátíð sem fram 
fer í næstu viku. Fréttablaðið gat ekki 

hugsað sér að láta þetta fram hjá sér 
fara og snarar í lauflétt sprell. Til að 
sturla ekki nokkurn mann eru lausn-
irnar hér neðst á síðunni. 

1. María Rut Kristinsdóttir sérfræð-
ingur hjá innanríkisráðuneytinu

2. Þórunn Antonía Magnúsdóttir 
söngkona

3. Bryndís Ásmundsdóttir leikkona
4. Katrín Júlíusdóttir varaformaður 

Samfylkingarinnar

5. Rúnar Freyr Gíslason leikari 6. 
Hrafn Jónsson, pistlahöfundur 

7. Stefán Pálssona sagnfræðingur
8. Jóhannes Haukur Jóhannesson 

leikari

3
8

7

6 5

Lausn – ekki kíkja strax, ég mana þig

Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is

Þetta er stórkost-
legt. Þetta var eigin-

lega óvart. Ég setti inn mynd 
hjá mÉr og svo vatt Þetta upp 
á sig. Það varð allt vitlaust. 

Harpa Rut 
Hilmarsdóttir, 
verkefnisstjóri 
Barnamenning-
arhátíðar

Þekkirðu
 krúttsprengjuna?
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TAMPA
tungusófi

Grátt slitsterkt áklæði.  
Hægri og vinstri tunga.
Stærð: 242 x89/139 x 85 cm

Fullt verð: 119.900 kr.

Sófadagaverð 89.925 kr.

TAMPA
hornsófi með tungu

Grátt slitsterkt áklæði.  
Hægri og vinstri tunga.
Stærð: 319 x 215/139 x 85 cm

Fullt verð: 189.900 kr.

Sófadagaverð 142.425 kr.

MONTARIO
svefnsófi

Sófadagaverð  74.925 kr.

Rúmfatageymsla og vandað, 
slitsterkt áklæði.  
Svefnsvæði: 140x200 cm.  
Stærð sófa: 158x90 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

RUBEN
svefnsófi með tungu

Grátt slitsterkt áklæði. Hægri og vinstri tunga. 

Rúmfatageymsla í tungu.  

Stærð: 240/160 x 90 cm H: 85 cm.  

Svefnsvæði: 140x195 cm.

Fullt verð: 139.900 kr.

Sófadagaverð  104.925 kr.

Boggie
3ja sæta sófi

Slitsterkt áklæði.  Margir litir. 
Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Sófadagaverð  74.925 kr.

Afgreiðslutími 
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum,  512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri, 558 1100
Skeiði 1, Ísafirði, 456 4566

Allir sófar

25%
AFSLÁTTUR

Fyrir þínar
bestu stundir

CLASSIC
3ja sæta sófi

Sófadagaverð  112.425 kr.

Slitsterkt áklæði.  
Margir litir.
Stærð: 200 x 90 x 100 cm

Fullt verð: 149.900 kr.

SÓFA
DAGAR

ÁTTU VON Á
gestum?

       



„Ég er svo smávaxinn að hér áður 
fyrr þorði ég aldrei út úr húsi nema á 
háum hælum en ég læt það þó vera 
núna. Stílistinn á mínu heimili 
er hins vegar maðurinn minn, 
hann hefur í gegnum tíðina séð 
um að kaupa föt á mig, honum 
hefur þótt það gaman og gert 
það um nokkurra ára skeið,“ 
svarar Sigrún Magnúsdóttir, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
spurð um litríkan klæða-
burð á þingi síðustu 
misseri.

Sigrún Magnús-
dóttir, umhverfisráð-
herra og þingmaður 
Framsóknar, hefur 
verið áberandi 
í þjóðfélaginu 
síðustu vikur og 
vakið athygli fyrir 
líflegan og fallegan 
stíl.

„Ég hef líklega 
vakið athygli fyrir 
klæðaburð minn upp 
á síðkastið af því að 
ég hef verið að draga 
fram föt sem ég not-
aði mikið hér áður 
fyrr,“ segir Sigrún 
og bætir við að fólki 
finnist fötin, sem hún 
hefur verið að draga 
upp úr kistunni á ný, 
mjög fín.

