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Veður

Vestan- og norðvestankaldi í dag og 
víða súld eða dálítil slydda, en bjart-
viðri suðaustanlands. Hiti 6 til 13 stig, 
hlýjast á Suðausturlandi. 
sjá síðu 48

Fara með leikinn alla leið

Þessir grímuklæddu gestir Fanfest, hátíðar fyrir aðdáendur tölvuleikja CCP, voru mættir í Hörpu í gær. Mikill fjöldi spilara tölvuleikja fyrirtækisins, 
einna helst leiksins EVE Online, er kominn til landsins, en ný uppfærsla fyrir EVE-leikinn var kynnt á hátíðinni í gær. Fréttablaðið/anton brink

Siglt um  

Miðjarðar- og Eyjahaf 
Tilboðsverð ef bókað er fyrir 30. apríl.

VITA | SKÓGARHLÍÐ 12 | SÍMI 570 4444 | VITA.IS

Verð frá:

457.900 kr. 
Og 12.500 Vildarpunktar 
Á mann m.v. 2 í ytri klefa með svölum.  
Verð án Vildarpunkta: 467.900 kr.

SIGLING 
27. ágúst - 11.sept

samfélag  Tvö hundruð sjö
tíu og fimm Íslendingar hafa 
óskað eftir því við Google að fá 
að gleymast. Beiðnin felur í sér 
að leitarniðurstöður séu fjar
lægðar af vefnum án þess að upp
runalega vefsíðan sé fjarlægð. 
Google hefur orðið við beiðninni 
um að fjarlægja leitarniðurstöður 
um Íslendinga í 35,9 prósentum til
fella en það er marktækt minna en 
meðaltal Evrópu þar sem 42,9 pró
sent beiðna eru samþykktar.

Samtals hefur Google fjarlægt 
878 leitarniðurstöður um Íslend
inga. Opnað var fyrir þennan 
möguleika í Evrópu árið 2014 í 
kjölfar dóms Evrópudómstólsins í 
Lúxemborg þar sem Google var gert 
að fjarlægja leitarniðurstöður um 
spænskan mann en uppboð hafði 
farið fram á heimili hans fyrir síð
ustu aldamót.

Google býður ekki upp á þennan 
möguleika í Bandaríkjunum. „Þeir 
hjá Google eru dálítið viðkvæmir 
fyrir þessu fyrirbæri og ekkert mjög 
hrifnir. Þeir hafa verið að berjast 
við persónuverndaryfirvöld í Evr
ópu um að ganga eins skammt og 
þeir mögulega geta,“ segir Ragnar 
Tómas Árnason, lögmaður á Logos, 
sem hefur kynnt sér ítarlega réttinn 
til að gleymast.

Heimildinni til að fjarlægja efni 
úr leitarniðurstöðum á að beita 
af varfærni samkvæmt dómi Evr
ópudómstólsins. Að sögn Ragnars 
er til dæmis ekki inni í myndinni 
að þjóðhöfðingjar eða opinberar 
persónur fái fjarlægðar viðkvæmar 
fréttir af sér til að hagræða sögunni 
sér í hag. Sem dæmi um þetta má 
nefna að Google segir háttsettan 
embættismann í Ungverjalandi 

hafa óskað eftir því að Google fjar
lægði áratugagamlar fréttir af sak
fellingu hans. Ekki var orðið við 
beiðninni.

Google fjarlægði aftur á móti 
leitarniðurstöður fréttar um kenn
ara í Þýskalandi sem gerðist sekur 
um minniháttar glæp áratug áður. 
Markmiðið var að vernda nafn 
kennarans. „Hugmyndin er sú að 
þetta séu upplýsingar sem sam
kvæmt einhverju sanngjörnu mati 
hafa ekki lengur þýðingu fyrir við
komandi. Eru honum íþyngjandi 
eða fela það í sér að viðkomandi 
sætir einhverri útskúfun eða tak
mörkunum án þess að það teljist 
vera sanngjarnt,“ segir Ragnar.

Þolendur hrellikláms hafa til að 
mynda óskað eftir að láta fjarlægja 
leitarniðurstöður. 
snaeros@frettabladid.is

Fara varlega með 
réttinn til að gleymast
Hátt í þrjú hundruð Íslendingar hafa óskað eftir því að Google fjarlægi um þá 
leitarniðurstöður á aðeins tveimur árum. Beiðnum hefur fjölgað um 117 frá 
febrúar í fyrra. Stjórnmálamenn fá engan afslátt hjá Google.

leitarniðurstöður á Google færast ofar eftir því sem þær eru oftar opnaðar. Þar af 
leiðandi lenda neyðarlegustu atriðin oftast efst. nordicPhotos/aFP

Þeir hafa verið að 
berjast við persónu-

verndaryfirvöld í Evrópu um 
að ganga eins skammt og 
þeir mögulega 
geta.
Ragnar Tómas 
Árnason, hæsta-
réttarlögmaður

64,1%
af beiðnum Íslendinga hefur 
verið hafnað.

Bandaríkin Forvali í forsetakosning
um í Bandaríkjunum lýkur ekki fyrr 
en í júní, en fjölmiðlar eru nú þegar 
farnir að velta fyrir sér varaforseta
efnum flokkanna. Varaforsetaefnin 
verða kynnt á flokksþingi í júlí.

Talið er að forsetaslagurinn verði 
á milli Hillary Clinton og Donalds 
Trump. Hvorugu hefur þó tekist að 
heilla Bandaríkjamenn upp úr skón
um og því getur gott varaforsetaefni 
skipt sköpum.

Hagsmunahópar Bandaríkja
manna sem eiga ættir að rekja til 
Rómönsku Ameríku vilja að Clin 
ton velji varaforseta úr þeirra hópi. 
Nefndir eru Julian Castro, húsnæðis 
og þéttbýlisþróunarráðherra, og 
atvinnumálaráðherrann Tom Perez. 
Tengsl Clinton við fjármálaheiminn 
hafa sætt gagnrýni og því telja sér
fræðingar að hún gæti valið sér Sherr
od Brown, öldungadeildarþingmann 
frá Ohio, sem varaforsetaefni en 
hún hefur beitt sér gegn alþjóðavið
skiptasamningum. Öldungadeildar
þingmaðurinn Elizabeth Warren frá 
Massachusetts hefur einnig verið 
nefnd, þar sem hún hefur gagnrýnt 
bankakerfið í Bandaríkjunum harð
lega.

Hvað Trump varðar hafa verið 
nefndir öldungadeildarþingmenn
irnr Tim Kaine frá Virginíu og Cory 
Brooker frá New Jersey, sem tengist 
fjármálageiranum. Trump hefur nefnt 
að hann vilji varaforseta með reynslu 
í stjórnmálum, ólíkt honum, og hefur 
þar nefnt nokkra sem tóku þátt í for
valinu, svo sem Scott Walker, ríkis
stjóra Wisconsin, og öldungadeildar
þingmanninn Marco Rubio. – sg

Strax rýnt 
í næstu 
varaforseta

HeilBrigðismál Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, tók fyrstu 
skóflustunguna að nýju meðferðar
heimili SÁÁ á Vík á Kjalarnesi í gær.

Miðað er að því að framkvæmdum 
við nýja meðferðarheimilið verði 
lokið í janúar á næsta ári en það mun 
verða tæpir 3.000 fermetrar. Mun nýja 
húsið tengjast rúmlega 800 fermetra 
húsnæði sem fyrir er á meðferðarstöð 
SÁÁ á Vík. Á nýrri Vík verður hægt að 
hýsa 61 sjúkling í meðferð. – þea

Nýtt meðferðar- 
heimili byggt

Forsetinn tekur fyrstu skóflustunguna. 
Fréttablaðið/EGill aðalstEinsson

Elizabeth 
Warren, mögu-
legt varaforseta-
efni demókrata í 
bandaríkjunum.

2 3 .  a p r í l  2 0 1 6   l a u g a r d a g u r2 f r é t t i r   ∙   f r é t t a B l a ð i ð



6.495 kr

Rafmagnshekkklippur
520W, 46 cm blað, 
klippigeta 16 mm.
5083756 A
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Tilboð á 
grillum

AUTHOR BELLO 16”
16” reiðhjól með Tektro bremsum. 
Hjálpardekk fylgja.
3901304

AUTHOR TROPHY 26”
18 gíra Shimano skipting. V bremsur, 
þyngd 16,3 kg með fjöðrun
3901306

29.900kr

SUMARTILBOÐ SUMARTILBOÐ

GLEÐILEGT SUMAR

AUTHOR ENERGY 20”
Reiðhjól 20” með 6 gíra 
Shimano skipting. 
3901310/11

19.120 kr

FULLT VERÐ: 23.900

SUMARTILBOÐ / SUMARTILBOÐ

Gasgrill Outback
2ja brennar með hliðaborði. 
Grillflötur 50x36 cm með 
tvískiptum brennara
3000225

39.990 kr

Vagn fyrir 
Weber Q1200

15.900 kr

Gasgrill Q1200
Meðfærilegt gasgrill, frábært heima eða 
í ferðalagið. Grillflötur: 32x42 cm, ryðfrír 
brennari 2,64 kW/h. Vagn seldur sér
3000376

49.990 kr

FULLT VERÐ: 59.990

SUMARTILBOÐ / SUMARTILBOÐ

Broil King Royal 320
3 ryðfríir brennarar: 8,8 kW/h, 
grillgrind úr pottjárni. 
Grillflötur: 38x67 cm
3000604

Tilboð
á hjólum

33.900kr

SPRENGI
VERÐ
Gildir á meðan
birgðir endast

AUTHOR MATRIX 24“
18 gíra Shimano. Álgjarðir og 
Tektro bremsur 855AL
3901305/13

38.900kr36.900kr
43.900 37.900 34.90039.900

SUMARTILBOÐ SUMARTILBOÐ

999kr
2.490

Sýpris hæð ca. 100 cm

Jarðarberjaplöntur,
3 stk.

Túlipanar 10 stk. eða
sumarblómvöndur

1.199kr

1.790

Kryddjurtir í 

stórum pottum
33%
afsláttur

999kr999kr

20%
afsláttur

af ÖLLUM Fiskars 
hekk-og 

greinaklippum

3.196kr

3.995
Greinaklippur
Fiskars.
5084428

SUMARTILBOÐ



Tölur vikunnar 17.04.2016  –23.04.2016

nemenda í 
10. bekk finnst 
mikilvægt að 
líta vel út og 
vinna í keppni.

320  
laga- og reglu-
bálkar tengjast 
starfi Matvæla-

stofnunar.

77  
Íslendingar greindust  
með hettusótt í fyrra.

27% lægra 
verð frá því besta sem 
áður þekktist fékk ríkið 
með útboði á tölvum.

5,2 milljarðar er endurnýjun 
yfirborðs, rafmagns- og flugbrauta-
ljósakerfis í Keflavík talin kosta.

134 einstaklingar frá 24 löndum sóttu um 
vernd á Íslandi fyrstu þrjá mánuði ársins.

44%

ný störf urðu til árið 2015.
6.000  

Ólafur Ragnar Grímsson 
forseti Íslands
tilkynnti að hann ætlaði að bjóða 
sig fram til forsetaembættisins í 
sjötta sinn. Hann sagði þjóðina 
standa frammi fyrir miklum vanda 
vegna skorts á trausti. Atburðir síð-
ustu vikna hefðu haft mikil áhrif 
á ákvörðunina. Forsetinn benti 
á að þúsundir 
hefðu verið fyrir 
framan Alþingi 
og að forsætis-
ráðherrann 
hefði sagt af sér. 
Ólafur kvaðst 
ekki hafa hugleitt 
hvort hann myndi sitja í fjögur ár 
í embætti ef hann yrði endurkjör-
inn forseti.

Rannveig Grétarsdóttir 
framkvæmdastjóri Eldingar
baðst afsökunar á auglýsingu þar 
sem óskað var eftir tveimur sér-
fræðingum í ólaun-
uð sjálfboðastörf 
við rannsóknir 
á hegðun hvala. 
Í auglýsingunni 
v a r  s é r s t a k-
lega tekið fram 
að umsækjendur 
þyrftu að vera sterkbyggðir, tilbúnir 
til að þrífa salerni og jafnvel ælu. 
Vinna á bar og færa til þunga hluti. 
BHM gerði alvarlegar athugasemdir 
við auglýsinguna.

Óttar Guðmundsson 
geðlæknir og rithöfundur
sagði ofuráherslu vera á gildi áfalla 
í samfélaginu. Enginn mætti lengur 
lenda í neinu. Tilvistar-
vandi væri núna 
o r ð i n n  h l u t i 
af  geðlæknis-
fræðinni. Hins 
vegar gæti lifað 
algjörlega sléttri 
og felldri tilveru. 
Hann sagði upp-
lýsingaáreitið sem við búum við 
engum hollt. Það kveikti á kvíða og 
óöryggi.

Þrjú í fréttum 
Framboð, 
æluþrif og 
tilvistarvandi

þykir sérlega áhrifaríkt við sveppa-
sýkingu í leggöngum kvenna og 
við kláða og sviða á kynfærasvæði 
kvenna og karla. Einnig gott við 
sveppasýkingum á fótum og tám 
og við þrusku í munni.

30%
afsláttur

viðskipTi „Það er allavega augljóst að 
leiða Borgunarmálið til lykta,“ segir 
Helga Björk Eiríksdóttir, nýr formað-
ur bankaráðs Landsbankans. Helga 
er fyrsta konan sem gegnir starfinu. 
Hún segir að fylgja þurfi eftir hvort 
grundvöllur sé fyrir málsókn vegna 
sölu Landsbankans á tæplega þriðj-
ungshlut í Borgun. Þá hafi Lands-
bankinn óskað eftir úttekt Ríkis-
endurskoðunar á viðskiptunum. Auk 
þess hafi verið farið yfir verkferla 
Landsbankans vegna málsins. Nýtt 
bankaráð þurfi hins vegar tíma til að 
kynna sér málið áður en tímabært sé 
að ræða það nánar.

Fimm af sjö bankaráðsmönnum 
Landsbankans gáfu ekki kost á sér 
til áframhaldandi setu í ráðinu. Í yfir-
lýsingu sem þeir sendu frá sér þann 
16. mars kom fram að fimmmenn-
ingarnir töldu Bankasýslu ríkisins, 
sem fer með 98 prósenta eignarhlut 
ríkisins í Landsbankanum, hafa 
gengið of langt í afskiptum sínum af 
rekstri bankans.

„Mér fannst ekki tímabært að 
vera með neinar yfirlýsingar á þeim 
tímapunkti því að við höfðum til að 
mynda ekki fengið niðurstöðu frá 
FME og það var nægur frestur til að 
svara Bankasýslunni,“ segir Helga um 
hvers vegna hún ákvað að taka ekki 

þátt í yfirlýsingu bankaráðsmann-
anna. Bankaráðinu var gefinn frestur 
til síðustu mánaðamóta til að grípa til 
aðgerða vegna Borgunarmálsins. Þá 
taldi Fjármálaeftirlitið sölu Lands-
bankans á hlut í Borgun ekki hafa 
verið í samræmi við lög. – ih

Taldi yfirlýsinguna vera ótímabæra

Á aðalfundi Landsbankans í síðustu viku. Helga tekur við af Tryggva Pálssyni, sem 
gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórninni. fréTTabLaðið/anTon brink

FáskrúðsFjörður Kostnaður við 
uppbyggingu franska spítalans á 
Fáskrúðsfirði hefur farið langt fram 
úr upphaflegri áætlun og verkefnið 
stækkað á framkvæmdatímanum. 
Uppbygging franska spítalans var 
áætluð um 250 milljónir króna árið 
2010 og helmingur kostnaðarins 
kæmi frá Frakklandi. Nú er ljóst að 
kostnaður mun losa 1,2 milljarða 
króna og frönsk yfirvöld hafa ekki 
sett krónu í verkefnið.

Minjavernd ber ábyrgð á fram-
kvæmdinni og stýrir henni og hefur 
fengið fjölda verktaka til vinnu á 
Fáskrúðsfirði. Þorsteinn Bergsson, 
framkvæmdastjóri Minjaverndar, 
segir það hafa verið nokkra bjart-
sýni að helmingur kostnaðarins yrði 
greiddur af frönskum stjórnvöldum. 
„Það er nú aðeins svo að góðviljaður 
útgerðarmaður frá Frakklandi veitti 
okkur eitt þúsund evrur til uppbygg-
ingarinnar, það er allt og sumt. Hitt 
höfum við þurft að greiða sjálf. Það 
hefur verið svolítið bjartsýnt á sínum 
tíma að telja svo mikið fé koma að 
utan,“ segir Þorsteinn.

Í viðtalið við Fréttablaðið þann 
27. febrúar 2010 segir Þorsteinn 
að Frakkar hafi mikinn áhuga á 
verkinu og gengið sé út frá því að fá 
fjármagn þaðan. „Við sjáum áhuga 
í Frakklandi á að veita fjárstuðning 
til verksins sem gæti numið allt að 
helmingi af kostnaði. Gangi það 
eftir mun Minjavernd standa undir 
því sem út af stendur.“

Árið 2010 var heildarkostnaður 
áætlaður um 245 milljónir og áttu 
um 120 milljónir að vera greiddar 
af Minjavernd. Nú, sex árum síðar, 
hefur kostnaðurinn fjórfaldast. 
„Þegar allt verður talið mun verk-
efnið losa 1,2 milljarða króna,“ segir 
Þorsteinn. „Þá var hins vegar aðeins 
horft til gamla spítalans. Nú hefur 

verkefnið aftur á móti stækkað 
mikið og mörg hús verið gerð upp 
og því hefur kostnaðurinn vaxið 
sem því nemur.“

Minjavernd er í eigu ríkisins og 
Reykjavíkurborgar sem eiga 38,7 
prósenta hlut hvor, og sjálfseignar-
stofnunarinnar Minja. Hildur Sverr-
isdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins, segir eðlilegt að málefni 
Minjaverndar séu rædd oftar á 
vettvangi borgarinnar. „Félaginu er 
ekki ætlað að vera á framfæri hins 
opinbera, hvorki ríkis né borgar 
þó þau eigi hlut í því, og á nýjustu 
ársreikningum má sjá að eiginfjár-
staða félagsins er sterk. Þar sem 
félagið byggir á svo gömlum grunni 
er eflaust að finna ástæðu þess að 

félagið er í eigu hins opinbera en 
það væri eðlilegt að skoða að það 
yrði gert alveg sjálfstætt. Ef það er 
vilji til að borgin eigi í þessu félagi 

væri þó eðlilegt að það væri rætt 
oftar á vettvangi borgarinnar hvað 
þar fer fram,“ segir Hildur. 
sveinn@frettabladid.is

franski spítalinn er að sönnu orðinn bæjarprýði á fáskrúðsfirði. fréTTabLaðið/GVa

Uppbygging Franska spítalans 
kostar yfir 1,2 milljarða króna
Upphafleg áætlun Minjaverndar um uppbyggingu franska spítalans á Fáskrúðsfirði hljóðaði upp á 245 
milljónir króna og gert var ráð fyrir að helmingur fjárins kæmi að utan. Verkefnið hefur blásið út og ekkert 
fé komið frá Frakklandi. Bjartsýni að halda að Frakkar greiddu helminginn, segir formaður Minjaverndar.

Góðviljaður út-
gerðarmaður frá 

Frakklandi veitti okkur eitt 
þúsund evrur til uppbygg-
ingarinnar, það er allt og 
sumt.
Þorsteinn Bergsson, 
framkvæmdastjóri 
Minjaverndar

Ef það er vilji til að 
borgin eigi í þessu 

félagi væri þó eðlilegt að það 
væri rætt oftar á vettvangi 
borgarinnar hvað þar fer 
fram.
Hildur Sverrisdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins í 
Reykjavík
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www.kia.com

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

 Ný kynslóð Kia Sportage bíður þín í Öskju. Komdu og reynsluaktu.

 Kia Sportage brunar fram úr öllum væntingum
Ný kynslóð Kia Sportage setur ný viðmið í hönnun, þægindum og öryggi. Búðu
þig undir að venjast athyglinni, því Kia Sportage stenst ekki bara væntingar þínar 
— hann brunar fram úr þeim. Fyrsta flokks tæknibúnaður og einstök gæði gera 
hverja ferð ógleymanlega. Þú verður að prófa til að sannfærast.

 Þú venst 
athyglinni

2WD 1,7 dísil, beinskiptur — 4.790.777 kr. 
4WD 2,0 dísil, beinskiptur — 5.790.777 kr.
4WD 2,0 dísil, sjálfskiptur — 6.290.777 kr.

Nýr Kia Sportage á verði frá:

Kia er áreiðanlegasti bílaframleiðandinn
skv. þýska fagtímaritinu Auto Bild.



Ónýtt hús í Ekvador

Enn einn eftirskjálfti, 6,0 að stærð, skók Ekvador í gær, en þar reið yfir skjálfti upp á 7,8 hinn 16. þessa 
mánaðar. Hér sést fólk fyrir utan stórskemmda byggingu í gær, en síðustu tölur stjórnvalda benda til þess að 
tæplega sex hundruð manns hafi farist í skjálftunum og 8.340 séu slasaðir. Fréttablaðið/EPa

Ergo veitir  
umhverfisstyrk

sími 440 4400  >  www.ergo.is

Umhverfissjóður Ergo auglýsir eftir 
umsóknum um umhverfisstyrk 

Sjóðurinn úthlutar umhverfisstyrk að fjárhæð 
500.000 kr. að jafnaði einu sinni til tvisvar á 
ári til frumkvöðlaverkefna en markmið sjóðsins 
er að hvetja til nýsköpunar og þróunar á sviði 
umferðar- og umhverfismála. 

Sendu inn þína hugmynd

Einstaklingar og fyrirtæki geta sótt um 
styrkinn. Viðskiptaáætlun þarf að fylgja 
umsókninni ásamt skýringu á því hvernig  
nýta eigi styrkinn.

Frestur til að senda inn umsóknir er til  20. maí. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Kynntu þér málið nánar á ergo.is

Menntun „Það er ekki búið að segja 
upp starfsfólki enn,“ segir Karl Gauti 
Hjaltason, skólastjóri Lögreglu-
skólans. Fyrir liggur að lögreglunám 
verður fært á háskólastig og í frum-
varpsdrögum að breytingu á lög-
reglulögum kemur fram að Lögreglu-
skólinn verður lagður niður þann 
30.  september á þessu ári. Frumvarp-
ið átti að kynna á þingi ekki síðar en 
15.  mars en er ekki komið fram enn.

„Ef frumvarpið verður ekki að 
lögum þá lifum við aðeins lengur. En 
við fáum engin svör um það hvenær 
eða hvort verður af þessu. Það hefur 
verið áhyggjuefni okkar í vetur,“ segir 
Karl en níu starfsmenn starfa við 
skólann. Þeim verður öllum sagt upp 
þegar að því kemur að leggja skólann 
niður. Námið verður fært á háskóla-
stig. Karl Gauti segist fá svör geta veitt 
áhugasömu fólki sem vill leggja stund 
á nám í lögreglufræðum. „Við höfum 
fengið mikið af fyrirspurnum. Ég gef 

þau svör að frumvarpið sé í innan-
ríkisráðuneytinu og eigi eftir að fara 
fyrir þing. Það eru einu svörin sem ég 
get veitt í bili að minnsta kosti,“ segir 
hann.   

Með breytingu á lögreglulögum 
verður lögreglunám fært á háskóla-
stig eins og það er á hinum Norður-
löndunum. Karl Gauti hefur ásamt 
starfsliði sínu fengið kynningu á 
frumvarpinu. „Já, við höfum fengið 
kynningu á því og þá var gert ráð fyrir 
því að námið hæfist í haust á háskóla-
stigi en til þess að svo verði þarf auð-
vitað að afgreiða frumvarpið með 
breytingum á þingi.“

Ekki hefur verið gengið frá 
samningi við háskóla um að taka 
við kennslu í lögreglufræðum til 
B.Sc. náms. Námið verður þriggja 
ára nám á háskólastigi og skólinn 
sjálfstæð eining en menntuninni 
útvistað til menntakerfis að stórum 
hluta. Stefnt er á að Lögregluskólinn 
verði fræðslu- og rannsóknarsetur 
lögreglu og muni sjá um þróun og 
uppbyggingu grunnmenntunar 
lögreglu með þjónustusamningum 
svo og að sjá um framhaldsnám fyrir 
lögregluna.

Starfshópur skipaður af innanríkis-
ráðuneyti leggur til að samið verði við 
Háskólann á Akureyri og Keili og enn-
fremur að grunnmenntun lögreglu-
manns, tveggja ára bóklegu námi og 
eins árs starfsnámi, ljúki með bakka-
lárgráðu og að hugað verði að frekari 
menntun í kjölfar bakkalárgráðu sem 
lyki með meistaragráðu.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Óvissa um framhald 
lögreglunáms í haust
Nýtt frumvarp um nám á háskólastigi er ókomið inn á vorþing Alþingis. 

Við fáum engin svör 
um það hvenær eða 

hvort verður af þessu.

Karl Gauti Hjaltason,  
skólastjóri Lögregluskólans
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Landssamtök lífeyrissjóða  •  Guðrúnartúni 1  •  105 Reykjavík  •  Sími: 563 6450  •  ll.is

KENNARASAMBAND ÍSLANDS 
Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið

Málþing aðila vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðanna

Áskoranir fyrir vinnumarkaðinn 
vegna hækkandi lífaldurs

Þriðjudaginn 26. apríl 2016 kl. 13.00-16.00 á Grand Hótel

Aukin hagsæld og framfarir í læknavísindum hafa síðustu áratugi stöðugt aukið 
lífslíkur okkar. Frá því samið var um stofnun almennu lífeyrissjóðanna árið 1969 hefur 
meðalævi íslenskra karla lengst úr tæpum 72 árum í tæpt 81 ár og kvenna úr 77,5 í tæp 84 
ár. Sextug kona gat árið 1970 vænst þess að lifa í 21,7 ár til viðbótar og vera á lífeyri í 14,7 ár 
m.v. 67 ára eftirlaunaaldur. Í dag getur sextug kona vænst þess að lifa í rúm 25 ár og vera 
rúm 18 ár á lífeyri. Þessi jákvæða þróun hefur umtalsverð áhrif á samfélagið og er nú víða 
horft til hækkunar á almennum eftirlaunaaldri. Slík breyting dugar ekki ein og sér þar sem 
þessari þróun fylgja �ölmargar áskoranir fyrir lífeyris- og velferðarkerfið og ekki síður fyrir 
atvinnulífið. Í því felst m.a. að auka verður möguleika eldra fólks til lengri og virkari 
þátttöku á vinnumarkaði með góðum vinnuaðstæðum og heilsueflingu, sí- og endur- 
menntunartækifærum sem viðhalda og auka þekkingu og auknum sveigjanleika í 
starfslokum og töku lífeyris.

Dagskrá:

13:00-13:10 Setning

 Þorbjörn Guðmundsson, formaður stjórnar LL

13:10-13:55  Longer Lives - Better Brains  

 Henning Kirk MD, Dr.Med.Sci.

Hverjar eru afleiðingar hækkandi lífaldurs á stefnumörkun varðandi atvinnuþátttöku eldra 
fólks, eftirlaunaaldur og lífeyri? Heldur hæfni heilans í við lengri lífaldur? Í erindinu verður 
leitast við að svara þessum spurningum ásamt því hvort vilji sé til þess á vinnumarkaði að nýta 
þekkingu og hæfni eldra fólks.

13:55-14:25 Staða eldra fólks á vinnumarkaði og þróunin næstu áratugina

 Stefán Ólafsson, prófessor við HÍ

14:25-14:40 Kaffi

14:40-14:55  Reynslan af ráðningum eldri starfsmanna

 Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, hópstjóri ráðninga hjá Capacent

14:55-15:10 Kynning á hugmyndum um breytingar á lífeyrisaldri á næstu   
 áratugum og auknum möguleikum til sveigjanlegri starfsloka   

 Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða 

15:10-16:00 Pallborðsumræður með aðilum vinnumarkaðarins 
 Nýjar áskoranir á vinnumarkaði – Hvernig tekst     
 vinnumarkaðurinn á við breytingarnar framundan? 

Fulltrúar frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, Bandalagi starfsmanna ríkis og 
bæja, �ármála- og efnahagsráðuneytinu, Kennarasambandi Íslands, Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga og Samtökum atvinnulífsins taka þátt í umræðum.

Stjórnandi: Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans   

Tilkynning um þátttöku berist Landssamtökum lífeyrissjóða á tölvupóstfangið radstefna@ll.is

Ferðaþjónusta Fyrirtækið Jökla
vagnar, sem starfrækti matarvagn í 
Skaftafelli síðasta sumar, mun halda 
rekstri sínum áfram í sumar. Vagninn 
er undir merkjum Glacier Goodies 
og er þar leitast við að nota hráefni af 
nærsvæðinu til þess að tryggja sjálf
bærni og ferskleika rétta. Stefán Þór 
Arnarson yfirkokkur segir stefnuna 
vera að gera það sem þau eru að gera 
eins vel og hægt er. „Núna stendur 
yfir undirbúningur fyrir sumarið. 
Við erum að setja saman matseðil 
og hann verður með svipuðu sniði 
og í fyrra,“ segir Stefán.

Vagninn verður í Skaftafelli frá 
og með miðjum maí fram í septem
ber. Viðbrögðin síðasta sumar segir 
Stefán hafa verið mjög góð. Meiri
hluta gesta þeirra segir hann hafa 
verið erlenda ferðamenn en að einn
ig hafi margir Íslendingar komið við 
hjá þeim. Stefán segist hissa á því hve 
margir Íslendingar hafi í raun komið 
og að margir hafi sérstaklega gert sér 
ferð til þeirra. „Við fengum gesti sem 
voru kannski búnir að keyra hérna 
fram hjá en aldrei komið við, sem 
komu sérstaklega til að borða hjá 
okkur.“

Skaftafell er hluti af Vatnajökuls
þjóðgarði og trekkir að talsvert 
mikið af ferðamönnum. Komum 
þangað hefur fjölgað mikið síðustu 
ár og má til dæmis nefna að í mars 
í fyrra komu um 14 þúsund manns 
í Skaftafell en í mars í ár komu um 
24 þúsund manns, segir Elvar Ing
þórsson, landvörður í Skaftafelli. 
Elvar segir að alls hafi komið um 400 
þúsund manns í Skaftafell í fyrra, en 
af þeim fjölda komu tæp 300 þúsund 
á aðeins fjórum mánuðum, frá maí 

og fram í ágúst. Elvar segist gera ráð 
fyrir því að komum ferðamanna 
fjölgi enn þetta árið.

Spurður út í hvort fjölgun ferða
manna muni hafa áhrif á þjónustuna 
segist Stefán ekki geta sagt til um 
það. „Við reynum að bjóðum upp á 
ákveðna upplifunarferðaþjónustu, 
að vera með rétti úr ríki Vatnajökuls, 
persónulega þjónustu og heiðar
legan mat. Við viljum að eiginlegt 
bragð hráefnisins njóti sín sem best 
og við viljum að gestir bæði komi og 
fari glaðir.“

Glacier Goodies er starfrækt af 
Stefáni og konu hans, auk frænda 
hans. Stefán er lærður matreiðslu
meistari og á langan feril að baki í 
veitinga og hótelgeiranum og hefur 
unnið á mörgum af bestu hótelum 
og veitingastöðum landsins. Sér til 
halds og trausts hefur Stefán aðstoð
arkokk og vin sinn, Alexander Alvin, 
en þeir hafa lengi fylgst að í veitinga
bransanum. stefania@frettabladid.is

Matarvagninn 
verður aftur  
í Skaftafelli
Fyrirtækið Jöklavagnar verður áfram með matar-
vagn í Skaftafelli í sumar. „Núna stendur yfir undir-
búningur fyrir sumarið,“ segir Stefán Þór Arnarson, 
yfirkokkur og eigandi. Opnað verður um miðjan maí.

Glacier Goodies segjast bjóða upp á persónulega þjónustu. Mynd/EMil rEynir

LögregLa Lögreglan á höfuðborgar
svæðinu varar við fíkniefninu LSD. 
Undanfarið hefur hún greint neyslu 
þess hjá hópi ungs fólks sem er ann
ars ekki neytendur fíkniefna. 

„Þetta hefur vakið undrun okkar, 
umrætt fólk hefur verið illvið
ránalegt, haldið miklum ranghug
myndum um sig og eða umhverfi 
sitt, með gríðarlega hátt sársauka
þol og verulega hættulegt umhverfi 
sínu en þó fyrst og fremst sjálfu sér,“ 
segir í tilkynningu frá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu  sem greinir 
enn fremur frá því að  svo virðist 
sem þetta unga fólk telji fíkniefnið 
hættulaust.

Lögreglan ítrekar að efnið LSD 
sé stórhættulegt. „Þetta eina skipti 
getur valdið miklum skaða og ljóst 
er að fólk undir áhrifum þess er 
ekki meðvitað um eigin hegðun og 
gjörðir meðan áhrifin vara. Það að 
lenda í fangaklefa yfir nótt líkt og 
einhverjir hafa lent í væri langt í frá 
það versta sem gæti komið fyrir,“ 
segir í tilkynningu lögreglu. 

LSD hefur ofskynjunaráhrif sem 
geta leitt til mikils ótta, ofsókn
aræðis og annarra andlegra ein
kenna sem setja neytendur í tals
verða hættu. Í verstu tilfellunum 
getur slíkt ástand varað í nokkra 
daga. – kbg

Lögreglan varar við LSD

Stefán Þór Arnarson, yfirkokkur Glacier 
Goodies, segir viðbrögð við vagninum 
hafa verið mjög góð. Mynd/EMil rEynir
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HAUKAR – ÍBV Lau. 23. apríl kl. 16.00
1. umferð  Schenker-höllin

VALUR – AFTURELDING Lau. 23. apríl kl. 18.00
1. umferð  Valshöllin

ÍBV – HAUKAR Mán. 25. apríl kl. 18.30
2. umferð  Vestmannaeyjar

AFTURELDING – VALUR Mán. 25. apríl kl. 19.30
2. umferð  N1-höllin

4 LIÐA ÚRSLIT KARLA

#olisdeildin

Stjórnmál Oddvitar ríkisstjórnar-
flokkanna og oddvitar stjórnar-
andstöðunnar funduðu í gær um 
málaskrá ríkisstjórnarinnar. Á 
fundinum kom fram að stefnt yrði 
að kosningum í októberlok.

Sigurður Ingi Jóhannsson forsæt-
isráðherra fór yfir málaskrá ríkis-
stjórnarinnar á fundinum en þar er 
að finna þau mál sem ríkisstjórnin 
leggur upp með að takist að ljúka 
áður en gengið verði til kosninga. 

Um tuttugu mál eru á lista ríkis-
stjórnarinnar.

Árni Páll Árnason, sem sat fundinn 

fyrir hönd Samfylkingarinnar, sagði í 
samtali við fréttastofu að meðal þess 
sem hefði verið rætt væru húsnæðis-
málin. „Þarna eru náttúrulega þjóð-
þrifamál sem það hefur aldrei staðið 
á okkur að afgreiða, eins og hús-
næðismálin þar sem ágreiningurinn 
hefur fyrst og fremst verið á milli 
stjórnarflokkanna,“ segir Árni Páll. 

„Svo eru þarna einstaka mál sem 
eru ekki komin fram þannig að við 
vitum ekki hvað í þeim er.“ Hann 
sagði að sjálfur hefði hann kosið að 
kosningar færu frekar fram í vor en 
í haust. – sg

Boða kosningar í október
Oddvitar stjórnmálaflokkanna funduðu í stjórnarráðinu í gær. Mynd/Stöð 2

jemen Ekkert samkomulag náðist 
um dagskrá friðarviðræðna stríðandi 
fylkinga í Jemen á fundi í gær. Sam-
kvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa 
alls um 6.500 fallið í borgarastyrj-
öldinni í landinu, þar af um 3.000 
óbreyttir borgarar.

Borgarastyrjöldin hefur staðið yfir 
frá því í mars árið 2015 en Hútar, 
hliðhollir fyrrverandi forseta Ali 
Abdullah Saleh, leitast við að steypa 
ríkisstjórn Abd Rabbuh Mansur 
Hadi af stóli. Þá hafa hryðjuverka-

samtökin Al-Kaída og Íslamska ríkið 
einnig ráðist á fylkingarnar tvær.

Friðarviðræðurnar fara nú fram í 
Kúveit og eru þær fyrstu beinu við-
ræður Húta og stuðningsmanna 
Hadi. Reuters greinir frá því að sam-
komulag um dagskrá hafi ekki náðst 
vegna ágreinings um forgangsatriði. 
Hútar vilja að ný ríkisstjórn sé mynd-
uð áður en þeir leggi niður vopn sín 
en menn Hadi vilja að Hútar leggi 
niður vopn áður en rætt verði um 
nýja ríkisstjórn. – þea

Hús hafa hrunið og þúsundir fallið í 
Jemen. nOrdicpHOtOS/AFp

Erfið byrjun friðarviðræðna

norðurlönd Ósk Norðurlandaráðs 
um stofnun norræns samstarfsnets 
fyrir fullorðna einstaklinga sem glíma 
við síðbúnar afleiðingar kynferðis-
ofbeldis hefur hlotið hljómgrunn.

„Heilbrigðisyfirvöld huga ekki 
nógu vel að einstaklingum sem glíma 
við síðbúnar afleiðingar kynferðisof-
beldis. Þetta eru nú einu sinni fimm 
til tíu prósent allra Norðurlandabúa,“ 
segir Bente Stein Mathisen, þing-
maður norska Hægriflokksins og 
formaður norrænu velferðarnefndar-
innar. En kynferðisofbeldi í barnæsku 
hefur oft og tíðum alvarlegar og marg-
víslegar afleiðingar á fullorðinsárum.

Stein Mathisen sagðist jafnframt 
ánægð með að heilbrigðis- og félags-
málaráðherrarnir ætluðu að ræða við 
einstaklinga úr hópi sjálfboðaliða 
sem og opinbera og einkageiranum 
um að koma á fót norrænu samstarfs-
neti.

Einnig sagði hún samhæfðra 

aðgerða þörf. „Það vantar samhæfðar 
aðgerðir á þessu sviði, bæði lands-
bundnar og alþjóðlegar. Myndun 
samstarfsnets hefur norrænt nota-
gildi og skilar samlegðaráhrifum milli 
rannsókna, frumkvöðlastarfs, opin-
bera geirans og frjálsra félagasamtaka 
sem gagnast löndunum. Við höfum 
mörg dæmi um góðan árangur, en 
það vantar vettvang til að geta skipst 
á reynslu.“

Auk tilmæla um samstarfsnet 
með áherslu á fullorðna sem glíma 
við síðbúnar afleiðingar kynferðis-
legs ofbeldis beinir Norðurlandaráð 
einnig tilmælum til Norrænu ráð-
herranefndarinnar um að hún þrói 
menntunaráætlanir sem sniðnar 
eru að  ólíkum starfsstéttum sem 
vinna með börn og ungmenni sem 
orðið hafa fyrir slíku ofbeldi og einn-
ig fullorðna sem glíma við síðbúnar 
afleiðingar þess. Eins að rannsóknir 
norrænna stofnana verði efldar til 

að tryggja að pólitískar ákvarðanir 
byggi á þekkingu á öllum sviðum 
meðferðar. Að tekin verði saman 
skýrsla um Grønlandsmodellen – 
Rejseholdet þar sem greint verður 
frá aðdraganda verkefnisins og 
starfsaðferðum og aðgerðum lýst og 
að Norræna ráðherranefndin bæti 
vandanum vegna ofbeldis gagnvart 
börnum og fullorðnum við verksvið 
Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar 
og við gerð áætlunar á heilbrigðis- og 
félagsmálasviði á Norðurlöndum.
gydaloa@frettabladid.is

Vilja aðstoða þolendur 
kynferðisofbeldis
Norðurlandaráð hefur fengið stuðning Hægriflokksins við hugmynd um stofn-
un norræns samstarfsnets fyrir fólk sem glímir við síðbúnar afleiðingar kyn-
ferðisofbeldis. Tilmælum beint til norrænu ráðherranefndarinnar um aðgerðir.

Bente Stein Mathisen, þingmaður norska Hægriflokksins og formaður norrænu velferðarnefndarinnar. Mynd/MAgnuS FröderBerg

Heilbrigðisyfirvöld 
huga ekki nógu vel 

að einstaklingum sem glíma 
við síðbúnar afleiðingar 
kynferðisofbeldis.

Bente Stein Mathisen, þingmaður 
norska Hægriflokksins
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Nissan NV200 kemur sterkur inn sem spennandi lausn fyrir þá sem þurfa sendi- eða fólksflutningabíl í millistærðarflokki. 
Nýju NV200 sendibílarnir taka tvö EURO bretti og eru því hentug stærð fyrir mörg fyrirtæki. Í fólksflutningaútfærslum er 
hægt að velja 5 sæta útgáfu með gluggum og farangursrými aftast eða 7 sæta útgáfu með gluggum.

Nissan NV200 bílarnir eru með ríkulegan staðalbúnað með upphituð framsæti og stýri,** tímarofa á miðstöð sem hitar 
bílinn upp fyrir morgunakstur,** bakkmyndavél, USB og AUX tengi og handfrjálsan símabúnað svo eitthvað sé nefnt.

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

FÓLK EÐA FARMUR? 
RAFMAGN EÐA DÍSIL?

RAFBÍLL
24kWh RAFHLAÐA - 170 KM DRÆGNI**

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

NISSAN e-NV200, 5 SÆTA. 4.990.000 KR. 

NISSAN e-NV200, SENDIBÍLL. 4.790.000 KR. 

NISSAN e-NV200, 7 SÆTA. 5.190.000 KR. 

DÍSILBÍLL
1,5 L DÍSILVÉL, EYÐSLA 4,9 L/100 KM*
5 ÁRA ÁBYRGÐ/160.000 KM

NISSAN NV200, 5 SÆTA. 3.990.000 KR. 

NISSAN NV200, SENDIBÍLL. 3.490.000 KR. 

NISSAN NV200, 7 SÆTA. 4.190.000 KR. 
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Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki 
úr Máltæknisjóði.
Hlutverk sjóðsins er að efla notkun íslenskrar tungu 
í samskiptatækni, til hagsbóta fyrir fyrirtæki, stofnanir
og almenning.
Umsóknarfrestur er til 1. júní 2016, kl. 16:00.
Upplýsingar og umsóknargögn er að finna á www.rannis.is
Umsóknum skal skilað á rafrænu formi.
Nánari upplýsingar veitir 
Sigurður Óli Sigurðsson í síma 515 5850 
eða á sigurdur.sigurdsson@rannis.is

Máltæknisjóður
Umsóknarfrestur til 1. júní

Stjórnandi: Felix Bergsson, leikari

ÁVARP
Ragnheiður Elín Árnadóttir, atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra

SAGA OG FRAMTÍÐ SAMTAKA UM SÖGUFERÐAÞJÓNUSTU 
Rögnvaldur Guðmundsson, fomaður SSF

SÖGUFERÐAÞJÓNUSTA Á MIKIÐ INNI
Helga Árnadóttir framkvæmdastjóri SAF

SÖGUFERÐAÞJÓNUSTA OG MARKAÐSSETNING ÍSLANDS ERLENDIS
Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður hjá Íslandsstofu
  
HOLA ÍSLENSKRA FRÆÐA ER ALLTOF LÍTIL 
Um vannýtta möguleika til miðlunar á menningararfi. Andri Snær Magnason, rithöfundur

Kaffihlé  
 
HLUTVERK SÖGU OG MENNINGARARFS Í ICELAND ACADEMY
Sigríður Margét Guðmundsdóttir, Landnámssetrinu í Borgarnesi
 
NOTKUN OG MISNOTKUN SÖGUNNAR
Guðni Th. Jóhannesson, sagnfræðingur

PALLBORÐSUMRÆÐUR, FRAMSÖGUMENN

SÖGULEG SAMANTEKT
Skúli Björn Gunnarsson, Skriðuklaustri

SAMTÖK UM SÖGUFERÐAÞJÓNUSTU 10 ÁRA
AFMÆLISMÁLÞING Í NORRÆNA HÚSINU, 29. APRÍL KL. 13-16.15

Fundurinn er ókeypis og öllum opinn  
en vinsamlegast skráið ykkur á islandsstofa@islandsstofa.is

StjórnSýSla „Núverandi ástand í 
kirkjugörðum er algjörlega óviðun-
andi vegna niðurskurðar. Kirkju-
garðarnir þyrftu að hækka eininga-
verð um fjörutíu prósent til að vera 
á línu við núverandi gjaldlíkan frá 
2005.“ Þetta segir Þórsteinn Ragn-
arsson, formaður stjórnar Kirkju-
garðasambands Íslands. 

Vonir standa til að framlög 
ríkisins verði aukin eftir fund milli 
stjórnar Kirkjugarðasambands 
Íslands og stjórnvalda þann 2. maí. 
Árlega er losaður milljarður til 
rekstrar kirkjugarða landsins. 

„Frá 2009 til yfirstandandi árs 
hefur framlag ríkisins verið skert 
miðað við núverandi gjaldlíkan. Við 
tókum að okkur skerðingar í efna-
hagshruninu, en skerðingarnar hafa 
verið meiri en áformað var,“ segir 
Þórsteinn. „Kirkjugarðar hafa ekki 
lengur rekstrarfé til að greiða fyrir 
grafartöku og umhirðu.“

Þessu til viðbótar hefur þóknun 
til presta fyrir útfarir hækkað und-
anfarin tvö ár um sjötíu prósent. 
Umframkostnaður vegna þessara 
hækkana nema á árunum 2014 til 
2016 að lágmarki um sextíu millj-
ónum króna.

Kirkjugarðar Reykjavíkurpró-

fastsdæma (KGRP), sem þjóna rúm-
lega fimmtíu prósentum af þjóð-
inni, hafa verið reknir með halla 
fjögur af síðustu fimm rekstrarárum. 
Niðurstaða rekstrarreiknings 2015 
sýnir að gjöld KGRP eru um 30 millj-
ónir króna umfram tekjur. Niður-
staðan á landsbyggðinni er ekki 
betri að sögn Þórsteins.

Þórsteinn segir að síðustu tvö 
ár hafi áheyrn ríkisyfirvalda ekki 
náðst um þessi mál. Nú sé áætlaður 
fundur þann 2. maí og þar verður 
óskað eftir að samkomulagið frá 
2005 verði endurnýjað og eininga-
verðið uppfært til verðlags 2017.

Óskað var eftir viðbrögðum frá 
innanríkisráðherra en þau svör 
fengust að ráðherra gæti ekki tjáð 
sig um málið á meðan nefnd væri að 
störfum við að skoða þessi fjárhags-
legu samskipti. saeunn@frettabladid.is

Segir brýna 
þörf á hækkun 
framlaga til 
kirkjugarða
Stjórnarformaður Kirkjugarðasambandsins segir 
niðurskurð hjá hinu opinbera hafa komið harðar 
niður á görðunum en áætlað hafi verið. Vonir standa 
til að framlög verði aukin eftir fund Kirkjugarða
sambandsins og stjórnvalda í byrjun maí.

Þórsteinn Ragnarsson, formaður stjórnar Kirkjugarðasambands Íslands, segir að frá árinu 2009 hafi framlag ríkisins til kirkju-
garðanna verið skert meira en áætlað var. FRéttablaðið/PjetuR

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.

Kirkjugarðar hafa 
ekki lengur rekstr-

arfé til að greiða fyrir grafar-
töku og umhirðu.

Þórsteinn Ragnarsson, stjórnarformaður 
Kirkjugarðasambands Íslands
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norðurlöndin

1

2
3

Þjóðarátak gegn  
einsemd

1dAnMörK Þjóðarátak gegn ein-
semd stendur nú yfir í Danmörku 

en samkvæmt hópi sem stendur að 
átakinu hafa yfir 200 þúsund manns 
greint frá því að þeir séu oft ein-
mana. Fjöldi manns hefur tilkynnt 
um þátttöku í átakinu gegn einsemd. 
Stefnt verður að fjölmennum sam-
komum í næstu viku víða um landið. 
Gert er ráð fyrir sameiginlegum 
máltíðum auk annarra viðburða til 
að fólk geti kynnst, spjallað saman og 
notið samveru við aðra.

Tekjuafgangur í 
 konungshöllinni

2norEGur Tekjuafgangur í 
norsku konungshöllinni nam 

20 milljónum norskra króna í fyrra, 
einkum vegna þess að fjárveiting 
sem var heimiluð til sérstakra 
öryggisráðstafana eftir fjöldamorðin 
í Útey í júlí 2011 hefur ekki verið 
nýtt. Margir sérfræðingar vöruðu við 
því í þessari viku að öryggi í kringum 
konungshöllina væri ábótavant. 
Upplýsingastjóri hallarinnar segir 
greiningu á öryggismálum hafa tekið 
lengri tíma en búist var við.

Ókeypis dömubindi   
í framhaldsskóla

3SVÍÞJÓð Stjórnendur fram-
haldsskólans Katedralskolan í 

Lundi hafa orðið við beiðni femínista 
í skólanum og ákveðið að kaupa 
dömubindi handa nemendum. Þeim 
verður komið fyrir í sérstökum skáp á 
einni af snyrtingum skólans. Að sögn 
femínistanna er oft skortur á dömu-
bindum hjá skólahjúkrunarfræð-
ingnum. Engin stelpa eigi að þurfa 
að hlaupa út í næstu búð í miðri 
kennslustund til að kaupa dömubindi 
þegar hún fer á túr eða þjóta heim.

SJÚKLINGURINN Í ÖNDVEGI
Ársfundur Landspítala 2016  / Hilton Reykjavík Nordica 25. apríl, kl. 14:00 

DAGSKRÁ
Ávarp  
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra  

Úr orrahríð í uppbyggingu 
Páll Matthíasson forstjóri 

Ársreikningur Landspítala 2015 
María Heimisdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Nýjungar í starfsemi spítalans

Meðferðarátak gegn lifrarbólgu C  
Sigurður Ólafsson, meltingar- og lifrarlæknir / Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir verkefnastjóri 

Fjölbreytt nýting aðgerðarþjarka  
Eiríkur Orri Guðmundsson þvagfæraskurðlæknir / Katrín Kristjánsdóttir kvensjúkdómalæknir 

Nýtt flæði sýna á rannsóknarkjarna 
Ísleifur Ólafsson yfirlæknir / Lísbet Grímsdóttir deildarstjóri 

Batamiðstöðin á Kleppi - brú út í lífið 
Erna Sveinbjörnsdóttir iðjuþjálfi / Rafn Haraldur Rafnsson íþróttafræðingur 

Starfsmenn heiðraðir 
Ásta Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs 

Kaffiveitingar eftir fundinn

ATH! Fundurinn verður í beinni útsendingu á landspitali.is

Skráning á landspitali.is

ViðSKipti „Það verður örugglega 
rætt,“ segir Ingólfur Hauksson, 
framkvæmdastjóri Glitnis, um 
hvort Glitnir muni grípa til aðgerða 
eftir umfjöllun fjölmiðla um Ingi-
björgu Pálmadóttur, aðaleiganda 
365 miðla, og Jón Ásgeir Jóhannes-
son, eiginmann hennar, byggða á 
Panama-skjölunum svokölluðu. 
Ingólfur segir þó enga ákvörðun 
hafa verið tekna og vildi ekki tjá sig 
frekar um málið.

Samkvæmt umfjöllun Kjarnans, 
Stundarinnar og Reykjavik Media 
greiddi félagið Guru Invest, skráð 
í Panama og í eigu Ingibjargar, 2,4 
milljarða inn á 3,3 milljarða skuld 
félaganna 101 Chalet og Gaums. Jón 
Ásgeir átti 41 prósents hlut í Gaumi 
en Ingibjörg var ekki hluthafi í því. 
Samkvæmt umfjölluninni afskrifaði 
Glitnir því 900 milljónir af skuldum 
félaganna. – ih

Glitnir veltir 
fyrir sér 
aðgerðum vegna 
Panama-skjala

loftSlAGSMál Parísarsamkomu-
lagið, samkomulag um loftslagsmál 
sem komist var að í París á síðasta 
ári, var undirritað í húsnæði Sam-
einuðu þjóðanna í New York í gær. 
Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráð-
herra undirritaði samkomulagið 
fyrir hönd Íslands.

Alls undirritaði 171 ríki sam-
komulagið í gær, en aldrei hafa fleiri 
ríki undirritað alþjóðasáttmála.

„París mun móta líf allra framtíð-
arkynslóða, framtíð þeirra er í húfi,“ 
sagði Ban Ki-moon, aðalritari Sam-
einuðu þjóðanna, við undirritunina 
í gær. „Við erum í kapphlaupi við 
tímann. Ég hvet allar þjóðir til að 
skrifa undir samkomulagið,“ sagði 
aðalritarinn enn fremur.

Samkomulagið snýst meðal 
annars um að tryggja að hnattræn 
hlýnun verði innan við tvær gráður 
og að reynt verði að halda henni 
innan við eina og hálfa gráðu. – þea

Samkomulag 
um loftslagsmál  
undirritað í gær

Ingibjörg Pálma-
dóttir, fjárfestir og 
aðaleigandi 365 
miðla, útgefanda 
Fréttablaðsins.

François Hollande Frakklandsforseti og 
Ban Ki-Moon, framkvæmdastjóri Sam-
einuðu þjóðanna. NordIcPHotoS/AFP
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Við frumsýnum nýjan Audi A4
Velkomin á frumsýningu á Audi A4 í glæsilegum sýningarsal í HEKLU, Laugavegi 174, laugardaginn  
23. apríl milli kl. 12 og 16.

Öflugri, sparneytnari og snjallari: Nýr Audi A4 sameinar tækni og fagurfræði með einstökum hætti. 
Nýstárlegt Audi Virtual mælaborð með 12,3 tommu háskerpu LCD skjá og Bang & Olufsen hljómkerfi 
(valbúnaður) með þrívíðu hljóði gefa innanrýminu áhrifamikið yfirbragð.

Komdu og skoðaðu magnaðan nýjan Audi A4 sem er margverðlaunaður um allan heim.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is

5 ára
ábyrgð



Við frumsýnum nýjan Audi A4
Velkomin á frumsýningu á Audi A4 í glæsilegum sýningarsal í HEKLU, Laugavegi 174, laugardaginn  
23. apríl milli kl. 12 og 16.

Öflugri, sparneytnari og snjallari: Nýr Audi A4 sameinar tækni og fagurfræði með einstökum hætti. 
Nýstárlegt Audi Virtual mælaborð með 12,3 tommu háskerpu LCD skjá og Bang & Olufsen hljómkerfi 
(valbúnaður) með þrívíðu hljóði gefa innanrýminu áhrifamikið yfirbragð.

Komdu og skoðaðu magnaðan nýjan Audi A4 sem er margverðlaunaður um allan heim.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is

5 ára
ábyrgð



Bretland Boris Johnson, borgar-
stjóri Lundúna, höfuðborgar 
Bretlands, er ekki par hrifinn af 
afskiptum Baracks Obama Banda-
ríkjaforseta af breskum stjórn-
málum. Barack Obama kom til Bret-
lands í gær í opinbera heimsókn og 
mun meðal annars funda með for-
sætisráðherranum David Cameron.

Forsetinn lét þau ummæli falla í 
grein sem hann skrifaði í dagblaðið 
Daily Telegraph að áframhaldandi 
vera Bretlands í Evrópusambandinu 
magnaði áhrif Bretlands í heim-
inum og sagðist hann þeirrar skoð-
unar að Bretar ættu ekki að yfirgefa 
Evrópusambandið. „Þið ættuð að 
vera stolt af því að Evrópusam-
bandið hafi hjálpað ykkur að dreifa 
breskum gildum og siðum,“ skrifaði 
forsetinn.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort 
Bretland yfirgefi Evrópusambandið 
fer fram þann 23. júní næstkomandi 
og er Johnson á þeirri skoðun að 
Bretum sé best borgið utan sam-
bandsins. Hann skrifaði grein í dag-
blaðið The Sun í gær þar sem hann 
svaraði forsetanum fullum hálsi.

„Þetta er samhengislaust og já, 
þetta er algjör hræsni. Bandaríkja-
menn gætu aldrei hugsað sér að 
vera í svona sambandi, hvorki hvað 
snertir þá sjálfa né nágranna þeirra,“ 
skrifaði Johnson.

Þá skammaðist Johnson út í þá 
ákvörðun að fjarlægja brjóstmynd 
af fyrrverandi forsætisráðherra 
Breta, Winston Churchill, úr húsa-

Kallar Obama hálf-kenískan hræsnara
Borgarstjóri Lundúna er ekki hrifinn af afskiptum Bandaríkjaforseta af fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu Breta um hvort landið 
skuli yfirgefa Evrópusambandið. Forsetinn hvetur til sameiningar og segir Bretland sterkara innan sambandsins.

David Cameron, forsætisráðherra Breta, tekur í höndina á Barack Obama, forseta Bandaríkjanna. Sá síðarnefndi er nú í opin-
berri heimsókn í Bretlandi og hefur reitt borgarstjóra Lundúna til reiði. NOrDiCphOtOS/AFp

Landsbankinnthinn.is

Rekstrarkostnaður 
Landsbankans 
heldur áfram 

að lækka

sem gerir okkur kleift  
að bæta kjör til viðskiptavina.

kynnum forsetans. „Sumir hafa sagt 
að það væri til marks um vanþókn-
un hálf-kenísks forseta á breska 
heimsveldinu sem Churchill varði 
af krafti,“ skrifaði Johnson.

Ummæli Johnsons vöktu nokkra 
reiði meðal stjórnarandstöðunnar í 

landinu. Skuggafjármálaráðherrann 
John McDonnell sakaði Johnson til 
að mynda um kynþáttahatur og 
hvatti hann til að draga orð sín til 
baka.

Mögulegt brotthvarf Breta  úr 
Evrópusambandinu, sem heima-

menn kalla Brexit en gæti jafnvel 
útlagst sem Brethvarf á íslensku, er 
mikið hitamál. Íhaldsflokkurinn, 
sem er með meirihluta þingmanna 
á breska þinginu, er klofinn í mál-
inu. Þannig hefur Johnson borgar-
stjóri barist fyrir brotthvarfinu en 

forsætisráðherrann Cameron gegn 
því. Samkvæmt meðaltali úr nýjustu 
skoðanakönnunum The Financial 
Times hallast 42 prósent Breta að 
því að yfirgefa sambandið en 44 pró-
sent eru hlynnt áframhaldandi veru. 
thorgnyr@frettabladid.is

hvort ætti Bretland að halda 
áfram veru sinni í Evrópusam-
bandinu eða að yfirgefa það?

Halda áfram 

44%*
Óákveðnir 

14%
*Heimild: Meðal-
tal skoðanakann-
ana kvæmt The 
Financial Times.

Yfirgefa 

42%

Þetta er samhengis-
laust og já, þetta er 

algjör hræsni. Bandaríkja-
menn gætu aldrei hugsað sér 
að vera í svona sambandi, 
hvorki hvað 
snertir þá sjálfa 
né nágranna 
þeirra.

Boris Johnson, 
borgarstjóri Lundúna
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ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

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

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

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

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

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

Ford Fiesta er mest seldi  
smábíll Evrópu 

FORD FIESTA 

FR
Á 2.390.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 2.740.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

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

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

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

Ford_Fiesta_wow_5x38_20160322_END.indd   1 22.3.2016   16:23:59
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Segja má að fortíðin hafi bitið kanslara Þýskalands, 
Angelu Merkel, ærlega í rassinn á dögunum. Það 
var þaulsætinn stjórnmálamaður, forseti með 

mikilmennskubrjálæði og einvaldstilburði sem kom 
henni í klandur. Merkel ákvað í síðustu viku að verða 
við kröfu Recep Tayyip Erdogans, forseta Tyrklands, 
og heimila þýskum saksóknurum að höfða mál á 
hendur þýskum grínista fyrir að hæðast að forset-
anum og fyrrverandi forsætisráðherranum. Svo mjög 
gramdist Erdogan gamanvísa grínista sem kyrjaði um 
að forsetinn kúgaði minnihlutahópa og ætti mök við 
geitur að hann fyrirskipaði lögfræðingum sínum að 
grafa upp rykugan, hálfgleymdan þýskan lagabókstaf 
frá árinu 1871 sem saminn var til að skýla viðkvæm-
um egóum hörundsárra konunga og síðar keisarans 
við gagnrýni.

Málið þykir hið vandræðalegasta fyrir Merkel. 
Straumur flóttamanna til Þýskalands var farinn að 
valda kanslaranum pólitískum vandræðum. Nýverið 
gerði Evrópusambandið hins vegar samning við 
Tyrkland um að veita flóttamönnum skjól og létta 
þannig undir með Merkel. Nú virðist Þjóðverjum 
sem kanslarinn kasti fyrir róða tjáningarfrelsinu til 
að þóknast gerræðislegum forseta sem hefur pólitískt 
líf hennar í lúkunum en frá því að Erdogan tók við 
embættinu árið 2014 hefur hann höfðað 1.845 dóms-
mál gegn einstaklingum sem gefið er að sök að hafa 
móðgað hann.

Með svartadauða í strætó
Til að friða gagnrýnendur sína lýsti Merkel því yfir að 
hún hygðist afnema umrædd lög. Grínistinn sleppur 
þó ekki og gæti átt yfir höfði sér fangelsisvist.

Uppákoman sýnir að lagasöfn eru eins og fata-
skápar – það þarf að taka reglulega til í þeim. Rétt eins 

og neongrænu grifflurnar í efsta skáp sem hafa ekki 
verið notaðar síðan snemma á níunda áratugnum eru 
barn síns tíma eru lagabálkar veraldarinnar stútfullir 
af boðum og bönnum sem fara samtímanum jafn vel 
og herðapúðar og sítt að aftan.

Flest eru þessi ákvæði sakleysisleg. Í Bretlandi er til 
dæmis bannað að:
l Klæðast brynju eða gefa upp öndina í breska þing-

inu
l	 Leyfa hundinum sínum að maka sig við hund í eigu 

einhvers innan bresku konungsfjölskyldunnar
l	 Reisa svínastíu fyrir utan húsið sitt – nema hún sé 

hulin sjónum
l	 Taka strætó sé maður smitaður af svartadauða
l	 Meðhöndla lax á grunsamlegan hátt
l	 Hafa umsjón með kúm eða hestum drukkinn
l	 Spila fjárhættuspil á bókasöfnum
Ekki eru þó tímaskekkjurnar allar jafnkrúttlegar.

Dóri DNA í fangelsi
Við Íslendingar erum snyrtileg þjóð sem gerir reglu-
lega vorhreingerningu í lagabálkum okkar. Árið 1989 
voru til að mynda afnumin gömul lög um friðun snæ-
héra á Íslandi af þeirri augljósu ástæðu að hér á landi 
finnast engir snæhérar. Enn leynast þó nokkur pör af 
herðapúðum í fataskápnum.

Ef t.d. Dóri DNA gerði grín að Erdogan Tyrklands-
forseta gæti hann átt yfir höfði sér allt að sex ára fang-
elsi. Í íslenskum hegningarlögum, líkt og í þeim þýsku, 
má finna ákvæði sem bannar að erlendir þjóðar-
leiðtogar séu smánaðir. Nokkrir þingmenn Vinstri 
grænna hafa nú brett upp ermar, sett sig í tiltektar-
stellingar og lagt til að lagaákvæðið verði fellt brott.

Ólafur, Erdogan  
og grænu grifflurnar

Matvara gæti verið 35 prósentum 
ódýrari. Í nýlegri grein í Frétta-
blaðinu segir að útreikningar sýni að 
ef tollar og innflutningshindranir á 
matvöru verða felldir niður ætti verð 

á innfluttum matvörum til neytenda að vera 19-53 
prósentum lægra en verð á sams konar innlendum 
matvörum.

Fram kemur að í heild greiði neytendur um 22 
milljarða króna á ári aukalega vegna tollahindrana á 
landbúnaðarvörum og skattgreiðendur um 14 millj-
arða vegna styrkja, samtals um 35 milljarða króna á 
ári. Rúmar 100 þúsund krónur á hvern Íslending.

Þetta eru sláandi tölur, sem höfundar greinarinnar, 
Guðjón Sigurhjartarson og Jóhannes Gunnarsson, 
varpa skýru ljósi á. Óhagkvæmnina má rekja til hinna 
umfangsmiklu styrkja og verndar fyrir innlendri og 
erlendri samkeppni, sem landbúnaðurinn nýtur. 
Hvort tveggja dregur úr hvatanum til hagræðingar og 
nýsköpunar.

Ef hægt er að hafa hlutina einfalda er engin ástæða 
til að flækja þá. Það efast enginn um góðan ásetning 
stjórnvalda og bændaforystu, en búvörulögin flækja 
málin þannig að neytandinn hefur engar forsendur 
til að átta sig á fyrir hvað hann er að borga. Til að átta 
sig á því, þarf heilmikla yfirlegu.

Aldrei hafa verið fleiri tækifæri til að skapa arðbær 
störf í sveitum. Höfuðborgin annar ekki sívaxandi 
straumi ferðamanna og það er hrein og bein nauðsyn 
að ýta undir fjölbreytni og dreifa velkomnum ferða-
löngum víðar um landið. Um leið skapast svigrúm til 
að beina kröftum sveitafólks frá hefðbundnum land-
búnaði, sem ekki hefur skilað bændum góðri afkomu. 
Opinberi stuðningurinn á að losa fjötrana en ekki 
herða þá. Nóg er af hugmyndum til að vinna úr.

En hvað gerir ríkisstjórnin þá? Hún berst fyrir 
10 ára búvörusamningi og vill festa enn í sessi þau 
gamaldags viðmið, sem alltof lengi hafa viðgengist. 
Sögu búvörulaganna má rekja aftur til ársins 1934. 
Ein af röksemdunum er svokallað matvælaöryggi. 
Íslendingar veiða meiri fisk á mann en nokkur önnur 
þjóð í heiminum. Það er leitun að þjóð sem býr við 
meira matvælaöryggi.

Fram hafa komið hugmyndir um að eðlilegt sé að 
svo stór fjárskuldbinding í heilan áratug fari í þjóðar-
atkvæði. Staðnað landbúnaðarkerfi hefur lengi notið 
stuðnings meirihluta þingmanna. Við höfum viljað 
tryggja byggð í sveitum landsins. En veruleikinn hefur 
breyst. Verndin hefur snúist upp í andhverfu sína. Hún 
tefur breytingar og vinnur gegn fólki í sveitum. Þjóðar-
atkvæði gæti knúið fram skapandi umræðu sem yrði 
öllum til góðs.

Samningurinn verður til umfjöllunar á Alþingi og í 
þjóðfélaginu á næstu vikum og mánuðum. Það hlýtur 
að teljast eðlilegt að alþingismenn gæti hagsmuna 
neytenda og skattgreiðenda – enn frekar nú þegar við 
blasir að óbreytt kerfi stendur sveitunum fyrir þrifum.

Það á að nota tækifærið og brjóta upp staðnað kerfi, 
sem enginn hagnast á – nema hugsanlega þeir sem lifa 
á því að viðhalda óbreyttu ástandi. Þannig munu allir 
græða og mannlíf í sveitum blómgast sem aldrei fyrr.

Staðnað kerfi

En veruleik-
inn hefur 
breyst. 
Verndin hefur 
snúist upp í 
andhverfu 
sína.

FJÁRMÁLA-
KERFI
FYRIR FÓLK

Grand Hótel, sunnudaginn 24. apríl kl. 11
Nánar á samfylking.is

JOHN KAY OG 
SERGEI STANISHEV

• Hverjum á að selja bankana?
• Hvernig breytum við fjármálakerfinu?
• Hvernig á að hindra straum
   peninga í skattaskjól?
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Tollalækkun
Nýjar vörur frá

Nú á enn betra 
verði í kjölfar 
tollalækkunar

dæmi um verðlækkun: 
M Hedgehog Hike GTX gönguskór núna 21.990,- áður 26.860,-
Glacier ¼ zip peysa núna 7.990.-  áður 9.990.-



Laugardagur
11.35 Man. City - Stoke  Sport
13.25 Wolfsb. - Augsburg  Sport 4
13.25 Hertha B. - Bayern M.  Bravó
13.30 Formúla E: París  Sport 5
13.50 Liverpool - Newcastle  Sport
13.50 Bournem. - Chelsea  Sport 2
13.50 Aston Villa - S’ton  Sport 6
13.55 Rayo V. - Real Madrid  Sport 3
16.10 Everton - Man. Utd.  Sport
17.00 Valero Texas Op.  Golfstöðin
18.25 Zagreb - PSG  Sport 3
18.40 Inter - Udinese  Sport
01.00 Box: Golovkin - Wade  Sport 2
02.00 UFC 197  Sport

Olísdeild karla, undanúrslit
16.00 Haukar - ÍBV  Ásvellir
16.00 Valur - Aftureldin  Valshöll

Fylkir – 7. sæti

ÞjáLFARI Hermann Hreiðarsson
Kom inn af miklum krafti í fyrra en blaðran sprakk fljótt. Er á 
sínu fyrsta heila tímabili en byrjar mótið í eins leiks banni.

Fylkir er á pappírnum með lið sem getur barist um Evrópusæti 
en lognmollan hefur verið mikil í Árbænum undanfarin sumur.

í besta/versta falli

stærsta nafnið sem kom       stærsta nafnið sem fór

GenGi fylkismanna undanfarin sex sumur

2010 
A-deild

2011 
A-deild

2012 
A-deild

2013 
A-deild

2014 
A-deild

2015 
A-deild

jose „Sito“ Enrique
Spánverjinn sem bjargaði ÍBV 
frá falli er mættur í Árbæinn.

jóhannes Karl Guðjónsson
Miðjumaðurinn yfirgaf Fylki 
og fór til HK í 1. deildinni.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 7 7 7

spá íþróttadeildar 365
1. sæti ?  5. sæti ? 9. ÍBV 
2. sæti ?  6. sæti ? 10. ÍA 
3. sæti ?  7. Fylkir  11. Víkingur Ólafsvík 
4. sæti ?  8. Fjölnir 12. Þróttur 

pepsi 
spáin

2016

nánar á vísi

Ingimundur Níels Óskarsson vonaðist vafalítið eftir betri 
endurkomu í árbæinn í fyrra. Hann verður að gera mun betur í 
sumar ætli Fylkismenn að berjast í efri hlutanum.

↣

6 8

Handbolti Undanúrslitin í Olís-
deild karla hefjast í kvöld. Deildar-
meistarar Hauka taka á móti ÍBV á 
Ásvöllum og bikarmeistarar Vals 
fá Aftureldingu í heimsókn í fyrstu 
leikjum liðanna. Vinna þarf þrjá til 
að komast í lokaúrslitin, en Haukar 
eiga titil að verja. Fréttablaðið fékk 
Gunnar Andrésson, þjálfara spút-
nikliðs Gróttu, til að spá í spilin 
fyrir undanúrslitin. Gunnar kom 
nýliðum Gróttu í úrslitaleik bikars-
ins og í úrslitakeppnina.

Svakalegt einvígi
„Þetta verður svaka rimma. Það er 
alveg ljóst,“ svarar Gunnar spenntur 
aðspurður um einvígi Hauka og ÍBV. 
Haukar unnu tvo af þremur leikjum 
liðanna í deildakeppninni en vetur-
inn var framan af nokkur vonbrigði 
fyrir Eyjamenn. „Það þekkir enginn 
Eyjaliðið betur en Gunnar Magnús-
son. En á móti má segja að það eru 
ferskir vindar með Eyjaliðinu. Það 
er búið að bíða eftir úrslitakeppn-
inni þar sem deildin var vonbrigði 
fyrir liðið. Að mínu mati verður 
sigurvegarinn úr þessari rimmu 
Íslandsmeistari, allavega miðað við 
spilamennskuna hjá þessum liðum 
í dag,“ segir Gunnar.

Haukarnir eru óumdeilt besta lið 
landsins en hvað þarf ÍBV að gera til 
að vinna Hauka þrisvar.

„Eyjamenn þurfa að ná upp frá-
bærum leik í Hafnarfirði þar sem 
allt gengur upp. Það verður samt 
mjög erfitt því Haukar eru með rút-
ínerað lið. Lykilinn hjá ÍBV verður 
að vinna fyrsta leikinn í Hafnarfirði 
og setja þetta einvígi í uppnám. 
Handboltalega er þetta mjög áhuga-
vert einvígi,“ segir Gunnar sem getur 
ekki annað en ausið Haukaliðið lofi.

„Eyjamenn spila væntanlega 
sína 5-1 vörn en Haukarnir leysa 
hana vel. Þeir gerðu það í öllum 
leikjunum á móti okkur þar sem 
við spiluðum 5-1 og við áttum ekki 

séns. Haukar var eina liðið sem við 
unnum ekki. Þetta verður mjög 
áhugavert einvígi,“ segir Gunnar.

Hentar Völsurum betur
Gunnar er tiltölulega viss um að 
Valur fari áfram úr einvígi sínu 
gegn Aftureldingu þrátt fyrir meiðsli 
Ómars Inga Magnússonar sem er 
mikið áfall fyrir Hlíðarendapilta. 
Ólafur Stefánsson verður til taks í 
úrslitakeppninni og má væntan-
lega búast við að sjá besta hand-
boltamann Íslandssögunnar taka 
nokkrar sóknir fyrir Valsliðið.

„Ég hef meiri trú á Val. Það er 
með sterkari hóp og vinnur þetta 
einvígi,“ segir Gunnar sem hefur 
engar áhyggjur af Val þrátt fyrir að 
Framarar hafi farið með þá alla leið 
í oddaleik.

„Það hentar Val mun betur að 
spila á móti Aftureldingu heldur en 
Fram. Vörn Framara hentar Val ekk-
ert vel og Valsararnir voru í bölvuðu 
basli í sóknarleiknum.“

Það er ekki flókið hvað Aftureld-
ing þarf að gera til að komast áfram, 
að mati Gunnars: „Afturelding þarf 
að spila svakalega góðan varnarleik 
og fá mikið af mörkum úr hraða-
upphlaupum. Markvarslan er líka 
lykill,“ segir hann.

„Ef Afturelding nær upp upp-
stilltum leik í sókninni verður þetta 
50-50 einvígi en möguleikar Aftur-
eldingar liggja í markvörslu, sterkri 
vörn og hraðaupphlaupum,“ segir 
Gunnar Andrésson. tomas@365.is

Haukar eða ÍBV 
fara alla leið
Gunnar Andrésson, þjálfari Gróttu, spáir í 
spilin fyrir undanúrslitin í Olís-deild karla 
fyrir Fréttablaðið. Hann spáir Val áfram gegn 
Aftureldingu en rimma Hauka og ÍBV verður 
eitthvað til að fylgjast grannt með.

Ólafur Stefánsson er 
löglegur með Val í úrslita-
keppninni og 
gæti spilað 
vegna meiðsla 
Ómars Inga 
Magnússonar.

Aðalfundur MS-félags Íslands verður haldinn laugardaginn 
7. maí 2016 kl. 13 í MS-húsinu að Sléttuvegi 5 í Reykjavík. 

Húsið opnar kl. 12:30.

Dagskrá:
 1. Venjuleg aðalfundarstörf
 2. Önnur mál

Tillögur félagsmanns að breytingu á 5. gr. er varðar atkvæðisrétt 
og framboð til stjórnar og nefnda og breytingu á 9. gr. er varðar 

kjörtímabil formanns verða bornar upp á fundinum. Sjá nánari upp-
lýsingar á heimasíðu félagsins www.msfelag.is. 

Vinsamlega athugið að framboð til stjórnar og nefnda skal til-
kynna til skrifstofu eigi síðar en viku fyrir aðalfund og jafnframt að 

atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einungis þeir sem eru skráðir í félagið 
eigi síðar en viku fyrir fundinn.

Virðingarfyllst,
Stjórn MS-félags Íslands 

FUNDARBOÐ
Aðalfundur MS-félags Íslands

Sunnudagur
12.55 Sampdoria - Lazio  Sport 3
12.55 Sunderland - Arsenal   Sport
14.50 Crystal P. - Watford   Sport 2
15.05 Leicester - Swansea   Sport
17.00 Valero Texas Op.   Golfstöðin
17.25 Kiel - Barcelona   Sport
18.40 Fiorentina - juventus   Sport 2
19.00 Snæfell - Haukar   Sport

Olísdeild kvenna, undanúrslit
13.30 Stjarnan - Haukar  Mýrin
16.00 Fram - Grótta  Framhús

domino’s-deild karla, lokaúrslit 

Haukar - KR 82-88 
Haukar: Brandon Mobley 28/14 fráköst, 
Finnur Atli Magnússon 15/15 fráköst/3 
varin skot, Haukur Óskarsson 14, Emil Barja 
11/6 fráköst/12 stoðsendingar, Hjálmar 
Stefánsson 6, Kristinn Jónasson 3, Kristinn 
Marinósson 3, Guðni H. Valentínusson 2. 
KR: Michael Craion 27/13 fráköst, Brynjar 
Þór Björnsson 21/5 fráköst/8 stoðsending-
ar, Helgi Már Magnússon 20/7 fráköst, Darri 
Hilmarsson 9/8 fráköst, Björn Kristjánsson 
7, Pavel Ermolinskij 4/6 stoðsendingar. 
 
KR er nú með 2-0 forystu í einvígi 
liðanna og getur tryggt sér Íslands-
meistaratitilinn með sigri á heima-
velli á mánudagskvöld. Haukar 
héldu spennu í leiknum í gær þar til 
að KR náði að síga fram úr á loka-
kaflanum.

Nýjast

bættu ekki íslandsmetin sín          
Ólympíufararnir Eygló Ósk Gústafs-
dóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir og 
Anton Sveinn McKee kepptu öll á 
Íslandsmeistaramótinu í sundi í 50 
m laug á fyrsta keppnisdegi í gær en 
bættu ekki tíma sína. Reikna má með 
að þau séu að stefna á að toppa á Evr-
ópumeistaramótinu í 50 m laug sem 
fer fram í London í næsta mánuði. 
Þá synti Bryndís Rún Hansen undir 
lágmarkinu fyrir EM í London er hún 
vann gull í 100 m flugsundi á 1:00,58 
mínútum. Keppt verður áfram í dag 
en mótinu lýkur annað kvöld.

olísdeild kvenna, undanúrslit 

Grótta - Fram 17-16 
Markahæstar: Anna Úrsúla Guðmundsdótt-
ir 6/1 (10/2), Þórey Anna Ásgeirsdóttir 5/1 
(8/2), Lovísa Thompson 4 (11) - Ragnheiður 
Júlíusdóttir 5/1 (21/1), Marthe Sördal 4 (4). 
 
Haukar - Stjarnan  
Leiknum var ekki lokið þegar Fréttablaðið 
fór í prentun. 
 
Íslandsmeistarar Gróttu eru komnir 
í 1-0 forystu gegn Fram eftir æsi-
legan leik í gær. Fram komst í 8-2 
forystu eftir fimmtán mínútna leik 
en skoraði svo aðeins átta mörk það 
sem eftir lifði leiks. Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir skoraði sigurmark 
Gróttu þegar rúm mínúta var til 
leiksloka.
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Körfubolti Haukakonur geta tryggt 
sér Íslandsmeistaratitilinn í Stykkis-
hólmi á morgun og með því hrein-
lega sótt bikarinn í Hólminn þar 
sem hann hefur verið með heimili 
undanfarin tvö ár. 

Aðalástæða þess er mögnuð 
frammistaða Helenu Sverrisdóttur 
í leik þrjú þar sem hún neitaði 
að tapa leiknum þrátt fyrir að 
spila nánast á öðrum fætinum. 
Helena skoraði 45 stig á 44 mín-
útum og 50 sekúndum eða meira 
en stig á mínútu. Hún skoraði tíu 
stigum meira en næststigahæsti 
leikmaður Haukaliðsins. 

Algjörlega andsetin
„Svo ég vitni í Ívar Ásgrímsson 
landsliðsþjálfara þá var Helena 
algjörlega andsetin inni á vell-
inum,“ sagði þjálfarinn Ingvar Þór 
Guðjónsson við Vísi eftir leikinn. 
Helena meiddist á kálfa í leik eitt og 
missti af síðustu fimmtán mínútum 
leiksins. 

Haukar voru 40-25 yfir þegar 
Helena fór af velli en Snæfellskonur 
unnu síðustu fimmtán mínúturnar 
39-25 og svo annan leikinn 69-54 
þar sem Helena var ekki með. 
Helena kom hins vegar til baka í gær 
og leiddi sitt lið til sigurs. Hún hélt 
Haukum inn í leiknum í fyrri hálf-
leik með því að skora 17 af 26 stigum 
liðsins í fyrri hálfleik (65 prósent).

Helena skoraði síðan 22 stig á 
síðustu átta mínútum og í fram-
lengingu þar sem Haukaliðið vann 

upp tíu stiga forskot Snæfells. Helena 
skoraði jöfnunarkörfuna tæpum 
þremur sekúndum fyrir leikslok og 
gerði síðan 7 af 13 stigum Hauka í 
framlengingunni.

Hanna átti metið
Helena bætti 23 ára gamalt met 
Hönnu Bjargar Kjartansdóttur sem 
hafði allt frá 23. mars 1993 verið 
sú íslenska kona sem hafði skorað 
mest í einum leik í lokaúrslitum 
kvenna. Hanna skoraði 34 stig í 
leiknum þegar Keflavík varð fyrsta 
liðið til að vinna Íslandsmeistara-
titil kvenna í úrslitakeppni.

Helena var meira að segja farin að 
nálgast stigamet hinnar bandarísku 
Penny Peppas sem er nú sú eina sem 
hefur skorað meira í einum leik í 
lokaúrslitum kvenna. Peppas skor-
aði 49 stig í sigri Blika í fyrsta leik 
lokaúrslitanna 1995. Blikar unnu 
einvígið 3-0 og tryggðu sér sinn 
fyrsta og eina Íslandsmeistaratitil.

48 stiga sveifla
Mikilvægi Helenu fyrir Hauka 
í þessu úrslitaeinvígi sést ekki 
síst á því að hún er búin að 
skora 62 stig á 68 mínútum í ein-
víginu og Haukaliðið er búið að 
vinna með 21 stigi þegar hún er 
inni á vellinum en tapa með 27 
stigum þegar hún er utan vallar. 
Fjórði leikur liðanna fer fram í 
Stykkishólmi annað kvöld. Þar geta 
Haukar tryggt sér Íslandsmeistara-
titil kvenna í fjórða sinn.

„Þær eru ekki búnar að tapa 
þarna í tvö ár og hversu sætt væri 
að vinna Íslandsmeistaratitilinn á 
þeirra heimavelli. Núna ætla ég bara 
að njóta þess að hafa unnið þennan 
leik í kvöld. Mig langar bara að spila 
aftur núna, þetta er svo skemmti-
legt," sagði Helena við Stöð 2 Sport 
eftir leikinn. ooj@frettabladid.is

Metleikur á öðrum fætinum

Helena Sverrisdóttir hefur skorað 62 stig á 68 mínútum í úrslitaeinvíginu og 
Haukar hafa unnið með 21 stigi þegar hún er á vellinum. FréttAblAðið/Anton brink

Flest stig íslenskra leik-
manna í lokaúrslitum 
kvenna 1993-2016:

45 – Helena Sverrisdóttir, Haukum
(Á móti Snæfelli, 21. apríl 2016)

34 – Hanna b. kjartansdóttir, keflavík
(Á móti kr, 23. mars 1993)

33 – Helena Sverrisdóttir, Haukum
(Á móti keflavík, 7. apríl 2007)

33 – Unnur tara Jónsdóttir, kr
(Á móti Hamri, 31. mars 2010)

31 – Sara rún Hinriksdóttir, keflavík
(Á móti Snæfelli, 27. apríl 2015)

30 – Pálína Gunnlaugsdóttir, keflavík
(Á móti kr, 29. apríl 2013)

30 – Hildur Sigurðardóttir, kr
(Á móti Haukum, 23. mars 2009)

30 – Hildur Sigurðardóttir, Snæfelli
(Á móti Haukum, 2. apríl 2014)

Helena Sverrisdóttir bætti stigametið um ellefu stig þegar hún leiddi Hauka til 
sigurs á móti Snæfelli í þriðja leik úrslitaeinvígis Domino’s-deildar kvenna.

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA 

INTERSPORT AKUREYRI

INTERSPORT SELFOSSI 

 
GILDIR FYRIR ALLA SKÓ Á FULLU VERÐI. 

Þú borgar fyrir þá tvo dýrari og færð 

þann ódýrasta frítt. Gildir til og með 

sunnudeginum 24. apríl

FYRIR

AF ÖLLUM SKÓM

 

Gleðilegt 
sumar

s p o r t   ∙   f r É t t A b l A ð i ð 21l A u G A r D A G u r   2 3 .  A p r í l  2 0 1 6



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.

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.

LOKA-
HELGINLOKA-

HELGIN

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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V i ð  e r u m  g ó ð u r 
hópur úr bekknum 
og ætlum að mæta 
með verkin okkar á 
Kex í dag. Ætli þetta 
sé ekki um helm-

ingur bekkjarins, en við erum 33 
í heildina, svo af nægu verður að 
taka,“ segir myndlistarneminn Vera 
Hilmarsdóttir sem stendur fyrir 
myndlistarmarkaði á Kexi hosteli 
frá klukkan 11 til 18 í dag.

Um ræðir framtak fyrsta árs 
nema við myndlistardeild Listahá-
skóla Íslands, sem Vera segir að sé 
einstaklega samheldinn og góður 
árgangur. „Hver og einn kemur 
með sín verk og er allur gangur á 
hve mörg, það er bara mismunandi. 
Verkin eru bæði persónuleg og svo 
það sem unnið hefur verið í skólan-
um, sem gerir þetta skemmtilegt,“ 
segir Vera og undirstrikar þannig 
að hægt verði að sjá flóruna eins og 
hún leggur sig í verkum nemanna, 
sem koma úr ýmsum áttum.

Er þetta í annað skiptið sem 
bekkurinn tekur sig saman og held-
ur slíkan markað en frumraunin 
var síðasta haust, þá líka á Kexi þar 

sem Vera segir þau kunna býsna vel 
við sig. Vera er upphafskona þessa 
framtaks og er að vonum alsæl með 
hvernig málin hafa þróast. „Við 
erum í innri salnum á Kexi. Þannig 
að það er kjörið fyrir fólk að fá sér 
eitthvað að borða og skoða svo það 
sem við höfum upp á að bjóða.“

Hún segir viðburð sem þennan 
skipta máli fyrir ungt fólk sem 
vilji koma sér á framfæri en hug-
myndin og framkvæmdin er alfar-
ið í höndum nemendanna sjálfra. 
„Við viljum festa þetta í sessi. Þetta 
er frábært tækifæri fyrir fólk til að 
kynnast ungum listamönnum og 
sjá hvað er í gangi. Þá er þetta ekki 
síður fínn möguleiki fyrir fólk sem 
hefur áhuga á að styðja við bakið 
á ungu listafólki með því að kaupa 
verkin okkar. Fyrir okkur er þetta 
svo auðvitað tækifæri til að eignast 
kannski smá pening og sömuleiðis 
að koma okkur á framfæri,“ útskýrir 
Vera.  Spurð um hvort hún eigi von 
á að listamennirnir muni græða 
fúlgur fjár skellir hún aftur uppúr 
og segir: „Ætli það verði ekki bara 
mismunandi. Verkin kosta allt frá 
fimmhundruðkalli og upp í nokkra 
fimmþúsundkalla.“ Hún segir það 
velta allt saman á hve langur tími 
fari í vinnslu viðkomandi verks og 
efniskostnaði, svo það sé ómögu-
legt að henda fram stöðluðu verði.

Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is

Hópurinn er býsna fjöl-
breyttur og má þar af 
leiðandi gera ráð fyrir að 
verkin séu það líka. 

Fréttablaðið/SteFán

Ætlum að festa 
þetta í sessi 

Fyrsta árs myndlistarnemar við Listaháskóla 
Íslands blása til markaðar í dag þar sem per
sónuleg verk í bland við skólaverk eru í boði.

 

 
 
 
 
 

Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu 

Málþing þriðjudaginn 26. apríl 2016  
kl. 13:00 – 16:00 á Hilton Reykjavík Nordica 

 
 
Kostnaður almennings vegna heilbrigðisþjónustu hefur aukist umtalsvert á undanförnum 
árum og er mörgum þungur baggi.  
 
Á málþingi um greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu verða kynntar áherslur 
Öryrkjabandalags Ísland og fjallað verður um frumvarp heilbrigðisráðherra um nýtt 
greiðslukerfi vegna heilbrigðisþjónustu sem lagt var fram á dögunum.  
 
Kynnt verður skýrsla með tillögum ÖBÍ um greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu.  