Þingmönnum er 
skylt að vera í snyrti-
legum klæðnaði þegar 
gengið er til þings í Alþingishús-
inu en ætli Sigrún klæði sig öðru-
vísi á þingi heldur en í heima fyrir?

„Vissulega klæði ég mig öðruvísi 
þar sem ég sit undir sjónvarps-
myndavélum allan daginn, 
það segir sig sjálft,“ segir Sig-
rún.

Litagleðin hefur ávallt verið við 
völd yfir sumarmánuðina; ljósir og 
glaðlegir litir koma sterkir inn og gefa 
okkur von um sólríka daga. Sigrún 
hefur lagt mikið upp úr því að klæð-
ast litríkum fötum og segist sjaldan 

klæðast svörtu.
„Ég legg alltaf mikið upp úr 

því að vera í fallegum litum, 
ég þarf liti annars verð ég 
svo litlaus. Ég er alls ekki ein 
af þessum íslensku svörtu 
týpum, hér áður fyrr átti ég 

varla svarta flík,“ segir Sigrún 
létt í bragði.

Flestar konur elska 
að ganga með fylgi-

hluti. Oft er sagt 
að „less is more“ 
þegar kemur að 
skarti og fylgi-
hlutum. Litríkir 
eyrnalokkar hafa 
heillað, en Sig-
rún hefur alla tíð 
verið einstaklega 

hrifin af fallegum 
eyrnalokkum.
„Maðurinn minn 

hefur verið duglegur 
við að gefa mér fal-
lega fylgihluti. Nú, 
svo ég ljóstri upp 
hérna einu, þá var 
ég alltaf með eyrna-
lokka hér áður fyrr. 
Maður var nú ekk-
ert sérstaklega efn-
aður á þeim tíma, 
svo þetta voru alls 
ekki eyrnalokkar 
af neinum klassa. 

Ég fékk á mig í opin-
berri umræðu, að ég væri 
nú alls ekki smart með 
þessa plasteyrnalokka. Ég 

verð nú að viðurkenna að 
það var alls ekki skemmti-
legt, svona getur maður 
verið viðkvæmur,“ segir 
Sigrún og brosir.

Leggur áherslu á að nýta fötin vel
Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, hefur, líkt og flestir hafa tekið eftir, vakið athygli fyrir lit-
ríkan og frjálsan fatastíl. Fréttablaðið heyrði í Sigrúnu og spurði hana út í stílinn og gleðina bak við klæðaburðinn.

Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra hefur vakið athygli fyrir litríkan klæðaburð.

Guðrún Jóna 
Stefánsdóttir
gudrunjona@frettabladid.is

Maðurinn Minn 
hefur verið dug-

Legur við að gefa Mér 
faLLega fyLgihLuti. nú, svo 
ég Ljóstri upp hérna einu, 
þá var ég aLLtaf Með eyrna-
Lokka hér áður fyrr. Maður 
var nú ekkert sérstakLega 

efnaður á þeiM tíMa, 
svo þetta voru 

aLLs ekki 
eyrnaLokkar 

af neinuM 
kLassa. 

Hattur Sigrúnar vakti athygli á ríkisstjórnarfundi fyrr í vikunni.
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Breski leiklistarskól-
inn Drama stuDio 

lonDon mun halDa inntöku-
próf í reykjavík laugar-
Daginn 21. maí. 

Ratchet and Clank
Ævintýraleikur
PS4

★★★★★

Hinir geysivinsælu Ratchet og 
Clank hafa snúið aftur. Þeir félagar 
þurfa að koma sólkerfinu aftur 
til bjargar í skemmtilegum ævin-
týraleik. Nýjasti leikurinn um þá 
var gefinn út á dögunum en um er 
að ræða endurgerð á hinum upp-
runalega Ratchet and Clank frá 
2002. Seinna í mánuðinum verður 
svo gefin út kvikmynd, sem byggir 

á sama söguþræði og leikurinn. 
Það er ekki oft sem eldri leikir eru 
endurgerðir á þennan hátt, en ekki 
bara uppfærðir og óhætt er að segja 
að það komi ágætlega út.