Dagskrá 
13:00  Ávarp formanns  

Ellen Calmon formaður ÖBÍ 
13:10  Áherslur ÖBÍ um kostnað sjúklinga 

Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir formaður málefnahóps ÖBÍ um heilbrigðismál 
13:40  Gjörbreytt greiðsluþátttaka sjúklinga - Nýtt greiðsluþátttökukerfi 

Margrét Björk Svavarsdóttir sérfræðingur hjá Velferðarráðuneytinu 
14:10  Nýtt greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu 

Gunnar Alexander Ólafsson hagfræðingur 
14:40  Kaffihlé 
15:00  Pallborðsumræður 
16:00  Þingslit 
 Halldór Sævar Guðbergsson varaformaður ÖBÍ 
 
Fundarstjóri: Kolbeinn Óttarsson Proppé  

 
Rit- og táknmálstúlkun í boði 

Allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir 
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Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

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



1997 Platan Central Magnetizm 
með Subterranean kom út. Quar
ashi gefur út plötu.

2000 Blaz Roca og Sesar A eru 
meðal fárra sem rappa á íslensku. 
Skytturnar rappa líka á íslensku 
úti á landi. XXX Rottweiler vinnur 
Músíktilraunir.

2001 XXX Rott
weiler og Sesar 
A  g e f a  ú t 
rappplötur á 
íslensku. Senan 
vaknar.

20022005 Þessi ár 
kemur út fjöldinn allur af plötum: 
Bent & 7berg – Góða ferð, Afkvæmi 
guðanna – Ævisögur, Bæjarins 
bestu – Tónlist til að slást við, 
Skytturnar – Illgresið, Forgotten 
Lores – Týndi hlekkurinn.

20062010 Útgáfa á íslensku 
rappi lendir í smá lægð á þess-
um árum. Menn spila fyrir bjór 
á skemmtistöðum og útgáfu-
fyrirtækin sýna rappi a.m.k. 
ekki sama áhuga og á gullárum 
rappsins. Lög koma út á netinu, 
viðburðir eru haldnir en endur-
nýjun lítil og engir peningar.

20102013 Hlutirnir fara að 
gerast á ný, nýir leikmenn fara að 
verða til. Emmsjé Gauti gefur út 
Bara ég 2011, Úlfur Úlfur rís upp 
úr rústum Bróður Svartúlfs, Gísli 
Pálmi gefur út myndbandið við 
Set mig í gang og allt verður gjör-
samlega vitlaust.

20142016 Rappið er endan-
lega orðið „mainstream“. Sveita-
ballarokkið er horfið og Emmsjé 
Gauti og Úlfur Úlfur eru komnir í 
staðinn. Gísli Pálmi selur bílfarma 
af geisladiskum. Alls konar plötur 
koma út og eru spilaðar á Rás 2 
eins og ekkert sé. Kött Grá Pjé 
á heitasta lagið á landinu heilt 
sumar, Úlfur Úlfur spilar þegar 
Andri Snær tilkynnir framboð 
sitt til forseta Íslands, Gauti er 
kynnir í Ísland Got Talent og fólk 
hneykslast á Gísla Pálma blóta á 
RÚV.

„Hip hop er alls ataðar að verða 
vinsælla. Það sem er að gerast á 
Íslandi er að öll framleiðsla er 
komin á heimsmælikvarða. Allt í 
einu er hægt að bera íslensku sen-
una saman við útlönd,“ segir Arnar 
Guðni Jónsson, betur þekktur sem 
Prince Puffin úr Shades of Reykja-
vík. Allt frá því að Shades of Reykja-
vík sendi frá sér sitt fyrsta lag, fyrir 
um fimm árum, hafa þeir farið 
frumlegar leiðir og vakið athygli.

„Það hefur ekki síst að gera með 
tæknina. Okkar fyrstu lög voru 
gerð í stofunni heima.“ Hann segir 
íslensku senuna hafa breyst. 

„Einu sinni snerist rapp um að 
segja frá lífi þínu, sem er alveg enn 
þá en lögin snúast miklu meira 

um væb. Þú þarft ekkert að skilja 
allt. Þess vegna eru t.d. gæjar frá 
Niepye-Kóreu að slá í gegn í Banda-
ríkjunum, en rappa samt á kóresku. 
Það er verið að leita að flæði. Bítin 
og taktarnir á Íslandi eru á heims-
mælikvarða,“ útskýrir Arnar, sem 
er á leið til BNA í tónleikaferða-
lag. „Það voru einhverjir amerískir 
gæjar sem fundu okkur á Youtube 
og Emmi Beats, úr Shades of Reykja-
vík, endaði á því að pródúsera hálfa 
plötuna þeirra!“

Arnar segist hafa ástríðu fyrir 
rappi . „Mann langar til þess að búa 
til eitthvað sem lifir með fólki. Hjá 
okkur snýst þetta ekki um peninga, 
heldur hvað þú gerir og hvernig 
manneskja þú ert.“

Rapp í Reykjavík
Auðvelt er að færa rök fyrir því að 
íslenskt rapp sé á blómaskeiði. Hér er 
farið stuttlega yfir söguna og stöðuna.

Halldór Halldórsson, betur þekkt-
ur sem Dóri DNA tekur rappara 
Reykjavíkur tali í heimildarþátt-
unum Rapp í Reykjavík sem hefja 
göngu sína á Stöð 2 á sunnudags-
kvöld.

„Undanfarin ár hefur eitthvað 
rosalegt verið að grassera sem svo 
sprakk út árið 2015. Við vildum 
bara heyra í þessu liði. Taka púlsinn. 
Þetta eru miklir listamenn, fjöl-
listamenn, ekki bara rapparar og 
söngvarar og tónlistarmenn heldur 
leikstjórar, hönnuðir og gjörninga-
listamenn. Þeir eru geggjað dót. 
Íslenskt rapp er svo stórt og geggjað 
núna – ekki bara eitthvað sem 
maður heyrir heldur sér,“ segir Dóri. 

„Gísli Pálmi finnst mér bilaður – 
svo Emmsjé Gauti og Arnar úr Úlfur 
Úlfur. Blær úr Reykjavíkurdætrum 
er líka með þeim nettari – Salka og 
Jóhanna geggjaðar. Ég hlusta líka 
á allt sem Alexander Jarl gefur út. 
Erpur og Bent verða bara betri og 
betri. Hr. Hnetusmjör og Joe Fra-
zier er líka drullu geggjaðir. GKR. 
Æ, vá, ég nefni eiginlega alla. Ég 
dýrka þetta. Íslenskt rapp í dag er 
hlaðborð og veisla, ólíkir listamenn, 
ólík tónlist og endalaus uppspretta 
af gulli.“

Dóri DNA var ungur þegar hann 
hóf ferilinn í rappi, 12 ára rappaði 
hann ásamt lúðrasveit Mosfells-
bæjar á alþjóðlegu lúðrasveitar-
móti í Gautaborg. Síðan lenti hann 
í þriðja sæti á Rímnaflæði árið 2000 

með rapphljómsveitinni Lyrical 
Science Crew. Dóri kynntist svo 
Daníel Ólafssyni, betur þekktum 
sem Danna Deluxe, sem var vinur 
strákanna í XXX Rottweiler hund-
um og í Afkvæmum guðanna. Þeir 
stofnuðu Bæjarins bestu og má kalla 
það hátind ferils Dóra. Síðan hafa 
margir bæst í rappflóruna.

En hvernig er tilfinningin að vera 
svona hálfgerður pabbi rapp í þátt-
unum?

„Hún er fín. Ég er faðir Halldór. Ég 
var mjög ungur á sínum tíma þegar 
ég byrjaði í rappi, gaf út plötu 17 ára. 
Er núna þrítugur svo mér líður ekk-
ert eins og einhverjum Bítli innan 
um þetta lið,“ segir Dóri og hlær. 

„Þetta er fólk á minni bylgju-
lengd, með sömu hugðarefni. Allir 
skemmtilegir. Hvort sem það er 
að láta Alexander Jarl pakka mér 
saman í jiu jitsu í Mjölni, eða tsjilla 
með Blævi úr Reykjavíkurdætrum 
baksviðs í Borgarleikhúsinu.“

Hvernig hefur senan breyst síðan 
þú varst á hátindi ferilsins?

„Þetta er svalara, á sér breið-
ari hlustendahóp, fylgir alþjóð-
legu trendi og æ, mér finnst þetta 
almennt miklu geggjaðra. Svo er 
þetta orðið svo sjónrænt. Einu sinni 
var svo mikið vesen að gera mynd-
band, hvað þá flott myndband. 
Núna geta allir hent í eitthvað. Mér 
finnst líka menn orðnir færari í því 
að rappa á íslensku. Búnir að finna 
ryþmann betur og það á líka við um 

menn eins og Bent 
og Erp sem eru enn 
þá að.“

Dóri segist hlusta 
mikið á íslenskt 
rapp, en er sjálfur 
hættur.  „Já,  ég 
vaknaði upp einn 
daginn, fljótlega 
eftir að Gísli Pálmi gaf 
út Set mig í gang. Horfði 
í spegil og hugsaði: Ég er 
ekkert þarna lengur. Þá 
var líka uppistandið og 
leikhúsið farið að freista 
mín. Ég valdi rétt.“

saga rappsins

Ég er faðir halldór 

senan er á heimsmælikvarðaalltaf vitað að rapp er nett
„Ég var byrjaður að hlusta á rapp, en 
þegar Rottweiler unnu Músíktilraunir 
fer ég að semja sjálfur. Þá hugsaði ég, 
þetta er alveg hægt á íslensku. Ég 
hafði prófað að semja á ensku, þegar 
ég var 11 ára, djúpa og flotta enska 
texta. Sem betur fer fór það aldrei á 
netið,“ segir Gauti Þeyr Másson, betur 
þekktur sem Emmsjé Gauti. Hann hóf 
ferilinn um 2002 og hefur verið rapp-
andi meirihluta ævi sinnar, en hann er 
fæddur 1989. Gauti hefur gefið út tvær 
plötur, Bara ég, og Þeyr, en sú þriðja er 
væntanleg.  „Senan varð kúl með Rott-
weiler en síðan kom aftur lægð. Þetta 
kemur í bylgjum. Rapp hætti að vera 
nett, en það verður að gerast stundum 
til að sigta út lúðana sem eru að rappa 
því öðrum finnst það nett. Svo sprakk 
þetta aftur út 2013.“ Gauti nefnir Gísla 
Pálma og Úlf Úlf. „Þessir gaurar eru 
með risa tónleika og það er uppselt. 
Andri Snær býður sig fram til forseta 
og vill Úlf Úlf til að spila fyrir sig. Gísli 
Marteinn er farinn að segja, bara ég 
og strákarnir,“ segir Gauti hlæjandi 
og vísar í eitt vinsælasta lag sitt sem 
heitir einmitt Strákarnir.

„Fólk er búið að átta sig á því sem ég 
hef alltaf vitað. Rapp er nett.“

Auð-
vitAð 

er þettA gróft 
sums stAðAr en  
þettA er rAun-
veruleikinn 
eins og hAnn er.

Andri snær 
býður sig 

frAm til forsetA og 
vill Úlf Úlf til Að spilA.

Ég dýrkA 
þettA.  
Íslenskt 

rApp Í dAg er hlAðborð 
og veislA, ólÍkir listA-
menn, ólÍk tónlist og 
endAlAus uppsprettA 
Af gulli.

Gísli Pálmi hefur verið þekktur í 
íslensku rappsenunni síðan lagið 
Set mig í gang kom út árið 2011. 
Þar stóð Gísli Pálmi ber að ofan 
fyrir framan Range Rover-jeppa 
og rappaði. Síðan fylgdu fleiri lög 
og myndbönd og síðar plata, sem 
kom út í fyrra. 

„Ég man varla eftir öðru eins,“ 
sagði Ásmundur Jónsson, eigandi 
plötuútgáfunnar og verslunarinnar 
Smekkleysu, um söluna á plötu 
rapparans í viðtali.

Það varð brátt ljóst að Gísli Pálmi 
hafði breytt íslensku rappsenunni.

Textar Gísla vekja gjarnan eftir-
tekt, en þeir fjalla oft á tíðum um 
eiturlyf og ýmislegt sem gæti 
flokkast undir misferli. Í viðtali við 
Rokkland á Rás 2 sagði Gísli:

„Hvaða góðir tónlistarmenn eru 
góðar fyrirmyndir? Það er ekki 
það sem ég er að reyna að skapa. 
Þetta er bara lífsreynslan mín og 
ég reyni meira að segja að fela hlut-
ina, dempa þá niður og dulkóða þá. 
Auðvitað er þetta gróft sums staðar 
en þetta er raunveruleikinn eins og 
hann er,“ sagði Gísli Pálmi í þætt-
inum.

gísli pálmi breytti senunni

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is
Stefán Þór Hjartarson 
stefanthor@frettabladid.is
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12 MÁNAÐA 
VAXTALAUSAR GREIÐSLUR

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 17.995

9.995
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 79.995

59.995

GEGGJUÐ TILBOÐ 
AÐEINS TVEIR DAGAR

Philips 43PUT4900
43" LED sjónvarp með Ultra HD 4K 3840 x 2160p upplausn og Pixel Plus Ultra HD. Micro Dimming baklýsing. 400 Hz Perfect Motion Rate. Dual Core örgjörvi. 
Stafræn DVB-T2/S2 móttakari. Gervihnattamóttakari. 2 x USB. 3 x HDMI. USB upptaka. Scart, Component. Heyrnatólstengi. Ethernet, Optical út & CI rauf.

43” 
ULTRA HD 4K UPPLAUSN

ÍSLENSKT 
STJÓRNBORÐ

Philips HD787060
1450w SENSEO Twist kaffivél með snertitökkum. 2 styrkstillingar. 
Stillanleg hæð á stúti. Hver bolli er ferskur og með lagi af froðu. 
Slekkur á sér eftir 15 mín.

Philips SHL5100BP  
Opin CitiShape Strada 
heyrnatól með 32mm 
Neodymium hátölurum. 
Hljóðnemi og svarhnappur 
fyrir handfrjálsa notkun.

Vestfrost WM8400
1400sn þvottavél með staf rænu kerfisvali og hitastilli. 55L tromla. 
Tekur 8kg. LCD skjár. 15 þvottakerfi. 15 mín hraðkerfi. Stafræn 
niðurtalning. Þvotthæfni A. Vinduhæfni B. Kolalaus mótor. 
Orkunýting A+++. Stærð (bxhxd): 60 x 85 x 53 cm.

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 4.995

1.995

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 119.995

89.995

GILDIR AÐEINS FÖSTUDAG OG LAUGARDAG



Ágúst Bent, betur þekktur sem Bent, 
er hluti af rappsveitinni XXX-Rott-
weiler. Hann hefur einnig gefið út 
tónlist sjálfur, undir nafninu Bent. 
Hann segir mikið hafa breyst í rapp-
senunni undanfarið. Allt sé miklu 
skemmtilegra í dag.

„Melódískara og léttara í lund. 
Krakkar í dag þora að dansa, ég 
elska það.“

Voru Rottweiler frumkvöðlar í 
rappsenunni sem ruddu brautina 
fyrir það sem síðar kom? 

„Já.“
Eru ungu rappararnir betri en 

þið, sem voruð aðalgaurarnir?
„Við erum enn þá aðalgaurarnir, 

ekki rífa kjaft.“

við erum ennþá aðalgaurarnir

Forgotten Lores kemur að mestu 
úr Árbænum og var skipuð Didda 
Fel (Kristinn H. Sævarsson), Class B 
(Baldvin Þór Magnússon), Byrki B 
(Birkir Björns Halldórsson), Intro-
beats (Ársæll Þór Ingvason) og B-Ruff 
(Benedikt Freyr Jónsson). FL, eins 

og þeir voru kallaðir, gáfu út tvær 
plötur: Týndi Hlekkurinn (2003) og 
Að heimsenda (2006). Fyrst röpp-
uðu þeir á ensku en skiptu svo í 
íslensku. FL kom lengi vel fram með 
live hljómsveit, sem fáar rappsveitir 
hafa leikið eftir hér á landi. 

Forgotten lores

GKR er nýliði í íslensku rappi, 
hreinskilinn ljúflingur sem  
útskrifaðist 
úr Mynd-
listaskólan-
um og rapp-
aði sig svo 
inn í hjörtu 
allra með 
lagi um 
að borða 
morgun-
mat.

KraKKar 
í dag 

þora að dansa, ég 
elsKa það.

Herra Hnetusmjör gaf út sitt 
fyrsta lag, Elías, 2014. Síðan 
hefur rapparinn, 
ráðherrasonur 
úr Kópavogi, 
unnið með 
öðrum á 
borð við 
Blaz Roca, 
Joe Frazier 
og Helga 
Sæmundi úr 
Úlfi Úlfi. 

Kött Grá Pjé er dularfullur rappari 
og skáld frá Akureyri sem trónaði 
á toppi vinsældalista Rásar 2 heilt 
sumar og á vers aldarinnar í laginu 
Brennum allt með Úlfi Úlfi.

„Íslenskt rapp er ennþá óttalegur 
búningsklefi, kynjahlutföllin eru 
þannig að afgerandi hallar á stelpur. 
Reykjavíkurdætur eru náttúrulega 
samfélagstilraun út af fyrir sig en 
eru þrátt fyrir allt bara eitt band. En 
áhrifin verða naumast ofmetin, dildó-
arnir og sjónarhornið sem allt í einu 
varð til, aftan á karlpung á fjórum 
fótum. En rétt undir yfirborðinu er 

líka slæðingur af stelpum að gera dót 
sem ekki er komið alla leið í útvarp 
en er á leiðinni. Krakk&Spaghettí, 
Alvia og fleiri. Ég er hrifinn af trukk-
inu, offorsinu, greddunni. Uppreisn 
snípsins og allt það. Þessir hlutir eru 
að breytast hratt.“

Quarashi er ein af fyrstu rappsveitum 
á Íslandi og gaf út plötu 1997 þegar 
rapp var ekkert sérstaklega vinsælt. 
Þeir rappa á ensku og „meikuðu það“, 
hafa spilað um allan heim og urðu 
stórir í Japan eins og frægt er. Að 
vissu leyti hefur Quarashi staðið fyrir 
utan íslensku rappsenuna, mögu-
lega vegna vinsælda sinna og rokk-
áherslna. Í Quarashi 
hafa orðið nokkrar 
mannabreytingar 
en Sölvi Blöndal og 
Steinar Orri Fjeld-
sted hafa verið 
hjarta bands-
ins gegnum 
tíðina en 
auk þeirra 
voru þarna 
Höskuldur 
Ó l a f ss o n , 
Omar Swa-
rez og Tiny 
að rappa auk 
ýmissa hljóð-
færaleikara.

meikuðu það

„Ég get ekki heyrt á krúttkynslóð-
ina minnst, ég er ólétt og meika 
það ekki. Ég held að við eigum að 
gleyma þessari kynslóð og þess 
vegna er gott að rappið hafi tekið 
yfir. En þetta er meira en kynslóð, 
því Erpur er t.d. mjög gamall, fædd-
ur um 1940, og ég er mjög ung eins 
og Herra Hnetusmjör,“ segir Kol-
finna Nikulásdóttir, betur þekkt 
sem Kylfan, meðlimur Reykjavíkur-
dætra.

Reykjavíkurdætur komu líkt og 
ferskur, femínískur blær inn í rapp-
menningu með fyrsta lagi sínu, sem 
heitir einfaldlega Reykjavíkurdætur. 
Lagið var frumflutt á Vísi í desember 
2013. Síðan hefur sveitin sent frá sér 
fjölda laga, stundum skipta þær sér 
upp í minni hópa og stundum koma 
nýjar inn og aðrar detta út.

Þær koma oftast fram í stórum 
hópum og eru þekktar fyrir ögrandi 
sviðsframkomu. Fræg er innkoma 
þeirra í þátt Gísla Marteins, þar sem 
Ágústu Evu Erlendsdóttur, gesti í 
þættinum, ofbauð framkoma þeirra 

og lét hún sig hverfa úr útsendingu. Þá 
varð mikið fjölmiðlamál þegar púað 
var á Reykjavíkurdætur sem svöruðu 
í sömu mynt á grunnskólahátíð í 
Hafnarfirði í febrúar í fyrra.

Umdeildar, en klárlega mikilvægt 
innlegg í rappsenuna á Íslandi.

rappið tók krúttkynslóðina yFir

Sturla Atlas er annað nafn Sig-
urbjarts Sturlu Atlasonar en líka 
fjöllistahópur sem, ásamt Sturlu, 
er skipaður 
Loga Pedro 
Stefánssyni 
og Jóhanni 
Kristófer 
Stefánssyni. 
Þeir gera 
tónlist, selja 
föt og ljós-
myndir.

Fyrsta „alvöru“ rappsveitin

Rappararnir Móri og Erpur, betur 
þekktur sem Blaz Roca, áttu í opin-
berum deilum í fjölmiðlum árið 
2010. Deilan snerist aðallega um hvor 
þeirra væri meiri frumkvöðull í rappi.

Til stóð að Móri og Erpur græfu 
stríðsöxina í þættinum Harma-
geddon á X-inu. Móri mætti í viðtalið 
vopnaður hníf og rafbyssu, með Dob-
erman-hund. Upp úr sauð. Erpur átti 
fótum fjör að launa. 

Málið velktist um í réttarkerfinu, 
en endaði með ákæru á hendur Móra 
fyrir að hóta Erpi með hnífnum. Þá 
var hann ákærður fyrir vopnalaga-
brot vegna rafbyssunnar sem hann 
hafði á sér. Móri játaði sök fyrir dómi 
2013.

Erpur sagði um árásina í viðtali.
„Hann [Móri] ýtir í mig og fer að 

þenja sig. Ég gríp þá í hann og 
keyri á hann. Hann dettur og 
fer að kýla mig. Þegar ég held 
honum niðri dregur hann upp 
hníf og byrjar að sveifla honum 
á fullu. Ég hleyp í burtu og hann 
reynir að stinga mig. Ég tek þá 
moppu og lem hann í hausinn. Þessi 
hundur var latasti hundur sem ég hef 
séð. Ég þakka fyrir það.“

upp úr sauð milli móra og erps
ég hleyp í
burtu og hann

reynir að stinga mig. ég
teK þá moppu og lem
hann í hausinn.

Subterranean var fyrsta „alvöru“ 
rapphljómsveitin til að gefa út plötu 
á Íslandi en margir rapphausar telja 
ekki Quarashi-plötuna sem kom út 
sama ár með, mögulega vegna þess 
að á henni heyrðist í rafmagnsgít-
urum. Central Magnitizm heitir 
platan og er stórmerkileg í raun og 
veru; þarna gáfu nokkrir unglingar 
út frekar heilsteypta rappplötu 
þegar það var í raun engin sena fyrir 
og auk þess var stelpa að rappa, eitt-
hvað sem hefur því miður ekki farið 
mikið fyrir á Íslandi þó að það séu 
næstum 20 ár síðan platan kom út. 
Cell 7 (Ragna Kjartansdóttir) er enn 
að rappa og Magse (Magnús Jóns-
son) er núna að gera reggae með 
AmabAdamA.

Arnar Freyr og Helgi Sæmundur eru 
báðir frá Sauðárkróki og skipa Úlf 
Úlf. Báðir hafa þeir verið lengi að 
þrátt fyrir að hafa ekki stofnað Úlf 
Úlf fyrr en 2011. Helgi rappaði sem 
Evilmind og sigraði í Rímnaflæði 
2002, Arnar var Talandi Tungu og 
gerði allt vitlaust með laginu Tal-
andi Tungum 2004 þar sem hann 
rappaði hratt og sagðist m.a. vera 
„sjúkari en myndarlegur kvenmað-
ur að kúka“. Þeir hafa gefið út tvær 
plötur, Föstudaginn langa og Tvær 
plánetur, og eru í dag ein vinsælasta 
hljómsveit á landinu.

sölvi blöndal 
og steinar 

orri hafa verið hjarta 
bandsins í gegnum 
tíðina.

ég get eKKi 
heyrt á 
KrúttKyn- 

slóðina minnst.

sjúkari en myndarlegur kvenmaður að kúka

uppreisn snípsins og allt það
ég er hrifinn 
af truKKinu, 

offorsinu, greddunni. 
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Hyundai Santa Fe er glæsilegasti bíllinn í Hyundai fjölskyldunni. Nýr Santa Fe er nú 
með 200 hestafla, 2,2 lítra dísilvél og fjölda tæknilegra öryggisatriða sem auka öryggi 
og auðvelda ökumanni að bregðast rétt við mismunandi aðstæðum. Komdu og upplifðu 
gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai Santa Fe með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Santa Fe – Verð frá: 6.990.000 kr.

Dísilvél 2,2 lítrar, 200 hestöfl, eldsneytisnotkun 8,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð.  
*Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.
Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is

Quiet confidence

Nýr Hyundai Santa Fe
Fjórhjóladrif, sjálfskipting, 200 hestafla dísilvél

5 ára ábyrgð - Ótakmarkaður akstur
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23 börnum og fjölskyldum þeirra, samtals um 120 manns, var afhentur 
ferðastyrkur úr sjóðnum Vildarbörn Icelandair á sumardaginn fyrsta, 21. apríl sl. 
Alls hafa 550 fjölskyldur notið stuðnings sjóðsins frá stofnun hans fyrir  
13 árum. Sjóðurinn er fjármagnaður með beinu fjárframlagi Icelandair, frjálsum 
framlögum, söfnun myntar og sölu á Vildarenglinum um borð í vélum Icelandair, 
söfnunarbaukum á Keflavíkurflugvelli og á söluskrifstofum Icelandair. Sambíóin 
gefa síðan Vildarbörnum miða á bíósýningar hjá sér.

Starfsemi Vildarbarna Icelandair byggir á hugmyndum og frumkvæði Peggy 
Helgason, eiginkonu Sigurðar Helgasonar fyrrverandi forstjóra Flugleiða og 

núverandi stjórnarformanns Icelandair Group. Peggy, sem um árabil hefur stutt 
fjölskyldur fjölda veikra barna með ýmsum hætti, situr í stjórn Vildarbarna, 
Sigurður er formaður stjórnar og frú Vigdís Finnbogadóttir er verndari sjóðsins. 
Markmið sjóðsins er að gefa langveikum börnum, foreldrum þeirra og systkinum, 
tækifæri til þess að fara í draumaferð sem þau ættu annars ekki kost á.

Á myndinni eru styrkþegar ásamt stjórnendum Vildarbarna við úthlutun.  
Það er auðvelt að gerast Vildarvinur – allar upplýsingar er að finna á  
www.vildarborn.is

Fjölskyldur 23 barna fengu ferðastyrk Vildarbarna 
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Kjör Vigdísar Finnbogadóttur sem 
forseta Íslands vakti heimsathygli 
þar sem hún var fyrsta konan til 
að vera lýðræðislega kjörin forseti. 
Margir reyndu að grafa undan fram-
boði hennar. „Getur einstæð móðir 
verið forseti?“ spurðu margir.

En Vigdís sannaði það að einstæð 
móðir gat svo sannarlega verið for-
seti enda var hún farsæll forseti 
menningar og landkynningar.

Ljóst var að Vigdís ætlaði sér ekki 
að vera íhlutunarsamur forseti og 
heldur í þá skoðun enn í dag. „Hann 
á að hafa jákvæð áhrif og uppbyggi-
leg áhrif en hann á ekki að vera í 
valdastússi. Við höfum þjóðkjörið 
þing til þess að leiða okkur áfram 
í stjórnmálum,“ sagði hún í viðtali 
við Ríkisútvarpið snemma árs 2014.

Þó lét hún nokkrum sinnum 
reyna á vald sitt sem forseti. Árið 
1985 stóðu flugfreyjur í verkfalli og 
ríkisstjórnin hafði samþykkt lög 
um bann við verkfallinu. Það vildi 
svo til að samþykktin bar upp á tíu 
ára afmæli kvennafrídagsins. Vigdís 
harðneitaði að undirrita lögin strax 

þar sem henni þótti þau vanvirðing 
við konur heldur undirritaði hún 
lögin að deginum loknum.

Árið 1993 samþykkti Alþingi 
aðildarsamning Íslands að Evr-
ópska efnahagssvæðinu en það 
mál hafði verið mikið í umræðunni 
og klauf þjóðina. Alls söfnuðust 
34 þúsund undirskriftir þar sem 
skorað var á Vigdísi að synja lög-
unum staðfestingar. Hún varð ekki 
við þeirri áskorun sem að hennar 
sögn var henni afar erfitt, en hún 
túlkaði það sem svo að það væri 
ekki hlutverk forseta að fara gegn 
valdi þingsins.

1980 – 1996      Vigdís Finnbogadóttir

Kjörið braut blað í mannkynssögunni
Á lýðveldishátíðinni 17. júní 1944 
var Sveinn Björnsson kjörinn fyrsti 
forseti Íslands.

Sveinn var þá umdeildur stjórn-
málamaður. Segja má að kosningin 
sjálf hafi ekki endurspeglað þann 
hátíðarbrag sem var á Þingvöllum 
þennan dag en Sveinn hlaut einungis 
atkvæði 30 þeirra 52 þingmanna sem 
þá sátu á Alþingi. En þá var forseti 
kosinn af Alþingi.

Í ríkisstjórnartíð sinni skipaði 
Sveinn fyrstu og einu utanþingsstjórn 
sem starfað hefur á Íslandi, undir for-
ystu Björns Þórðarsonar árið 1942 í 
kjölfar stjórnarkreppu.

Í forsetatíð sinni þótti stjórnmála-
mönnum Sveinn vera full íhlutunar-
samur um stjórnarmyndanir, sér í 
lagi árin 1947 og 1950. Tvívegis var 
lagt hart að honum að synja lögum 

um Keflavíkursamninginn og aðild 
Íslands að NATO en í hvorugt skipti 
lét hann undan. Sveinn var þeirrar 
skoðunar að málskotsrétti ætti bara 
að beita í ýtrustu neyð.

Sveinn er eini forseti Íslands sem 
hefur dáið í embætti, en hann féll frá 
eftir veikindi árið 1952.

1944 – 1952      sVeinn björnsson

Sameiningartáknið 
íhlutunarsama

Ólafur Ragnar Grímsson sigraði 
nokkuð örugglega í forsetakosning-
unum árið 1996. Eftir tvo ópólitíska 
forseta var þarna kominn gamal-
reyndur stjórnmálamaður.

Ólafur braut blað í sögu embættis-
ins árið 2004. Þá samþykkti ríkis-
stjórn Davíðs Oddssonar umdeild 
lög sem takmörkuðu eignarhald á 
fjölmiðlum. Ólafur ákvað í kjölfarið 
að virkja 26. grein stjórnarskrárinnar 
í fyrsta sinn í sögunni og synjaði lög-
unum staðfestingar og vísaði þeim í 
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Þennan leik endurtók Ólafur árið 
2010 og 2011 eftir að ríkisstjórn 
Jóhönnu Sigurðardóttur hafði sam-
þykkt lög um Icesave-samninginn. 

Ólafur hefur setið lengst allra for-
seta eða í 20 ár. Í nýársávarpi í ár tók 
hann allan vafa af og sagðist ekki ætla 
sér að bjóða sig aftur fram. Nú í apríl 
snerist honum hugur og tilkynnti 
framboð sitt í sjötta sinn.

Nokkrum dögum áður leitaði Sig-

mundur Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra til Ólafs og óskaði eftir 
þingrofi. Ólíkt því sem Kristján Eld-
járn gerði árið 1974 hafnaði Ólafur 
beiðni Sigmundar.

Ólíkt mörgum fyrirrennurum hans 
hafa erfiðar stjórnarmyndunarvið-
ræður ekki einkennt forsetatíð Ólafs. 

Framtíðin ein mun leiða í ljós hvort 
Ólafur nær endurkjöri í komandi for-
setakosningum og kjósi jafnvel að feta 
nýjar slóðir við stjórnarmyndanir á 
Íslandi líkt og hann hefur gert á svo 
mörgum öðrum sviðum.

1996 – 20??      ólaFur ragnar grímsson

Endurmótaði forsetaembættið

Í innsetningarræðu sinni árið 1968 
var það ljóst að Kristján Eldjárn, 
nýkjörinn forseti, ætlaði sér ekki 
að hlutast til í stjórnmálunum líkt 
og forverar hans. „Til Alþingis, sem 
þjóðin sjálf hefur kjörið, og þeirrar 
ríkisstjórnar, sem er í landinu á 
hverjum tíma, hlýtur þjóðin að líta 
sér til trausts og halds,“ sagði hann í 
innsetningarræðunni.

Þó átti eftir að reyna á hlutskipti 
Kristjáns en á meðan hann sat sem 
forseti var mikið um óróa í hinum 
daglegu stjórnmálum á Íslandi.

Kristján Eldjárn kappkostaði að 
halda hlutleysi sínu og setti forsætis-
ráðherra aldrei stólinn fyrir dyrnar. 
Árið 1974 óskaði Ólafur Jóhannesson, 
þáverandi forsætisráðherra, eftir því 
að þing væri rofið og varð Kristján 
við því.

Erfiðar stjórnarmyndanir ein-
kenndu forsetatíð Kristjáns og það 
reyndi á hlutverk hans sem ópólitísks 
forseta. Hann fylgdi skýrum reglum 
við úthlutun stjórnarmyndunar-

umboðs en eftir að alþýðuflokks-
mönnum og sjálfstæðismönnum 
tókst ekki að mynda ríkisstjórn veitti 
Kristján Lúðvík Jósepssyni, formanni 
Alþýðubandalags, stjórnarmyndun-
arumboð sem vakti mikla hneykslan 
hægrimanna í landinu.

Í síðasta nýársávarpi sínu sagði 
hann að þrátt fyrir óvissutíma væri 
enginn maður ómissandi.

1968 – 1980      Kristján eldjárn 

Hlutleysið var öllu ofar

Eftir andlát Sveins Björnssonar rann 
upp fyrir almenningi og stjórnmála-
mönnum að senn gengju í garð fyrstu 
almennu forsetakosningarnar þar 
sem almenningur hafði lokaorðið.

Stjórnmálaflokkarnir á Alþingi 
hugsuðu sér gott til glóðarinnar byrj-
uðu strax að hlutast til um hver yrði 
verðugur arftaki Sveins. Ólafi Thors, 
sem þá var formaður Sjálfstæðis-
flokksins, hafði þótt Sveinn of íhlut-
unarsamur sem forseti.

Forystumenn stjórnarflokka þess 
tíma, Sjálfstæðisflokks og Framsókn-
ar, sammæltust um að séra Bjarni 
Jónsson vígslubiskup yrði þeirra 
frambjóðandi.

Ásgeir Ásgeirsson, sem hafði 
unnið sér til frægðar að vera þing-
maður Framsóknar og Alþýðuflokks, 
þingforseti og forsætisráðherra, lét 
stjórnarflokkana ekki draga úr sér 
kjark og lét slag standa. „Forsetaefni 
þjóðarinnar“ og „Fólkið velur forset-
ann“ voru fyrirsagnir í stuðningsriti 
Ásgeirs sem hefur vafalaust haft sín 
áhrif enda bar hann sigurorð af Bjarna 
í kosningunum, þó með litlum mun.

Ásgeir, sem var stuðningsmaður 
vestrænnar samvinnu, beitti sér gegn 
því að Alþýðubandalagið ætti aðild 
að ríkisstjórn og lýsti þeirri skoðun 
sinni við erlenda ráðamenn að hann 
væri andvígur stefnu vinstristjórnar-
innar sem tók við völdum 1956 um 
að reka herinn af landi brott. Við 
stjórnarmyndun 1958 hlutaðist 

hann til um að Hermann Jónasson, 
formaður Framsóknarflokksins, 
fengi ekki umboð til að glæða vinstri-
stjórnina aftur lífi heldur greiddi 
Ásgeir götu þess að Viðreisnarstjórn 
yrði mynduð.

Segja má að Ásgeir hafi verið 
kosinn sem forseti þjóðarinnar en á 
bak við tjöldin gekk hann erinda sér-
stakra flokka.

1952 - 1968      ásgeir ásgeirsson

Völdin á bak við tjöldin

Forsetar Íslands í áranna rás
Íslendingar ganga að kjörborðinu í lok júní til að kjósa forseta en Ólafur Ragnar Grímsson hefur gefið 
kost á sér í sjötta sinn. Hver og einn forseti hafði sínar hugmyndir um embættið og gengu þær mis-
langt í að hlutast til um gang samfélagsmála á Íslandi. Hér verður farið stuttlega yfir sögu þeirra.

Enginn hefur gott 
af því að komast 

á það stig að fara að ímynda 
sér að hann sé ómissandi.

Ég tek nú við for-
setastarfinu með 

óbreyttum ásetningi um að 
rækja störf mín samkvæmt 
viðurkenndum venjum 
nútímans í lýðfrjálsum 
ríkjum, þar sem þjóðhöfð-
ingjavaldið er þingbundið.

Það er þjóðar-
nauðsyn að áhrif 

forsetans til samstarfs og 
sátta séu sem ríkust, og þá 
sérstaklega, þegar stjórnar-
myndun stendur fyrir 
dyrum.

Íslendingar höfðu 
þá brotið blað í 

mannkynssögunni, með því 
að velja konu sem forseta 
lands síns fyrstir allra í 
almennum kosningum.

Í þessu umróti 
óvissu og mót-

mæla og í kjölfar nýliðinna 
atburða hefur fjöldi fólks 
víða að úr þjóðfélaginu á 
undanförnum vikum höfðað 
til skyldu minnar.

Stefán Rafn 
Sigurbjörnsson
stefanrafn@frettabladid.is
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byggingafram-
kvæmdir hófust strax 
það ár og voru fjármagn-
aðar að hluta til með 
marshall-aðstoð banda-
ríkjanna. Þaðan er nafn 
hússins komið. 

Marshallshúsið svokallaða að 
Grandagarði 20 er ein af þeim 
byggingum úti á Granda sem 
ganga munu í endurnýjun lífdaga. 
Húsið hefur staðið autt í nokkur ár 
en með haustinu er áætlað að Ný
listasafnið og galleríið Kling og 
bang hefji þar starfsemi. Þá mun 
listamaðurinn Ólafur Elíasson 
starfrækja þar vinnustofu og sýn
ingarrými en á jarðhæðinni verður 
opnaður fiskveitingastaður.

Húsið er hið reisulegasta. Saga 
þess hófst árið 1948 þegar síld fór 
að mokveiðast í Kollafirði og Hval
firði en engin vinnslustöð var þá í 
nágrenni til að taka á móti aflan
um. Reykjavíkurbær og hlutafélag
ið Kveldúlfur stofnuðu þá með sér 
sameignarfélagið Faxa sf. um 
byggingu síldarverksmiðju í Ör
firis ey. Byggingaframkvæmdir 
hófust strax það ár og voru fjár
magnaðar að hluta til með Mars

hallaðstoð Bandaríkjanna. Þaðan 
er nafn hússins komið. Verksmiðj
an átti að geta unnið úr hátt í 700 
tonnum af síld á sólahring og fram
leiða bæði mjöl og lýsi. Gert var 
ráð fyrir að hægt yrði að byggja 
við og stækka í áföngum í trausti 
þess að síldin héldi áfram að veið
ast. Þegar verksmiðjan var full
byggð og tilbúin veiddist engin 
síld. Árið 1962 var sameignarfélag
inu Faxa sf. slitið. Síldar og fiski

mjölsverksmiðjan hf. keypti fyrir
tækið og rak þar starfsemi sína 
næstu áratugi.

Í dag er húsið í eigu HB Granda 
og hefur Reykjavíkurborg samið 
um leigu á húsinu til 15 ára og mun 
framleigja fyrrnefndum aðilum.

Arkitektarnir Steinþór Kári 
Kárason og Ásmundur Hrafn 
Sturluson hjá Kurt og pí arkitekt
um eru hugmyndasmiðir verkefnis
ins og sjá um endurbætur hússins.

gömul síldarverksmiðja lifnar við
Nýlistasafnið, Gallerí Kling og bang og myndlistarmaðurinn Ólafur Elíasson munu hefja starfsemi í Marshallshúsinu úti á Granda í haust.  
Á jarðhæðinni verður opnaður veitingastaður. Saga hússins hófst árið 1948 þegar síld mokveiddist óvænt í Kollafirði og Hvalfirði.

Verksmiðjan átti að geta unnið úr hátt í 700 tonnum af síld á sólahring og framleitt bæði mjöl og lýsi.

arkitektarnir Steinþór Kári Kárason og Ásmundur Hrafn Sturluson hjá Kurt og pí arkitektum eru hugmyndasmiðir verkefnis-
ins og sjá um endurbætur hússins.

Húsið er allt hið reisulegasta með glæsilegum gluggum. Áætlað er að veitinga-
staður verði opnaður á jarðhæðinni.

bygging síldarverksmiðjunnar var að hluta til fjármögnuð með marshall-aðstoð 
bandaríkjanna eftir seinni heimsstyrjöld og þaðan er nafnið komið. Húsið mun 
lifna við í haust þegar nýlistasafnið, Kling og bang og ólafur elíasson myndlistar-
maður hefja þar starfsemi.  myndir/ernir

ATH slökkviliðstjórar, slökkviliðsmenn, lögreglumenn, 
útgerðarmenn og vélstjórar!

Nú eru Fenzy reykköfunartækin komin aftur til okkar í sölu og þjónustu

grandinn Kynningarblað
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 Við bjóðum líka upp 
á ýmis námskeið. Við 
erum alltaf að leita uppi 
skemmtilega vinkla á 
bjór og vín, enda viljum 
við leggja lóð okkar á 
vogarskálarnar í að 
auðga bjór- og vínmenn-
ingu landsins.

Ólafur S.K. Þorvaldz

Ólafur S.K. Þorvaldz og Hilmar Geirsson vilja fræða fólk um bjór- og vínmenningu í 
Ægisgarði.  mynd/Pjetur

Ólafur og aðrir gestgjafar Ægisgarðs 
leiða fólk í allan sannleika um leyndar-
dóma bjórsins. mynd/ÆGiSGarður

Í Ægisgarði eru bjór- og skemmtanamenningu Íslendinga gerð skil á ýmsan máta. 
Þar er eitt stærsta bjórsafn landsins til húsa og ýmsir munir til sýnis sem tengjast 
skemmtanasögu landans. 

„Bruggverksmiðja Víking er 
staðsett á Akureyri og við vorum 
hálf heimilislaus í borginni. Nú 
er Ægisgarður heimili Víking Öl
gerðar í höfuðborginni,“ útskýr
ir Hilmar Geirsson, vörumerkja
stjóri Víking Ölgerðar.

Í Ægisgarði er bjór og 
skemmtanamenningu Íslendinga 
gerð skil á ýmiss konar máta. Þar 
er eitt stærsta bjórsafn landsins 
til húsa og ýmsir munir til sýnis 
sem tengjast skemmtanasögu 
landans. Hópar geta pantað sal
inn og fá gestgjafa með í kaup
unum sem leiðir þá í allan sann
leika um leyndardóma bjórsins.

„Snemma í sumar ætlum við 

að opna litla bruggverksmiðju 
í húsinu sem hálfgert tilrauna
brugg, fólk getur þá komið í 
brugghúsheimsóknir í Ægis
garð og kynnst bjórnum sem við 
framleiðum hér og jafnvel feng
ið að smakka hann á mismunandi 
stigum framleiðslunnar,“ segir 
Hilmar.

Ólafur S.K. Þorvaldz er einn 
af gestgjöfum Ægisgarðs og höf
undur Víkingleikanna.

„Við hófum Víkingleikana í 
ágúst í fyrra og höfum verið að 
keyra þá hér í Ægisgarði, bæði á 
virkum dögum og um helgar, við 
frábærar undirtektir. Fyrir vikið 
eru margir bjórfróðari einstak

lingar úti í samfélaginu,“ segir 
Ólafur hress.

„Leikarnir fara þannig fram að 
við tökum á móti hópum af öllum 
stærðum og förum með þeim í 
gegnum sögu bjórsins á Íslandi 
og sögu skemmtanamenningar 
Íslendinga allt frá landnámi. Þar 
á eftir er keppt í afar skemmti
legum bjórsmökkunarleikjum og 
svo farið í pubquiz. Þetta er um 
það bil tveggja tíma prógramm 
sem virkar vel til að hrista hóp
inn saman. Við gestgjafarn
ir erum allir menntaðir leikar
ar og þaulvanir að tala við stór
an hóp, jafnt á ensku og íslensku,“ 
segir hann og bætir við að hægt 

sé að sérsníða prógrammið eftir 
óskum hvers hóps. Hóparnir geti 
til dæmis tekið með sér mat í sal
inn en einnig geti húsið skaffað 
eitthvað gott í svanginn. Dagskrá
in sé í stöðugri þróun.

„Við bjóðum líka upp á ýmis 
námskeið svo sem léttvínsnám
skeið, romm, kampavíns og 
kaffinámskeið, viskí og ginnám
skeið. Við erum alltaf að leita uppi 
skemmtilega vinkla á bjór og vín, 
enda viljum við leggja lóð okkar á 
vogarskálarnar í að auðga bjór og 
vínmenningu landsins.“

nánar má kynna sér Ægisgarð á 
www.aegisgardur.is
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Bjórmenningin blómstrar í Ægisgarði
Víking Ölgerð kynnir Ægisgarð, heimili íslenskrar brugghefðar og bjórsögu. Þar eru gestir leiddir inn um gleðinnar dyr með 
hópeflisleikjum, fróðleik og veigum á svokölluðum Víking-leikum. Gestgjafar Ægisgarðs vilja auðga bjór- og vínmenningu landsins.



Við viljum að þróunin 
verði sem mest sjálf
sprottin, en með ákveðn
um almennum skil
málum og takmörkunum. 

Hjálmar Sveinsson

Það var Norðmaðurinn Othar 
Ellingsen sem opnaði verslun-
ina árið 1916 en meginhlutverk-
ið var að sérhæfa sig í sölu á 
veiðar færum og öðrum vörum 
tengdum útgerð. Flestir Íslend-
ingar þekkja vel þessa rótgrónu 
verslun sem einnig er starfandi 
á Akur eyri. Helga Sverrisdóttir 
segir að þótt áherslur hafi lítillega 
breyst í áranna rás þá sé verslun-
in alltaf best þekkt fyrir vandað-
ar útivistarvörur og -fatnað. „Við 
tókum við rekstrinum í haust og 
erum að grafa í sögunni. Margir 
eiga minningar frá þessari versl-
un, hvort sem hún var í Hafnar-
stræti eða hér á Grandanum. Við 
erum að gera ákveðin plön til 
langs tíma en strax ætlum við að 
minnka áherslu á veiðivörur fyrir 
atvinnumenn og halda okkur við 
veiðivörur fyrir fjölskyldufólk. 
Okkar stefnumótun byggir á því 

að vera alhliða útivistarverslun 
fjölskyldufólks. Við kappkostum 
að bjóða vandaðar vörur á góðu 
verði,“ útskýrir Helga.

Frábær þýsk reiðhjól
Helga segir að heimasíða fyrir-
tækisins sé í vinnslu en þar verður 
sett upp vefverslun sem auðveld-
ar fólki að skoða vöruúrvalið. „Við 
erum árstíðabundið fyrirtæki og 
bjóðum vörur eftir eftirspurn. Við 
erum að stækka reiðhjóla úrvalið 
okkar en við erum með allar gerð-
ir þýskra Merida-reiðhjóla fyrir 
allan aldur, jafnt fyrir börn og 
keppnisfólk. Núna erum við í sér-
stöku átaki með Barnaheillum, 
við tökum á móti eldri hjólum og 
gefum afslátt á nýju hjóli. Gamla 
hjólið fer þá í söfnun á vegum 
Barnaheilla. Við viljum vera sam-
félagslega ábyrgt fyrirtæki,“ segir 
Helga.

Allt fyrir útivist og tjald
útileguna
Hún bætir því við að þau finni vel 
fyrir þeim gríðarlega útivistar-
áhuga sem gripið hefur lands-
menn. „Við erum með allar helstu 
útivistarvörur og skó fyrir allan 
aldur. Að auki bjóðum við útilegu-
vörur, allt frá smæstu hlutum upp 
í stærri. Ef fólki dettur í hug að 
fara í sína fyrstu útilegu eigum 
við allt sem þarf í ferðalagið. Það 
sama gildir um þá sem vilja byrja 
fjallgöngur. Við leggjum mikla 
áherslu á að veita mjög góða og 
faglega þjónustu.“

Helga segir að verslunin njóti 
góðs af því að vera nálægt höfn-
inni. „Hver veit nema sjóklæði 
komist aftur í tísku,“ segir hún. 
„Við höfum verið með rótgróin 
merki sem Íslendingar þekkja. 
Hér er hægt að fá polla- og vind-
galla og stígvél fyrir alla,“ segir 

Helga sem sjálf er mikil útivistar-
manneskja.

Fánastangir og frístundasport
Í Ellingsen er hægt að fá sjóketti, 
kajaka, fjórhjól og ýmislegt fleira 
tengt frístundasporti. Þá má ekki 
gleyma fánastöngunum sem hafa 
verið vinsælar um árabil hjá Ell-
ingsen.

Helga segir að Grandasvæðið 
hafi breyst mikið á stuttum tíma. 
„Grandinn hefur lifnað við. Stað-
setningin er því frábær og við 
þjónum stóru svæði. Það er allt-
af ævintýri að koma hingað á 
Grandann og til okkar í Elling-
sen.“

Hjá Ellingsen er opið alla virka 
daga til kl. 18 og einnig á laugar
dögum. Ellingsen er með Face
booksíðu og Helga hvetur fólk til 
að fylgjast með færslum þar.

Gæðavörur Ellingsen í hundrað ár
Helga Sverrisdóttir og fjölskylda hennar er sú þriðja í röðinni sem rekur verslunina Ellingsen á Grandanum. Verslunin verður eitt hundrað 
ára í júní og þá verður efnt til hátíðarhalda. Ávallt hefur verið kappkostað að bjóða einungis vandaðar vörur á góðu verði.

Stígvél á alla fjölskylduna. MYND/PJETUR

Vandaðir bakpokar fyrir ferðalagið fást 
í Ellingsen. MYND/PJETUR

Í Ellingsen er mikið úrval af fallegum útivistarfatnaði.  
MYND/PJETUR

Ellingsen leggur áherslu á að bjóða gæðareiðhjól fyrir allan aldur. Hjólin eru þýsk og afar 
vönduð. MYND/PJETUR

Síðustu 8-10 ár hafa orðið miklar 
breytingar á Grandagarði og þar 
hefur sókn ferðamanna í hafnar-
svæðið vegna hvalaskoðunar skipt 
sköpum að mati Hjálmars Sveins-
sonar, borgarfulltrúa og for-
manns umhverfis- og skipulags-
ráðs Reykjavíkurborgar. „En það 
skiptir líka miklu máli að borg-
in og hafnarstjórnin hafa stutt 
þessa þróun og lagt sig fram um að 
vernda Grandagarð og Örfirisey 
sem atvinnusvæði, þar sem hafn-
sækin starfsemi nýtur ákveðins 
forgangs. Þannig er svæðið skil-
greint í nýju aðalskipulagi og deili-
skipulagi. Heimilað var að breyta 
gömlu grænu verbúðunum við 
Suður bugt og hluta verbúðanna úti 
á Granda í veitinga- og kaffihús, 
verslanir, vinnustofur og gallerí.“

Einnig nefnir hann viðamikla 
og vel heppnaða endurnýjun á 
Grandagarði 8 þar sem Sjóminja-
safnið er til húsa. „Safnið hefur 
talsvert aðdráttarafl. Borgin 
rekur það en hafnarstjórnin kost-
aði endurgerð hússins að miklu 
leyti og bryggjugerð sjávarmeg-
in við húsið. Hafnarstjórnin hefur 
einnig látið gera upp Bakka-
skemmu við vesturhöfnina. Þar 
er nú hinn blómlegi Sjávarklasi, 
mikil vægt þekkingarsetur fyrir-
tækja í sjávarútvegi.“

Lengi iðað af lífi
Þrátt fyrir þessar breytingar 
undan farinn áratug bendir Hjálm-
ar á að svæðið hafi lengi iðað af 
lífi. „Úti í Örfirisey var hinn forni 
Hólmakaupstaður, mikilvægasti 

verslunarstaður landsins á fyrri 
öldum. Og ekki má gleyma því að 
við gömlu höfnina hefur í hundr-
að ár verið blómlegt hafnsækið at-
vinnulíf.“

Helstu kostir Grandagarðs 
eru eðlilega nálægðin við sjó-
inn. „Þarna er ein stærsta sjávar-
útvegshöfn landsins. Fáar höfuð-
borgir, ef nokkrar, bjóða upp á 
slíkt. Svæðið býður um leið upp á 
fjölbreytta starfsemi eins og sjá 
má á Fiskislóð og Hólmaslóð. Þó 
getur ekki hvaða starfsemi sem 
er verið á svæðinu. Í deiliskipulagi 
svæðisins er m.a. kveðið á um að 
þar verði byggðar íbúðir eða hótel 
sem er mikilvægt að mínu mati.“

Sjálfsprottin þróun
Aðspurður hvort uppbygging 
Grandagarðs eigi sér einhverja 
erlenda fyrirmynd svarar Hjálm-
ar því neitandi. „Við viljum þó 
forðast þá leið sem sums staðar 
hefur verið farin, sem er að gjör-
breyta slíkum svæðum með stór-
felldri íbúðauppbyggingu og hót-
elum. Við viljum að þróunin verði 

sem mest sjálfsprottin, en með 
ákveðnum almennum skilmálum 
og takmörkunum. Þarna getur þró-
ast skemmtilegt og frjótt umhverfi 
fyrir alls konar listastarfsemi.“

Stærsta viðbót ársins verð-
ur opnun Marshalls-hússins en 
framkvæmdum þar lýkur í haust. 
„Þar verður Ólafur Elíasson, einn 

þekktasti listamaður heimsins í 
dag, með listverkstæði auk Ný-
listasafnsins og Kling og bang 
Gallerís. Á jarðhæðinni verður 
veitingastaður. HB Grandi á húsið 
og hefur gert það upp af mikl-
um metnaði en þetta verður væg-
ast sagt mjög spennandi. Borg-
in er milliliður og leigir húsið af 

HB Granda og áframleigir það 
síðan til þessara listaðila. Svo má 
nefna mikilvægar umbætur á göt-
unni Grandagarði sem eiga eftir 
að gera hana vistlegri og örugg-
ari fyrir gangandi vegfarendur og 
hjólreiðafólk. Svo má ekki gleyma 
hinni árlegu Hátíð hafsins á sjó-
mannadaginn. Þá verður fjör.“

Býður upp á fjölbreytta starfsemi
Ásýnd Grandagarðs hefur breyst mikið undanfarinn áratug. Fjölgun erlendra ferðamanna, stuðningur borgarinnar og framtak einkaaðila 
eiga þar stærstan þátt. Á næstunni verður Marshalls-húsið opnað, umbætur á götum verða kláraðar og Hátíð hafsins verður haldin í júní.

„En það skiptir líka miklu máli að borgin og hafnarstjórnin hafa stutt þessa þróun og lagt sig fram um að vernda Grandagarð 
og Örfirisey sem atvinnusvæði,” segir Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykja
víkurborgar. MYND/PJETUR
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„Þegar við ákváðum að láta til 
skarar skríða fyrir tíu árum 
og stofna fatamerkið Farmers 
Market  varð Grandinn fyrir valinu 
af praktískum ástæðum. Við höfð
um ekki úr miklum fjármunum að 
moða auk þess sem nálægðin við 
miðbæinn og heimili okkar var 
hentug,“ segir Bergþóra Guðna
dóttir, hönnuður Farmers Market. 
„Þó grunaði okkur einnig hver 
þróunin yrði á þessu svæði, að 
hún yrði eitthvað í ætt við það sem 
gerst hefur í öðrum borgum. Þar 
hafa iðnaðarhverfi gengið í endur
nýjun lífdaga, og skapandi grein
ar, gallerí og veitingastaðir hafa 
sprottið upp,“ segir hún og bendir á 
Meat Packing District í New York 
og Kødbyen í Kaupmannahöfn.

Þessi þróun virðist vera að ganga 
eftir á Grandasvæði sem Berg
þóru þykir afar ánægjulegt. „Hér 
eru komnir frábærir veitingastað
ir og gallerí auk þess sem margir 
af helstu tónlistarmönnum lands
ins hafa hér vinnuaðstöðu og stúd
íó. Þetta blandast svo skemmtilega 
við höfnina og iðnaðarstarfsemina 
sem henni tengist.“

Stúdíóið breyttist í verslun
Upphaflega ætluðu Bergþóra og 
maður hennar, Jóel Pálsson, að
eins að opna hönnunarstúdíó á 
Hólmaslóðinni. „En smám saman 
jókst traffíkin þannig að við opn
uðum verslun líka,“ lýsir Berg
þóra. Þó Farmers Market sé í góðu 
samstarfi við nokkra aðra söluað
ila á landinu um ýmsar vörur þá 
er verslunin á Hólmaslóð sú eina 
sem þau hjónin eiga og reka sjálf 
og býður upp á alla vörulínu merk
isins.

„Auk Farmers Market erum við 
með til sölu úrval af íslenskri tón
list, bókum og ýmsu fallegu sem 
við handveljum sjálf og okkur 
þykir ríma vel við okkar vörulínu 
og konsept. Þar má nefna frönsku 

Aigle stígvélin, skart frá Aurum, 
Orra Finn og Chan Luu, heimilis
vörur og ýmislegt fleira. Því ákváð
um við að kalla verslunina Farmers 
& Friends, enda eru margir þess
ir aðilar, eins og tónlistarmenn og 
hönnuðir, góðvinir okkar.“

List á veggjum
Í versluninni er einn veggur 
sem lagður er undir sýningar af 
ýmsu tagi. „Hér hafa ýmsir lista
menn sýnt verk sín á undanförn
um árum. Í augnablikinu erum við 
reyndar sjálf með sýningu á aug
lýsingamyndum Ara Magg sem 
hann hefur gert með Farmers 
Market  undanfarin ár og hafa hlot
ið mikla athygli.“

John Galliano í heimsókn
Bergþóra segir að þau hafi stund
um orðið hissa þegar í verslunina 
kemur fólk sem hefur keypt sér 
ferð til Íslands eftir að hafa lesið 
umfjöllun um búðina í tímariti, en 
fjallað hefur verið um Farmers & 
Friends í ýmsum þekktum erlend
um blöðum á borð við Monocle, 
Vogue og fjölda ferðatímarita. 
„Eins urðum við hissa þegar við 
sáum einn daginn ritstjóra amer
íska Vogue spóka sig í versluninni. 
Hann var geysilega forvitinn, mát
aði helling af fötum og vildi fá að 
vita allt um fyrirtækið og hönnun
ina. Hann kom svo aftur daginn 
eftir og þá með sjálfan John Galli
ano með sér. Það var dálítið súr
realískt.“

Alltaf eitthvað nýtt
Ávallt bætist í úrvalið hjá Farmers 
Market. „Undanfarið hafa verið 
að bætast við nýjungar í flesta 
flokka vörulínunnar okkar. Til 
dæmis undirföt, peysur, skyrtur 
o.fl. Fyrir sumarið er svo væntan
leg lítil sumarlína fyrir dömur sem 
ég hef verið að vinna að undanfar
ið og er mjög spennt yfir.“

Suðupottur skapandi greina á Granda
 Fatamerkið Farmers Market byggir á sjálfbærni og nútímalegri útfærslu á norrænum rótum í hönnun. Eina verslun Farmers Market, sem 
hefur alla línu merkisins til sölu, er Farmers & Friends að Hólmaslóð 2.  Þar má einnig finna úrval af annarri áhugaverðri hönnunarvöru.

Verslunin er skemmtilega upp sett.

Ávallt bætist í úrvalið hjá Farmers Market.

Í versluninni er einn veggur sem lagður er undir sýningar af ýmsu tagi. Um þessar 
mundir prýða vegginn auglýsingamyndir Ara Magg fyrir Farmers Market. 

Falleg hönnun frá Farmers Market.

Verslunin Farmers & Friends er afar falleg og þangað er skemmtilegt að koma enda gaman að skoða þá fjölbreyttu hönnunarvöru sem þar er að finna. Myndir/Ari MAGG
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1960 var búið 
að byggja verbúð-
irnar löngu, sem 
eru svo einkenn-
andi fyrir Grand-
ann. Þær voru 
mjög mikilvægar 
því þeim var ætlað 
að vera brim-
brjótur og veita 
skjól og þar höfðu 
sjómenn aðstöðu 
til að geyma 
veiðar færi og 
jafnvel báta.

Guðbrandur Benediktsson

„Örfirisey var eyja sem mjótt eiði 
lá út í og hægt var að ganga eftir á 
fjöru. Sagan segir að öndvegissúl
ur Ingólfs okkar hafi komið fyrst 
að landi þar en það er þó auð vitað 
aðeins mýta,“ segir Guðbrandur. 
Nokkur hús og bæir byggðust upp 
á þessu svæði og síðar var á þess
um slóðum kaupstaður frá 17. öld 
og fram til 1780 sem kallaður var 
Hólmskaupstaður. „Þetta var einn 
af verslunarstöðum einokunar
verslunar Dana en hann lagðist 
af þar sem skilyrðin til verslunar 
voru erfið, sér í lagi vegna lélegr
ar hafnaraðstöðu,“ lýsir Guðbrand
ur en verslunin fluttist í kjölfar
ið í Kvosina í Reykjavík og stuttu 
síðar, eða árið 1786, hlaut Reykja
vík kaupstaðarréttindi.

Lítið var um að vera á Grand
anum eftir að verslun lagðist af 
enda var ágangur sjávar nokkur 
og stöðugt flæddi yfir eiðið sem nú 
er Grandagarður.

Miklar breytingar voru þó í 
vændum enda urðu raddir æ há
værari sem kröfðust þess að bæta 
hafnaraðstöðu í Reykjavík. Töldu 
menn það lykilatriði til að Reykja
vík gæti vaxið og dafnað. „Síðan 
var það fljótlega eftir aldamótin 
1900 að farið var ræða um að bæta 
hafnaraðstöðuna í Reykjavík. Ráð
ist var í þetta stóra og merkilega 

verk, sem hafnargerðin var, á ár
unum 1913 til 1917 og má segja 
að höfnin hafi gjörbylt Reykjavík 
sem verslunar og útvegsbæ,“ segir 
Guðbrandur.

Eiðið út í Örfirisey var þá byggt 
upp sem hafnargarður. Þar voru 
lagðir járnbrautarteinar og lest
ir fluttu grjót úr Öskjuhlíð til að 
byggja upp höfnina. Var þetta upp
hafið að uppbyggingu Grandans.

Breska hernámsliðið tók allt 
svæðið undir sig í síðari heims
styrjöld og var þar með ýmsar 
varnir. Eftir stríðið fóru ýmis 
fyrir tæki og verksmiðjur sem 
tengdust sjávarútvegi að byggja 
þar upp sína starfsemi, auk þess 
sem Slysavarnafélagið kom sér þar 
fyrir fljótlega eftir stríð. „Um 1950 
var byrjað að byggja olíugeymana 
í Örfirisey og um 1960 var búið 
að byggja verbúðirnar löngu, sem 
eru svo einkennandi fyrir Grand
ann. Þær voru mjög mikilvægar því 
þeim var ætlað að vera brimbrjótur 
og veita skjól og þar höfðu sjómenn 
aðstöðu til að geyma veiðar færi og 
jafnvel báta,“ segir Guðbrandur en 
bætir við að byggingin hafi vakið 
nokkra furðu á sínum tíma, en gefi 
svæðinu vissulega afar sterkan 
svip.

Á síðustu árum hefur hverfið 
gengið í endurnýjun lífdaga með 

uppbyggingu Sjóminjasafnsins, 
nýrri starfsemi í hluta verbúðanna, 
Sjávarklasanum og tilkomu ýmiss
ar menningarstarfsemi, verslana 
og veitingastaða. „Þetta er klassísk 
þróun sem við sjáum víða í erlend
um borgum. Listamenn og menn
ingarstofnanir koma inn og gera 
hverfin að áhugaverðum áfanga
stöðum fyrir heimafólk og ferða
menn,“ segir Guðbrandur og telur 
mikilvægt að halda í rótgróna 
starfsemi og þann karakter sem 
einkennt hefur svæðið síðustu ára
tugi. „Við viljum að sagan sé sýni
leg og að einkennum svæðisins, 
sem tengjast fiskvinnslu og útgerð, 
verði haldið á lofti,“ segir hann og 
bendir á að gestir Sjóminjasafns
ins kunni til að mynda vel að meta 
nálægðina við Slippinn. Jafnframt 
má benda á að Reykjavík er eina 
höfuð borgin í Evrópu þar sem út
gerð og fiskvinnsla er í öndvegi 
hafnarinnar.

„Núna vinnum við að gerð nýrr
ar grunnsýningar á Sjóminjasafn
inu, þar sem við viljum ramma 
þessa sögu inn. Það má jafnvel sjá 
fyrir sér að þetta svæði sem áður 
var pínulítið hornreka geti í fram
tíðinni stækkað gömlu miðborgina 
og hugsanlega létt álaginu af henni 
sem hefur orðið meira með tilkomu 
aukins ferðamannastraums.“

Höfnin órjúfanlegur hluti af Granda
Saga Grandans hefur í gegnum tíðina verið nátengd verslun og sjávarútvegi. Guðbrandur Benediktsson, safnstjóri Borgarsögusafns, segir 
nýlega þróun á svæðinu ánægjulega en þó þurfi að gæta þess að halda í þann karakter sem einkennt hefur Grandann síðustu áratugi.

Um 1930, konur við saltfiskverkun á stakkstæði Alliance við Mýrargötu. Í baksýn eru hús við Mýrargötu, fjær er Grandagarður 
og Örfirisey. LjósMyndAsAfn ReykjAvÍkUR/MAGnús óLAfsson 

1918-1920, þrír karlmenn standa á Grandagarði á járnbrautarteinum sem lágu út í 
Örfirisey. Í fjöruborðinu liggur seglskúta, drangey BA5. 
LjósMyndAsAfn ReykjAvÍkUR/MAGnús óLAfsson 

1950-1960, fiskvinnsla hjá Bæjarútgerð Reykjavíkur, BúR við Grandagarð. Í þessum vinnslu-
sal er í dag rekið sjóminjasafn Íslands. LjósMyndAsAfn ReykjAvÍkUR/PétUR tHoMsen 1947, Bæjarútgerð Reykjavíkur, BúR, Grandagarði 8. við bryggju liggur fjöldi vél-

báta og skipa. LjósMyndAsAfn ReykjAvÍkUR/siGURHAns viGniR 

Um 1960. verbúðir við Grandagarð. skip við bryggju og bátar uppi á landi. 
LjósMyndAsAfn ReykjAvÍkUR/PétUR tHoMsen 

Guðbrandur með Grandagarð í baksýn. Hann stendur á þaki sjóminjasafnsins en 
þar er unnið að gerð nýrrar grunnsýningar um sjávarútveg og siglingar í Reykjavík.  
Mynd/stefán
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 Vörulínan er breið 
og góð og í henni 

má finna allt frá tann-
burstum og Soft Picks 
tannstönglum til tann-
hvíttunarefna.

Sólveig Guðlín Sigurðardóttir

2 3 .  a p r í l  2 0 1 6   l a U G a r D a G U r

GUM Original White munnskol 
og tannkrem hreinsa burt bletti 
og óhreinindi og veita tönnun-
um vernd. Tannlæknar mæla 
með GUM vörunum. „Vörulín-
an er breið og góð og í henni má 
finna allt frá tannburstum og Soft 
Picks tannstönglum til tannhvítt-
unarefna. Sérfræðingar GUM eru 
fljótir að tileinka sér nýjungar og 
mæta þörfum fólks sem er virki-
lega gott í þessum geira,“ segir 
Sólveig Guðlín Sigurðardóttir, 
vörumerkjastjóri hjá IceCare.

Að sögn Sólveigar eru íslenskir 
tannlæknar ánægðir með vörurn-
ar frá GUM því fyrirtækið stend-
ur fyrir stöðugum rannsóknum á 
heilbrigði tannholds og notar að-
eins bestu efnin í framleiðsluna. 
„Á hverju ári styrkir fyrirtæk-
ið Sunstar GUM rannsóknir sem 
snúa að greiningu á sykursýki 2 
um allan heim. Málefnið er þeim 
sérstaklega hugleikið þar sem einn 
stofnenda fyrirtækisins lést langt 
um aldur fram af þessum skæða 
sjúkdómi.“

GUM framleiðandinn býður að-
eins upp á gæðavörur, sem stuðla 
að heilbrigði tannholdsins.

Engin blEikiEfni
GUM Original White munnskol og 
tannkrem hreinsa burt bletti og 
óhreinindi og tennurnar fá sinn 
upprunalega lit. Báðar vör-
urnar innihalda flúor og 
má nota að staðaldri. 
Þær hafa ekki skað-
leg áhrif á almenna 
tannheilsu og inni-
halda ekki bleikiefni 
sem geta skaðað nátt-
úrulega vörn 
tann-

anna. „Hvíttunarlínan, Original 
White, er mjög góð því hún virk-
ar vel en fólk fær samt sem áður 
ekki tannkul. Slípimassinn er 

agnar smár svo hann rispar ekki 
upp glerunginn eins og oft vill 
verða þegar notuð eru hvíttun-
artannkrem.“ Sólveig segir það 
einnig kost að Original White-
línan viðhaldi árangri eftir lýs-
ingarmeðferð á tannlæknastofu.  
Hvíttunarvörurnar innihalda 
sérstaka blöndu sem GUM hefur 
einkaleyfi á og hreinsar betur en 
bleikiefni.

frábærir tannstönglar
„Soft Picks tannstönglarnir frá 

GUM eru mitt uppáhald því þeir 
komast vel á milli tannanna og 
innihalda engan vír og eru ríkir 
af flúor. Þetta eru frábærir ein-
nota tannstönglar sem virka eins 
og millitannburstar en þá er hægt 
að hafa í veskinu eða heima fyrir 
framan sjónvarpið,“ segir Sólveig.

Vörurnar eru fáanlegar í apótekum 
og völdum stórmörkuðum. Allar 
nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu IceCare ehf, www.ice
care.is

Hvítari tEnnur mEð  
gum Original WHitE
Icecare kynnir Tennurnar verða hvítari með GUM Original White munnskoli og tannkremi. Vörurnar innihalda flúor, 
veita vörn og hreinsa burt bletti og óhreinindi. Íslenskir tannlæknar eru ánægðir með vörurnar frá GUM.

GUM Original White munnskol og tannkrem hreinsa burt bletti og óhreinindi og 
tennurnar fá sinn upprunalega lit. 

Soft Picks Advanced er ný 
tegund af tannstönglum sem er 
nýlega komin á markað.

Sólveig Guðlín Sigurðardóttir, vörumerkjastjóri hjá IceCare, segir hvíttunarlínuna 
frá Gum, Original White, vera mjög góða því hún virki vel en fólk fái samt sem áður 
ekki tannkul. 



Fólk er kynn-
ingarblað sem 
býður auglýsendum 
að kynna vörur og 
þjónustu í formi við-
tala og umfjallana. 
Í blaðinu er einnig 
hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu 
daglega. 

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

Mezzoforte verður með fyrstu 
tónleika sína hér á landi í langan 
tíma á Café Rosenberg 26. maí. 
Vafalítið bíða margir aðdáend
ur þess að heyra í hljómsveitinni 
sem verður 40 ára á næsta ári. 
Þá verður efnt til stórtónleika í 
Hörpu og boðið upp á þekktustu 
lög hljómsveitarinnar auk nýrra 
laga sem nú eru í smíðum. Þótt 
Mezzoforte spili lítið hér heima 
er hún eftirsótt víða um heim og 
heldur um 30 tónleika á ári. Í júní 
verða til dæmis tónleikar í Lond
on en þar spilaði sveitin síðast 
fyrir 20 árum. Löngu er uppselt 
á þá tónleika.

„Það hefur verið nóg að gera 
undanfarið,“ svaraði Friðrik 
þegar við slógum á þráðinn til 
hans. „Um páskana var ég með í 
Jesus Christ Superstar. Þetta var 
sjöunda sýningin og hefur gengið 
mjög vel. Síðan var ég á Trúbrots
tónleikunum. Þá spilaði ég um 
daginn í rokkmessu hjá Ástjarn

leitar að 
SyStkinum Sínum  
í ÞýSkalandi
Friðrik Karlsson tónlistarmaður er fluttur heim eftir rúmlega tuttugu 
ára búsetu í London. Hann hefur víða komið við, meðal annars leikið á 
22 tónleikum með Kate Bush, en á næsta ári verður haldið upp á 40 
ára afmæli Mezzoforte. Þá verða einnig tónleikar í næsta mánuði.

Friðrik með dóttur sinni, Maríu Von, sem er öflugur tónlistarmaður ekki síður en 
faðirinn. Friðrik er einstæður faðir og þau feðginin ná vel saman. MYND/STEFÁN

Það hefur margt 
verið að gerast 

hjá Friðriki 
undanfarið og 
á næsta ári 
heldur Mezzo-
forte upp á 40 

ára afmælið. 
MYND/STEFÁN

arkirkju sem sömuleiðis var mjög 
skemmtilegt. Núna erum við að 
undirbúa tónleika með Mezzo
forte. Það er þegar orðið uppselt 
og við erum að íhuga aðra tón
leika deginum áður. Svo erum við 
að fara norður á Akureyri bæði 
með Trúbrot og Mezzoforte. Við 
leikum allir úr Mezzoforte á Trú
brotstónleikunum,“ segir Frið
rik en með honum í hljómsveit
inni eru Eyþór Gunnarsson, Jó
hann Ásmundsson og Gunnlaugur 
Briem.

dóttirin Fetar í FótSpor 
FöðurinS
Friðrik flutti heim frá London 
fyrir tveimur árum. „Ég er svo 
sem alltaf með annan fótinn í Eng
landi þar sem ég fæ þó nokkuð af 
verkefnum þar. Ég bjó í London 
í rúm 20 ár og það var eiginlega 
hugmynd dóttur minnar að 
flytja heim til Íslands,“ 
segir Friðrik sem er 
fráskilinn en dótt
ir hans, María 
Von, 14 ára, býr 
hjá honum. 
„Hún er mikil 
pabba stelpa. 
Hana langaði 
til að vera Ís
lendingur. Hún 
fann vel þegar 
við komum hing
að hversu miklu 
meira frjálsræði það 
væri að búa á Íslandi. 
Hér geta unglingar farið 
einir í bíó sem þekkist ekki í Lond
on. Það er miklu einfaldara lífið 
hér,“ segir Friðrik. „María er eina 
barnið mitt og hún er að fikra sig 
áfram á tónlistarbrautinni. Hún 
fermdist fyrir stuttu og þá flutti 
hún tvö frumsamin lög á píanó. 
Ég beið á hliðarlínunni hvort hún 
væri með tónlistina í sér en svo 
allt í einu blómstraði hún í þessu,“ 
segir stoltur faðirinn.

tVö SyStkini í ÞýSkalandi
Friðrik, sem er hálfur Þjóðverji, 
segir að mikil tónlist sé í föður
ættinni en faðir hans fæddist 
í Berlín en kom til Íslands eftir 
stríð. „Það voru 40 ár á milli 
okkar pabba, hann var fæddur 
1920. Pabbi var eins og aðrir Þjóð
verjar mjög iðjusamur og ég fann 
fyrir þýskum áhrifum frá honum. 
Ég á tvö hálfsystkin í Þýskalandi 
sem ég er að vinna í að hitta. Ég 
hef lengi leitað að þeim og fann 
systur mína. Hún vildi hins vegar 
ekki hitta mig og það voru mikil 
vonbrigði. Ég hef hins vegar ekki 
gefist upp og vonast til að fá að 
hitta þau einhvern tíma,“ segir 
hann. „Mér finnst alltaf mjög 
gaman að koma til Berlínar, við 

í Mezzoforte höfum spilað þar 
nokkrum sinnum.“

miSSti 30 kíló
Á undanförnum árum hefur Frið
rik gefið út fjölda diska með ró
andi slökunarmúsík. „Ég er búinn 
að gefa út 20 slíka diska og það er 
safndiskur á leiðinni. Ég stunda 
hugleiðslu reglulega, jóga og píl
ates. Þar fyrir utan stunda ég 
sund daglega. Ég er því frekar heil
brigður,“ segir hann og hlær. „Ég 
hef alltaf verið inni á þessari heil
brigðu línu og það eykst frekar en 
hitt.“

Friðrik á afmæli á morgun og 
ætlar að bjóða dóttur sinni út að 
borða í tilefni dagsins. Hann borð
ar eingöngu lágkolvetnafæði og 
hefur gert það í rúmlega ár. Á þeim 
tíma hefur hann misst 30 kíló. „Ég 
fór á námskeið hjá Þorbjörgu Haf

steinsdóttur sem var frá
bært. Maður breyt

ir um lífsstíl. Þor

björg hafði mikil áhrif á 
mig. Eftir að ég byrjaði á lágkol
vetnamat hef ég verið duglegur 
að elda heima. Ég er þó ekkert að 
troða þessu mataræði upp á dótt
ur mína.“

Símtal Frá kate buSh
Friðrik fékk símtal frá Kate Bush 
þegar hún ákvað að koma fram á 
nýjan leik eftir 35 ára hvíld frá 
tónlistinni. „Hún bað mig að vera 
í bandinu á 22 tónleikum sem 
voru í London. Það var rosalega 
gaman að upplifa það. Í salnum 
fyrsta kvöldið sátu Paul McCart
ney, Elton John ásamt öðrum stór
stjörnum. Þetta er líklegast mitt 
stærsta verk,“ segir Friðrik. „Það 
er búið að biðja Kate að endurtaka 
þessa tónleika sem voru árið 2014 
en hún hefur ekki sýnt því áhuga,“ 
segir hann. Þess má geta að þegar 
tónleikar hennar voru auglýstir 
seldust miðarnir upp á mettíma í 
Bretlandi. Friðrik segir að oft komi 
verkefni upp með litlum fyrirvara. 
„Það er reyndar mjög skemmtilegt 
að fá verkefni óvænt. Þegar Kate 
hringdi hélt ég reyndar að einhver 
væri að stríða mér,“ segir Friðrik 
sem býst við að nóg verði að gera 
hjá sér í sumar. elin@365.is

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi

- af logobolum
- af stuttbuxum 
- af 501CT

Sumartilboð 
Levi´s gildir til 
sunnudagsins 24. apríl

25%
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Incrediwear vörurnar eru magnaðar 
og bera nafn með rentu.
Um er að ræða hlífar og fatnað með ótrúlega 
virkni við að auka blóðrás og hitamyndum sem 
getur dregið úr sársauka, bólgum, stífleika og 
þreytu. 

Vörurnar hljóta meðmæli sérfræðinga á heil-
brigðissviði og eru m.a notaðar af afreksíþrótta-
fólki um heim allan og eru þróaðar út frá vísinda-
legum rannsóknum.

Þessi mikla virkni kemur til út af byltingarkenndu 
fataefni sem samanstendur af bambus (kola) 
trefjum og Germaníum.

Ég æfi og keppi mjög mikið og það er gríðarlegt 
álag á líkama mínum. Ég hef verið að nota hnéhlíf, 
ökklahlíf og sokka frá Incrediware og ég finn veru-
legan mun á mér, minni spenna og bólgur. Ég mæli 
alveg sérstaklega með sokkunum, þeir eru mjög 
þægilegir og ég þreytist mun síður í fótunum þegar 
ég nota þá.

 

Víðir Þór Þrastarson
Íþrótta- og heilsufræðingur

ÚTSÖLUSTAÐIR: ÚTILÍF KRINGLUNNI - ÚTILÍF SMÁRALIND - INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA



Sjónvarpsþátturinn Ligeglad hefur 
fengið afar góðar viðtökur meðal 
landsmanna á öllum aldri. Næst-
síðasti þáttur seríunnar verð-
ur sýndur á morgun, sunnudag, 
en þættirnir segja frá ævintýra-
legu ferðalagi þeirra Önnu Svövu, 
Helga Björns og Vignis Rafns í 
Danmörku.

Hugmyndin að þáttunum er um 
fjögurra ára gömul að sögn Vign-
is Rafns Valþórssonar og fæddist 
vafalaust yfir kaffibolla eða bjór-
glasi. „Upphaflega pælingin var að 
reyna að finna verkefni þar sem 
við vinirnir gætum unnið eitthvað 
saman í útlöndum og fengið smá 
frí í leiðinni. Eitthvað misreikn-
uðum við okkur því tökuferlið 
var stanslaus vinna í fimm vikur 
þegar á hólminn var komið og við 
fengum frí rétt yfir blánóttina.“

Of stórar hugmyndir
Handritshöfundar Ligeglad eru 
Anna Svava og Vignir, sem hafa 
þekkst síðan þau voru saman í 
Leiklistarskólanum, og leikstjór-
inn Arnór Pálmi Arnarsson. „Anna 
Svava og Arnór hófu handritsvinn-
una og ég kem síðar inn í hópinn. 
Á þessu tímabili köstuðum við 

mikið Ævintýri Og 
smá misskilningur 
Landsmenn hafa skemmt sér vel yfir Ligeglad undanfarnar vikur þar 
sem ýktar persónur og vandræðalegar aðstæður skipa stóran sess. 
Tökuferlið var fimm vikna stanslaus vinna en allir skemmtu sér vel.

„Það myndaðist fljótt sérstakur og skemmtilegur mórall eins og gerist oft í svona 
verkefnum,” segir Vignir Rafn Valþórsson. MYND/PJETUR

Vignir Rafn Valþórsson og Anna Svava Knútsdóttir á góðri stundu á Strikinu. 

DRAKE SÓFI 
ÁÐUR: 225.000.-

NÚ: 112.500.-

MESOLA TUNGUSÓFI 
ÁÐUR: 275.000.-

NÚ: 137.500.-

MESOLA  
ÁÐUR: 195.000.-

NÚ: 97.500.-

LAND SÓFI  
ÁÐUR: 275.000.-

NÚ: 137.500.-

SALOON LEÐURSÓFI  
ÁÐUR: 470.000.-

NÚ: 235.000.-

SÓFADAGAR

FYRSTUR 
KEMUR 

FYRSTUR 
FÆR

 50% 
afsláttur

af  völdum
sófum

HIVE LOFTLJÓS 
TILBOÐSVERÐ 

11.600.-

APERTURE PAPPALJÓS 
3 STÆRÐIR 

TILBOÐSVERÐ FRÁ 
9.360 – 23.400.-

CAGE KOPARLJÓS 
2  STÆRÐIR  

TILBOÐSVERÐ FRÁ 
10.000.-

BIRMAN BASTLJÓS 
2 STÆRÐIR 

TILBOÐSVERÐ FRÁ
11.600.- 

MARLOWE LOFTLJÓS 
TILBOÐSVERÐ 

11.600.-

ALIUM SILVUR
TILBOÐSVERÐ 

3.120.-

FLEX SKRIFBORÐSLAMPI  
TILBOÐSVERÐ 

10.000.-

HIVE BORÐLAMPI 
TILBOÐSVERÐ 

15.600.-TRIPOD STANDLAMPI
OG SKERMUR
TILBOÐSVERÐ

39.600.-

SOL STANDLAMPI 
SVARTUR TILBOÐSVERÐ 

19.200.-

PENDRY BORÐLAMPI 
TILBOÐSVERÐ 

18.000.-

SMALL WORK 
SKRIFBORÐSLAMPI 

TILBOÐSVERÐ 
15.600.-

PENDRY STANDLAMPI 
39.600.-

DUMBO 
3 LITIR 

TILBOÐSVERÐ FRÁ 
2.320.-

NÝ 
SENDING 

FRÁ 
HABITAT

LAMPA 
OG 

LJÓSA-
DAGAR

20%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
LÖMPUM

OG LJÓSUM
FÖS, LAU 
OG SUN

TEKK COMPANY OG HABITAT | SKÓGARLIND 2, KÓPAVOGI
SÍMI 564 4400 | OPIÐ MÁN-LAU KL. 10–18 OG SUN KL. 12–17

VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

hugmyndum milli okkar fram og 
til baka. Stundum fengum við of 
stórar hugmyndir þar sem þurfti 
að skrifa kringum hlutina til að 
leysa þær. Um leið fæddust bara 
aðrar betri hugmyndir og þannig 
byggðist handritið upp smátt og 
smátt með tímanum.“

Þættirnir voru teknir upp í 
október í fyrra á Stór-Kaupmanna-
hafnarsvæðinu. „Þótt þetta hafi 
verið mikil vinna var hún um leið 
mjög skemmtileg. Með okkur var 
hópur danskra starfsmanna sem 
voru virkilega góðir og vel skipu-
lagðir.“

dOktOrsgráða í partíum
Stemningin var frábær á töku-
stað, enda ekki annað hægt þegar 
Helgi „fokking“ Björns er með í 
för. „Þetta var frábær tími þótt við 
hefðum geta þegið fleira starfs-
fólk. Það myndaðist fljótt sérstak-
ur og skemmtilegur mórall eins 
og gerist oft í svona verkefnum. 
Svo er það með Íslend-
inga í útlöndum, þeir 
kunna að skemmta 
sér þar. Það var 
heldur ekkert 
slæmt að hafa 
með mesta stuð-
bolta landsins, 
sjálfan Helga 
„fokking“ 
Björns, sem er 
með doktors-
gráðu í partíum. 
Hann er alveg 
jafn skemmtilegur 
og hann lítur út fyrir 
að vera og mikill töffari. 
Það er ekki leiðinlegt, þegar 
maður reynir að vera töff, að hafa 
sjálfa prótótýpuna með sér.“

ýktari týpur
Aðalpersónurnar þrjár eru sam-
nefndar leikurunum þremur og 
byggja í grunninn á þeim. Það er 
þó ekki hægt að setja samasem-
merki milli hvers leikara og þeirr-
ar persónu sem hann leikur að 
sögn Vignis. „Þetta eru auð vitað 
talsvert ýktari týpur af okkur 
þremur þótt þær séu í grunninn 
byggðar á okkur enda bera þær 
allar sama nafn og við. Viggi í 
þáttunum er auðvitað ekki Vign-
ir Rafn Valþórsson þótt við tveir 
eigum eitthvað sameiginlegt. Við 
tókum ýmsa eiginleika í hverjum 
leikara og skrúfuðum þá alveg í 
botn. Sérstaklega er Anna Svava 
ýkt í þáttunum og gerir og segir 

ýmsa hluti sem hún myndi aldrei 
taka sjálf þátt í. Hugmyndinni er 
auðvitað stolið frá þáttum á borði 
við Klovn og Curb Your Enthusi-
asm. Við erum því alls ekki að 
finna upp hjólið og skömmumst 
okkur ekki fyrir það.“

fullt listrÆnt frelsi
Viðtökur landsmanna hafa verið 
mjög góðar og eru aðstandend-
ur þátttanna himinlifandi yfir 
þeim. „Ég vonaði auðvitað það 
besta enda lögðum við upp með að 
búa til sjónvarp sem okkur þætti 
skemmtilegt. Sjálfur ætlaði ég 
aldrei að búa til „enn einn helvít-
is sjónvarpsþáttinn“ enda ekkert 
mál að búa bara til eitthvert sjón-
varpsefni. Þátturinn virðist þar að 
auki ná til breiðs aldurshóps sem 
gleður okkur enn meira. RÚV á 
hrós skilið fyrir að þora að hleypa 
okkur í gegn. Í þáttunum eru 
nokkrir brandarar sem einhverjir 

hefðu vafalaust stoppað 
en við fengum fullt 

listrænt frelsti 
og traust frá 

þeim. Svo er 
bara að sjá 
til hvort 
framhald 
verði á 
þessu 
sam-
starfi en 
vonandi 

líða þó ekki 
önnur fjög-

ur ár.“

föst á eyju
Undanfarin þrjú ár hefur Vignir 
að mestu leyti leikstýrt sýningum 
í Borgarleikhúsinu og um helgina 
og næstu helgi verða síðustu sýn-
ingar á Illsku, verki sem hann 
stýrir og er byggt á skáldsögu Ei-
ríks Arnar Norðdahl. „Svo er bara 
sumarið fram undan, ef það kemur 
einhvern tíman. Unnusta mín, Þór-
unn Arna Kristjánsdóttir, er föst á 
grískri eyju á fjölum Borgarleik-
hússins langt fram á sumar. Þegar 
hún losnar úr þeirri ánauð gerum 
við eitthvað saman ásamt tveggja 
ára dóttur okkar. Svo þarf ég allt-
af að komast til Svíþjóðar, a.m.k. 
einu sinni á ári. Ég fæddist í fyrir-
myndarríkinu og þangað fer ég til 
að hlaða batteríin á hverju ári.“

Helgi Björns og Vignir 
Rafn.
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Sölustaðir: Leifsstöð Duty Free, Hagkaup Kringlunni, Smáralind og Garðabæ, Lyf & heilsa, Lyfja, Heilsuhúsið og Gló taramar.is

Nú eru húðvörurnar frá TARAMAR komnar í Hagkaup Garðabæ.
Ráðgjafi verður á staðnum kl. 13-17 báða dagana og veittur verður 
20% afsláttur af öllum TARAMAR vörum.