Ratchet er vélvirki sem dreymir 
um að ganga til liðs við varðmenn 
sólkerfisins og ferðast um geiminn. 
Clank er gallað stríðsvélmenni 
sem brotlendir á plánetu Ratchet. 
Saman þurfa þeir svo að koma 
heiminum til bjargar.

Í gegnum ferðalag þeirra félaga 
safna Rathcet og Clank byssum og 
græjum sem gera þeim betur kleift 
að berjast við óvini sína. Vopn 

leiksins er hægt að betrumbæta og 
þróa. Það er þó alltaf hægt að grípa 
til gamla og góða skiptilykilsins til 
að lumbra á vondu körlunum.

Leikurinn er mjög fjölskyldu-
vænn og býður upp á mjög fjöl-
breytta spilun. Allt frá því að fljúga 
geimskipi, leysa þrautir, berjast 
við óvini eða keppa á svifbretti. 
Hann lítur mjög vel út, talsetning 
er skemmtileg og samtöl karaktera 
eru full af bröndurum fyrir bæði 
börn og fullorðna.

Þá geta spilarar safnað ýmsum 
hlutum eins og sérstökum boltum 
úr gulli og spilum. Þannig er fólk 

hvatt til að snúa aftur til pláneta 
sem búið er að fara yfir til að leysa 
þrautir sem ekki var hægt að fara 
í gegnum áður. Allt í allt er um 
að ræða um 15 klukkustundir af 
spilun.

Nýi Ratchet and Clank leikurinn 
ætti ekki að valda gömlum aðdá-
endum vonbrigðum auk þess að 
afla fjölda nýrra. Leikurinn er eins 
og áður segir byggður á uppruna-
lega leiknum, en hann er gerður 
upp á nýtt frá grunni. Það kemur 
vel út og lífgar hressilega upp á einn 
af helstu tölvuleikjakarakterum 
síðasta áratugar.  Samúel Karl Ólason

ratchet og Clank betrumbættir

Ratchet og Clank mæta óvinum sínum á 
nokkrum plánetum. 
Mynd/InSoMnIaCGaMeS

Háskólinn á Akureyri 

Hlökkum til að sjá þig 
Í HÁSKÓLABÆNUM AKUREYRI

HeilbrigðisvísindasviðHug- og félagsvísindasvið Viðskipta- og raunvísindasvið

■ Hjúkrunarfræði
■ Iðjuþjálfunarfræði

■ Félagsvísindi
■ Fjölmiðlafræði
■ Nútímafræði
■ Sálfræði
■ Kennarafræði 
   ( leikskóla-, grunnskóla- 
   og íþróttakjörsvið NÝTT)
■ Lögfræði

■ Viðskiptafræði
■ Líftækni
■ Sjávarútvegsfræði

www.unak.is

Allt nám er einnig hægt að stunda í fjarnámi.
Mikið framboð af skiptinámi.

býður upp á einstaklingsmiðað og fjölbreytilegt nám 
í frábæru umhverfi.

Framhaldsnám

Framhaldsnám

Framhaldsnám
Heilbrigðisvísindi MS/Diplóma

Félagsvísindi MA
Lögfræði ML
Menntunarfræði MEd
Menntavísindi MA
Fjölmiðla- og boðskiptafræði MA/Diplóma
Heimskautaréttur LLM/MA/Diplóma

Auðlindafræði MS
Viðskiptafræði MS

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní

Breski leiklistarskólinn Drama 
Studio London mun halda inn-
tökupróf í Reykjavík laugardaginn 
21. maí. Meðal leikara sem hafa 
stundað nám við skólann eru þau 
Emily Watson, Adrian Lukis, Rune 
Temte og íslenski leikarinn Theo-
dór Júlíusson. Ekki er óalgengt að 
leiklistarskólar haldi inntökupróf í 
fleiri borgum en sinni heimaborg, 
en þetta er í fyrst sinn sem Drama 
Studio kemur til Íslands.