TARAMAR beitir sérþróuðum aðferðum til að einangra öflug lífvirk efni úr sjávarfangi 
og lífrænt ræktuðum lækningajurtum. Við notum engin ertandi eða skaðleg efni, engin 
hefðbundin rotvarnarefni og engin efni úr erfðabreyttum jurtum.

TARAMAR UM HELGINA
Í HAGKAUP GARÐABÆ



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

Blómapottar Mikið úrval  af
blómapottum í  
öl lum stærðum 
og gerðum

Tilboð

365.is      Sími 1817

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

KL. 19:00ALLA DAGA

GULLSTÖÐIN

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is

„Leikurinn er aðalnámsleið nem-
enda okkar. Í námskrá leggjum 
við mikla áherslu á félagsþroska 
og sköpun og vildum fá fram hug-
myndir barnanna um hvernig 
leiksvæði þau myndu vilja sjá og 
hvað þeim fyndist skemmtilegast 
að gera í útiverunni,“ segir Linda 
Ósk Sigurðardóttir, deildar stjóri 
á Laka. „Við starfsfólkið höfum 
heimsótt hina ýmsu leikskóla í 
Evrópu í gegnum Evrópusam-
starf og séð ólík leiksvæði. Okkur 
fannst krakkarnir alltaf vera að 
gera það sama í garðinum og lang-
aði að fá þau til að taka þátt í að 
móta nýjar hugmyndir og sýna 
frumkvæði.“

Linda segir það hafa komið á 
daginn að börnin hafi mjög há-
leitar hugmyndir og oft séu þær 
ansi langt frá hugmyndum full-
orðna fólksins um hvað þyki gott 
og æskilegt. „Þau vildu til dæmis 
grafa göng í gegnum hólinn og 
hoppa ofan af húsunum. Í dag eru 
leiknum hins vegar settar skorð-
ur af ýmsum öryggisástæðum en 
við höfum þó reynt að mæta þeim 
á miðri leið.

Meðal annarra hugmynda er 
að skreyta garðinn með prjóna-
graffítí, gera hljóðverk, vatns-
vegg, koma upp vindrellum og 
veðurstöð og gróðursetja sumar-
blóm ásamt ýmsu öðru,“ upplýsir 
Linda og segir ljóst að á leikskól-
anum leynist frumkvöðlar fram-
tíðarinnar.

Hver deild hefur unnið með 
verkefnið. „Við höfum prentað út 
myndir af hinum ýmsu leiksvæð-
um sem börnin hafa notað sem 
efnivið, aðlagað og breytt og er 

útkoman að sögn Lindu mjög ólík 
eftir aldri barnanna. „Hins vegar 
kom í ljós að þau áttu það öll sam-
eiginlegt að vilja fá trampólín í 
garðinn. Það er því miður ekki 
hægt að verða við því enda alltaf 
verið að spara.“

Linda segir það fylgja starfinu 
á leikskóla að þurfa að hugsa út 
fyrir kassann og finna ódýrar og 
ókeypis lausnir. „Við höfum verið 
svo lánsöm að þó nokkur fyrir-
tæki hafa lagt okkur lið og látið 
ýmis legt af hendi rakna auk þess 
sem foreldrar hafa verið dugleg-
ir að koma með dót til að endur-
nýta.“

Í gær var svo haldin lítil 
barnamenningar hátíð í leikskól-
anum þar sem afrakstur vinn-
unnar var settur upp. Þar mátti 

meðal annars sjá vatnsvegg og 
keilur úr kókflöskum með lit-
uðu vatni. Sömuleiðis teikning-
ar barnanna af öllum þeim hug-
myndum sem hafa komið fram. 
Verkefnið heldur að sögn Lindu 
áfram í allt sumar. „Það stendur 
meðal annars til að smíða stórt og 
veglegt drullueldhús, foreldrum 
til mikillar ánægju, auk þess sem 
við ætlum að setja niður krydd-
jurtir og rabarbara svo eitthvað 
sé nefnt,“ segir Linda en það er 
vilji leikskólans að nemendur geti 
í framtíðinni að haft mikið um 
það að segja hvernig leiksvæðið 
þróast.

Þeim sem vilja fylgjast með verk-
efninu er bent á Instagram-síðuna 
utiadleika.

Frumkvöðlar 
Framtíðarinnar
Leikskólinn Hlíð í Engihlíð tekur þátt í Barnamenningarhátíð í ár með 
verkefninu Út að leika. Börnin á leikskólanum héldu sína eigin litlu 
barnamenningarhátíð í gær og sýndu afraksturinn.

Börnin komu með hugmyndir að hljóðverki, vatnsvegg og 
vindrellum svo eitthvað sé nefnt. 

Börnin vildu meðal annars grafa göng í gegnum hólinn og 
hoppa af húsþökum, sem fullorðnum þykir síður æskilegt. 
Reynt var að mæta þeim á miðri leið. 

Börnin gerðu marg litar keilur úr kókflöskum og lituðu vatni.

Nokkur fyrirtæki lögðu verkefninu lið og létu ýmislegt af 
hendi rakna.

Áhersla er lögð á félagsþroska og sköpun í námskrá leik-
skólans. 

Markmiðið með verkefninu er að sögn Lindu að fá fram hugmyndir barnanna um 
hvernig leiksvæði þau myndu vilja. MYND/ERNIR

Hér má sjá yfirlit yfir hugmyndir barnanna.

2 3 .  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



www.intellecta.is

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

Kerfisstjóri - Cisco o.fl.
Öflugt fyrirtæki óskar eftir að ráða kerfisstjóra sem fær tækifæri til að sérhæfa sig í 
Cisco.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Sjá nánar á www.intellecta.is

 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

MENNTUN OG HÆFNI:
• Háskólapróf á sviði tölvunar-, kerfis- eða  

verkfræði eða sambærilegra greina
• Víðtæk þekking á SQL gagnagrunnum,  

töfluskilgreiningum og SQL fyrirspurnum
• Þekking á forritunarumhverfi eins og MS Visual 

Studio, MS SQL Server Managment Studio,  
.Net framework o.fl.

• Almenn þekking á MS hugbúnaði og SharePoint
• Þekking á hagnýtingu upplýsingatækni við  

gagnaöflun og framsetningu
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 
• Metnaður og rík þjónustulund

Við leitum að metnaðarfullum og öflugum liðsmanni 
sem hefur áhuga á að vinna að margþættum og  
krefjandi verkefnum á sviði upplýsingatækni.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016.
Sótt er um starfið á www.nordural.is.   
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál  
og öllum umsóknum svarað.

Hjá Norðuráli leggjum við áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endur-
menntun og starfsþróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu  
fylgir góð starfsaðstaða í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska  
eru í fyrirrúmi.

SÉRFRÆÐINGUR  
Í UPPLÝSINGATÆKNIDEILD

VERKSVIÐ OG ÁBYRGÐ:
• Rekstur og stýring SQL gagnagrunna og 

umsjón, viðhald og eftirlit með öðrum 
gagnagrunnum

• Forritun og tengingar gagnagrunna við  
ytri og innri kerfi/gagnagrunna 

• Ýmis forritun kerfa sem styðja við  
framleiðslu

• Gagnagreining, skýrslugerð ásamt stuðningi 
við aðrar deildir

• Önnur tilfallandi verkefni á sviði upplýs-
ingatækni 

Upplýsingar um starfið veitir Emil Hilmarsson, 
deildarstjóri upplýsingatæknideildar, og Valka 
Jónsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 430 1000.

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. er lánafyrirtæki, 
sem starfar eftir hlutafélagalögum, lögum um 
fjármálafyrirtæki, lögum um lánasjóðinn og er 
undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.

Meginhlutverk lánasjóðsins er að tryggja 
íslenskum sveitarfélögum, stofnunum þeirra og 
fyrirtækjum lánsfé á hagstæðum kjörum með 
veitingu lána eða ábyrgða. Útlán hans takmarkast 
þó við verkefni sem hafa almenna efnahagslega 
þýðingu.

Lánasjóður sveitarfélaga er opinbert hluta- 
félag í eigu íslenskra sveitarfélaga sem eru  
74 talsins.

Starfssvið
• Afgreiðsla lánsumsókna og frágangur útlána
• Vinnsla árs- og milliuppgjörs
• Regluvarsla
• Ritari stjórnar
• Ýmis greiningarvinna
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf og reynsla af sambærilegu starfi
• Góð þekking á ársreikningum 
 Uppgjörsreynsla mikill kostur
• Reynsla og þekking á útlánastarfsemi
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
• Góð íslensku og enskukunnátta í mæltu 
 og rituðu máli
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum 
 samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Óttar Guðjónsson,  
framkvæmdastjóri lánasjóðsins í síma 
515 4949 eða í gegnum netfangið 
ottar@lanasjodur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2016. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
senda umsóknir ásamt starfsferilsskrá á  
ottar@lanasjodur.is.

LÁNASTJÓRI
 Lánasjóður sveitarfélaga ohf. auglýsir eftir lánastjóra

Lánasjóður sveitarfélaga | Borgartúni 30 | 128 Reykjavík | S. 515 4949

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
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Framkvæmdastjóri
Félag íslenskra náttúrufræðinga, 
skammstafað FÍN, var stofnað 
af nokkrum náttúrufræðingum 
árið 1955. FÍN er eitt af stærstu 
aðildarfélögum Bandalags 
háskólamanna (BHM) sem eru 
heildarsamtök háskólamenntaðra 
á vinnumarkaði. Alls starfa 
rúm 35% félagsmanna FÍN á 
almennum markaði og tæp 
65% á opinberum markaði, 
þ.e. hjá ríkinu, sveitarfélögum, 
sjálfseignastofnunum og öðrum 
sem hafa gert kjarasamninga við 
FÍN sem byggja á ríkissamningum. 
 
Hlutverk félagsins er að stuðla 
að samvinnu og samheldni 
náttúrufræðinga á Íslandi og að 
bæta markvisst kjör félagsmanna 
sinna. Félagið annast gerð 
kjarasamninga fyrir félagsmenn 
sína sem félagsmenn greiða 
atkvæði um. 
 
Á skrifstofu félagsins starfa að 
jafnaði 3 starfsmenn í fullu starfi og 
virkir félagsmenn eru um 1650.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/2744 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun skilyrði, framhaldsmenntun kostur
Reynsla á sviði stjórnunar og stefnumótunar er kostur
Þekking á starfsemi stéttarfélaga er mikill kostur
Þekking á samningatækni er kostur
Reynsla af einstaklingsráðgjöf er mikilvæg
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Mjög góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
Krafa er um góða íslensku- og enskukunnáttu
Frumkvæði og sjálfstæði, rík réttlætiskennd
Bílpróf, bíll til umráða kostur
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Umsóknarfrestur

8. maí 

Starfssvið:
Umsjón með daglegum rekstri skrifstofu félagsins
Framkvæmd ákvarðana stjórnar, framkvæmdastjórnar og nefnda
Ábyrgð á rekstraráætlun og framkvæmd hennar í samráði við 
framkvæmdastjórn
Ábyrgð á bókhaldi félagsins, skil til endurskoðanda
Tölfræðiúrvinnsla og viðhald heimasíðu félagsins
Ráðgjöf og þjónusta við félagsmenn, bæði á íslensku og ensku
Samskipti við launagreiðendur
Þátttaka í kjarasamningagerð í samráði við formann félagsins
Ýmis nefndastörf vegna gerð og eftirfylgni samninga
Samvinna við Bandalag háskólamanna og önnur aðildarfélög
Undirbúningur ýmissa funda, s.s. fræðslufunda og ráðstefna
Önnur fjölbreytt verkefni

Capacent — leiðir til árangurs

Félag íslenskra náttúrufræðinga óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstri 
félagsins gagnvart framkvæmdastjórn. Formaður félagsins og framkvæmdastjóri vinna náið saman að kjara- og réttinda-
málum félagsmanna félagsins og því er óhjákvæmilegt að störf þeirra skarist á skrifstofu. Mikilvægt er að samvinna og 
upplýsinga flæði þeirra á milli sé gott. Formaður leggur megináherslu á sameiginlega hagsmuni félags manna en fram-
kvæmda stjóri leggur megin áherslu á einstök mál félagsmanna.

Um framtíðarstarf er að ræða fyrir réttan einstakling – konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja um starfið. 
Um er að ræða 100% starf og getur vinnutími verið óreglulegur. Launakjör eru samkomulagsatriði. Æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst þó eigi síðar en 1. september 2016.

Félag íslenskra
náttúrufræðinga

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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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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Starfið felst í afgreiðslu á lager sem og tilfallandi verkefnum.

Áltak byggir á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur
gæði og þjónustu að leiðarljósi.

  Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Sjálfstæði í starfi
• Stundvísi 
• Hreint sakavottorð
• Lyftarapróf
• Góð líkamleg heilsa
• Reynsla af lagerstörfum kostur
• Lágmarksaldur 22 ára.

Áhugasamir sendið inn umsóknir eða hafið samband við 
gummi@altak.is eða maggi@altak.is fyrir 27. apríl n.k.

Óskum eftir að ráða duglegan og kraftmikinn 
framtíðarstarfsmann á lager okkar.

Áltak ehf. - Lagermaður

Áfylling og afgreiðsla gashylkja
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við 
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu  
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde frá 
Þýskalandi sem er eitt stærsta gasfyrirtæki 
heims með starfsemi í yfir 100 löndum og 50 
þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf hefur aðsetur 
að Breiðhöfða í Reykjavík. Þar eru súrefnis- 
og köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins, 
áfyllingastöð, skrifstofa, verslun o.fl. Einnig 
rekur ÍSAGA koldíoxíð-verksmiðju að 
Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan er ÍSAGA 
ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um 
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns. 
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.aga.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. mai 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá. Farið 
verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Hæfniskröfur

•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg
•	Samviskusemi,	þjónustulund	og	dugnaður
•	Almenn	tölvukunnátta
•	Lyftarapróf	er	æskilegt	(annars	mun	fyrirtækið	
senda	viðkomandi	á	námskeið	til	að	taka	
prófið)

•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt	og	með	öðrum

Starfssvið

•	Móttaka	viðskiptavina
•	Áfylling	og	afgreiðsla	á	hylkjum	til	einstaklinga,	
fyrirtækja	og	stofnana

•	Ferma	og	afferma	bíla	á	lyftara

ÍSAGA	ehf.	óskar	eftir	að	ráða	duglegan	einstakling	til	starfa	við	áfyllingu	og	afgreiðslu	á	
gashylkjum.	Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Starfið	hentar	konum,	ekki	síður	en	körlum	og	eru	þær	hvattar	til	að	sækja	um.

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin (IASC) sem hýst er á skrifstofu Rannís á Akureyri 
óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra í fullt starf. Ráðningin er tímabundin til fimm ára og er 
upphaf starfstíma miðað við 1. janúar 2017. Starfið felur í sér að stýra skrifstofu IASC, leiða verkefni 
á vegum IASC og stýra fjármálum IASC.

Framkvæmdastjórinn hefur yfirumsjón með starfsemi IASC, er fulltrúi nefndarinnar á alþjóðlegum 
fundum og í vinnunefndum, hefur umsjón með skipulagningu Vísindaviku Norðurslóða 
(Arctic Science Summit Week) og öðrum alþjóðlegum ráðstefnum, og stýrir samskiptum og 
upplýsingamiðlun á vegum IASC. Auk þessara verkefna hefur framkvæmdastjórinn umsjón með 
öðrum starfseiningum í tengslum við IASC í öðrum löndum. 

Hæfniskröfur:
Umsækjendur um starfið skulu hafa doktorsgráðu (eða sambærilega starfsreynslu) á fræðasviði 
sem er viðkomandi rannsóknum á norðurslóðum, með staðfestan starfsferil sem vísindamaður 
og/eða stjórnandi rannsóknaverkefna.

Auk þessa eru gerðar eftirfarandi hæfniskröfur til umsækjenda:
● yfirgripsmikil þekking á rannsóknum á norðurslóðum í alþjóðlegu samhengi 
● haldgóð reynsla af samstarfi í alþjóðlegum samstarfsáætlunum og rannsóknaverkefnum
● traustur skilningur á áskorunum og stefnumótandi málum sem tengjast norðurslóðum
● viðeigandi reynsla af stjórnun rannsókna og annars konar stjórnun
● framúrskarandi samskiptahæfni, mjög góð tölvufærni og fyrirtaks kunnátta í ensku, 
 bæði tal- og ritmáli

Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, miðvikudaginn 15. júní 2016. 
Senda skal umsókn um starfið á ensku til info@iasc.info. Með umsóknarbréfi skal 
fylgja ítarleg ferilsskrá og upplýsingar um þrjá mögulega meðmælendur.  

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef IASC 
www.iasc.info og á rannis.is/starfsemi/storf.
Frekari upplýsingar veita Dr. Volker Rachold, volker.rachold@iasc.info 
og Dr. Þorsteinn Gunnarsson, thorsteinn.gunnarsson@rannis.is.

Framkvæmdastjóri óskast
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Blikkás ehf. óskar eftir að ráða  
blikksmiði og aðstoðarmenn í alla  

almenna blikksmíðavinnu.

Nánari upplýsingar gefur verkstjóri í síma 515-8712 
eða á netfangið verk@blikkas.is
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www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Fyrsti stýrimaður 
Menntun og hæfniskröfur 
• Tilskilin menntun
• Góð mannleg samskipti, sérstaklega við erlenda undirmenn
• Góð enskukunnátta, spænskukunnátta væri mikill kostur
• A.m.k. 3ja ára starfsreynsla sem fyrsti stýrimaður á togurum
• Æskilegur aldur er 35 – 45 ára
• Starfið krefst þolinmæði við að vinna við erlendar aðstæður

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

San Arawa óskar eftir að ráða  
fyrsta stýrimann á skipið Tai An 
sem er 105 metra langt og 3060 
brúttótonn. Veitt er í flot- og 
botntroll, aflinn er unninn í surimi 
(fiskmarning). Túrarnir eru allt að  
60-70 dagar, frí annan hvern túr.   

San Arawa er útgerðarfyrirtæki í Ushuaia, syðst í Argentínu. Fyrirtækið rekur 
tvo frystitogara. Fjórir Íslendingar starfa hjá fyrirtækinu sem yfirmenn.

Skólastjóri

Starfssvið
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, 

fjárhagsáætlunum og rekstri
• Fagleg forysta
• Stuðla að framþróun í skólastarfi
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, 

heimila og skólasamfélagsins í heild

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- eða uppeldis- og 

menntunarfræða æskileg
• Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum skilyrði
• Farsæl reynsla af grunnskólastarfi
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum skilyrði
• Skipulagshæfileikar og leiðtogahæfni skilyrði 
• Mikill metnaður til að ná árangri í starfi

Upplýsingar veitir:

Sveina Berglind Jónsdóttir 
sveina@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí nk. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hveragerðisbær óskar eftir að ráða skólastjóra við Grunnskólann í Hveragerði. Leitað er að 
leiðtoga með góða færni í mannlegum samskiptum, menntun og reynslu sem nýst getur til að leiða 
þróttmikinn skóla til árangurs með það að markmiði að börnum og ungmennum í Hveragerði verði 
búin eins góð skilyrði til menntunar og vaxtar og mögulegt er.

Grunnskólinn í Hveragerði þjónar nemendum frá 1.–10. bekk og eru nemendur um 340. Starfsmenn eru metnaðarfullir og vinna eftir einkunnarorðum 
skólans sem eru: viska – virðing – vinátta. Skólinn er grænfánaskóli og leggur áherslu á nýtingu nánasta umhverfis við kennslu. Í þeim tilgangi er 
starfrækt útikennslustofa og umhverfismál eru í hávegum höfð. Tónlistarkennsla er á skólatíma á vegum Tónlistarskóla Árnessýslu. Við skólann er 
rekinn frístundaskóli ásamt félagsmiðstöð. Öflugt íþróttastarf er í Hveragerði og nýtt íþróttahús gefur mikla möguleika til frekari uppbyggingar þess.



Lögmenn Lækjargötu óska eftir lögfræðingi til 

starfa við fjölbreytt og krefjandi verkefni.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarpróf í lögfræði.

• Framhaldsnám á sviði lögfræði  

og lögmannsréttindi eru kostur.

• Frumkvæði, nákvæmni  

og metnaður í starfi.
 

Umsóknir skal senda á netfangið:  

logmenn@laekjargata.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2016.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Lögfræðingur

Lögmenn Lækjargötu bjóða upp á trausta, alhliða lögfræði-
þjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 

Eigendur lögmannsstofunnar eru: 
Andri Vilhjálmur Sigurðsson hdl., Birgir Tjörvi Pétursson hdl., 
Guðmundur H. Pétursson hdl., Ingvi Hrafn Óskarsson hdl.,  
Reimar Pétursson hrl. og Sigurður Kári Kristjánsson hdl.

Lögmenn Lækjargötu ehf.  |  Lækjargötu 2  |  101 Reykjavík 
Sími 512 1220  |    www.laekjargata.is

Aðalbókari – Radisson Blu 1919 hótel 
Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir að ráða til sín aðalbókara. 

Radisson Blu 1919 Hótel er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu  þægindum Í  hjarta miðbæ Reykjavíkur. 1919 Hótel er 
nútímatímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson Blu 1919 Hótel er hluti af Carlson Rezidor Hotel Group sem rekur hátt í 1,300 hótel um allan heim.  

Helstu verkefni: 
 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels
 Umsjón með bókhaldskerfi Navision
 Uppgjör, afstemmingar, áætlana og skýrslugerð
 Innra eftirlit
 Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur: 
 Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði

viðskipta eða rekstrar
 Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð
 Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði
 Góð þekking á Navision er skilyrði.
 Góðir samskiptahæfileikar
 Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk .Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá inn á ensku á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

Aðalbókara í framtíðarstarf.
Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels.
• Umsjón með bókhaldskerfi Navision.
• Uppgjör, afstemmingar, áætlana og skýrslugerð.
• Innra eftirlit.
• Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
• Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta 
 eða rekstrar.
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði.
• Góð þekking á Navision er skilyrði.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Bókhald 50% framtíðarstarf
Helstu verkefni:
• Umsjón með bókhaldi félagsins.
• Móttaka og skráning reikninga, færsla í bókhaldi og afstemmingar.
• Innra eftirlit.
• Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
• Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta  
 eða rekstrar.
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði.
• Góð þekking á Navision er skilyrði.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Deildarstjóri herbergisþrifa í  
50% framtíðarstarf
Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á herbergjum 1919 hótels.
• Ráðning starfsmanna og gerð vaktarplana.
• Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi.,
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta á kjarasamningum Eflingar.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Barþjón/þjón í 70-80% framtíðarstarf
Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á veitingastað 1919 hótels.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi.
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Radisson Blu 1919 hótel óskar 
eftir að ráða í eftirfarandi störf

Umsóknarfrestur er til og með 5.maí nk. Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er sótt um í fyrirsögn. Umsóknir og ferilskrá fyrir starf aðalbókara 
þarf að skila inn á ensku. Allar allar aðrar umsóknir mega vera á íslensku. 
Umsóknir skal senda á netfangið sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com. Ef nánari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið samband við 
Sigríði Valdimarsdóttur í síma 599-1011 eða skiljið eftir skilaboð hjá gestamóttöku í síma 599-1000.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

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

 Starfssvið

» Viðhald og viðgerðir

» Bilanagreiningar

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinspróf

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

 og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking er kostur

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

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

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

Vélfræðingar, vélvirkjar, rafvirkjar, 
bifvélavirkjar
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Vantar starfsmann í vinnu í eldsneytisbirgðastöð 
fyrir flugeldsneyti á Keflavíkurflugvelli
Föst vinna á vöktum eftir 5-5-4 kerfi.

Þarf að hafa meirapróf og trailer réttindi. 
Hreint sakavottorð er skilyrði.

Upplýsingar veitir Helgi í síma 425 0752 og helgi@eak.is

STARF Í ELDSNEYTISBIRGÐASTÖÐ
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AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára. 
Gerðar eru kröfur um bílpróf og 
hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á gerda@ath-thrif.is 
merkt „ATVINNA“

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Laus störf á skóla- og  
tómstundasviði Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að 
bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt 
tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði landsins 
og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúru-
fegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ öllum búa tæplega 
3700 íbúar.

Í Ísafjarðarbæ eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í 
fjórum byggðakjörnum. Skólarnir eru fjölbreyttir og hafa 
innleitt hinar ýmsu stefnur. Mikil áhersla er lögð á gott 
samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 
Árið 2011 var unnin ný skólastefna sveitarfélagsins.

Dægradvöl á Ísafirði
• Forstöðumaður
Grunnskólinn á Ísafirði
• Myndmenntakennari 100%
• Tæknimenntakennari 80-100%
• Danskennsla 60%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi
• Skólaliðar, tvær stöður
Grunnskólinn á Suðureyri
• Grunnskólakennari 100%
• Grunnskólakennari 50%
• Íþróttakennari 50% afleysing vegna fæðingarorlofs
Grunnskóli Önundarfjarðar
• Grunnskólakennari 46%
Leikskólinn Grænigarður Flateyri
• Deildarstjóri
Leikskólinn Laufás Þingeyri
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Sólborg Ísafirði
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is.

ÍSAFJARÐARBÆR

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

DEILDARSTJÓRI

Íslandspóstur óskar eftir starfsmanni til að hafa umsjón með flutningahluta 
útkeyrsludeildar sem staðsett er í Póstmiðstöð að Stórhöfða 32.

Flutningahluti útkeyrsludeildar sinnir fyrirtækjum, dreifingarstöðvum og 
pósthúsum um land allt.

Menntun og hæfni

• Háskólamenntun á sviði viðskipta, verkfræði, reksturs eða sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af flutningamálum er kostur
• Reynsla af starfsmannamálum er æskileg
• Góð tölvukunnátta

• Góð samskiptafærni 

Sótt eru um starfið á vef Póstsins, postur.is

Nánari upplýsingar gefur Hjörtur Sigvaldason • 580 1000  
Umsóknarfrestur er til 2. maí 2016.

www.postur.is
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GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Laus störf  
við leikskólann Laut

Deildarstjóra og leikskólakennara vantar til starfa í 
leikskólanum Laut í Grindavík frá 9.ágúst. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum leikskólakennara og sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Skólastjóri hefur heimild til að 
greiða tímabundin viðbótarlaun vegna sérstakrar hæfni, 
álags eða vinnuframlags.

Leikskólinn er  fimm deilda leikskóli fyrir börn frá  
18 mánaða - 6 ára. Við erum ,,Skóli á grænni grein” 
og vinnum eftir Uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til 
ábyrgðar. Gleði , hlýja og virðing eru einkunnarorð 
skólans. Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna 
á heimasíðu hans.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum 

börnum æskileg. 
• Færni í samskiptum. 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari 
kemur til greina að ráða annað háskólamenntað fólk 
eða leiðbeinendur. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til 
að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í síma 
426-8396 og 847-9859.

Umsóknir berist til leikskólastjóra  á netfangið 
gleik@grindavik.is  

Endurnýja þarf eldri umsóknir.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2016

Leikskólakennarar óskast
Borgarbyggð óskar eftir leikskólakennurum í eftirfarandi 
leikskóla frá hausti 2016
 
Hnoðraból, Reykholtsdal - www.hnodrabol.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Sjöfn G. Vilhjálmsdóttir í síma 
433 7180/862 0064. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
netfangið sjofn@borgarbyggd.is
 
Klettaborg, Borgarnesi - www.klettaborg.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Steinunn Baldursdóttir í síma 
433 7160/860 8588. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
netfangið steinunn@borgarbyggd.is
 
Ugluklett, Borgarnesi - www.ugluklettur.borgarbyggd.is/
Allar nánari upplýsingar veitir Kristín Gísladóttir í síma 
899 2198. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 
kristing@borgarbyggd.is
 
Óskað er eftir leikskólakennurum sem eru tilbúnir að taka 
þátt í virku og skapandi skólastarfi, geta sýnt frumkvæði, 
sjálfstæði og færni í mannlegum samskiptum. Leikskólar 
Borgarbyggðar starfa eftir hugmyndafræðinni Leiðtoginn í 
Mér/The Leader in Me. 

Nánari upplýsingar um fjölbreytt starf leikskólanna er að 
finna á heimasíðum þeirra. Veturinn 2016-2017 verður unnið 
að þróunarverkefni um nýsköpunarmennt í samstarfi við 
grunnskóla í Borgarbyggð.

Aðilar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um. Laun 
eru samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og 
Launanefnd sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 10. maí n.k.

SK
ES

SU
H

O
R

N
 2

01
6

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the
European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling
those States to participate in the Internal Market of the European Union.
ESA is independent of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings
under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million
Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the
States. The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It
currently employs 70 staff members of 15 nationalities. 

We are looking for a well qualified, dynamic and
self-motivated individual to take the lead in for-
mulating and delivering clear and compelling
messages to support the Authority’s mission and
keep the public informed of its activities. Working
together with officials at all levels, you will be
expected to develop a thorough understanding of
the Authority’s work and will be encouraged to
take the initiative and use your creativity to iden-
tify communication needs, opportunities and
challenges, as well as how to meet them. In this
key role, you will develop strong working relation-
ships with the media and our external partners. 

As the sole communications specialist in a team
of mainly legal experts, you will be expected to
take the lead in working with other members of
the department in identifying the communication
implications of ESA’s policies and decisions,
coordinating and delivering our internal and
external communications. The Head of
Communications will have a well-qualified com-
munications trainee reporting directly to them.

Deadline for applications: 16 May 2016
Start date: September/October 2016 

JOB REFERENCE 05/2016
For full details of this position and our 
generous conditions and to apply visit:
https://jobs.eftasurv.int.  

Head of Communications 

VIÐ VILJUM FÁ LÖGFRÆÐING
Bótaréttur óskar eftir lögfræðingi til starfa við rekstur skaðabótamála. 
Umsóknum skal skilað með tölvupósti á botarettur@botarettur.is 
fyrir 30. apríl 2016. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Þórðarson hrl. í síma 520 5100. 

botarettur.is

BÓTARÉTTUR
- þú færð þitt

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.



ÖRYGGISVÖRÐUR fullt starf og
sumar starf/tímabundið

SECURITY GUARD full time and 
summer time/temporary

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar  
lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2016.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual  
for the position of  Security Guard. 

The closing date for this postion is April 29, 2016. 
Application forms and further information  

can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði

Verkamenn 
Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Kranamenn
Óskum eftir að ráða kranamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 660 4472

Ertu töluglöggur og lausnamiðaður og áttu auðvelt með að vinna í teymi? 
Við leitum eftir háskólamenntuðum einstaklingi til starfa sem fjármálaráðgjafi 
rannsóknasviðs Landspítala. Sviðið telur 420 starfsmenn, ársvelta er 5,6 milljarðar  
og meðal verkefna eru þjónusturannsóknir, vísindarannsóknir og myndgreining. 

Við viljum ráða jákvæðan, metnaðarfullan og þjónustulipran einstakling sem er 
töluglöggur og lausnamiðaður, á auðvelt með að vinna í teymi og hefur reynslu sem  
hæfir starfinu. Fjármálaráðgjafi vinnur að rekstrar- og þjónustumarkmiðum sviðsins,  
í nánu samráði við framkvæmdastjóra og aðra starfsmenn. 

FJÁRMÁLARÁÐGJAFI

Rannsóknasvið

LANDSPÍTALI ... VERTU MEÐ!

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

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. 
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Við leitum að öflugum flugvallarstjóra til þess að sjá um daglegan rekstur 
Reykjavíkurflugvallar og leiða breytingar og uppbyggingu þjónustu flugvallarins. 
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Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Flugvallarrekstur í samræmi við lög og reglugerðir
• Ábyrgð á daglegum rekstri
• Gerð �árhagsáætlana og e�irfylgni þeirra
• Samskipti við flugrekendur og rekstraraðila á flugvellinum
• Ábyrgð á framkvæmd áhæ�umats og öryggis- og gæðaú�ekta

Hæfniskröfur
•     Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
•     Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð
•     Reynsla af stjórnunarstörfum
•     Þekking á markaðsmálum er kostur
•     Þekking á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum
•    Nákvæm og öguð vinnubrögð
•    Góð íslensku- og enskukunná�a

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2016. Nánari upplýsingar veitir Jón Karl Ólafsson 
framkvæmdastjóri flugvallasviðs í netfanginu: Jon.olafsson@isavia.is.
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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.

Starfsmaður  
á smurstöð

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja 
um störf á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is

Starfssvið:
• Almenn smurþjónusta.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af smurþjónustu æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vand-

virkni.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Við hjá HEKLU hf óskum að ráða 
í stöðu starfsmanns á smurstöð

Nánari upplýsingar veitir Gísli Elíasson, hópstjóri, í síma 
590 5000 eða gel@hekla.is.

Rúmlega 130 manns starfa hjá HEKLU hf. en 
félagið er leiðandi fyrirtæki í innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og notaðar bifreiðar. Félagið 
er með umboð fyrir Volkswagen, Audi, Skoda 
og Mitsubishi og annast þjónustu við þessar 
tegundir. Höfuðstöðvar HEKLU eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík.

Hjúkrunarfræðingar óskast sem fyrst
Starfshlutfall samkomulag.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Skipulagning hjúkrunar samkvæmt stefnu heimilisins
•  Þátttaka í leiðandi starfi og framþróun
•  Stjórnun og ábyrgð almennra hjúkrunarstarfa

Hæfniskröfur:
•  Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi
•  Góð samskiptahæfni
•  Jákvæðni og sveigjanleiki 
 
Upplýsingar veitir:

Guðný H. Guðmundsdóttir
Forstjöðumaður hjúkrunar í síma 522 5600 gudny@skjol.is
Umsóknir er einnig hægt að senda á edda@skjol.is

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is 

	 	 	

Helstu verkefni og ábyrgð:
	 	 Ber	ábyrgð	á	rekstri	heilsugæslustöðvar	
	 	 gagnvart	framkvæmdastjórn
	 	 Skipuleggur	heilsugæsluþjónustu	í	umdæmi		
	 	 stöðvar
	 	 Þróar	nýjungar	og	vinnur	að	breytingum	
	 	 í	starfsemi
	 	 Mótar,	innleiðir	og	endurskoðar	verkferla
	 	 Byggir	upp	og	styður	við	teymisvinnu	og		 	
	 	 þverfaglegt	samstarf
	 	 Stuðlar	að	góðri	vinnustaðamenningu
	 	 Stuðlar	að	gæðaþróun	og	árangursmati	
	 	 í	starfi	stöðvar
	 	 Tekur	þátt	í	gerð	áætlana	varðandi	rekstur,		
	 	 þjónustu	og	áherslur	í	starfsemi	stöðvar
	 	 Er	faglegur	yfi	rmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	eins	og	aðstæður	leyfa

Hæfnikröfur
	 	 Heimilislæknir	eða	hjúkrunarfræðingur	með		
	 	 framhaldsmenntun	og/eða	reynslu	af	stjórnun	
	 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	
	 	 Þekking,	reynsla	og	hæfni	á	sviði	stjórnunar
	 	 Reynsla	af	þróunarstarfi	og	breytingastjórnun		
	 	 æskileg
	 	 Nám	í	stjórnun	æskilegt
	 	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

	 	 Leiðtogahæfni	og	metnaður	til	að	ná	árangri	
	 	 í	starfi
	 	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt

Aðrir eiginleikar:
	 	 Vilji	til	að	veita	framúrskarandi	þjónustu	
	 	 og	efla	heilbrigði	íbúa	svæðisins
	 	 Áhugi	og	hæfni	til	að	leiða	þverfaglegt	starf		
	 	 heilsugæslunnar
	 	 Áhugi	og	hæfni	til	að	nýta	aðferðafræði		 	
	 	 straumlínustjórnunar
	 	 Vilji	til	að	skapa	gott	starfsumhverfi

Nánari upplýsingar:
	 	 Starfshlutfall	er	100%	og	verður	ráðið	í	starfið	
	 	 til	5	ára	frá	og	með	1.	september	2016		
	 	 eða	eftir	nánara	samkomulagi.
	 	 Upplýsingar	veitir	Svanhvít	Jakobsdóttir,	forstjóri	í		
	 	 síma	585-1300,	eða	í	gegnum	tölvupóst		
	 	 svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is
	 	 Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist		
	 	 ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim		
	 	 og	innsendum	gögnum.
	 	 Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu		
	 	 höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningar	í	störf.		
	 	 Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun		
	 	 um	ráðningu	liggur	fyrir.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan	á	að	vera	fyrsti	viðkomustaður	í	heilbrigðis-
þjónustunni	þar	sem	ólíkum	þörfum	notenda	er	mætt	og	
þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	
eftir	því	sem	þörf	er	á.	

Flóknari	vandamál,	þörf	fyrir	fjölbreyttari	úrræði	og	skortur	
á	sérhæfðu	starfsfólki	kallar	á	nýja	nálgun	í	starfsemi	
heilsugæslustöðva.

Hjá	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	er	hafin	breyting	
á	skipulagi	og	rekstri	heilsugæslustöðva	sem	miðar	að	því	
að	auka	þjónustu	við	notendur,	nýta	betur	fjármuni	og	að	
bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til	að	gera	þjónustuna	markvissari	verður	teymisvinna	
grunnstef	í	starfsemi	stöðva,	ásamt	innleiðingu	aðferða	
straumlínustjórnunar.	Þverfagleg	teymi	heilbrigðisstarfsfólks	
munu	auðvelda	stöðvum	að	taka	á	flóknum	vandamálum	
með	fjölbreyttum	úrræðum.

Í	breyttu	skipulagi	mun	starfsfólk	fá	aukið	sjálfstæði	til	að	
móta	starfsemina	og	til	að	útfæra	þjónustu	sem	mætir	
þörfum	íbúa	og	uppfyllir	um	leið	kröfur	um	árangur	
samkvæmt	mælingum	og	mati.
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Svæðisstjórar heilsugæslustöðva 
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	laus	til	umsóknar	störf	svæðisstjóra	þriggja	heilsugæslustöðva.	

Um	er	að	ræða	starf	svæðisstjóra	Heilsugæslunnar	Fjarðar,	Miðbæ	og	Sólvangi.	Svæðisstjóri	mun	
jafnframt	gegna	samhliða	starfi	fagstjóra	hjúkrunar	eða	fagstjóra	lækninga	samkvæmt	nýju	skipulagi.	
Um	er	að	ræða	ábyrgðarmikið	og	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	stefnumótandi	hugsun	og	

samskiptahæfileika.	
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2016.

Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	viðkomandi	stéttarfélags.	Umsóknir,	ásamt	kynningarbréfi	þar	
sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar,	skulu	berast	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	rafrænt.	Umsóknum	fylgi	staðfestar	
upplýsingar	um	menntun,	fyrri	störf	og	reynslu.

Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast,	í	tvíriti,	til	Svövu	K.	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	
höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16.	109,	Reykjavík.	Sækja	skal	um	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins		
(www.heilsugaeslan.is)	undir	laus	störf	eða	á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).



Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Lausnir fyrirtækisins svara þörfum tugþúsunda viðskiptavina í 
atvinnulífinu. Advania er �ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Virk jafnré�isstefna og samgöngustefna
er hjá fyrirtækinu og boðið er upp á góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi í höfuðstöðvum fyrirtækisins við Guðrúnartún. 
Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá finnurðu það hjá okkur. 
Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum sem hafa brennandi áhuga á 
upplýsingatækni og eru með þjónustulundina í lagi. Verkefnin framundan eru �ölmörg
og tækifærin spennandi.

Verkefnastjórar í viðskipta- og 
hugbúnaðarlausnum
Okkur vantar útstjónarsama einstaklinga 
með reynslu af verkefnastjórnun til að halda 
utan um og stýra innleiðingar- og þróunar- 
verkefnum fyrir lausnir Advania.

Mó�ökufulltrúi verkstæðis
Okkur vantar aðila með ríka þjónustulund 
til að sjá um a�endingu og mó�öku 
búnaðar, og samskipti við viðskiptavini á 
verkstæði okkar á Grensásvegi.

Ráðgjafi í Dynamics AX 
Okkur vantar �ölhæfan einstakling með 
reynslu af Microso� Dynamics AX til að 
sinna ráðgjöf, þjónustu og tæknilegri 
aðstoð við viðskiptavini okkar.

Bókhaldsráðgjafi
Ef þú hefur þekkingu á rekstri og/eða 
bókhaldi smærri fyrirtækja, þá ert þú ef til 
vill bókhaldsráðgjafinn sem við leitum að.

Ráðgjafi í tíma- og viðveruskráningu
Ef þú ert ofurskipulagður einstaklingur 
með þekkingu á þörfum fyrirtækja varðandi 
tíma- og viðveruskráningar eru líkur á að þú 
sért ráðgjafinn sem við leitum að.

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun 
fyrir snjalltæki
Við leitum að aðila í hugbúnaðarþróun og 
kerfisrekstur. Í starfinu felst forritun á 
vefþjónustum og fyrirspurnum í SQL 
gagnagrunna. Reynsla af iOS forritun 
væri sterkur kostur.

H3 launaráðgjafi
Ef þú ert með ríka þjónustulund og hefur 
reynslu af launavinnslu, þá gætir þú verið 
ré�a manneskjan til að sjá um ráðgjöf og 
þjónustu við viðskiptavini okkar sem nota 
launakerfið H3. 

Hugbúnaðarsérfræðingur í Dynamics AX
Við leitum að skipulögðum og snjöllum 
forriturum í gerð sérlausna fyrir Microso� 
Dynamics AX, Azure og skýjalausnir. Það væri 
kostur fyrir viðkomandi að hafa þekkingu á .Net 
og Visual Studio þróunarumhverfi Microso�. 

Sérfræðingur í netkerfum
Við leitum að ré�a aðilanum til að sjá um 
rekstur, ráðgjöf, hönnun og upppsetningu 
á stórum netkerfum, innan og utan 
gagnavera Advania. 

Okkur vantar fólk

Kerfisstjóri í ve�vangsþjónustu
Við leitum að þjónustulunduðum aðila 
með reynslu af kerfisrekstri til að sjá um 
daglegan rekstur upplýsingatæknikerfa 
hjá viðskiptavinum okkar.

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna.  Það verður ráðið í þessar stöður þegar ré�ir
einstaklingar eru fundnir. Það er því ekki um eiginlegan umsóknarfrest að ræða heldur eru umsækjendur 
kallaðir inn e�ir því sem við á og auglýsingin tekin niður af síðunni þegar búið er að ráða í stöðuna.  
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, radningar@advania.is / 440 9000.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Deildarstjóri
í Álfhólsskóla 
í Kópavogi 

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Kennsluréttindi og kennslureynsla á 
grunnskólastigi

· Viðbótarmenntun í sérkennslufræðum skilyrði

· Reynsla af sérkennslu æskileg

· Góð þekking á stoðþjónustu

· Samskipta- og skipulagshæfni

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Bjarnadóttir 
skólastjóri í sigrunb@kopavogur.is eða í síma 
4413800.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
bæjarins, www.kopavogur.is 

Staða deildarstjóra sérúrræða er laus til 
umsóknar.  

Deildarstjóri er millistjórnandi sem hefur 
mannaforráð og stýrir hluta af skólastarfinu 
í samráði við skólastjóra. Hann fylgist með 
nýjungum á svið kennslu og er leiðandi 
í faglegu starfi. Hann hefur umsjón með 
sérúræðum nemenda í samráði við kennara og 
skólastjórnendur og stýrir teymisfundum. 

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinn óskar eftir
öflugum starfsmönnum
Héðinn óskar eftir
öflugum starfsmönnum
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn eftir að bæta við hóp
frábærra starfsmanna. Við leitum að öflugu, áreiðanlegu og 
metnaðarfullu fólki til að sinna áhugaverðum verkefnum í 
véltækni og málmiðnaði. Um er að ræða viðhald, nýsmíði, 
uppsetningu á búnaði o. fl. 

•  Óskum eftir að ráða rennismiði á renniverkstæði okkar
      í Gjáhellu Hafnarfirði. 

•  Óskum eftir að ráða stálsmiði til smíði úr svörtu og ryðfríu stáli.  
•  Einnig vantar okkur suðumenn til suðu á ryðfríu stáli.  

Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

 Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á atvinna@hedinn.is eða fyllið umsókn út á vefsíðu fyrirtækisins, hedinn.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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 30. apríl 
og sendast til  atvinna@husa.is   

Leitum að metnaðarfullum söluráðgjafa  í krefjandi 
og spennandi  starf í sölu stálgrindarhúsa

Ábyrgðarsvið 

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

Hæfniskröfur

• Frumkvæði í starfi
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Byggingariðnfræði eða önnur tæknimenntun nauðsynleg
• Góð íslensku og enskukunnátta æskileg

FAGSÖLUSVIÐ HÚSASMIÐJUNNAR
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði



Kvika leitar eftir ö�ugum og reynslumiklum einstaklingi til starfa 
á sviði áhættustýringar. Um er að ræða alhliða starf innan áhættu-
stýringar þar sem viðkomandi mun koma að öllum starfssviðum 
áhættustýringar og starfa með �estum sviðum bankans.

Starfssvið:

•  Greining og mat á áhættuþáttum í starfsemi bankans

•  Þátttaka í þróun og viðhaldi upplýsingakerfa innan bankans

•  Þróun aðferða og kerfa innan áhættustýringar

•  Þróun sjálfvirkni í upplýsingaö�un, skýrslugerð og vöktun

•  Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og þekking:

•  Þekking og reynsla af áhættustýringu og/eða �árstýringu 

    er nauðsynleg

•  Reynsla af vinnu í gagnagrunn og T-SQL (MS-SQL) kostur

•  Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni

•  Gott vald á úrvinnslu og framsetningu talna og gagna

•  Háskólapróf á framhaldsstigi í verkfræði, tölvunarfræði, 

    viðskiptafræði eða öðru sambærilegu

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Áhættustýring Kviku

Kvika banki hf.                 Borgartúni 25                 105 Reykjavík                 kvika@kvika.is                 kvika.is

Kvika er sérhæfður �árfestingabanki sem sinnir þörfum viðskiptavina 
á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og sérhæfðu vöruframboði. 
Burðarás Kviku er ö�ug eignastýring og bankinn veitir spari�ár- og 
innlánseigendum alhliða þjónustu. 

Hjá Kviku starfar samhentur hópur 85 sérfræðinga sem nær árangri 
í krafti menntunar, markaðsþekkingar og víðtækrar reynslu. Eignar-
hald Kviku er gagnsætt og er hann eini bankinn sem er að fullu í eigu 
einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, fyrirtækja og einstaklinga. 
Nánar á: www.kvika.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2016.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um star�ð á 
heimasíðu Kviku eða senda umsóknir á netfangið starf@kvika.is. 

Umsókn um star�ð skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf. Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir markaðs- og 
mannauðsstjóri Kviku, hildur.thorisdottir@kvika.is.
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Nánari upplýsingar veita: 
Birna Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda 
Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á birna@eir.is 
og edda@eir.is

  
 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Laus er til umsóknar staða sjúkraliða 
í öryggisíbúðum Eirar, 

Eirborgum Fróðengi 1-11,
 Grafarvogi

Jákvæðni, metnaður og víðsýniwww.akranes.is
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Laus störf hjá Akraneskaupstað
 

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
 
Brekkubæjarskóli

Starf umsjónarkennara á yngsta stigi. • 
Starf umsjónarkennara á miðstigi. • 
Starf myndmenntakennara. • 

Grundaskóli
Starf aðstoðaskólastjóra.• 
Afleysingarstöður kennara og umsjónarkennara á • 
öllum aldursstigum.
Störf deildarstjóra verkefna.• 

 
Leikskólinn Akrasel

Starf aðstoðarleikskóla- og sérkennslustjóra.• 
 
Leikskólinn Teigasel

Starf leikskólakennara.• 
 
Leikskólinn Vallarsel

Störf leikskólakennara.• 
 

Nánari upplýsingar um ofangreind störf og 
önnur laus störf er að finna á www.akranes.is.

Framleiðslustjóri á Grænlandi
Arctic Prime Fisheries óskar eftir að ráða sjávarútvegsfræðing 
sem framleiðslustjóra í fiskvinnslu á Grænlandi. Um er að ræða 
áhugavert og krefjandi starf með jákvæða uppbyggingu í huga 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fag-
mennsku. Gerð er krafa um búsetu á Grænlandi. Frítt húsnæði í 
boði.
Leitað er eftir fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri. Enn fremur þarf hann að 
vera lipur í mannlegum samskiptum, reglusamur og nákvæmur.

Helstu verkefni:
• Rekstur og dagleg stjórnun fiskvinnslu
• Tölvuvinnsla og skráningar í upplýsingakerfi-Navision
• Verkstjórn

Kröfur um þekkingu og hæfni:
• Sjávarútvegsfræðingur
• Þekking og reynsla af vinnu við fiskvinnslu og sjávarútveg
• Góð færni í dönsku er nauðsynleg
• Almenn og góð tölvukunnátta
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reglusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Arctic Prime Fisheries er sjávarútvegsfyrirtæki sem starfrækir 
tvær fiskvinnslur  í Qaqortoq og Nanortalik í suður hluta  
Grænlands. Þá gerir fyrirtækið út tvö línuskip og frystitogara.  
Í Qaqortoq búa um 3100 íbúar og Nanortalik eru um 1200 íbúar. 
Í fyrirtækinu starfa um 110 manns við landvinnslu og um 100 
sjómenn.

Umsóknir með ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur 
ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í 
starfi sendist til Pálma Hafþórs Ingólfssonar starfsmannastjóra 
Brims hf. merkt „framleiðslustjóri“. Hann gefur einnig nánari 
upplýsingar um starfið.
Netfang:palmii@brimhf.is
Sími: 8490261

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2016. Æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um starfið liggur fyrir.

Ölgerðin er eitt stærsta 
fyrirtækið á sínu sviði.  
Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 
dreifir og selur matvæli og 
sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 
fyrirtækisins séu fyrsta flokks 
og að viðskiptavinir þess  
geti gengið að hágæða 
þjónustu vísri.

Starfmaður í framleiðslu 
-gos, vatn og bjór

Við leitum að einstaklingi með góðan tæknilegan skilning og hæfni  
ti l að starfa við framleiðsluvélar í tæknilega flóknu umhverfi . Um er 
að ræða vaktavinnu í fullu starfshlutfall i

www.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 	Vinna	við	framleiðsluvélar	 í	 	
framleiðslusal	Ölgerðar innar

•	 St i l la	og	stýra	vélbúnaði	þannig	að	
framleiðsla	á	hágæðavörum	sé	tryggð

•	 Breyt ingar	og	f ínst i l l ingar	á	vélar
búnaði	sem	notaður	er	v ið	framleiðslu	
á	vatni , 	gosi	og	öl i

•	 Ná	hámarks	afköstum	fyr ir 	hver ja	
framleiðslulotu	með	hagkvæmni	 	
og	góða	nýt ingu	að	 le iðar l jós i

HÆFNISKRÖFUR

•	 Fagmaður	sem	hefur	metnað	t i l 	að	
gera	betur	 í 	dag	en	 í 	gær		ski lyrði

•	 El jusemi	og	 jákvæðni		ski lyrði	

•	 Nám	og/eða	reynsla	af	vélv irk jun,	
bi fvélavirk jun,	vélst jórn	eða	sam
bæri legt		kostur

Umsóknarfrestur er ti l og með 1. maí 
nk. Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðar inn
ar:	http://umsokn.olgerdin.is

Starfið er á fyrirtækjasviði Olís sem meðal annars rekur Rekstrarland. Á fyrirtækjasviði 

starfar samheldin og árangursdrifin liðsheild. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í 

tölvupósti á rbg@olis.is. Umsóknarfrestur er til 4. maí.

HELSTU VERKEFNI:
• Sala, ráðgjöf og þjónusta við    

 núverandi viðskiptavini

• Tilboðsgerð, úrvinnsla og eftirfylgni

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Sala og útleiga tækja

• Söluuppgjör og frávikagreining

• Gerð söluáætlana og markmiðasetning

• Vöruþróun og innkaup

• Samskipti við birgja og rannsóknarstofur 

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan 

aðbúnað starfsfólks, stuðning til 

náms og heilsueflingar, heiðarleika 

í samskiptum, snyrtimennsku og 

fagleg vinnubrögð. 515 1000   www.olis.is

HÆFNISKRÖFUR:
• Menntun á sviði vélfræði eða    

 önnur sambærileg menntun

• Góð kunnátta í ensku

• Reynsla af sambærilegum sölustörfum

• Góð tölvukunnátta og hæfni í samskiptum

• Þekking á Navision og CRM æskileg

Umsókn skal merkja „Sölustjóri“. 

Olís leitar að metnaðarfullum sölustjóra til starfa við sölu á eldsneyti 
og smurolíu til viðskiptavina félagsins
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Grímsnes- og Grafningshreppur

 Kerhólsskóli óskar eftir að ráða 
kennara í eftirtaldar stöður vegna 

stækkandi skóla.
Sérkennara í 100% starf. Til að halda utan um  
sérkennslumál skólans. Afleysing í eitt ár.
Þroskaþjálfi í 100% starf vegna stuðnings/kennslu 
nemanda á yngsta stigi.
Grunnskólakennari í 100% starf í teymiskennslu á 
yngsta stigi.
Grunnskólakennari í 60% starf með möguleika á 
hærra starfshlutfalli við kennslu á miðstigi.
Tónlistarkennari í 25% starf við kennslu í  
báðum deildum.
Leikskólakennarar í 100 % störf í leikskóladeild.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf á viðkomandi skólastigi og/eða viðurkennda  
 hákskólamenntun.
• Reynsla af sambærilegu starfi og sótt er um.
• Reynsla af teymisvinnu.
• Sveiganleiki og góða færni í samskiptum.
• Framtakssemi og jákvæðni.
• Vilji til að gera góðan skóla betri.

Kerhólsskóli er heildstæður leik- og grunnskóli með um 
70 nemendur og 20 starfsmenn. Kerhólsskóli vinnur í anda 
einstaklingsmiðaðra kennluhátta og umhverfismenntar, auk 
þess sem áhersla er lögð á list- og verkgreinar. 

Samkennsla og samvinna árganga er ríkjandi og áhersla 
lögð á teymisvinnu kennara. Leik- og grunnskólinn er í nýrri 
og glæsilegri byggingu og aðstaða góð. Grímsnes- og Graf-
ninghreppur sinnir skólamálum af miklum metnaði þar sem 
skólinn skipar mikilvægan sess í samfélaginu.

Umsóknum skal fylgja nöfn umsagnaraðila og ferilskrá. 
Ráðið verður í stöðurnar frá 15. ágúst 2016. 
Umsækjendur skili umsókn í tölvupósti á netfangið 
jonabjorg@kerholsskoli.is fyrir 1. maí 2016. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri í síma 480 5522 eða í 
tölvupósti á netfangið jonabjorg@kerholsskoli.is

Jökulsárlón ehf. leitar að  
starfsfólki fyrir sumar 2016:  

Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Hæfniskröfur: 
• Skipstjórnarréttindi
• Námskeið hjá Slysavarnaskóla Sjómanna 
• Námskeið í Hóp-og neyðarstjórnun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta  
Tímabil er frá júní-október.   

Starfsfólk í miðsölu. 
Hæfniskröfur: 
• Skipulagður og jákvæður
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta
• Hæfni til að vinna vel undir álagi
• Reynsla af þjónustu störfum
• 20 ára aldurstakmark

Starfslýsing:  
Selja miða í báta, bókanir, upplýsingagjöf og símavarsla.  
Tímabil er maí-október.  

Öryggis-og fylgdarmenn á Zodiac slöngubáta. 
Hæfniskröfur: 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta 
• Fagmannleg framkoma og þjónustulund
• 20 ára aldurstakmark
Tímabil er júní-október.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.

Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is 
og í síma: 893-1822

Leitað er að kröftugum og metnaðarfullum einstaklingi sem hefur áhuga á að búa og starfa í 
einstöku samfélagi. 

Meðal helstu verkefna Leiðir þverfaglegt starf í félagsþjónustu Sólheima 
Ábyrgð á þjónustu í búsetu og atvinnu 
Umsjón með starfsmannamálum 
Samskipti og samstarf 
Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn 

Menntunar og hæfniskröfur  Þroskaþjálfa-, sálfræði-, félagsfræðimenntun  
eða önnur menntun sem nýtist í starfi 
Stjórnunarreynsla er nauðsynleg 
Reynsla af starfi með fötluðu fólki 
Jákvæðni og færni í samskiptum 

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 2. maí til Guðmundar Ármanns Péturssonar farmkvæmdastjóra 
á netfangið gap@solheimar.is 

Nánari upplýsingar um starfsemi Sólheima er að finna á www.solheimar.is 

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum síðan 1930. Í byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa um 100 manns. Rekin 
er fjölþætt atvinnustarfsemi með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakaríi, matvinnslu, jurtastofu og gistiheimili. Á staðnum eru 
fimm mismunandi listasmiðjur, leirgerð, listasmiðja, kertagerð, vefstofa og smíðastofa. Menningarstafssemi er fjölþætt og á Sólheimum er listhús, 
sýningarsalir, höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, umhverfis– og fræðasetrið Sesseljuhús og íþróttaleikhús. 

Forstöðumaður félagsþjónustu 

Borgarbyggð leitar eftir kennurum í eftirfarandi 
stöður frá hausti 2016:
 
Grunnskóli Borgarfjarðar, www.gbf.is
Deildarstjóri Grunnskóla Borgarfjarðar-Varmalandsdeild
Um er að ræða 100% stöðu, þar af 70% í stjórnun og 30% í kennslu.
Menntun, reynsla og hæfni:

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði og færni í mannlegum samskiptum
• Kostur ef umsækjandi þekkir hugmyndafræðina Sjö venjur til árangurs

Allar nánari upplýsingar veitir Hlöðver Ingi Gunnarsson í síma 840 1524. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurn á netfangið hlodver.ingi.gunnarsson@gbf.is

Umsjónarkennari á miðstig og unglingastig Grunnskóla Borgarfjarðar
Æskilegar kennslugreinar eru stærðfræði, íslenska og textílmennt
Menntun, reynsla og hæfni:

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla
• Færni í mannlegum samskiptum

Allar nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Adda Konráðsdóttir í síma 840 1520. Einnig er 
hægt að senda fyrirspurn á netfangið ingibjörg.adda.konradsdottir@gbf.is og Hlöðver Ingi 
Gunnarsson í síma 840 1524 og á netfangið hlodver.ingi.gunnarsson@gbf.is

Grunnskólinn í Borgarnesi, www.grunnborg.is
Aðstoðarskólastjóri
Um er að ræða 100% stöðu.
Menntun, reynsla og hæfni:

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði og færni í mannlegum samskiptum
• Kostur ef umsækjandi þekkir til uppbyggingarstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar

Umsjónarkennari á yngsta stig, miðstig og unglingastig
Menntun, reynsla og hæfni:

• Kennsluréttindi í grunnskóla og kennslureynsla
• Færni í mannlegum samskiptum

 
Kennari í textílmennt í 50% afleysingastöðu
Allar nánari upplýsingar veitir Júlía Guðjónsdóttir í síma 862 1519. Einnig er hægt að senda 
fyrirspurn á netfangið julia@grunnborg.is.
Óskað er eftir kennurum sem eru tilbúnir að taka þátt í virku og skapandi skólastarfi. Lögð 
er áhersla á teymiskennslu kennara í skólum Borgarbyggðar.
Aðilar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um störfin.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KI og LS.
Umsóknarfrestur er til 10. maí n.k.

SK
ES

SU
H

O
R

N
 2

01
6



| AtvinnA | 23. apríl 2016  LAUGARDAGUR16

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Sérgreinastjóri í leikskólann Álfatún

· Leikskólasérkennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla

· Heimilisfræðikennari í Álfhólsskóla

· Sérkennari fyrir einhverfa í Álfhólsskóla

· Sérkennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Textílmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Myndmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Dönskukennari í Kársnesskóla

· Sérkennari á unglingastigi í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari í Kópavogsskóla

· Sérkennari í Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Salaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig / miðstig í   
 Salaskóla

· Umsjónarkennarar á yngsta stig / miðstig í   
 Smáraskóla

· Umsjónarkennari á elsta stig í Smáraskóla

· Aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla

· Sérkennari á miðstig og elsta stig í   
 Smáraskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í    
 Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í tímabundið starf á    
 hjúkrunarsambýli

· 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.

AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record 
is required.

Please send application via email at 
gerda@ath-thrif.is titled “Job”. 

NEED A JOB?

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

 
 
 

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

 
 
 
 

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

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

Hjúkrunarfræðingar – sumarafleysing á Eir hjúkrunarheimili
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða vaktavinnu, helgarvinnu og næturvaktir. 
Getum einnig boðið hjúkrunar- og læknanemum störf í sumar.

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

Ölgerðin er eitt stærsta 
fyrirtækið á sínu sviði.  
Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 
dreifir og selur matvæli og 
sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 
fyrirtækisins séu fyrsta flokks 
og að viðskiptavinir þess  
geti gengið að hágæða 
þjónustu vísri.

Innkaupamaður  
hráefna og umbúða

Ölgerðin óskar eftir viðskiptafræðingi ti l starfa við stýringu á  
innkaupum hráefna og umbúða fyrirtækisins á vörustjórnunarsviði .

www.olgerdin.is

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 	Ber	ábyrgð	á	 innkaupum	hráefna	 	
og	umbúða	fyr ir 	 framleiðsluvörur

•	 	Ákveður	f lutningsleið ir

•	 Tekur	þátt	 í 	samningaviðræðum	 	
við	birgja

•	 Á	dagleg	samskipt i 	v ið	birgja	 	
og	f lutningsaði la

HÆFNISKRÖFUR

•	 	Háskólamenntun	 í 	v iðskiptafræði

•	 	Starfsreynsla	og/eða	menntun	á	 	
sv ið i 	vörust jórnunar	er	ski lyrði	

•	 	Góð	 ís lensku-	og	enskukunnátta

•	 	Góð	samningatækni	og	samskiptahæfni

•	 	Sjá l fstæð	vinnubrögð

•	 	Frumkvæði	og	hugmyndaauðgi

Umsóknarfrestur er ti l og með 3. maí nk. 	Áhugasamir	eru	beðnir	um	að	fy l la	 	
út	umsókn	á	heimasíðu	Ölgerðar innar , 	umsokn.olgerdin.is , 	ásamt	því	að	 láta	 	
í tar lega	fer i lskrá	fy lgja	með.

Spennandi  
störf hjá Lyfju 

Atvinnutækifæri fyrir þrjá lyfjafræðinga hjá Lyfju hf.
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingum til starfa í verslunum Lyfju.                                
á Höfn í Hornafirði, á Ísafirði og á Egilsstöðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem 
hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. 
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð störf fyrir metnaðar-
fulla lyfjafræðinga á skemmtilegum og líflegum vinnustað.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi 
• Stjórnunarhæfileikar og skipulögð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Áreiðanleiki og metnaður 

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til 8. maí. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Sækja má um störfin á heimasíðu Lyfju, www.lyfja.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt 
sem konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, 
í síma 530 3800, hallur@lyfja.is  



Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Starfsfólk óskast
Dressmann á Íslandi leitar eftir hlutastarfsfólki í 

verslun sína í Smáralind, Dressmann XL. 

Ef þú hefur áhuga, endilega sendu ferilskrá á 
 M99@dressmann.com

Tækniskólinn auglýsir eftir jákvæðum og skemmtilegum 
kennurum í fjölbreyttan hóp starfsmanna. Eftirfarandi 
stöður eru lausar til umsóknar.

Véltækniskólinn
Faggreinar vélstjórnar:
Menntun: Véltækni- eða vélaverkfræðingur og vélfræðingur 
með starfsreynslu. 
Raftæknifræði:
Menntun: Rafmagnstæknifræðingur með góða þekkingu á 
rökrásum og iðnstýringum. 
Upplýsingar veitir Egill Guðmundsson: egud@tskoli.is

Raftækniskólinn
Sterkstraumur
Menntun: Rafvirkjameistari eða tæknifræðingur á 
sterkstraumssviði.
Veikstraumur
Menntun:Rafeindavirkjameistari eða tæknifræðingur á 
veikstraumssviði
Upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson: vgv@tskoli.is

Upplýsingatækniskólinn
Menntun:Tölvunarfræðingur eða sambærileg menntun
Upplýsingar veitir Guðrún Randalín Lárusdóttir; grl@tskoli.is

Skipstjórnarskólinn
Menntun: Skipstjórn SD/SE
Upplýsingar veitir Vilbergur Magni Óskarsson; vmo@tskoli.is

Vefskólinn
Menntun:Vefforritari eða vefhönnuður
Upplýsingar veitir Ragnhildur Guðjónsdóttir; rag@tskoli.is

Tæknimenntaskólinn
Þroskaþjálfi: Afleysing skólaárið 2016 - 2017.
Stuðningsfulltrúi: Hlutastarf til stuðnings fötluðum nemanda.
Upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir: kk@tskoli.is

Umsóknir berist til Þórs Pálssonar aðstoðarskólameistara 
thp@tskoli.is 
Umsóknarfrestur er til og með 7.maí 2016.
Öllum umsóknum verður svarað.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er líflegur vinnustaður með um 270 starfsmenn. Helstu 
starfsstöðvar skólans eru á Skólavörðuholti, Háteigsvegi og í Flatahrauni. Skemmtilegir 

nemendur og uppátækjasamt starfsfólk einkennir vinnustaðinn. 

Allt nám í framtíðinni er tækninám

Housekeeper
The Embassy of Japan seeks a capable,  
responsible, and flexible housekeeper at the  
Ambassador’s residence.

Basic conditions for application
• Good skills in overall housekeeping (cleaning,  
 laundry and kitchen work etc.) and a strong  
 service mind.
• Good command of language  
 (Icelandic and English)
• Star t from mid May 2016 and the contract  
 renew every 2 years

CV should be writ ten in English and be sent to the 
following address until 29th Apr.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

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.
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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.

Rafvirkjar
Rafsveinn ehf óskar eftir að ráða
rafvirkja og rafvirkjanema í vinnu.

Allar nánari upplýsingar í síma 660 4545 Sveinn. Einnig hægt 
að senda umsókn og ferilskrá: rafsveinn@rafsveinn.is

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 30. apríl 
og sendast til  atvinna@husa.is   

Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og 
skapandi starf í útstillingum í verslun 
okkar í Skútuvogi

Ábyrgðarsvið 
• Umsjón með útliti og merkingum í verslun
• Útstillingar og vöruframsetning
• Merkingar í verslun s.s. tilboðs-, verð- og vörumerkingar

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi
• Samskiptahæfni og þjónustulund
• Reynsla af útstillingum æskileg

HÚSASMIÐJAN OG BLÓMAVAL
LEITA AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Byggjum á betra verði

HLUTI AF BYGMA

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Leitað er að einstaklingi með:
•  Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu
   liðsheildar.
•  Doktorspróf á sviði viðskiptafræði eða skyldra greina.
•  Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.

•  Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.
•  Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi
    við atvinnulífið.
•  Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

Forseti viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík
Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á að taka þátt í áframhaldandi 
uppbyggingu öflugrar viðskiptadeildar. Deildarforseti ber ábyrgð á rekstri deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar. 
Deildarforseti heyrir undir rektor og situr í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Kristinn Jónsson, rektor (ari@ru.is), sími 599 6200 og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, 
framkvæmdastjóri mannauðs (sigridureg@ru.is). Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is,
fyrir 1. maí 2016. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Innan viðskiptadeildar er fengist við kennslu og rannsóknir í viðskiptafræði, hagfræði og sálfræði. Boðið er upp á nám á 
BSc-, MSc- og PhD-stigi. Tvær námsbrautir við deildina hafa hlotið alþjóðlega gæðavottun og eru starfsmenn hennar í 
fremstu röð í rannsóknum. Tæplega 1000 nemendur stunda nám við deildina, fastir starfsmenn eru tæplega 40 talsins auk 
fjölda stundakennara.

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

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. 

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.

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13 - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

  Atvinnueign auglýsir eftir sjálfstæðum og árangursdrifnum 
löggiltum fasteignasala og/eða aðstoðarmanni fasteigna-
sala til starfa, til að annast sölu og leigu á fasteignum. Mikil 
eftirspurn og næg verkefni fyrir duglega einstaklinga.
Árangurstengd laun. 

Fagmennska, góð þjónustulund og áræðni eru afar mikilvægir kostir. 

Óskum eftir löggiltum fasteignasala
eða aðstoðarmanni fasteignasala

FASTEIGNAMIÐLUN

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist á netfangið halldor@atvinnueign.is

Nánari upplýsingar veitir Halldór Már í síma 898 5599
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Hilton Reykjavík Nordica leitar að 
Food & Beverage Manager
Hæfniskröfur
• Miklir leiðtogahæfileikar og rík þjónustulund 
• Góð samskipta- og samstarfshæfni 
• Reynsla af stjórnunarstörfum 
• Fagmenntun á sviði framreiðslu kostur
• Framhaldsmenntun á sviði hótelstjórnunar er kostur 
• Tungumálakunnátta – góð enskukunnátta skilyrði
• Góð tölvukunnátta og fjármálalæsi
• Vilji til að ná árangri og takast á við krefjandi verkefni

Starfssvið 
• Ábyrgð á rekstri og starfsemi veitingadeildar hótelsins 
• Ábyrgð á starfsmannamálum 
• Ábyrgð á þjálfun starfsfólks 
• Ábyrgð á nemum í starfsnámi
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Önnur verkefni

Við leitum að öflugum, jákvæðum og drífandi leiðtoga í krefjandi starf. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 
og með 28. apríl 2016.

Umsóknir óskast útfylltar á heimasíðu hótelsins, www.hilton.is, 
og sendar inn ásamt ferilskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Ingólfur Haraldsson, hótelstjóri, ingo@icehotels.is

Hilton Reykjavík Nordica er hluti af Icelandair hótelum sem reka tvær hótelkeðjur, 
Icelandair Hotels og Hótel Eddu, samtals 21 hótel ásamt því að reka Hilton Reykjavík 
Nordica og Canopy by Hilton.

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals 
hópur með sameiginleg markmið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 
sams tarfs mönnum. Icelandair hótelin 
leggja áherslu á samvinnu, ábyrgð og 
frum kvæði í starfi ásamt vilja til að 
takast á við krefjandi verkefni. 

Nýir starfsmenn fara í gegnum þjálfun 
til þess að geta tekist á við störf 
sín af öryggi. Unnið er að stöðugri 
framþróun og starfsmönnum veitt 
tækifæri til vaxtar og þroska í starfi.

Ertu á lausu í sumar? 
N1 óskar eftir að ráða starfsmenn 
á þjónustustöðvar sínar á landsbyggðinni:

•  Akureyri 
•  Blönduósi 
•  Borgarnesi 

 

 

•  Hvolsvelli 
•  Höfn 
•  Sauðárkróki

Helstu verkefni: 
Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskipavini. 
Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni. 
  

Hæfniskröfur: 
•  Rík þjónustulund 
•  Reynsla af sambærilegu starfi er kostur 
•  18 ára eða eldri 
 
Ef þú ert á lausu sendu okkur umsókn á 
www.n1.is – sumarstörf. 

Hluti af atvinnulífinu
VR-15-025

www.n1.is facebook.com/enneinn

Restó auglýsir eftir matreiðslumanni í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur 

og geta unnið sjálfstætt. 

Góð laun í boði á skemmtilegum og lifandi vinnustað.

Áhugasamir hafi samband sem fyrst á 
netfang: resto@resto.is eða í s. 899 5503 (Jóhann Helgi).

Laus störf á skóla- og  
tómstundasviði Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að 
bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt 
tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði landsins 
og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúru-
fegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ öllum búa tæplega 
3700 íbúar.

Í Ísafjarðarbæ eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í 
fjórum byggðakjörnum. Skólarnir eru fjölbreyttir og hafa 
innleitt hinar ýmsu stefnur. Mikil áhersla er lögð á gott 
samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 
Árið 2011 var unnin ný skólastefna sveitarfélagsins.

Dægradvöl á Ísafirði
• Forstöðumaður
Grunnskólinn á Ísafirði
• Myndmenntakennari 100%
• Tæknimenntakennari 80-100%
• Danskennsla 60%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi
• Skólaliðar, tvær stöður
Grunnskólinn á Suðureyri
• Grunnskólakennari 100%
• Grunnskólakennari 50%
• Íþróttakennari 50% afleysing vegna fæðingarorlofs
Grunnskóli Önundarfjarðar
• Grunnskólakennari 46%
Leikskólinn Grænigarður Flateyri
• Deildarstjóri
Leikskólinn Laufás Þingeyri
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Sólborg Ísafirði
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framkvæmdastjóri Nýr Landspítali ohf. Reykjavík 201604/590
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201604/589
Verkefnisstjóri ferðamála Rannsóknasetur Háskóla Íslands Hornafjörður 201604/588
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201604/587
Hjúkrunarfræðingur, afleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201604/586
Deildarstjóri í Þjónustudeild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201604/585
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurlandi Selfoss 201604/584
Sérfræðingur í tæknideild Vinnueftirlitið Reykjavík 201604/583
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Siglufjörður 201604/582
Sviðsstjóri þjónustu og miðlunar Landsbókasafn Ísl.-Háskólabókasafn Reykjavík 201604/581
Fjármálaráðgjafi LSH, rannsóknarsvið Reykjavík 201604/580
Sérfræðilæknir LSH, innkirtla- og efnaskiptalækn. Reykjavík 201604/579
Skrifstofumaður á lager LSH, skurðstofur Reykjavík 201604/578
Svæðisstjóri heilsugæslustöðva Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201604/577
Tæknimaður Vegagerðin Akureyri 201604/576
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201604/575
Móttökuritari Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201604/574
Áfangastjóri og kennarar Framhaldsskólinn A.-Skaftafellssýslu Höfn 201604/573
Starfsmaður Vinnueftirlitið, rannsókna- og heilbr.d. Reykjavík 201604/572
Launafulltrúi/sérfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201604/571
Verkefnastjóri framh.skóladeildar Framhaldsskólinn á Laugum Vopnafjörður 201604/570

Staða skólastjóra við Grunnskólann í Sandgerði er laus til umsóknar. Sandgerðisbær leitar að  metnaðarfullum leiðtoga sem náð hefur 
góðum árangri í skólastarfi.  Við leggjum áherslu á árangur og vellíðan  nemenda,  góðu samstarfi innan skólans og við samfélagið. 

  

Í Sandgerði búa um 1600 íbúar. Grunnskólabyggingin er nýleg og vel búin. Grunnskólinn í Sandgerði er heildstæður grunnskóli og í dag eru 
nemendur um 225 og fjöldi starfsmanna er um 50. Náið samstarf er við Leikskólann Sólborgu, félagsmiðstöðina Skýjaborg og Tónlistarskóla 
Sandgerðis. Einkunnarorð skólans eru; Vöxtur - Virðing - Vilji - Vinátta.  Skólinn er heilsueflandi grunnskóli sem vinnur samkvæmt skólastefnu 
Sandgerðisbæjar og uppbyggingarstefnunni, „Uppeldi til ábyrgðar“. Sjá nánar á  www.sandgerdisskoli.is og sandgerdi.is. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá  um menntun, störf og  stjórnunarreynslu. Einnig er óskað eftir samantekt  með hugmyndum umsækjanda um 
starfsemi og þróun skólans undir hans stjórn. Umsóknir sendist til Sandgerðisbæjar, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði eða á sigruna@sandgerdi.
is/gudjon@sandgerdi.is. 

Nánari upplýsingar veita: Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri (sigruna@sandgerdi.is) og Guðjón Kristjánsson fræðslufulltrúi (gudjon@sandgerdi.is). 
Sími 420 7500. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2016. 

Starfssvið og meginhlutverk
• Skólastjóri ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans   
 samkvæmt lögum og stefnu bæjaryfirvalda hverju sinni.
• Megin viðfangsefni skólastjóra er faglegt leiðtogahlutverk. Hann       
 vinnur náið með starfsfólki að því að skapa góðan skóla þar sem   
 árangur og vellíðan nemenda er í fyrirrúmi. 
• Skólastjóri  ber ábyrgð á starfsmannamálum og samstarfi við aðila  
 skólasamfélagsins.
• Skólastjóri stýrir auk grunnskólans rekstri bókasafns og Skólasels.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Meistarapróf í menntunarfræðum eða öðru fagi sem nýtist í starfi   
 er æskileg.
• Menntun og reynsla  á sviði rekstrar og stjórnunar er kostur.
• Reynsla af starfsmannastjórnun í skólastarfi er æskileg.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Góð samskiptahæfniog skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði og sveigjanleiki. 

Grunnskólinn í Sandgerði 
- staða skólastjóra

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

Starfsmaður  
á smurstöð

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja 
um störf á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is

Starfssvið:
• Almenn smurþjónusta.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af smurþjónustu æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og vand-

virkni.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Við hjá HEKLU hf óskum að ráða 
í stöðu starfsmanns á smurstöð

Nánari upplýsingar veitir Gísli Elíasson, hópstjóri, í síma 
590 5000 eða gel@hekla.is.

Rúmlega 130 manns starfa hjá HEKLU hf. en 
félagið er leiðandi fyrirtæki í innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og notaðar bifreiðar. Félagið 
er með umboð fyrir Volkswagen, Audi, Skoda 
og Mitsubishi og annast þjónustu við þessar 
tegundir. Höfuðstöðvar HEKLU eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík.

Hjúkrunarfræðingar óskast sem fyrst
Starfshlutfall samkomulag.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Skipulagning hjúkrunar samkvæmt stefnu heimilisins
•  Þátttaka í leiðandi starfi og framþróun
•  Stjórnun og ábyrgð almennra hjúkrunarstarfa

Hæfniskröfur:
•  Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi
•  Góð samskiptahæfni
•  Jákvæðni og sveigjanleiki 
 
Upplýsingar veitir:

Guðný H. Guðmundsdóttir
Forstjöðumaður hjúkrunar í síma 522 5600 gudny@skjol.is
Umsóknir er einnig hægt að senda á edda@skjol.is

 HJÚKRUNARHEIMILI          

Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600.  | www.eir.is 
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Auglýst er laust starf sviðsstjóra þjónustu og miðlunar. Sviðið ber ábyrgð á almennri þjónustu við safngesti, útlánum, 
upplýsingaþjónustu og samskiptum við Háskóla Íslands. Sviðið ber ábyrgð á fræðslu um safnkostinn og veitir aðgang að 
prentuðum og rafrænum upplýsingum auk stafrænna varðveislusafna, skemman.is og opinvisindi.is. Sviðið hefur um
sjón með ritakosti og lesrýmum safnsins, en aðrir verkþættir sviðsins eru m.a. miðlun upplýsinga á vef og samfélags
miðlum, Landsaðgangur að rafrænum áskriftum (hvar.is), opinn aðgangur, millisafnalán og námsbókasafn. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Situr í framkvæmdaráði og tekur þátt í að móta 
    og innleiða framtíðarsýn og stefnu safnsins
•  Mótar stefnu þjónustusviðs og útfærir í samræmi 
    við hlutverk og heildarstefnu safnsins 
•  Hefur frumkvæði að þróun á starfsemi sviðsins 
    og ber ábyrgð á rekstri þess
•  Ber ábyrgð á gerð og framkvæmd verkefna     
    áætlana, og að viðhlítandi árangur náist
•  Ber ábyrgð á góðum samskiptum sviðsins við 
    safn gesti og hagsmunaaðila safnsins
•  Hefur umsjón með öllum verkþáttum sviðsins
•  Ber ábyrgð á mannauðsmálum á sínu sviði, s.s. 
    fylgist með frammistöðu starfsfólks, símenntun
    og starfsþróun, virkjar starfsfólk sitt og hvetur 
    til góðra verka.

Menntunar– og hæfnikröfur
•  Meistaragráða sem nýtist í starfi (háskólapróf 
    í bókasafns og upplýsingafræði áskilið)
•  Yfirgripsmikil þekking á viðfangsefnum þjónustu 
    sviðs
•  Farsæl stjórnunarreynsla
•  Góð skipulagshæfni, frumkvæði og mikil lipurð 
    í samskiptum
•  Mjög góð tölvukunnátta 
•  Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
    upplýsinga
•  Góð kunnátta í ensku og  Norðurlandamáli

Sviðsstjóri þjónustu 
og miðlunar

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 8. 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 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, landsbókavörður (iss@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. 

Við leitum að hressum starfsmanni í verslun okkar 
og í önnur tilfallandi verkefni. Vinnutími er frá 
9:00-17:00. Skemmtilegur og hress vinnustaður. 

Vinsamlega sendið umsókn og ferilskrá í 
tölvupósti á aukaraf@aukaraf.is

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.

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

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Matargerð á góðum heimilislegum og hollum mat fyrir 

heimilisfólk og starfsmenn.
•  Umsjón með skipulagi og daglegu starfi í eldhúsi um helgar 
•  Undirbúningur morgunverðar
•  Tiltekt á hráefni til matargerðar 
• Skömmtun með starfsfólki í matsal í hádeginu
• Leiðbeina og aðstoða íbúa eftir þörfum.
• Frágangur eftir hádegi
• Dagleg umsjón með skráningum í Gámes  gæðakerfi,  

hreinlætisáætlun og innra eftirliti.

Hæfnikröfur
•   Matartæknanám eða sambærileg menntun
•  Reynsla af starfi í framleiðslueldhúsi æskileg
•  Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum, þolinmæði og 

jákvætt viðmót.
•   Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

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 Eflingar stéttarfélags  
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Ólafsson matreiðslumeistari í síma 540-2400 alla virka daga milli kl: 9 og 14 eða 
með því að senda fyrirspurnir á bjorn.olafsson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
Umsóknarfrestur er til 7. maí 2016

AðstoðArmAtreiðslumAður – seljAhlíð

Seljahlíð heimili aldraðra óskar eftir aðstoðarmatreiðslumanni í 53% starf,  
vinnutími er frá kl: 08:00-14:00, unnin er önnur hver helgi.

Velferðarsvið

Hjúkrunardeildarstjóri
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða til starfa 

hjúkrunarfræðing í stöðu hjúkrunardeildarstjóra á 
almenna hjúkrunardeild. 

Í starfinu felst skipulagning og stjórnun hjúkrunar 
ásamt daglegum rekstri deildarinnar.  

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu  
í öldrunarhjúkrun og stjórnun.

Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg. 

Umsóknarfrestur er til 03.mai 2016.

Hjúkrunarfræðingur-Verkefnisstjóri
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða til starfa 

hjúkrunarfræðing sem jafnframt mun starfa sem  
verkefnisstjóri í fræðslu- og gæðamálum.

Reynsla og þekking í öldrunarhjúkrun æskileg.   
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum mikilvæg.

 
Umsóknarfrestur er til 03.mai 2016.

Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir 
deildarstjóri s: 864-4184.

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.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Sérgreinastjóri í leikskólann Álfatún

· Leikskólasérkennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla

· Heimilisfræðikennari í Álfhólsskóla

· Sérkennari fyrir einhverfa í Álfhólsskóla

· Sérkennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Álfhólsskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Textílmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Myndmenntakennari í Hörðuvallaskóla

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Dönskukennari í Kársnesskóla

· Sérkennari á unglingastigi í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari í Kópavogsskóla

· Sérkennari í Salaskóla

· Þroskaþjálfi í Salaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig / miðstig í   
 Salaskóla

· Umsjónarkennarar á yngsta stig / miðstig í   
 Smáraskóla

· Umsjónarkennari á elsta stig í Smáraskóla

· Aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla

· Sérkennari á miðstig og elsta stig í   
 Smáraskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í    
 Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í tímabundið starf á    
 hjúkrunarsambýli

· 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.
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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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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

LEIÐTOGAR
ÓSKAST
Eldsmiðjan auglýsir eftir veitingastjóra og vaktsjóra  
í eldhúsi á nýjum og glæsilegum stað okkar við Dalveg.  

Um er að ræða 100% störf fyrir samviskusamt og harðduglegt fólk. Ef þú 
hefur gaman af fólki og góðum mat og vilt vinna hjá traustu og skemmtilegu 
fyrirtæki með einstakan starfsanda skaltu ekki hika við að sækja um.

Áhugasamir sæki um á umsokn.foodco.is fyrir 2. maí 2016.

VEITINGASTJÓRI:
Þarf að vera 25 ára eða eldri
– vera skipulagður
– hafa reynslu af svipuðu starfi
– búa yfir mikilli þjónustulund
– vera stundvís með eindæmum
– vera leiðtogi og góð fyrirmynd

VAKTSTJÓRI Í ELDHÚSI:
Þarf að vera 20 ára eða eldri
– vera skipulagður og snyrtilegur
– geta unnið vel undir álagi
– vera stundvís
– geta unnið með öðrum
– vera leiðtogi og góð fyrirmynd
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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.

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

  
 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Laus er til umsóknar staða sjúkraliða 
í öryggisíbúðum Eirar, 

Eirborgum Fróðengi 1-11,
 Grafarvogi

Jákvæðni, metnaður og víðsýniwww.akranes.is
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Laus störf hjá Akraneskaupstað
 

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
 
Brekkubæjarskóli

Starf umsjónarkennara á yngsta stigi. • 
Starf umsjónarkennara á miðstigi. • 
Starf myndmenntakennara. • 

Grundaskóli
Starf aðstoðaskólastjóra.• 
Afleysingarstöður kennara og umsjónarkennara á • 
öllum aldursstigum.
Störf deildarstjóra verkefna.• 

 
Leikskólinn Akrasel

Starf aðstoðarleikskóla- og sérkennslustjóra.• 
 
Leikskólinn Teigasel

Starf leikskólakennara.• 
 
Leikskólinn Vallarsel

Störf leikskólakennara.• 
 

Nánari upplýsingar um ofangreind störf og 
önnur laus störf er að finna á www.akranes.is.

Framleiðslustjóri á Grænlandi
Arctic Prime Fisheries óskar eftir að ráða sjávarútvegsfræðing 
sem framleiðslustjóra í fiskvinnslu á Grænlandi. Um er að ræða 
áhugavert og krefjandi starf með jákvæða uppbyggingu í huga 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fag-
mennsku. Gerð er krafa um búsetu á Grænlandi. Frítt húsnæði í 
boði.
Leitað er eftir fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri. Enn fremur þarf hann að 
vera lipur í mannlegum samskiptum, reglusamur og nákvæmur.

Helstu verkefni:
• Rekstur og dagleg stjórnun fiskvinnslu
• Tölvuvinnsla og skráningar í upplýsingakerfi-Navision
• Verkstjórn

Kröfur um þekkingu og hæfni:
• Sjávarútvegsfræðingur
• Þekking og reynsla af vinnu við fiskvinnslu og sjávarútveg
• Góð færni í dönsku er nauðsynleg
• Almenn og góð tölvukunnátta
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Reglusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Arctic Prime Fisheries er sjávarútvegsfyrirtæki sem starfrækir 
tvær fiskvinnslur  í Qaqortoq og Nanortalik í suður hluta  
Grænlands. Þá gerir fyrirtækið út tvö línuskip og frystitogara.  
Í Qaqortoq búa um 3100 íbúar og Nanortalik eru um 1200 íbúar. 
Í fyrirtækinu starfa um 110 manns við landvinnslu og um 100 
sjómenn.

Umsóknir með ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur 
ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í 
starfi sendist til Pálma Hafþórs Ingólfssonar starfsmannastjóra 
Brims hf. merkt „framleiðslustjóri“. Hann gefur einnig nánari 
upplýsingar um starfið.
Netfang:palmii@brimhf.is
Sími: 8490261

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2016. Æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um starfið liggur fyrir.
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ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð nr. 20307 Þjónusta þriggja nýrra 
heilsugæslustöðva fyrir 

Sjúkratryggingar Íslands
Ríkiskaup, fyrir hönd Sjúkratrygginga Íslands, kt. 650309-0220, óska 
eftir þremur aðilum til að reka þrjár nýjar heilsugæslustöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu, til viðbótar þeim 17 stöðvum sem þegar eru 
starfræktar. Undanskilin í útboðinu er skólaheilsugæsla. Stöðvar-
nar eiga að opna á tímabilinu 1. desember 2016  til 1. febrúar 2017. 
Bjóðendur verða að uppfylla lágmarkskröfur samkvæmt kröfulýs- 
ingu velferðarráðuneytis vegna rekstrar heilsugæsluþjónustu, útg. 
1.0  og gildir hún um alla heilsugæsluþjónustu landsins. Bjóðendur 
verða jafnframt að leggja til húsnæði og allan nauðsynlegan búnað. 
Tilboð bjóðenda sem uppfylla lágmarkskröfur verða metin sam-
kvæmt matslíkani í útboðsgögnum. 

Markmiðið með útboðinu er:
 
•   Að auka fjölbreytni í rekstrarformi heilsugæslustöðva að 
    norrænni fyrirmynd og þar með stuðla að fjölgun fagmenntaðra             
    heilbrigðisstarfsmanna innan heilsugæslunnar og breiðari  
    þjónustu. 

•   Að þrjár nýjar heilsugæslustöðvar verði starfræktar á höfuð-
    borgarsvæðinu þar sem þörfin er mest og auka þar með aðgengi        
    að heilsugæsluþjónustu.

Endurgjald fyrir þjónustuna reiknast samkvæmt fjármögnunarlíkani 
velferðarráðuneytisins fyrir heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu, 
útg. 1.0. Líkanið byggir að stærstum hluta á aldri, kyni og sjúkdóms-
byrði einstaklinga sem skráðir eru á viðkomandi heilsugæslustöð.  
Einnig koma til þættir s.s. lyfjaafstemming, gæðaviðmið, komur 
skjólstæðinga utan stöðvar o.fl. 
Endurgjald vegna húsnæðis fellur ekki undir fjármögnunarlíkanið og 
er greitt fyrir húsnæðið samkvæmt tilboði bjóðanda þar um. 
Skilafrestur tilboða og opnun tilboða er hjá Ríkiskaupum  31. maí 
2016, kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. Út-
boðsgögn verða til afhendingar á vef ríkiskaupa, undir vefslóðinni: 
http://www.rikiskaup.is/utbod/utb/20307, frá og með miðvikudegi-
num 27. apríl 2016.

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 2. 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. 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

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

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

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

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

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

TILBOÐ
Leit stendur yfir að iðnaðarmönnum sem vilja vera á lista 
hjá Hafnarfjarðarbæ varðandi tilfallandi vinnu við viðhald 
fasteigna bæjarins. 

Hafnarfjarðarbær  óskar eftir tilboðum í tímagjald 
eftirfarandi:

• Smiðir 
• Málarar
• Rafvirkjar
• Pípulagningarmenn
• Dúklagningarmenn 

Áhugasamir eru beðnir um að senda tölvupóst á 
svsv@hafnarfjordur.is með ósk um að fá umsóknargögn 
send.  Tilgreina þarf nafn og/eða fyrirtæki.

Síðasti skiladagur tilboða er 4. maí kl 11:00 að Norðurhellu 
2 í Hafnarfirði. Einnig hægt að skila með tölvupósti á svsv@
hafnarfjordur.is. Tilboð verða opnuð á sama stað og tíma að 
viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.

Umhverfis og skipulagsþjónusta
Hafnarfjarðarbær

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

Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti á 
fundi sínum þann 7. apríl síðastliðinn 
breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar 
2004 - 2016 sem nær til verslunar-og 
þjónusutsvæðis í Kauptúni í samræmi 
við 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Auglýst breytingartillaga var 
samþykkt óbreytt.

Á sama fundi var samþykkt breyting á 
deiliskipulagi Kauptúns með 
smávægilegum breytingum í kjölfar 
athugasemda og breyting á deiliskipulagi 
Urriðaholts-Viðskiptastrætis óbreytt frá 
auglýstri tillögu.

Í samræmi við 2. mgr. 32. gr. skipulags- 
laga nr. 123/2010 er niðurstaða 
sveitarstjórnar hér með auglýst.

Garðabæ 20. apríl 2016
Skipulagsstjóri Garðabæjar

AUGLÝSING UM 
SAMÞYKKT BREYTINGAR Á 
AÐALSKIPULAGI 
GARÐABÆJAR 2004 - 2016

KAUPTÚN

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

36,9 millj.Verð:

75 fm 2ja herbergja

Stæði í bílageymslu

Nýlegt hús með lyftu

Öll sameign og umhirða 
hússins er til fyrirmyndar

Góð staðsetning

Falleg og vel skipulögð íbúð með sjávarútsýni 
við Sólvallagötu 

Sólvallagata 84

 
 
 
 

 

__________ Útboð ___________ 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 

 
MALBIKUN 2016 

Helstar magntölur eru: 
 

Malbik   1.000 tonn 
Útlögn  8.400 m2 
Fræsing  1.900 m2 

 

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi endur-
gjaldslaust hjá Hnit verkfræðistofu. Hafa skal 
samband við skiptiborð í s: 5700500 eða í póstfang 
olafur@hnit.is frá og með miðvikudeginum 27. apríl 
n.k. 

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf., 
Tryggvagötu 17, fyrir miðvikudaginn  11. maí  2016 
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og 
tíma.  Verklok eru 1. júlí 2016. 

 

 

 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Úlfarsárdalur – snjóbræðslukerfi,  útboð nr. 13715.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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



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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Hlíðarás 20
221 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög fallegt, vandað og bjart 342 
fm einbýlishús með miklu útsýni.

Fimm svefnherbergi, þrjú baðher-
bergi, sérsmíðaðar innréttingar 
og skápar, mikil lofthæð, stórir 
gluggar, arinn í stofu, granít 
borðlötur, 63fm bílskúr, innfelldar 
hurðir, innfelld lýsing, Miele tæki og 
fataherbergi.

Allar upplýsingar veitir: Hannes 
Steindórsson, hannes@fastlind.is

110.000.000

STÆRÐ: 342 fm EINBÝLI       HERB: 7

Engjateigur 17-19
105 REYKJAVÍK

307, 2 fm atvinnuhúsnæði í 
Listhúsinu við laugardal.

Fasteignin er í dag veitingastaður 
Gló ásamt skrifstofum salernum og 
eldhúsi. Eignin nýlega endurnýjuð 
að miku leyti.  Sterkur leigjandi, nýr 
10 ára leigusamningur.

Allar upplýsingar veitir: Hannes 
Steindórsson, hannes@fastlind.is

91.000.000

STÆRÐ: 307 fm   ATVINNUHÚSNÆÐI

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is



fasteignir

- með þér alla leið -  www.miklaborg.iswww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. 

sem ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika

í viðskiptum

sunnudaginn 24.apríl kl.14:00-15:00
Sýningaríbúð - Garðatorg 4

OPIÐ HÚS



PERLUKÓR 1.A – 203 KÓP
- Vel skipulögð 97.3 fm 
- 3ja herb., íbúð á jarðhæð
- Rúmgóð herb., og stofa
- Afgirt verönd til suðurs
- Stæði í bílgeymslu
LAUS FLJÓTLEGA.
V. 36,9 millj. 

HÖRÐUKÓR – 203 KÓP
- Vel skipulögð, rúmgóð 3ja herb.
- Íbúð er 109 fm auk stæði í bílgeymslu
- Íbúð er á 6.hæð og er fallegt útsýni
- Lyftuhús sem er í góðu ástandi
- Stutt í skóla og alla þjónustu
GETUR LOSNAÐ FLJÓTT
V. 37,5 millj.

LÓMASALIR 8, ÍB.205 - 201 KÓP
- Snyrtileg 3ja herb. á 2.hæð (jarðhæð).
- Öll rými eru rúmgóð
- Íbúð er 102 fm 
- Stæði í bílgeymslu
- Suð-vestur afgirt verönd
- Lyfta í húsi og snyrtileg sameign

V. 35,9 millj.

HLYNGERÐI 1 – 108 RVK
- Tveggja íbúðar fjölskylduhús miðsvæðis
- Tvær hæðir alls 321 fm / innb.bílskúr
- Efri hæð er 162 fm, rúmgóðar stofur
- Á jarðhæð er 2ja herb., íbúð / gott alrými
- Afgirt verönd með heitum potti / útisturta
- Stutt í alla þjónustu og skóla

V. 95 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÞVERBREKKA 4 - 200 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. APRÍL KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 104,2 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 9. hæð með einstöku 
útsýni. Tvennar svalir. Eldhús og baðherbergi nýlega standsett. Þvottahús innan íbúðar. 
Gluggar með frábæru útsýni í þrjár áttir.

V. 35,9 millj

BÓLSTAÐARHLÍÐ 44 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24. APR FRÁ KL.13.00 – 13.30
- Snyrtileg 93,5 fm 4ra herb íbúð.
- Bætt var við herb á kostnað stofu.
- Íbúð á 3. hæð.
- Eign sem er mjög miðsvæðis.

V. 30,5 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

SELD



Daggarvellir 4a
221 Hafnarfjörður
Fallega 3ja herbergja íbúð á 3. h

Stærð: 78,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 22.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.500.000
RE/MAX Fjörður kynnir: Fallega 3ja herbergja íbúð á 3. hæð, með stæði í bílageymslu í góðu lyftu
fjölbýli við Daggarvelli 4A. Sérinngangur í íbúðina er af svölum.
Sér stæði í bílgeymslu merkt íbúðinni.
Þetta er vel staðsett eign á þessum vinsæla stað. Stutt er í alla þjónustu, verslun, skóla, leikskóla og
fleira.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudagur 24.apríl frá kl 17:00-17:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Furuberg 3
221 Hafnarfjörður
Einbýli á einni hæð

Stærð: 186,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Fasteignamat: 54.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
RE/MAX Fjörður kynnir: Rúmgott og bjart einbýlishús á einni hæð skráð 186,5 fm og þar af sérstæður
bílskúr skráður 36 fm á þessum vinsæla stað við Furuberg 3 í Setberginu.Þrjú rúmgóð svefniherbergi
og möguleiki á fjórða svefniherberginu. Rúmgóð stofa og borðstofa. Baðherbergið er nýlega
standsett.Eldhúsið er rúmgott með ágætis innréttingu. Gesta wc og þvottahús með flísum á gólfi. Allar
nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 24 april 14:00 og 14:30

861-9300

Gnoðarvogur 60
104 Reykjavík
Góð staðsettning

Stærð: 111,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 34.300.000

Verð: 38.900.000
Remax Fjörður kynnir: Bjarta og fallega 111,7 fm íbúð á efstu hæð í fallegu fjórbýlishúsi við Gnoðarvog.
Þakið var endurnýjað í fyrra og baðherbergið nýlega standsett. Tvö rúmgóð svefniherbergi og
möguleiki á því 3ja. Rúmgóð stofa og sólstofa.Rúmgott eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók.
Tvær geymslur og sameiginlegt þvottahús. Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag á milli 15:00 til 15:30

861-9300

Háholt 7
220 Hafnarfjörður
Góð staðsettning

Stærð: 125,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 28.050.000

Verð: 31.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjara 4ja herbergja íbúð á þriðju hæð(efstu) með fallegu útsýni við
Háholt 7 í Hafnarfirði,nýtt gler er í allri íbúðini.. Eignin er skráð 125,2 fm,frábær staðsettning stutt í skóla
og leikskóla. Þrjú rúmgóð svefniherbergi og rúmgóð og björt stofa með fallegu útsýni.Eldhús með góðu
skápaplássi.Rúmgott baðherbergi og sérgeymsla ásamt sameiginlegri vagna og hjólageymslu. Allar
nánari uppls gefu Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 24 april 13:00 og 13:30

861-9300

Hörðukór 3
203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð á 8 hæð

Stærð: 116,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 34.400.000

Verð: 38.500.000
Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 8 hæð í nýlegu lyftuhúsi við Hörðukór 3 í Kópavogi.
3 rúmgóð svefnherbergi með skápum, opið eldhús, stofa og borðstofa með útgegni úr á svalir. Rúmgott
baðherbergi, flísalagt með sturtu og baðkari, þvottahús innan íbúðar. Á gólfunum er parket.  Íbúðinni
fylgir sér geymsla og sameiginleg hjóla- og vagnageymsla í sameign. Með íbúðinn fylgir ekki sér stæði í
bílgeymslu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 25/4 kl 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Maríubaugur 99
113 Reykjavík
Rúmgóð íbúð 4ra herbergja íbúð

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 34.100.000

Verð: 38.500.000
4ra herbergja íbúð á vinsælum stað við Maríubaug í Grafarholti. Íbúðin skiptis í forstofu með flísum á
gólfi og fataskáp. Stofan og borðstofan er opin með eldhúsinu, parket á gólfi. Úr stofunni er gengið út á
svalir sem snúa til suðurs. Eldhúsið er með miklu borð og skápaplássi. Hjónaherbergið er með parketi á
gólfi og litlum fataskáp. Barnaherbergin eru með parketi á gólfi. Á baðherberginu er sturta og baðkar.
Geymslan og þvottahúsið er með flísum á gólfi. Eignin er afhent við kaupsamning.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 25/4 kl 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Nýlendugata 43
101 Reykjavík
Góð staðsettning

Stærð: 162,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1926

Fasteignamat: 44.850.000

Verð: 69.900.000

Remax fjörður kynnir: Nýlendugötu 43 mikið endurnýjað parhús skráð samkvæmt fmr 162,3 fm2. Nýlegt járn á
þaki,  skólp  fóðrað  og  rafmagnið  endurnýjað.  Húsið  er  nýlega  múrað  og  málað  að  utan.Eignin  er  á  þremur
hæðum; kjallari með 3 svefnherbergjum,baðherbergi og geymslu með útgengi í garð. Miðhæð með eldhúsi og
borðstofu  ásamt  hjónaherbergi  og  gesta  salerni.  Í  risi  er  rúmgóð  og  falleg  stofa  með  útgengi  á  svalir.  Allar
nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða  pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag á milli 16:00 til 16:30

861-9300

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Erum með áhugasama
kaupendur á skrá

Hringdu núna!

RE/MAX Senter
698-9470
johanna@remax.is

Vigdís Rós.

414 4700
Lögg. fasteignasali

Senter

Ólafsgeisli 91
113 Reykjavík
Fallegt einbýli á vinsællum stað

Stærð: 204,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 58.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 71.300.000
Fallegt einbýlishús á góðum stað í Grafarholtinu. Húsið er staðsteypt og byggt 2003, húsið er á tveim
hæðum og telur alls 204,1 fm, þar af er bílskúr 44 fm.  Á neðri hæðinni er rými sem ætlað er 2
herbergjumog geymslu, einnig er baðherbegi með baðkari. Forstofa og góður bílskúr. Á efri hæðinni er
stofan og eldhúsið opið saman með útgengi út á svalir. Stórt baðherbergi með innangengt í þvottahús.
Hjónaherbergi með fataskápum, barnaherbergið er með skáp og hillum. Húsið fullbúið að utan.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mán. 25/4 kl 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001
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Við höfnina er sprottið upp fjölbreytt úrval veitingastaða. MYND/STEFÁN

Það er gaman að sitja úti og virða fyrir sér lífið í höfninni. MYND/STEFÁN

Gömlu verbúðirnar voru reistar um miðja síðustu öld. Þar er nú ýmiss konar starfsemi og fer hún vaxandi. MYND/STEFÁNÆ fleiri leggja leið sína á Grandann. MYND/STEFÁN

Borgarminjasafnið laðar til sín marga gesti. Þar fyrir utan stendur Gullborgin sem er sögufrægur aflabátur í eigu Binna í Gröf.
MYND/STEFÁN

Heimar í heimi heitir þetta listaverk og er eftir Sigurð Guðmundsson. Reykjavíkur-
borg fékk það að gjöf frá CCP árið 2014. MYND/STEFÁN

Grandinn lifnar við
Mikil  og spennandi uppbygging hefur verið á Grandanum síðustu árin og sér ekki 
fyrir endann á henni. Þar er margt sem ber fyrir augu og verður án efa blómlegt 
um að litast í sumar. Ljósmyndarinn Stefán Karlsson fór hring um svæðið.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

HOBBY 495 UFE Verð: 2.400.000 
Ekinn: 0 Raðnúmer: 25766 http://
www.sjalfsalinn.is/

VOLKSWAGEN CADDY Verð: 
1.990.000 Ekinn: 48.000 Raðnúmer: 
25778 http://www.sjalfsalinn.is/

Lexus RX300 Verð: 1.550.000 Ekinn: 
174.000 Raðnúmer: 25783 http://
www.sjalfsalinn.is/

CHRYSLER 300C Verð: 2.090.000 
Ekinn: 1.250.000 Raðnúmer: 25771 
http://www.sjalfsalinn.is/

TOYOTA LAND CRUISER 150 Verð: 
6.500.000 Ekinn: 87.000 Raðnúmer: 
25776 http://www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

GLÆSILEGUR AUDI Q5 2015 
ÁRGERÐ

Audi Q5 V6T Quattro ekinn 4.þkm 
disel,ssk,5,9 í 100, nývirði 9,7.m 
feitletrað TILBOÐ 8,3.m raðnúmer 
213423 Bíllinn er á staðnum í 
núpalind 1 kóp.5885300

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

PONTIAC Trans am firebird. Árgerð 
1977, ekinn 82 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.106216. Á staðnum.

FIAT Miller. Árgerð 2008, ekinn 10 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.390.000. 
Rnr.106242. Á staðnum.

FLEETWOOD Destiny sedona. Árgerð 
2011. Verð 1.590.000. Rnr.107143. Á 
staðnum.

FORD LMC Liberty 664g. Árgerð 2009, 
ekinn 25 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
6.940.000. Rnr.104658. Á staðnum.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 2.990.000. Rnr.301990. Á 
staðnum.

SUZUKI Grand vitara prem-n (navi.
cruise,a/c,álf.). Árgerð 2014, ekinn 
79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboðsverð 
3.390.000. Rnr.302008.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2015, 
ekinn 40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 4.990.000. Rnr.107013. Á 
staðnum.

RENAULT Kangoo. Árgerð 2011, ekinn 
97 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.350.000. 
Rnr.302186. m/vsk á staðnum.

M.BENZ C 55 amg 400hö. Árgerð 
2005, ekinn 130 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.310022. Á staðnum.

LAND ROVER Range rover 
supercharged. Árgerð 2006, ekinn 
116 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.301261. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

TILBOÐ
 BMW K1200 lt . Árgerð 2003, ekinn 
53 Þ.MÍLUR, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.137166.

KLÁRT Í FERÐALAGIÐ
 HONDA Nt700 v. Árgerð 2012, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.150.000. Rnr.138689.

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

VW Polo. Árgerð 2014, ekinn 61 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.250.000. 
Rnr.290184.

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 
13 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.270003.

KIA Optima EX premium. Árgerð 2015, 
ekinn 16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.290.000. Rnr.290105. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2013, 
ekinn 42 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.970.000. Rnr.991750.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.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

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

LAND ROVER Defender 110 new “38. 
Árgerð 2008, ekinn 156 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 6.490.Tilbúinn á Fjöll 
Rnr.211374.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.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

 Bílar til sölu

Toyota Land Cruiser 120. Fallegur 
og vel með farinn bíll. Nýleg vél, drif 
læsing að framan og aftan og auka 
olíutankur. Uppl. í s. 6997720

Range Rover Sport 3,0 HSE dísel. Árg. 
2014 ek. 26þús svartur metallic, leður 
ivory, bíll frá BL. Engin skipti. Stgr. verð 
13.900.000. Uppl. í s. 843 9950

7 MANNA FERÐA-OG 
FJÖLSK.BÍLL 4X4

Starex ‘06, ek 183þ.sk.’17, breyttur 
Krókur, spilbiti, brettak., þakst., stigbr. 
Tengdó, mikið endurn. 1790 þús Uppl. 
í síma 8982608 og 8982821

 250-499 þús.

SPARIBAUKUR !!!
VW polo árg. ‘04 ek. 152þús 
nýskoðaður 5 dyra beinsk. Ásett verð 
590þús TILBOÐ 450 þÚS möguleiki á 
100% vísaláni s.841 8955

 500-999 þús.

LEXUS METAN - 
TILBOÐ 890 ÞÚS

 Lexus RX300 Metan árg ‘00 ek 
188 þús, Leður, 6 diska magasin, 
Dráttarkrókur, smur og þjónustubók, 
alveg serstaklega ljúfur bíll, ásett verð 
1190 þús TILBOÐ 890 þús möguleiki 
á 100% vísaláni, get skoðað að taka 
ódyran uppí s. 841 8955
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TOYOTA LAND CRUISER 150 GX 3.0L
Nýskráður 6/2015, ekinn 
34 þús.km, dísel, sjálf-
skiptur, 33” breytinga-
pakki, tölvukubbur og fl.
Aukahlutapakki uppá 
ca.900 þús.

Staðgr.verð 9.2 millj. 
Engin skipti.

Upplýsingar í síma 8603545

til sölu

til sölu

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 500-999 þús.  

GÓÐUR JEPPLINGUR - 
TILBOÐ 590 ÞÚS

Hyundai Santa fe 4x4 V6 2004 
Sjálfskiptur ek.174 þús, ný harðkorna 
dekk, smurbók, vel við haldinn bíll 
aðens 2 eigendur, ásett verð 790 þús 
TILBOÐ 590 þús möguleiki á 100% 
vísaláni í 36 man s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Til sölu húsbíll VW LT 35 árg. 2001 ek. 
129þús. Sk. ‘17 með bilaða vél. Verð 
800þús Uppl. í s. 861 0096

 Kerrur

Til sölu ný yfirbyggð kerra. Hugsuð 
aftan í rútur. Á fjöðrum. Stærð: 
150*120 Hæð: 150. Verð 390.þ.kr. 
S:843-8282

 Hjólhýsi

LMC Dominant 560 hjólhýsi 
árg: 2006 til sölu. Eitt með öllu. 
Alde hitakerfi,stór ísskápur með 
frystihólfi,útvarp, sólarsella, 
loftnet,Markísa og stórt fortjald 
með gólfmottu,aðeins upphækkað á 
loftpúðafjöðrun. Reyklaus vagn. Verð 3 
milj. Uppl. í s. 825 7092

 Bátar

Bátur til sölu. Lengd 6,8m. Vél Volvo 
Penta 200. Selst á mjög sanngjörnu 
verði. Uppl. í s. 8928825

Terhi more Fun 3 manna plastbátur til 
sölu m. kerru - fishfinder og græjum- 
m.20hk Mercury utanborðsmótor- el. 
start- Power tilt & trim Allt nýtt síðan 
nóv 2011. Verð 1,5m Uppl. sími 851 
1118

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

HJÓLBARÐAR OG FELGUR
Pirelli P275/55R20 sportion ATR. 25% 
slitin. Continetal 205/60-R16H. Nýjar 
álfelgur 16 tommu 4 gata. Tilboð 
óskast. s. 8957199 Ómar.

 Varahlutir

Allir varahlutir úr Vento ‘97 ekinn 
116.000 Vél 1600 Boddýhlutir 
einungis afgreiddir til 30. apríl 
Ótrúlegt verð. S: 8465446

 Fellihýsi

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Tek að mér þrif á einkaheimilum. Öll 
almenn heimilisþrif í boði. Vönduð 
vinnubrögð. Aneta s:7854272.Pantanir 
frá 17-22

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

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.



 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

Eru þakrennurnar og niðurföllinn 
farinn að leka ? Hafðu samband 
við okkur við tökum að okkur 
uppsetningar og endurnýjun og 
hreinsun á þakrennum. Einnig 
Þakskipti, Þakmálun, Stíflulosun og 
alla aðra blikk eða smíðavinnu. Uppl. 
í s. 6996980

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

 Spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

Til sölu Falch T5h 500bar ‘08 
háþrýstidæla í góðu standi. 
Öflug, lítið notuð vél sem hitar 
í 100 gráður. Ýmsir aukahlutir 
ss helluhreinsibúnaður. Verkefni 
fyrirliggjandi ef vill. Verð 5.990þ auk 
vsk. Sími 822 4060

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

SEYÐISFJÖRÐUR
2herbergja 64fm kjallaraíbúð á góðum 
stað 70þ m/hita&raf. Laus strax s: 
778 3340

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.

 Sumarbústaðir

 Atvinnuhúsnæði

IÐNAÐAR/
GEYMSLUHÚSNÆÐI

Óskum eftir ca. 20-40 fm upphituðu 
geymslu/iðnaðarplássi fyrir verkfæri 
og tæki iðnaðarmanna. Verðhugmynd 
30 - 50 þús. Þorsteinn 893-6994.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 
EFTIRFARANDI STÖRF.

a) Manneskju í bókhald. 50-100% 
starf. Sveigjanlegur vinnutími. 

b) Manneskju í móttöku. 
50-100% starf. Sveigjanlegur 

vinnutími. 

c) Menn í smur- dekkjavinnu og 
léttar viðgerðir.

Áhugasamir vinsamlega sendið 
tölvupóst með kynningu á 
hinrik@nrg.is fyrir 26. apríl.

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.

VANTAR VANA MENN 
Á DEKKJAVERKSTÆÐI 
DEKKVERK. NOKKRAR 

STÖÐUR LAUSAR.
1. Verkamaður á gólfi. 

2. Sölumaður í afgreiðslu. 

3. Sumarstarfsmenn í törn 
tímabundna vinnu.

Góð laun í boði fyrir hraða 
og góða menn. Möguleikar á 

stöðuhækkun og framtíðarstarfi 
fyrir klára menn. Vinnutími 10-19

Upplýsingar í síma 578-7474 
Einar Björgvin, eða koma á 

staðinn

VERKMENN
óska eftir verkamönnum í 

jarðvinnu, hellulagnir og fleira. 
Þurfa að hafa reynslu.

Uppl. í s. 897 8011

SUMARSTARF.
Okkur vantar hressan og 

duglegan reyklausan einstakling 
í vinnu í sumar við Þrif á bílum 
og önnur tilfallandi verk fram á 
haust. Unnið frá kl. 08.00 -17.00 
virka daga og aðra hvora helgi.
Áhugasamir sendi inn umsókn 

á job@happycampers.is þar sem 
fram kemur aldur og hvenær 

viðkomandi getur byrjað. Happy 
Campers - Stapabraut 21 - 260 

Reykjanesbær.
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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 

rafeindir@internet.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKAbb
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

HELLUBJARG ehf

Hellubjarg.is     S: 693-0405/897-5358

Lóðavinna

Drenlagnir

Uppúrtekt

Hellulagnir

Gröfuþjónusta

Jarðvegsskipti

til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Meiraprófsbílstjórar 

Við leitum að bílstjórum með 
meirapróf í framtíðar- og 

sumarstörf í Reykjavík og í 
sumarstörf á Akureyri og á 

Reyðarfirði. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi 
Marcher Egonsson í síma 550 

9937 (Reykjavík og Austurland) 
og Guðjón Páll Jóhannsson í síma 

550-9910 (Akureyri). 

Olíubirgðastöðin í Helguvík 

Við leitum að starfsmönnum 
í framtíðar- og sumarstörf í 

olíubirgðastöðinni í Helguvík. 

Nánari upplýsingar veitir Guðni 
Georgsson í síma 550-9907. Við 

hvetjum jafnt konur og karla 
til að sækja um störfin. Nánari 

upplýsingar á www.oliudreifing.is

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
STARFSMÖNNUM:

* í bifvélavirkjun 

* í múrverki 

* í málningarvinnu 

Vinsamlega sendið CV eða 
helstu upplýsingar á netfangið 

tokatimar@gmail.com

HELLULAGNIR - 
JARÐVINNA 

PAVERS - LANDSCAPING
Óskum eftir fólki í hellulagnir og 
jarðvinnu, Mjög góð laun í boði 
fyrir vana menn. Uppl. S: 698-
0098 - thorir@stjornugardar.is

Pavers - Landscaping 

Want to hire people to work in 
landscaping. Good wages for 

qualified workers ! Info: 698-0098 
- thorir@stjornugardar.is

SMIÐIR
Vantar smiði vana uppslætti og 
verkamenn. Næg vinna í boði. 
Íslenskukunnátta æskileg. Áhugasamir 
hafi samband í s. 898 9293 & 662 
0400

HANDYMAN
Handlaginn óskast við að mála, 
tiltektir og fl. Uppl. í síma 66 45 902 
og 6645900

JÁRNABINDINGAR
Járngrímur óskar eftir mönnum. 
Áhugasamir hafið samband S. 863 
6208 & olafurjarn@gmail.com

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 
STARFSMENN?

Erum með iðnaðarmenn og 
almenna verkamenn á skrá sem 

geta byrjað fljótlega. Einnig 
bílstjóra með meirapróf

Við finnum réttu mennina fyrir 
þig. 

Verkleigan sími:780-1000 

e: vinna@verkleigan.is

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 23. apríl
13:50 Liverpool - Newc. United
16:10 Everton - Man. United
Sunnudaginn 24. apríl
12:55 Sunderland - Arsenal
15:05 Leic.City - Swansea City

Hljómsveitin Klettar
Rúnar Þór, 
Rúnar Villa Valla,
Björgvin Gísla 
og Siggi Árna 
spila um helgina.

Allir velkomnir

skemmtanir

                   Bjóðum nú einnig 14,9m2 smáhýsin 
ósamsett í 7 einingum, 

gluggar og hurðir 
komið í einingar, og 

gólf og þakeiningar 
fulleinangraðar, verð við 
verksmiðjudyr með vsk kr. 
1.930.000,-

HEITIR POTTAR

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Ragnarsson í síma 770 5144 Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar 
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu 
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á 
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Við framleiðum lok á alla potta
Smáhýsi til sýnis og sölu 
í Auðbrekku 6 Kópavogi 

OPIÐ Í DAGLAUGARDAGMILLI KL. 13 OG 16

til sölu

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



Á norðurljósasetrinu Aurora 
Reykjavík geta gestir fræðst og 
notið norðurljósanna með ým
iskonar margmiðlun auk þess 
sem þeir fá aðstoð við að stilla 
myndavélarnar áður en þeir fara 
í norður ljósaferðir með þeim fjöl
mörgu ferðaþjónustufyrirtækjum 
sem bjóða upp á slíkar ferðir.

Setrið var stofnað í júní 2013 
og er hugarfóstur þeirra Grétars 
Jónssonar, Harðar Finnbogason
ar og Ólafs Haraldssonar. Allir 
eru þeir miklir áhugamenn um 
norðurljósin og ljósmyndun en 
jafnframt allir með mjög ólíkan 
bakgrunn. Grétar er alþjóða við
skiptafræðingur, Hörður er ferða
málafræðingur og Ólafur er gagn
virkur hönnuður.

Að sögn Grétars eru mörg 
dæmi þess að upplýsingamið
stöðvar, ferðaþjónustufyrirtæki 
og hótel sendi ferðamenn til þeirra 
einungis til að stilla myndavélarn
ar. „Þeir sem vinna í norðurljósa
ferðum vita að ekkert er verð
mætara fyrir viðskiptavininn en 
að fanga norðurljósin á mynd og 
þar getum við hjálpað til. Það er 
ekki gefið að sjá norðurljósin á Ís
landi, stundum er veðrið að stríða 
okkur og svo sjást þau auðvitað 

ekki yfir sumartímann. Yfir sum
arið koma því margir ferðamenn 
til okkar og fræðast um norður
ljósin hjá okkur.“

Mikill metnaður
Að sögn Grétars eru þeir allt
af að eltast við nýjustu tækni og 
hafa mjög mikinn metnað til að 
veita gestum allt það besta sem í 
boði er þegar kemur að margmiðl
un. „Núna erum við að vinna að 
því að búa til 360 gráðu sýndar
veruleika. Við erum í raun komnir 
með efni sem við erum byrjaðir að 
sýna gestum okkar en það krefst 
mikillar tæknikunnáttu og góðs 
tækjabúnaðar.“

Þessa dagana geta gestir skoð
að myndbönd í sýndarveruleika
gleraugum frá Samsung. „Þannig 
getur þú staðið á ýmsum stöðum 
á Íslandi og baðað þig í norður
ljósunum. Með því að snúa höfð
inu breytist sjóndeildarhringur
inn og þér finnst eins og þú sért 
á staðnum. Þetta er svo raunveru
legt að við látum fólk sitja því ann
ars flýgur það á hausinn. Það er 
ótrúlega gaman að fylgjast með 
gestunum því þeir brosa allan 
hringinn meðan á þessu stendur 
og lengi á eftir.“

Aurora Reykjavík var með 
fyrstu ferðaþjónustufyrirtækj
unum á Grandanum. „Fyrir var 
Sjóminjasafnið Vík og raunar 
fátt annað. Þetta var því ákveð
in áhætta sem við tókum. Þegar 
hugmyndin um Aurora Reykja
vík fæðist höfðum við ákveðnar 
hugmyndir um hvernig við vild
um að sýningin væri uppbyggð en 
líka hvernig andrúmsloft við vild
um hafa þar. Við þurftum þokka
lega stórt húsnæði og þegar borg
in auglýsti gamla Ellingsenhúsið 
til sölu leist okkur vel á. Því slóg
um við til og létum hendur standa 
fram úr ermum. Ég var á kafi í 
rekstri skemmtistaðarins Fact
ory á þeim tíma og það var eitt
hvað spes andrúmsloft þar sem 
við vildum reyna að koma að hjá 
okkur. Því söfnuðum við í lið af 
ungum hæfileikaríkum smiðum, 
gröffurum, listamönnum og hönn
uðum og ákváðum að leyfa þeim 
að ráða ansi miklu um útkomuna 
en alltaf með þetta andrúmsloft í 
huga.“

Ótrúleg stemning
Fyrsta árið var frekar einmana
legt á Grandanum að sögn Grétars 
og svo fóru hlutirnir að breytast. 

„Í dag er ótrúleg stemning meðal 
ferðamanna sem koma niður á 
Granda og njóta alls sem þar er á 
boðstólum. Í 100 metra radíus má 
heimsækja þrjú söfn auk okkar, 
ísbúð, reiðhjólaverslun, nokk
ur gallerí, sérverslanir með mat, 
brugghús og veitingastaði.“

Hann segir þá félaga ótrúlega 
stolta yfir að vera ákveðnir braut
ryðjendur í því að koma ferðaþjón
ustunni niður á Granda. „Ekki 
var vanþörf á þar sem miðbær
inn var orðinn vel þéttur. Upp
byggingin á Granda er því rökrétt 
framhald af öllu því skemmtilega 
sem er að gerast við gömlu höfn
ina og Hótel Marína. Vonandi fær 
Grandinn að gerjast áfram í þeirri 
mynd sem hann er í í dag, mátu
lega mikil ferðaþjónusta, gras
rót, listir og menning ásamt iðn
aði. Þetta er ótrúlega mikil flóra 
af starfsemi þar sem heimamenn 
í sátt við ferðamenn njóta sín til 
fulls við að skapa og versla. Við 
sjáum ekki annað en að Grandinn 
sé kominn til að vera sem svona 
„fusion“ hverfi þar sem sköpunar
gleðin ræður ríkjum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.aurorareykjavik.is.

Töfrandi veröld norðurljósanna 
Með nýjustu tækni og margmiðlun geta gestir norðurljósasetursins Aurora Reykjavík fræðst um norðurljósin. Setrið var eitt fyrsta 
ferðaþjónustufyrirtækið á Grandanum og líta aðstandendur þess björtum augum á framtíðina.

Grétar Jónsson, einn eigenda Aurora Reykjavík. MYND/PJETUR

Gestur Aurora Reykjavík nýtur norðurljósanna í sýndarveruleika.

Eitt sýningarherbergja Aurora Reykjavík. MYND/PJETUR

Eins og sjá má koma gestirnir víðs-
vegar að. MYND/PJETUR

Mikið úrval af handunni íslenskri vöru er í boði. MYND/PJETUR
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Mikil gróska hefur byggst upp á 
Grandanum í skemmtilegu um-
hverfi. Þar á meðal er verslun 
Nettó sem var opnuð í ágúst 2013. 
Verslunin var opnuð á föstudegi 
fyrir verslunarmannahelgi og 
hleypa þurfti viðskiptavinum inn 
í hollum, svo mikil var traffík-
in. Geir Magnússon er verslunar-
stjóri í Nettó á Granda. Hann segir 
að verslunin hafi mikla sérstöðu 
gagnvart öðrum lágverðsverslun-
um á Grandanum. „Við erum eina 
verslunin sem hefur opið allan 
sólar hringinn hér á þessu svæði. 
Það hefur verið mjög vinsælt og 
alltaf að aukast. Fólk vinnur á 
öllum mögulegum tímum og finnst 
gott að vita af sólarhringsopnun 
hér, hvort sem fólk er að kaupa sér 
nesti í vinnuna eða kaupa inn fyrir 
heimilið,“ segir hann. „Fólk veit að 
hér er alltaf opið og það er greini-
lega eftirspurn eftir því.“

Gæðavörur í opnu kjötborði
„Við bjóðum upp á mjög gott kjöt-
borð þar sem alltaf eru spennandi 
tilboð í gangi, umfram lágt vöru-
verð. Margar spennandi tegundir 
gæðakjöts og -fisks. Nettó er eina 
lágverðsverslunin hér á landi með 
opið kjötborð þar sem allar vörur 
eru ferskar. Við getum boðið mjög 
gott verð í kjötborðinu okkar. 
Fiskurinn er alltaf vinsæll og 
einnig erum við með sérlega gott 

nautakjöt sem fólk kemur aftur 
og aftur og kaupir. Nú er grilltím-
inn að byrja og við marinerum og 
gerum kjötið tilbúið á grillið.

Minni sóun og lífrænar vörur
Auk þess erum við með breiða 
vörulínu í lífrænt ræktuðum 
vörum sem margir kunna vel að 
meta. Sömuleiðis glútenlausum 
vörum og sykurlausum. Þetta eru 
flokkar sem eru að vaxa gríðar-
lega. Fólk leggur mikla áherslu 
á að borða hollt og veltir fyrir 
sér hvaða vörur það kaupir. Hér 
finna allir eitthvað við sitt hæfi,“ 
útskýrir Geir. „Þá er ég stolt-
ur af átaki okkar sem nefnist 
„minni sóun“. Þar bjóðum við upp 
á vörur sem eru að renna út á sölu-
tíma með ríflegum afslætti. Marg-
ir nýta sér það. Með þessu hend-
um við mun minna af mat en ella. 
Við finnum fyrir auknum áhuga á 
þessu enda góð vara í boði.“

Ferskt grænmeti og ávextir
Á Grandanum eru allar helstu lág-
verðsverslanirnar og Geir segir 
mikla samkeppni á svæðinu. „Við 
leggjum okkur fram um að hafa 
sérstöðu til að mæta þessari sam-
keppni. Til dæmis leggjum við 
mikla áherslu á að hafa grænmeti 
og ávexti nýtt og ferskt. Bæði 
framandi, suðræna ávexti sem 
aðra. Gæðin eru alltaf í fyrir-

rúmi. Okkur hefur tekist mjög vel 
að laða til okkar fólk sem veit af 
þessum gæðum enda leggjum við 
mikla áherslu á góða þjónustu.

Mikið vöruúrval
Viðskiptavinir okkar koma víða 
að. Sumir úr Mosfellsbæ eða 
lengra frá. Um helgar tekur fólk 
rúnt hér um Grandann og kemur 
við hjá okkur í leiðinni. Það er 
pínu kaupfélagsandi hjá okkur. 
Hér fást meðal annars leikföng, 
garn, lopi, búsáhöld, bækur, und-
irföt og sokkar svo eitthvað sé 
nefnt.“

Geir starfaði við að setja Nettó-
verslunina upp á Grandanum á 
sínum tíma en fór síðan til Dan-
merkur til að kynna sér rekstur 
lágverðsverslana og víkka sjón-
deildarhringinn. Hann kom síðan 
aftur fyrir ári og tók við sem 
verslunarstjóri.

Nettó er í eigu Samkaupa hf. 
Fyrsta Nettóverslunin var opnuð 
á Akureyri árið 1988 en í dag eru 
þær 13 talsins, fjórar á höfuðborg-
arsvæðinu, á Grandanum, í Mjódd 
og tvær í Kópavogi. Auk þess eru 
Nettóverslanir á Akureyri, Húsa-
vík, í Borgarnesi, á Selfossi, í 
Reykjanesbæ, Grindavík, á Höfn í 
Hornafirði og Egilsstöðum.

Sjá nánari upplýsingar um Nettó-
verslanirnar á www.netto.is.

Lágt verð allan sólarhringinn
Verslun Nettó á Granda leggur áherslu á mikið vöruúrval og fyrsta flokks gæði. Verslunin er opin allan sólarhringinn sem margir nýta sér. 
Í versluninni á Granda er frábært kjötborð og mikið úrval af lífrænt ræktuðum matvælum. Nettó Granda er hluti af lágverðskeðju.

Í Nettó á Granda er bakað á staðnum. MYND/PJETURFerskir ávextir og grænmeti í miklu úrvali. MYND/PJETURKjötborðið er spennandi með úrvali af kjöti og fiski. MYND/PJETUR

Nettóverslunin á Granda er við Fiskislóð. Verslunin er opin allan sólarhringinn. MYND/PJETUR

Þá er ég stoltur af átaki okkar sem nefnist 
„minni sóun“. Þar bjóðum við upp á vörur 

sem eru að renna út á sölutíma með ríflegum 
afslætti. Margir nýta sér það. 

Geir Magnússon
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Ferskt kjötborð

Stór lífræn deild

Gerið góð kaup Alltaf opið

Frábært úrval af lífrænum vörum frá Änglamark og fleiri lífrænum framleiðendum.

Lágt verð dag og nótt  
í Nettó Granda og Mjódd.
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Nettó stuðlar að minni sóun og býður stigmagn andi  
afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag.

Eina lágvöruverslunin á Íslandi sem býður upp á ferskt kjötborð.
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Nettó Granda 
Fiskislóð 3, 101 Reykjavík

www.netto.is  grandi@netto.is
s: 519 - 5400
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Listamennirnir og hjónin Hulda 
Hákon og Jón Óskar hafa komið 
sér vel fyrir á Grandanum en þar 
hafa þau verið með vinnustofu með 
legubekk eins og Hulda orðar það 
frá árinu 2007. „Við komum hing-
að af Hverfisgötunni fyrir um níu 
árum og þá var þetta frekar ónum-
ið land, ekki búið að reisa til dæmis 
Krónuna og Hvalasafnið,“ segir 
Hulda og bætir við að henni hafi 
eiginlega fundist það betra þann-
ig. „Ég þarf oft að vinna úti við og 
hérna áður var þetta eins og að vera 
í sveit í miðborginni. Núna er þetta 
að verða smám saman svo fínt að ég 
get ekki lengur unnið úti og það fer 
pínulítið fyrir brjóstið á mér.“

Frelsi og athafnalíf
Á Grandanum er gott fyrir lista-
fólk að vera að sögn Huldu því 
bæði eru þar góðar gönguleiðir og 
mikið frelsi og svo er stutt fyrir 
þau að fara að ná í aðföng en þau 
versla mikið við byggingarvöru-
verslanir. „Það hefur verið frá-
bært að vera hérna og sérstaklega 
fyrir okkur Jón Óskar þar sem við 
rekum kaffihúsið Gráa köttinn á 
Hverfisgötunni. Það er stutt að fara 
þangað og við getum hjólað,“ lýsir 

Hulda og bætir við að það sem helst 
geri Grandann að því skemmtilega 
svæði sem hann er sé nálægðin við 
atvinnulífið.

„Það er fiskvinnsla hérna við 
hliðina á okkur og mér finnst frá-
bært að vinna innan um annað fólk 
sem er að vinna. Það er athafnalíf-
ið í kringum sjávarútveginn sem 
gerir Grandann að því sem hann 
er og ég vona að skipulagsyfirvöld 
beri gæfu til að halda þessu áfram 
saman, athafnalífinu og annarri 
starfsemi. Ég er svolítið hrædd um 
að svæðið verði of dúkkulegt ef það 
halda áfram að koma hingað hipp 
og kúl nýir staðir,“ segir Hulda.

Sýnir fisk og sjómenn
Hún hefur undanfarið unnið mikið 
í Vestmannaeyjum en í maí opnar 
hún tvær sýningar, í Hallgríms-
kirkju og í Safnasafninu á Sval-
barðseyri. 

„Í Vestmannaeyjum er frábært 
að vera vegna þess að þar, eins og 
á Grandanum, er maður svo nálægt 
öflugu athafnalífi. Efnið er mjög 
sjávartengt og það hefur kannski 
eitthvað smitast inn í vinnuna, það 
að hafa verið í kringum þetta at-
hafnalíf.“

Hótel á Grandann
Spurð um framtíðina á Grandanum 
og hvort hún sjái fyrir sér að þau 
hjónin verði þar áfram játar hún 
því. „Ég hugsa samt að ég hrökklist 
í burtu ef þetta verður mikið fínna. 
Ég þarf að vera í grófu umhverfi 
út af vinnunni. Ég hins vegar botna 
ekki í því af hverju lóðirnar úti á 
Granda eru ekki nýttar til þess að 
byggja hótel í stað þess að troða 
þeim öllum í þessa þröngu mið-
borg okkar. Á Grandanum er fullt 
af auðum lóðum. Ég hugsa að ég 
myndi frekar sætta mig við nætur-
klúbba, sem ekki er gaman að búa 
við, hérna úti á Granda frekar en í 
miðborginni. Vegna skipulagsmála 
finnst mér mikilvægt að nýta þetta 
svæði hér,“ segir Hulda.