„Það var alveg dásamlegt að vera 
í þessum skóla, mjög fjölbreytt nám 
og frábærir kennarar. Ég kem til 
með að kynna starf skólans í upp-
hafi prufudagsins. Skólinn er til 
húsa í fallegu gömlu húsi í vestur-
hluta London og er þekktur fyrir 
hlýlegt og persónulegt andrúmsloft. 
Margir leiklistarskólar í London eru 
orðnir hluti af stærri háskólum, en 
Drama Studio London er eingöngu 
leiklistarskóli. Ýmsir „farandkenn-
arar“ tala um að skólinn búi enn yfir 
töfrandi andrúmslofti gömlu leik-
listarskólanna, þar sem nemendur 
og kennarar eru eins og ein stór 

fjölskylda. Æft er í öllum krókum 
og kimum þessa fallega húss,“ segir 
Margrét Kristín Sigurðardóttir 
en hún útskrifaðist úr skólanum í 
fyrrahaust.

Undirbúa þarf tvo mónólóga fyrir 
inntökuprófið, en nánari upplýs-
ingar um það er að finna á heima-
síðu skólans. Skólinn býður upp á 
þrjár námsbrautir, allt frá einu ári 
til þriggja ára BA-náms í leiklist.

„Prufurnar fara fram á Dansverk-
svæðinu Skúlagötu 30. Fólk sækir 
um í gegn um heimasíðu skólans og 
hvet ég alla áhugasama til að sækja 
um í inntökuprófið,“ segir Margrét.
gudrunjona@frettabladid.is

Dásamlegur  
leiklistarskóli

Margrét Kristín Sigurðardóttir, út-
skrifaðist úr skólanum haustið 2015.
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Lífið í  
vikunni
10.04.16- 
16.04.16

Ég hef verið 
að sanka 

þessu að mÉr í 14 -15 
ár, LíkLega frá árinu 
1998. í raun síðan Ég 

komst í stærðina 
mína sem Ég nota í 

dag.  
Sindri Páll Sigurðsson 

áhugamaður um 
strigaskó

náttsóL í tvenn úrsLit 
sömu heLgi
„Ég er bara enn þá að átta mig á því 
að við höfum unnið, það er ótrú- 
lega mikill heiður að vinna svona 
stóra keppni.“ – Elín Sif Halldórs-
dóttir, einn meðlimur Náttsólar, 
sigurvegara Söngkeppni framhald-
skólanna.

BLeikur paLLíettu-
kjóLL á mánudögum
„Þetta er orðin hálfgerð 
söfnunarárátta hjá mér, rétt eins 
og sumir safna frímerkjum 
eða plötum.“ – Saga Sigurðardóttir

Brjánsi er ekki perri
„Fólk hafði 
miklar skoð-
anir á 
Brjánsa 
og það er 
óhætt að 
segja að 
áreitið eftir 
frumsýningu 
hafi verið 
mikið, síminn stoppaði ekki og á 
tímabili þurfti ég að taka hann úr 
sambandi.“ – Stefán Sturla Sigur-
jónsson

Stelpur rokka! eru 5 ára og í 
tilefni þess erum við í sam-
starfi við samtökin Sól í 
Tógó að safna hljóðfærum 
fyrir rokkbúðir sem verða 

haldnar í Tógó í ágúst. Þessar rokk-
búðir eru á vegum tógóískra tónlist-
arkvenna og þær verða með svipuðu 
sniði og þær búðir sem hafa verið 
haldnar hér á landi,“ segir Ingibjörg 
Elsa Turchi, sjálfboðaliði hjá Stelpur 
rokka!, um þetta söfnunarverkefni 
sem samtökin eru að ráðst í. 

„Í Tógó er lítið framboð af raf-
magnshljóðfærum. Við óskum 
sérstaklega eftir trommusettum, 
rafmagnsgíturum og -bössum, raf-
magnshljómborðum, gítar- og 
bassa mögnurum og míkrófónum. 
Þau þurfa að auðvitað að vera not-
hæf. Við erum einnig í samstarfi við 
Tónastöðina með móttöku á hljóð-
færunum, þangað getur fólk komið 
með hljóðfærin.“

Samtökin Stelpur rokka! eru femín-
ískt sjálfboðaliðastarf sem leitast við 
að efla ungar stelpur í gegnum tón-
listarsköpun. Samtökin halda sumar-
búðir þar sem ungum stelpum er 
kennt á hljóðfæri, þær mynda hljóm-
sveitir, frægar tónlistarkonur mæta og 

fræða stelpurnar um tónlistarbrans-
ann og jafnréttismál eru rædd. Sam-
tökin vilja kollvarpa staðalímyndum 
kvenna sem koma fram í popptón-
list og annars staðar þar sem konur 
birtast ekki sem skapandi gerendur 
heldur sem kynferðisleg viðföng. 
Einnig hefur hlutfall kvenna verið 
heldur lágt á tónlistarhátíðum hér á 
landi og sem skráðra höfunda í STEFi, 
svo fátt eitt sé nefnt. Þennan halla vilja 
Stelpur rokka! rétta við og sömuleiðis 
stuðla að betra tónlistarlífi með því að 
virkja ungar stelpur í listsköpun. 

Samtökin héldu í fyrsta sinn 
rokksumarbúðir árið 2012 og hafa 
gert á hverju ári síðan þá. Búðirnar 
hafa verið haldnar á Akureyri, í 

Reykjavík og Reykjanesbæ og sam-
tökin hafa farið á ráðstefnur víða í 
Evrópu og Ameríku og átt í samstarfi 
við önnur svipuð samtök utan úr 
heimi, til dæmis Girls Rock Camp 
Alliance og hjálpað við stofnun 
rokkbúða í Póllandi. 

Sól í Tógó eru samtök Íslendinga 
sem hafa verið að leggja mannúðar-
starfi systur Victorine, eða Victó, í 
Aného og Gliji í Tógó lið, þá aðallega 
með stuðningi við uppbyggingu á 
munaðarleysingjaheimili sem Vic-
torine heldur úti þar í landi. 

Árið 2007 voru hjónin Alda Lóa 
Leifsdóttir og Gunnar Smári Egils-
son að ættleiða dóttur sína í Tógó 
og kynntust þessu mannúðarstarfi 
og lögðu því lítillega lið. Þegar þau 
svo sneru aftur til Íslands fóru þau 
að kynna starf Victó fyrir fólki og úr 
urðu samtökin Sól í Tógó. Allar götur 
síðan hafa þau stutt við uppbyggingu 
samfélagsins í Gliji og staðið þar fyrir 
byggingu á húsum fleiru og stefna á 
enn frekari umbætur í heilsugæslu, 
byggingu á skóla og leikskóla og 
bæta alls konar félagsstarf á svæðinu.

Söfnunin fer fram dagana 15. apríl 
til 7. maí í Tónastöðinni Skipholti 
50d. stefanthor@frettabladid.is

safna hljóðfærum 
fyrir rokkbúðir í tógó
Samtökin Stelpur rokka! í samvinnu við Sól í Tógó hafa hrint af 
stað söfnun á hljóðfærum fyrir opnun rokkbúða fyrir stelpur í Tógó í 
ágúst. Hægt verður að gefa hljóðfæri í Tónastöðininni Skipholti.

í tógó er Lítið 
framBoð af raf-

magnshLjóðfærum. við 
óskum sÉrstakLega eftir 
trommusettum, rafmagns-
gíturum og -Bössum, raf-
magnshLjómBorðum, 
gítar- og Bassamögnurum 
og míkrófónum.

Q U I C K R E F R E S H ™ Á K L Æ Ð I
Rennilás gerir það afar einfalt er að taka  
QuickRefresh áklæðið af dýnunni og þvo.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Háþróað
TEMPUR® efni

Precision™
Micro gormar

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

Við höfum endurskapað heilsudýnuna. Aftur.
Rennilásinn er líklega það eina sem við endurhönnuðum ekki.

NÝJA TEMPUR® Hybrid heilsudýnan
Með því að sameina háþróaða TEMPUR® efnið og 

hina vönduðu Precision™ micro gorma aðlagar 
nýja TEMPUR® Hybrid heilsudýnan sig fullkomlega að líkama þínum  

og bregst við hreyfingum þínum þannig að þú upplifir réttan  
stuðning og hámarksþægindi. 

Til enn frekari þægindaauka er dýnan klædd QuickRefresh™  
áklæði sem taka má af með rennilás og þvo.

T E M P U R ® H Y B R I D  H E I L S U DÝ N A N
Frumlegasta hönnun TEMPUR til þessa!

Ingibjörg Elsa Turchi frá Stelpur rokka! er ein af þeim sem stendur fyrir söfnuninni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Frumsýning í kvöld kl. 20 
Ærslafullur og andstyggilegur 

gleðileikur eftir Tyrfing tyrfingsson 

Nýtt íslenskt leikrit!

Mið 20/4 kl. 20
Fim 21/4 kl. 20
Fös 22/4 kl. 20

Tryggðu þér miða! 

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Lau 23/4 kl. 20
Sun 24/4 kl. 20
Mið 27/4 kl. 20

Fim 28/4 kl. 20
Lau 30/4 kl. 20
Fim 5/5 kl. 20

Fös 6/5 kl. 20
Lau 7/5 kl. 20
Fös 13/5 kl. 20

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

UPPSELT
örfá sæti

UPPSELT

UPPSELT 
UPPSELT
UPPSELT

örfá sæti
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Ef blaðið berst ekki 800 1177
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Pawels  
Bartoszek

Bakþankar

Byrjum á spurningu. Þig 
vantar flutningabíl. Þú vilt 
ekki borga fyrir hann. Í 

hvern hringirðu? Borgina? 112? 
Rauða krossinn? Nei, líklegast 
hringirðu í einhvern reddara eða 
einhvern sem þekkir einhvern 
reddara. Það er ekkert séríslenskt 
við það. Svona eru allir.

Félagsleg net skipta máli. Þau 
ráða meiru um heilsu fólks en heil-
brigðiskerfi og meiru um tekjur 
fólks en menntakerfi. Við notum 
okkur félagsleg net þegar okkur 
vantar vinnu og þegar við þurfum 
að flytja sófa. En þegar talið berst 
að innflytjendum finnst okkur 
það beinlínis markmið að veikja 
félagslegu netin þeirra. Fólk segir 
til dæmis: „Við viljum að innflytj-
endur dreifist um borgina. Við 
viljum ekki að þeir rotti sig saman 
á einum stað.“

Sumir halda að útlendingahverfi 
séu slæm. En margir þeirra sem 
skoðað hafa slík samfélög benda á 
að þau gegni mikilvægu hlutverki 
í móttöku nýs fólks inn í landið. 
Þessi hverfi gera fólki kleift að 
viðhalda félagslegum arfi þegar 
flutt er á milli landa. Nýir íbúar 
ganga að einhverju leyti inn í til-
búið tengslanet. Siggi getur reddað 
vörubíl. Magga rekur gistihús og 
getur ráðið ungling í vinnu. Gunni 
skuldar meðlag og þekkir inn-
fæddan lögmann.

Stundum gengur þetta ekki 
alveg svona vel. En uppskriftin 
að hrakförunum er þá alltaf sú 
sama: Of margir ungir gaurar sem 
eiga ekki kærustu og hafa ekkert 
að gera á daginn. Slíkt er meira 
vandamál í Evrópu en vestanhafs 
og því má læra af. Það er atvinnu-
leysi, fátækt og félagsleg einsleitni 
sem við þurfum að óttast fremur 
en það að fólk sem er nýkomið frá 
öðru landi vilji halda hópinn fyrst 
um sinn.

Ég vil 
Kínahverfi

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Bryan Ferry

16.05.16
Harpa, Eldborg
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