Má ekki verða 
of dúkkulegt 
Það er gott að vera á Grandanum fyrir listafólk að því 
er listakonan Hulda Hákon segir. Hún er hrifin af 
grófu umhverfi og tengingunni við athafnalíf 
sjávarútvegsins en finnst að nýta ætti svæðið betur 
án þess að það verði dúkkulegt og of fínt.

Hulda segist þurfa að vera í grófu umhverfi og að hún muni líklega hrökklast í burtu af Grandanum ef hann verður mikið fínni 
en hann er núna. MYND/GVA

Hjónin Hulda Hákon og Jón Óskar hafa komið sér vel fyrir úti á Granda en þar hafa 
þau verið með vinnustofu frá 2007. MYND/VILHELM

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Velkomin í  
Íslandsbanka á Granda
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 Sú hugmynd að blanda saman brugghúsi og 
bistrói er þekkt um allan heim en Bryggjan 

brugghús er fyrsti slíki staðurinn á íslandi á þessari 
stærðargráðu.

Bergur Gunnarsson

„Þetta var einstakt tækifæri sem 
ég stökk á,“ segir Bergur Gunn-
arsson, bruggmeistari á Bryggj-
unni Brugghúsi, glænýjum og 
skemmtilega hönnuðum veit-
ingastað að Grandagarði 8. 
Eftir að Bergur kláraði gráðu í 
efnafræði við Háskóla Íslands 
ákvað hann að prófa öðruvísi 
og skemmtilegt nám. „Ég fór til 
Edin borgar í mastersnám í brugg-
un og eimun við Heriot Watts-há-
skólann. Þegar því lauk starfaði 
ég á Micro bar í nokkra mánuði 
þar til Elvar Ingimarsson, hug-
myndasmiður Bryggjunnar, kom 
að máli við mig síðasta sumar og 
bauð mér að gerast bruggmeist-
ari,“ segir Bergur sem veit fátt 
skemmtilegra en starfið sitt.

Bjórar hússins
„Sú hugmynd að blanda saman 
brugghúsi og bistrói er þekkt um 
allan heim en Bryggjan brugghús 
er fyrsti slíki staðurinn á Íslandi 
af þessari stærðargráðu,“ upplýs-
ir Bergur sem er sífellt að þróa og 
brugga nýja bjóra sem eru á boð-
stólum á veitingastaðnum. „Það 
eru nokkrir bjórstílar sem ég 
fíla en þegar maður er að brugga 

verður maður að hugsa um fleiri 
en sjálfan sig,“ segir hann glett-
inn. „Við erum yfirleitt með einn 
lager á krana enda er hann vin-
sælastur hjá Íslendingum. Svo 
er ég líka með Pale Ale og IPA-
bjóra en þeir eru síbreytilegir,“ 
segir Bergur en á Bryggjunni eru 
þrír heimatilbúnir bjórar í boði á 
krana en þeim mun fjölga á næstu 
mánuðum.

Árstíðabundinn bjór
„Við verðum líka með ólíka bjóra 
eftir árstíðum. Þannig brugg-
uðum við belgískan jólabjór um 
jólin og súran bjór í takt við þorr-
ann. Ég get í raun gert allt það 
sem hugurinn girnist enda hef ég 
mjög góðar græjur til taks,“ segir 
Bergur glaðlega.

Auk bjórsins sem bruggaður er 
á staðnum verður einnig hægt að 
kaupa bjór af öðrum tegundum, 
til dæmis frá Borg og Mikkeler.

Bjórskóli Bryggjunnar
Bryggjan Brugghús starfræk-
ir bjórskóla í samstarfi við Bjór-
akademíuna. „Þetta eru nokkrir 
strákar sem hafa verið með fyrir-
lestra í veislum og boðum undan-

farin ár og munu vera með tvö 
námskeið á viku hjá okkur. Þar 
verður gefin góð innsýn í fram-
leiðsluferlið, farið yfir mismun-
andi bjórstíl og sögu bjórsins,“ 
segir Bergur, en fólk getur skráð 
sig í bjórskólann án matar, eða 
með sérstökum matseðli sem 
hefur verið settur saman fyrir 
tilefnið. Vitanlega fá nemendur 
einnig að bragða á hinum ólíku 
bjórum til að víkka sjóndeildar-
hringinn.

Við erum bjartsýnir á að þetta 
verði mjög vinsælt enda hefur 
áhugi Íslendinga á bjór stórauk-
ist undanfarin ár,“ segir Bergur.

Flott hönnun
Brugghúsið sjálft leikur stórt 
hlutverk í útliti Bryggjunnar. 
„Staðnum er skipt upp í tvö rými. 
Annars vegar er það bistróstaður-
inn með frábæru útsýni yfir höfn-
ina og síðan er brugghússalurinn 
hinum megin í húsinu. Meðfram 
öllu brugghúsinu er glerveggur 
svo fólk sér inn í framleiðslusal-
inn sem þykir mjög skemmtilegt.“

Nánari upplýsingar á www.
bryggjanbrugghus.is.

Blanda af brugghúsi og bistrói
Bryggjan Brugghús er sjálfstætt brugghús, veitingastaður og bar við höfnina í Reykjavík. Þar er lögð áhersla á ferskt hráefni og gæðabjór 
sem dælt er beint úr brugghúsinu. Þar ræður bruggmeistarinn Bergur Gunnarsson ríkjum og sinnir sínu draumastarfi.

Bergur Gunnarsson ræður ríkjum í brugghúsi Bryggjunnar þar sem bruggaðir eru 
girnilegir bjórar sem standa gestum veitingastaðarins til boða. MyNdir/ANtoN BriNk

Hægt er að leigja dælur á Bryggjunni Brugghúsi fyrir veislur og stærri viðburði.Bryggjan Brugghús starfrækir bjórskóla í samstarfi við Bjórakademíuna. 

Að blanda saman brugghúsi og bistrói er þekkt út um allan heim.

Brugghúsið sjálft leikur stórt hlutverk í útliti Bryggjunnar. 
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Ólöf Nor dal mynd list armaður varð hlut skörp ust í hug
mynda sam keppni um gerð umhverfislista verks við suðaust
urgafl nýrr ar frystigeymslu HB Granda árið 2013. Þúfan 
var afhjúpuð í desember sama ár. Þessi hugmynd hefur nú 
glatt augu margra sem leið eiga um höfnina og út á Granda. 
Þúfan er átta metra há og 26 metrar í þvermál. Efst á hólnum 
er hjallur. Þúfan er upplýst á kvöldin og er orðin eitt helsta 
kennileiti gömlu hafnarinnar.

Höfundurinn sagði þegar verkið var kynnt að gestir sem 
„klífa fjallið“ muni njóta útsýnis. Þá bætti Ólöf því við að 
verkið ætti að búa yfir látleysi og hógværð en einnig lúmsk
um húmor og góðlátlegri ádeilu á kapphlaup um veraldleg 
gæði og íburð.

Þúfa gleður augað

Sjóminjasafnið í Reykjavík var 
formlega stofnað árið 2004. Safn
ið er á Grandagarði, þar sem Bæj
arútgerð Reykjavíkur var áður til 
húsa. Árið 2008 bættist varðskip
ið Óðinn við safnkostinn og liggur 
það nú við bryggju safnsins. Árið 
2014 var Sjóminjasafnið sameinað 
öðrum borgarsöfnum undir nafn
inu Borgarsögusafn Reykjavíkur.

Hlutverk safnsins er að safna og 
miðla sögu og minjum tengdum 
sjó og sjómennsku, einkum þeim 
sem gildi hafa fyrir sögu Reykja
víkur. Safnið er opið alla daga frá 
1017 og þessa dagana stend
ur yfir sýningin Sjókonur um sjó
sókn íslenskra kvenna í fortíð og 
nútíð, en hún var opnuð í fyrra í til
efni þess að 100 ár eru liðin frá 
því að íslenskar konur fengu kosn
ingarétt og kjörgengi. Fastasýning 
Sjóminjasafnins er svo Frá örbirgð 
til allsnægta og lýsir þeim miklu 
breytingum sem áttu sér stað um 
og eftir aldamótin 1900 í fiskveið
um Íslendinga og vinnslu aflans.

Um helgina verður svo boðið upp 
á skemmtilega viðburði í tengslum 
við Barnamenningarhátíð.

Börn og unglingar í frístunda
klúbbnum Hofinu verða með 
myndasýningu undir nafninu 
Mynda flipp en myndirnar hafa þau 
tekið bæði úti og inni og unnið í 
myndvinnsluforritum í spjaldtölv
um. Myndirnar eru margar óhefð
bundnar og hefur ímyndunaraflið 
fengið að ráða för. Þá bjóða vís
indamenn hjá Stjörnuskoðunar
félagi Seltjarnarness upp á barna
vísindasmiðju milli 13 og 16 á 
morgun en þar geta krakk
ar fræðst um ýmislegt 

forvitnilegt úr heimi vísindanna og 
mega fikta, prófa og gera ýmiss 
konar tilraunir.

Veitingastaðurinn og kaffihús
ið Víkin, sem er staðsett á 1. hæð 
safnsins, stendur svo opið að venju 
en þaðan er fallegt útsýni yfir 
höfnina. Þar er hægt að fá ýmiss 
konar fiskmeti í hádeginu og kökur 
með kaffinu.

 Blómleg starfsemi í 
Sjóminjasafninu

Sjóminjasafnið var sameinað öðrum 
borgarsöfnum undir nafninu Borgar-
sögusafn Reykjavíkur árið 2014.

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   
S: 511 2200   seglagerdin@seglagerdin.is 
www.seglagerdin.is

MARKÍSUR, SKJÓLVEGGIR OG HITARAR

NJÓTTU 
SUMARSINS BETUR!

Veitir skjól fyrir regni og sól
Seglagerðin hefur um árabil framleitt markísur í öllum stærðum og gerðum.

Hjá okkur er hægt að velja á milli opinna markísa og markísa í lokuðu boxi,
einnig framleiðum við hliðarmarkísur ásamt sérhönnðum sóltjöldum á
grindverk og sólpalla. Markísur eru afar gott skjól við rigningu og sól enda
geta þau staðið allt að 360 cm út.og eru fáanlegar í mörgum stærðum, gerðum
og litum. Einfalt er að skrúfa þær út en einnig er hægt að fá þær rafdrifnar.

Njóttu sumarsins betur með markísu og rafmagnshitara frá Seglagerðinni.

     Íslensk framleiðsla     Viðhaldsfrítt efni
     Margar útfærslur     Stuttur afgreiðslutími
     Uppsetningarþjónusta     Sendum hvert á land sem er  

Góð og traust þjónusta í meira en 100 ár.

Nánari upplýsingar á www.seglagerdin.is.

GRandinn Kynningarblað
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 Stofnaðilar og bakhjarlar Listahátíðar Styrktaraðilar viðburðar

 

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



Fréttablaðið var fyrst 
borið í hús á þessum degi 
fyrir fimmtán árum –   
23. apríl 2001. Má full
yrða að þá hafi verið 
brotið blað í  sögu 

íslenskrar fjölmiðlunar þó fáir hafi 
verið sérstaklega trúaðir á að hægt 
væri að stofna til útgáfu nýs dag
blaðs, nema ef væru helst þeir sem 
að blaðinu stóðu.

Hrakspár
Útgáfu fríblaðs á Íslandi fylgdu ein
dregnar hrakspár þó vel gengi með 
útgáfu slíkra dagblaða víða annars 
staðar, en hér var það aðallega 
kostnaður við dreifingu sem helst 
var talinn standa í vegi þess að frí
blað gæti dafnað hér, því ekki var 
fyrir að fara fjölsóttum samgöngu
miðstöðvum sem útgáfa fríblaða 
erlendis byggði að hluta til tilveru 
sína á. Engu að síður er það stað
reynd að aðeins þremur árum frá 
upphafi útgáfunnar var Fréttablaðið 
mest lesna dagblað landsins – sem 
er staða sem aldrei hefur síðan verið 
látin af hendi.

Fréttablaðið hefur verið fyrsti 
kostur margra fréttaþyrstra Íslend
inga frá upphafi, þó lesturinn hafi 
minnkað talsvert frá því að hann var 
í hæstu hæðum. Ekki var við öðru 
að búast þegar horft er út fyrir land
steinana á þróun annarra dagblaða í 
kjölfar uppgangs netmiðla sem hafa 
náð sífellt sterkari stöðu á meðan 
Fréttablaðið hefur safnað árum.

Hugmynd fæðist
Tilurð blaðsins lýsti Eyjólfur Sveins
son, stofnandi þess, í viðtali í Frétta
blaðinu þegar tíu ár voru liðin frá 

stofnun þess. Þar rifjaði hann upp 
að hugmyndin grundvallaðist ekki 
síst á tilkomu netsins – smærri dag
blöðum fækkaði hratt og fá og stór 
dagblöð voru helst talin eiga mögu
leika á að keppa við hina nýju tækni. 
Eyjólfur og faðir hans, Sveinn R. Eyj
ólfsson, leiddu Frjálsa fjölmiðlun, 
útgáfufélag DV og Dags – blaðs 
sem gömlu flokksblöðin Tíminn, 
Alþýðublaðið og Vikublaðið/Þjóð
viljinn voru felld undir. Um mitt ár 
2000 þótti sýnt að útgáfa Dags var 
ekki lífvænleg og leitin að ferskum 
hugmyndum hófst því ljóst þótti að 
þegar Dagur hætti að koma út yrði 
þess ekki langt að bíða að þriðja 
blaðið kæmi inn á markaðinn 
með Morgunblaðinu og DV. Því 
var útgáfu Fréttablaðsins að hluta 
til ætlað að verja DV á markaði og 
útgáfufélagið Frjálsa fjölmiðlun, en 
Dagur hvarf af sviðinu stuttu áður en 
Fréttablaðið leit dagsins ljós.

Veturinn 2000 til 2001 var unnið 
að undirbúningi Fréttablaðsins í 
samstarfi við starfsmenn Frjálsrar 
fjölmiðlunar enda mikil reynsla þar 
innan dyra af útgáfu. Lykilmenn í 
þessari sögu voru þó ekki þar innan 
dyra, eða þeir Einar Karl Haraldsson, 
fyrsti ritstjóri blaðsins, og Gunn
ar Smári Egilsson, sem að öðrum 
ólöstuðum á mest í útliti, uppgangi 
og velgengni blaðsins á fyrstu árum 
þess.

Í svarthvítu
Upphaflega kom Fréttablaðið út 
fimm sinnum í viku og var 24 síður 
og að hluta prentað í svarthvítu. 
Fljótlega tók að bera á fjárhags
örðug leikum og strax um haustið 
fundu starfsmenn það á eigin 

Móttökurnar framar björtustu vonum
Fimmtán ár eru liðin frá því að Fréttablaðið kom fyrst fyrir augu lesenda. Vöxtur blaðsins á stuttum tíma kom flestum á óvart.  
Fréttablaðið hefur verið mest lesna dagblað landsins í þrettán ár af þeim fimmtán sem það hefur verið gefið út.

Fréttamynd ársins 2009 Pjetur sigurðsson | tuttugu menn voru handteknir í átökum á milli mótmælenda og lögreglu 
á suðurlandsvegi 23. apríl 2008. átökin áttu upptök sín í aðgerðum atvinnubílstjóra sem hindruðu umferð um veginn. 

Fréttamynd ársins 2010 Gunnar V. andrésson | Biskup Íslands, Karl sigurbjörnsson, 
og Geir Waage ræðast við í Biskupsstofu um vandræði kirkjunnar. 

Fréttablaðið 15 ára Stiklað á stóru 2001-2016
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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



25. ágúst   
Kristín Þorsteins-
dóttir tekur að sér 
stöðu aðalritstjóra 
og Sigurjón M. 
Egilsson ráðinn 
fréttaritstjóri.
26. ágúst Ólafur 
Þ. Stephensen 
hættir störfum 
sem ritstjóri.

25. ágúst 
Mikael Torfason 
hættir störfum 
sem aðalritstjóri.

26. mars   
Sigurjón M. Egils-
son hættir sem 
fréttastjóri.  
Andri Ólafsson 
ráðinn aðstoðar
ritstjóri.
12. ágúst   
Fanney Birna 
Jónsdóttir tekur 
við sem aðstoðar
ritstjóri Frétta
blaðsins.
21. ágúst   
Nýtt útlit Frétta
blaðsins kynnt.

2001

2012 2013 2014 2015

23. apríl  
Fyrsta tölublað 
Fréttablaðsins 
borið í hús. 

Einar Karl Haralds-
son fyrsti ritstjóri 
blaðsins.
14. nóvember  
Gunnar Smári Egils-
son tekur við ritstjórn 
Fréttablaðsins.

25. maí  
Fréttablaðið 
kemur út á laugar
dögum. 
Jónas Kristjáns-
son ritstjóri um 
skeið.
6. júlí Nýtt félag, 
Frétt ehf., kaupir 
útgáfuréttinn að 
Fréttablaðinu af 
Fréttablaðinu ehf. 

12. júlí Frétta
blaðið kemur 
út að nýju eftir 
gjaldþrot Frétta
blaðsins ehf.
18. september  

Akureyri 
bætist við í 
dreifikerfi 
Frétta

blaðsins.

11. mars  
Birta hefur 
göngu sína.
27. mars 
Suðurnes 
bætast við 
dreifikerfið.
13. júlí  
Sunnudags
útgáfa Frétta
blaðsins hefst.

2. apríl   
Allt – blaðið 
hefur göngu 
sína.

1. nóvember   
Kári Jónasson 
ráðinn ritstjóri 
Fréttablaðsins. 
Gunnar Smári Egils-
son lætur af störfum 
sem ritstjóri en er 
áfram útgefandi 
Fréttar ehf., útgáfufé
lags Fréttablaðsins.

skinni þegar launagreiðslur bárust 
ekki. Um mitt sumar var reksturinn 
kominn í þrot en síðar um sum-
arið kom blaðið aftur út í krafti nýs 
útgáfufélags – Fréttar ehf.

Um 25 starfsmenn undir rit-
stjórn Gunnars Smára gáfu blaðið 
út í sömu stærð og í upphafi en eitt 
stærsta verkefnið var að reisa dreifi-
kerfi blaðsins við sem eðli málsins 
samkvæmt gegndi lykilhlutverki. 
Vel tókst til við að vinna traust 
lesenda og auglýsenda. Til að gera 
langa sögu stuttu var Fréttablaðið 
fáum árum síðar gefið út alla daga 
vikunnar fjórfalt lengra en í upphafi 
suma útgáfudaga, auk aukablaða. Í 
lestrarkönnun sem kynnt var í apríl 
2003 var þeim áfanga náð að lestur 
blaðsins mældist meiri en Morgun-
blaðsins – nokkuð sem leynt og 
ljóst hafði verið eitt helsta markmið 
hópsins sem stóð að blaðinu.

Á annað þúsund blaðberar
Þegar Fréttablaðið fagnaði fimm ára 
afmæli sínu árið 2006 var sagt frá 
því á síðum blaðsins að þá störfuðu 
150 manns við blaðið; við skrif, ljós-
myndun og umbrot og á auglýsinga- 
og markaðsdeild. Þar að auki unnu á 
annað þúsund blaðberar við að bera 
blaðið út. Þá var blaðinu dreift um 
allt land og prentað í vel yfir hund-
rað þúsund eintökum. Yfir þetta 
tímabil fór heildarblaðsíðufjöldi 
að meðaltali á dag úr tæplega 26 
síðum árið 2002 í tæplega 62 síður 
árið 2005. Samhliða þessum hraða 
vexti má kannski segja að blaðið hafi 
jafnt og þétt fjarlægst það sem það 
ætlaði sér upphaflega vera – hreint 
fréttablað – og nálgast það að vera 
hefðbundnara dagblað en upphaf-
lega var ætlunin. Annað efni, eins 
og aðsendar greinar, innblaðsefni 
og íþróttir hafa þannig fengið aukið 
vægi eftir því sem blaðinu óx fiskur 
um hrygg.

Tímamót
Hrunið árið 2008 markaði tíma-
mót í útgáfu Fréttablaðsins rétt 
eins og víða annars staðar í samfé-
laginu. Svæði blaðsins í frídreifingu 
var minnkað verulega til að lækka 
kostnað eftir að auglýsingatekjur 
tóku dýfu eftir bankahrunið. Því var 
mætt með lausasölu blaðsins úti á 
landi og jafnframt lögð áhersla á að 
lesendur blaðsins ættu auðveldara 
með að nálgast efni þess á netinu. 
Í þeim ólgusjó sem hruninu fylgdi 
urðu miklar breytingar á starfs-
mannahaldi og mun færri vinna nú 
beint að útgáfu blaðsins en lengi var, 
en hluti breytinga eftirhrunsáranna 
er að ritstjórn Fréttablaðsins er nú 
hluti af stærstu fréttastofu landsins 
– sameinaðri fréttastofu 365 miðla 
ásamt fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og 
Bylgjunnar.

Áhrifavaldur
Birgir Guðmundsson, dósent við 
félagsvísindadeild Háskólans á 
Akureyri, hefur um árabil rann-
sakað íslenska fjölmiðla og íslenska 
fjölmiðlapólitík, og því áhrif þess 
þegar að fríblöð ruddu sér leið inn 
á íslenskan fjölmiðlamarkað. Ein af 
hans niðurstöðum er að þrátt fyrir 
að Fréttablaðið hafi verið braut-
ryðjandi á mörgum sviðum þá hafi 
blaðamennskan verið hefðbundin, 
en metnaðarfull fréttastefna hafi 
verið lykillinn að velgengni þar sem 
skilið er skýrt á milli frétta og skoð-
ana. Viðskiptaleg áhrif blaðsins á 
íslenskan fjölmiðlamarkað voru 
hins vegar gríðarmikil frá upphafi 
og samkeppni virkari, ekki síst um 
auglýsingar. Margvíslegar breytingar 
urðu á þeim blöðum sem fyrir voru 
á markaðnum, þegar áhrifa Frétta-
blaðsins fór að gæta af fullum þunga, 
bæði í uppbyggingu og efnisvali.

„Tilkoma Fréttablaðsins á sínum 
tíma hafði afgerandi áhrif á íslensk-

Stefán Karlsson 2006 | Mikil flóð á Suðurlandi rétt fyrir jólin 2006 
voru sögusvið þessarar vel þekktu  myndar Fréttablaðsins. 

2005 2006
8. apríl   
Markaðurinn hefur  
göngu sína.

15. júlí  
Steinunn Stefáns-
dóttir ráðin 
aðstoðarritstjóri 
Fréttablaðsins. 
Fyrsta konan í 
stóli ritstjóra dag
blaðs á Íslandi.

4. febrúar  
Jón Kaldal 
ráðinn ritstjóri 
blaðsins.
11. febrúar  
Kári Jónasson 
lætur af starfi 
ritstjóra.

17. janúar  
Helgarblað 
Fréttablaðsins 
kemur út – út
gáfudögum 
fækkað um einn.

Fréttablaðið 15 ára Stiklað á stóru 2001-2016

88.000 
eintök af fréttablað-
inu eru prentuð hvern 
útgáfudag.

4.781 
tölublað af frétta-
blaðinu hefur komið út 
frá árinu 2001.

an blaðamarkað. Tvíveldi Morgun-
blaðsins og DV var steypt af stóli og 
menn urðu að endurskoða stöðu 
sína á markaði og taka mið af því 
sem Fréttablaðið var að gera. Strax 
í febrúar 2003 var Fréttablaðið 
komið með meiri meðallestur en 
Morgunblaðið og átti munurinn 
eftir að aukast á næstu misserum 
og árum. Ýmsar breytingar mátti 
sjá í áherslum og efnistökum dag-
blaðanna sem rekja má til harðnandi 
samkeppni. Morgunblaðið hætti að 
vera með erlendar fréttir á forsíðu og 
áhersla á innlendar fréttir varð meiri. 
Á sama tíma varð áhersla allra prent-
miðlanna á afþreyingarefni og mýkri 

fréttir sýnilegri – þróun sem segja má 
að hafi verið alþjóðleg en kom mjög 
sterkt fram hér á landi,“ segir Birgir.

Hann segir jafnframt að þessi sam-
keppni á prentmiðlamarkaði hafi 
harðnað á sama tíma og lestur dag-
blaða fór minnkandi og að sú stað-
reynd að Fréttablaðið var borið frítt 
inn á nær öll heimili á landinu hafi 
gert það að verkum að blaðalestur 
minnkaði ekki eins hratt og búast 
má við að annars hefði verið. „Sér-
staklega má gera ráð fyrir að þessi 
áhrif hafi haft áhrif á yngri kynslóð-
ina og í raun gert það að verkum að 
til urðu blaðalesendur sem annars 
hefðu ekki orðið til.“

31. janúar   
Þorsteinn Pálsson 
ráðinn ritstjóri 
Fréttablaðsins.
8. júlí   
Sigurjón M. Egils-
son hættir sem 
fréttaritstjóri.

27. janúar  
Lífið, 
aukablað 
Fréttablaðs
ins, fylgir 
blaðinu í 
fyrsta sinn.

17. nóvember  
Útlit helgarblaðs
ins endurhannað.

5. mars   
Mikael Torfason 
ráðinn ritstjóri 
á Fréttablaðinu 
við hlið Ólafs Þ. 
Stephensen.
6. mars Steinunn 
Stefánsdóttir 
hættir sem að
stoðarritstjóri.
16. maí Mikael 
Torfason 
ráðinn yfir
maður sam
einaðrar 
fréttastofu.

↣

24. febrúar   
Ólafur Þ. 
Stephensen 
ráðinn rit
stjóri Frétta
blaðsins. 
Jón Kaldal 
lætur af 
störfum sem 
ritstjóri.

2002 2003 2004

2007 2009 2010

6. júlí Gunnar 
Smári Egilsson 
ritstjóri og 
framkvæmda
stjóri Fréttar. 
Samningur við 
Ísafoldar
prent
smiðju 
um 
prentun 
blaðsins.

30. ágúst   
Jón Kaldal 
ráðinn aðstoðar
ritstjóri.

6. júní   
Þorsteinn 
Pálsson lætur 
af störfum sem 
ritstjóri Frétta
blaðsins.
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MIÐASALA Á TIX.IS, HARPA.IS OG Í MIÐASÖLU HÖRPU. 

NÁNAR Á WWW.SENA.IS/STOMP

REYKJAVÍK
LONDON

NEW YORK
DUBAI

LAS VEGAS

„ÓTRÚLEGUR KRAFTUR,

FÁGUN OG HNYTTNI!“
- THE INDEPENDENT ON SUNDAY 

STOMP PRODUCTIONS OG GLYNIS HENDERSON PRODUCTIONS KYNNA Í SAMSTARFI VIÐ SENU LIVE

HARPA11. &12. JÚNÍ

„SANNKALLAÐIR

    SVIÐSTÖFRAR!“
 - THE SUNDAY TELEGRAPH 

„UNDRAVERÐ ORKA
OG ÓTRÚLEGUR AGI!“

- THE EVENING STANDARD 

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!



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 24. apríl eða meðan birgðir endast

Íslandsnaut 
Ungnautaborgarar 

2x140 g, 2x120 g eða 4x80 g

598
kr. 4x80 g

549
kr. 2x120 g

100%
Íslenskt
ungnautakjöt

4stk
80 g

Íslandslamb Lambalærissneiðar
Kryddlegnar, blandaðar, ferskar

1.998
kr. kg

Íslandslamb Lambalærissneiðar
Kryddlegnar, 1.flokkur, ferskar

2.598
kr. kg

Íslandslamb Lambakótilettur
Kryddlegnar, ferskar

2.598
kr. kg

Bónus Grísakótilettur
Með beini, kryddaðar, 

ferskar

1.298
kr. kg

198
kr. stk. Bónus Ostaslaufa

120 g

NÝBAKAÐ!

139
kr. stk. Bónus Kornbrauð

500 g

Stjörnugrís Grillpylsur
10 stk. í pakka, 900 g

998
kr. pk.

5 stk. 
Chilli Pepperoni

Pylsur

5 stk. 
Beikon bónda

Pylsur

Bónus 
Grísabógsneiðar
Kryddaðar, ferskar

998
kr. kg

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

Pringles Snakk
40 g, 3 teg.

98
kr. 40 g

Maryland Kex
145 g, 4 tegundir

98
kr. 145 g

Egils Límonaði 
0,5 l

98
kr. 0,5 l

0,5L

Danpo Kjúklingur 
Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Takmarkað magn
Fyrsti skammtur 

ca. 50 tonn

Euro Shopper Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g 

1.279
kr. 900 g

Takmarkað magn
fyrsti skammtur 

55.000 pokar

Gott á 

grillið

Ali Spareribs
Foreldað, ferskt

998
kr. kg

Foreldað
Aðeins að hita

2015
slátrun

KS Lambahjörtu
Frosin

KS Lambalifur
Frosin

SS Lambakótilettur
Í raspi, frosnar

Sóma Salat
2 tegundir, 200 g

298
kr. 200 g

Kjarnafæði 
Pólskar Pylsur

4 stk., 360 g 

298
kr. pk.

Kjarnafæði 
Bratwürste Pylsur

4 stk., 360 g 

298
kr. pk.

1.998
kr. kg

KS Lambafillet
Frosið

3.598
kr. kg

298
kr. kg

298
kr. kg

KS Lambasúpukjöt
Haustslátrun 2015

698
kr. kg

579
kr. 2x140 g



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 24. apríl eða meðan birgðir endast
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kr. 2x120 g

100%
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ungnautakjöt

4stk
80 g
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Vorið 1983 var dönsku-
kennslu á Íslandi 
rekið kjaftshögg, 
þegar farið var að 
gefa Andrés Önd út 
á íslensku. Sjálfur til-

heyri ég síðustu kynslóðinni sem 
lærði dönsku af Andrésblöðunum og 
get því slegið um mig með upphróp-
unum á borð við Hulk, Suk og Gisp!

Andréssögurnar voru vitaskuld 
skemmtilegasta efni þessara blaða, 
en inn á milli mátti lesa um léttvæg-
ari aukapersónur á borð við vinalegu 
nornina Mim, hvolpinn Vask og hval-
veiðiöndina Moby sem þó skutlaði 
aldrei hval. Þá voru einnig óminnis-
stæðar sögur um krúttlega indíána-
piltinn Hiawatha sem lék við dýrin 
í skóginum og gerði akfeitum og 
fjaðraskrýddum föður sínum gramt 
í geði.

Hiawatha birtist fyrst í Disney-
teiknimynd frá árinu 1937. Nafnið 
var innblásið af kunnu kvæði eftir 
bandaríska nítjándu aldar ljóðskáldið 
Longfellow, sem aftur fjallaði um 
samnefndan indíánahöfðingja.

Sagnfræðingar hallast að því að 
Hiawatha hafi verið til í raun og veru, 
þótt tilgátur um það hvenær hann 
var uppi spanni ansi langt árabil eða 
frá tólftu öld til miðrar þeirrar fimm-
tándu. Byggjast þær áætlanir annars 
vegar á fornleifarannsóknum en hins 
vegar á stjörnufræði, því frásagnir af 
sérkennilegum sólmyrkva tengjast 
sögu hans.

Fjölmennir stríðsleikir
Samkvæmt sögnunum var Hiawatha 
annaðhvort leiðtogi ónondaga-
þjóðarinnar eða móhíkana, nema 
hvort tveggja væri. Er hann sagður 
hafa átt einna stærstan þátt í því að 
nokkrar þjóðir frumbyggja á svæðinu 
frá því þar sem New York er í suðri 
og inn fyrir landamæri núverandi 
Kanada, sameinuðust í eitt banda-
lag. Það nefndist Írókesabandalagið 
og veitti evrópskum nýbúum harða 
mótspyrnu: fyrst Frökkum og síðar 
Bandaríkjamönnum, eftir að banda-
lagið dróst inn í bandaríska frelsis-
stríðið.

Írókesar eru í dag um 130 þúsund 
talsins, þar af þriðjungurinn í Kan-
ada en 2/3 í Bandaríkjunum. Þeir eru 
stoltir af sögu sinni og menningu, en 

Síðustu móhíkanarnir

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson  
skrifar um  
ævagamla íþrótt.

ekki hvað síst af íþróttinni sem þeir 
gáfu heiminum: lacrosse.

Lacrosse er hópíþrótt með gríðar-
langa sögu. Mannfræðingar hafa 
giskað á að hún gæti verið þúsund ára 
gömul ef ekki eldri. Á þeim tíma hafa 
reglurnar vitaskuld tekið miklum 
breytingum, en heimildir eru til um 
kappleiki með mörg hundruð iðk-
endum, sem einkennst gátu af miklu 
ofbeldi og fóru fram á stóru landsvæði 
– í raun ekki ósvipað og þær evrópsku 
miðaldaíþróttir sem urðu forveri fót-
boltans.

Líkt og í fótbolta er markmiðið að 
koma bolta í mark andstæðingsins, 
en sá er þó munurinn að í lacrosse 
sparka keppendur ekki í knöttinn 
heldur feykja honum á milli sín með 
löngum stöngum með neti á öðrum 
endanum. Evrópskum landnemum 
Ameríku þótti stangirnar minna á 
krossa eða biskupsbagla og er núver-
andi heiti íþróttarinnar afbökun af 
því: lacrosse.

Boltakappleikir frumbyggjanna 
heilluðu hina nýju íbúa, sem snemma 
sóttust í að fylgjast með viðureignum 
og veðja á úrslit. Ekki virðist þeim þó 

hafa komið til hugar að spreyta sig 
sjálfir á íþróttinni eða slást í leikinn. 
Hefði slíkt væntanlega verið talið 
ósæmandi kristnum mönnum, enda 
má ætla að lacrosse hafi öðrum þræði 
gegnt trúarlegum tilgangi.

Fastar skorður
Á nítjándu öld rann upp tími skipu-
lagðra boltaíþrótta í Englandi, sem 
þaðan breiddist út til fyrrverandi 
og núverandi nýlendna Breta. Sam-
ræmdar reglur voru settar fyrir gamla 
boltaleiki og íþróttir á borð við krikk-
et, rúbbí og fótbolta urðu til um og 
upp úr miðri öldinni. Það var því ekk-
ert óvænt að lacrosse færi sömu leið.

Kanadískur piltur að nafni William 
George Beers tók að sér að fastsetja 
reglur greinarinnar árið 1860, þá 
aðeins sautján ára að aldri. Fram að 
því höfðu lið komið sér saman um 
einstök atriði í reglunum fyrir hverja 
keppni. Það var í sjálfu sér ekkert 
vandamál þegar heimamenn áttust 
við, en líkt og varðandi fótboltann, 
krikketið og rúbbíið kom þörfin fyrir 
samræmdar reglur fram eftir að sam-
göngur bötnuðu og menn gátu farið 
um langan veg til kappleikja. Beers 
skilgreindi leyfilega stærð keppnis-
vallar, mörk og kylfur. Hann fækkaði 
keppendum í hvoru liði niður í tólf 
og fastsetti hvernig úrslit fengjust í 
leikjum.

Með þessum breytingum fór la-
crosse þegar sigurför um Kanada. 
Fyrsti landsleikurinn fór fram þegar 
árið 1867, milli Kanada og Bandaríkj-
anna. Þá áttu enn eftir að líða fimm ár 
þar til Englendingar og Skotar áttust 
við í fyrsta fótboltalandsleiknum.

Lacrosse á tímum Beers fór fram á 
opnum grasvelli með tólf keppendum 
í hvoru liði. Svipuð útgáfa leiksins er 
stunduð enn í dag, raunar með tíu 
manna liðum. Þessi gerð íþróttar-
innar heillaði Viktoríu Bretadrottn-
ingu, sem fékk að fylgjast með la-
crosse-kappleik í opinberri heimsókn 
til Kanada. Hún kvað þegar upp þann 
dóm að íþróttin væri þokkafögur og 
gæti hentað vel sem líkamsrækt fyrir 
stúlkur.

Í kjölfarið hófu breskar stúlkur að 
æfa lacrosse af miklum móð. Út frá 
lacrosse-keppni í breskum stúlkna-
skólum þróaðist svo það afbrigði la-
crosse-íþróttarinnar sem keppt er í í 
kvennaflokki. Í því eru ýmsar skorður 

settar við líkamlegri snertingu kepp-
enda, sem eru ekki með hjálma og 
hlífar öfugt við karlkeppendurna.

Ekki á Ólympíuleikum
Vinsælasta lacrosse-afbrigðið í dag 
er þó enn ofbeldisfyllra. Liðsmenn 
eru færri og vellirnir eru afgirtir. Við 
fyrstu sýn minnir slík keppni helst á 
íshokký og það er raunar engin til-
viljun. Nútíma-íshokký var að mörgu 
leyti þróað út frá lacrosse og hugsað 
sem vetrarafþreying fyrir lacrosse-
keppendur.

Lacrosse rataði inn á Ólympíu-
leikana 1904 og 1908 sem fullgild 
keppnisgrein og urðu Kanadabúar 
sigurvegarar í bæði skiptin. Eftir það 
hefur íþróttin þrisvar hlotið stöðu 
sýningargreinar, síðast árið 1948. 
Meira að segja á Ólympíuleikunum 
í Montreal árið 1976 fékk lacrosse 
ekki náð fyrir augum Ólympíu-
nefndarinnar og er þó rík hefð fyrir 
því á Ólympíuleikum að hleypa inn 
sérviskulegum sýningargreinum sem 
falla gestgjafaþjóðinni í geð.

Ástæða þessa er sú að útbreiðsla 
lacrosse er afar lítil. Þótt heimasíða 
Alþjóða lacrosse-sambandsins stæri 
sig af því að það sé sú íþrótt sem er í 
mestum vexti í bandarískum háskól-
um, hefur gengið afar illa að kveikja 
áhugann utan hins enskumælandi 
heims. Innan við þrjátíu lönd hafa 
sérsambönd um iðkun greinarinnar 
en líklega þyrfti að þrefalda þá tölu til 
að íþróttin kæmi til álita á Ólympíu-
leikum.

En færi svo einn daginn að la crosse 
öðlaðist Ólympíusess, kæmi upp 
flókin staða. Eitt besta landsliðið í 
greininni hefði ekki keppnisrétt á 
leikunum.

Ástæðan er sú að Írókesar (franska: 
Iroquois) eru aðilar að Alþjóða la-
crosse-sambandinu og tefla fram 
landsliði í fremstu röð. Finnist Íslend-
ingum mikið til um handboltaafrek 
sín koma með 330 þúsund manna 
þjóð, hvað mega þá 130 þúsund Író-
kesar segja?

Höggþung hörkutól
Lacrosse-landsliðið er helsta sam-
einingartákn Írókesa í dag og enginn 
skyldi vanmeta mikilvægi þess fyrir 
sjálfsmynd þjóðarinnar. Þannig vekja 
jafnvel sigrar ungmennalandsliða 
gríðarmikla geðshræringu. Þjóðernis-
stoltið getur þó komið landsliðinu í 
bobba. Þannig fór það fýluferð á 
heimsmeistaramót í Lundúnum fyrir 
nokkrum misserum, þar sem hluti 
leikmannanna fékk ekki inngöngu í 
landið þar sem þeir neituðu að fram-
vísa öðrum skilríkjum en sérstökum 
vegabréfum Írókesa.

Ættbálkaráð Írókesa hefur gefið 
út sín eigin vegabréf frá því á þriðja 
áratug síðustu aldar, enda neitar 
allnokkur hluti hópsins að teljast 
kanadískir eða bandarískir ríkis-
borgarar. Slík prinsipmennska er þó 
enginn hægðarleikur þegar kemur 
að alþjóðakeppni í íþróttum. Til að 
firra sig vandræðum hafa þó yfirvöld 
í Kanada og Bandaríkjunum reynt 
að horfa í gegnum fingur sér og vakti 
til að mynda athygli fyrir nokkrum 
árum þegar Hillary Clinton, þá utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, beitti 
sér fyrir því að Írókesalandsliðið 
fengi frjálsa för þrátt fyrir vegabréfin 
óvenjulegu.

En þótt landslið Írókesa sé óneitan-
lega Davíð umkringdur Golíötum 
íþróttaheimsins, er það ekkert sér-
staklega vinsælt í lacrosse-heim-
inum. Það þykir hart í horn að taka, 
nálega gróft og leikmenn þess notast 
við þungar tréstangir í stað léttari 
álstanga – að því er virðist til þess að 
skjóta andstæðingnum skelk í bringu. 
En það rúmast þó innan gildandi 
reglna … og hver þykist þess umkom-
inn að kenna Írókesum hvernig eigi 
að spila þúsund ára gömlu íþróttina 
sína?

Innan vIð þrjátíu lönd 
hafa SérSambönd um 
Iðkun greInarInnar en 
líklega þyrftI að þre-
falda þá tölu tIl að 
íþróttIn kæmI tIl álIta 
á ólymPíuleIkum.

Aðalfundur 
Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu

Aðalfundur Sjálfsbjargar  á höfuðborgarsvæðinu, verður haldinn
þriðjudaginn 26.apríl 2016, kl 19:30 í félagsheimili Sjálfsbjargar, Hátúni 12.

Dagskrá:
• Venjuleg aðalfundarstörf
• Kosning fulltrúa á landsfund Sjálfsbjargar lsf haustið 2016
• Önnur mál

Þeir félagsmenn einir hafa kosningarétt sem hafa greitt félagsgjaldið  
fyrir árið 2015.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta á fundinn.

Stjórnin
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Elskuleg eiginkona, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Margrét Þórarinsdóttir

andaðist á Droplaugarstöðum, 
laugardaginn 16. apríl. 

Útför hennar verður gerð frá 
Grensáskirkju, miðvikudaginn 27. apríl, kl. 13.

Svavar Einarsson
Einar Svavarsson Charlotte Svavarsson
Ingibjörg Svavarsdóttir Elías Oddsson
Hjörtur Svavarsson Svanhildur Vilbergsdóttir
Þórarinn Svavarsson Hjördís Geirdal

ömmu- og langömmubörn. 

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Helga Einarsdóttir 
Þorragötu 5, Reykjavík,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Grund laugardaginn 16. apríl. Útförin fer 
fram frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 

27. apríl kl. 13. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Barnaspítalasjóð Hringsins.

Margrét Oddsdóttir Hörður Filippusson
Helga Brá Árnadóttir Jón Gunnar Þorsteinsson
Þórunn Dögg Harðardóttir Jón Erling Ragnarsson

og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Helga Sigríður Bachmann
kennari, Guðrúnargötu 7,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Grund 
fimmtudaginn 14. apríl síðastliðinn, 
verður jarðsungin frá Grensáskirkju 

mánudaginn 25. apríl kl. 15.00.

Haraldur Hjartarson
Sigríður Sóley Kristjánsdóttir Harold Jordan
Ragnheiður Helga Haraldsdóttir                        

Stefán Helgi og Kristín Edda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Jón G. Bjarnason

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undir- 
búnings og framkvæmd útfarar  
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu  
og umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

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

Ástkær tengdamóðir, amma  
og langamma, 

Aldís Fríða Magnúsdóttir
Sléttuvegi 15,

lést miðvikudaginn 30. mars  
á Landspítalanum. Útförin hefur þegar 

farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Þökkum auðsýnda samúð. 

Sigríður Á. Árnadóttir
Aldís G. Sigurðardóttir Kristján H. Arnarsson
Hildur B. Sigurðardóttir Erlendur G. Guðmundss.
Málfríður D. Sigurðardóttir Orri Þrastarsson
Alda G. Friðriksdóttir
Friðrik G. Guðnason Anna S. Gunnlaugsdóttir

 og langömmubörn.

Eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Dúfa Kristjánsdóttir
Kotárgerði 2, Akureyri,

lést á öldrunarheimilinu Hlíð 
sunnudaginn 10. apríl. Útför hennar 

hefur farið fram. Sérstakar þakkir til 
starfsfólksins í Hlíð fyrir góða umönnun.

Óskar Ingimarsson
Óskar Haukur Óskarsson  Eyrún Kr. Júlíusdóttir

Tómas, Ingvar og Eva
Kristján Óskarsson

Ómar og Jóhann
Rósa Óskarsdóttir

Marta og Óskar
og langömmubörn.

Félagarnir og tónlistarmennirnir Arn-
viður Snorrason, betur þekktur sem 
Addi Exos, og Birgir Þórarinsson, betur 
þekktur sem Biggi Veira, sameina krafta 
sína á skemmtistaðnum Paloma í kvöld 
og efna til tónleika.

Í gegnum tíðina hafa þeir nokkrum 
sinnum leitt hesta sína saman, nú síðast 
á Akureyri fyrir rúmum tveimur vikum. 
Báðir hafa þeir verið viðloðandi tón-
listarbransann um talsvert skeið. Addi 
Exos hefur verið starfandi frá árinu 
1997 og gefið út þrjár breiðskífur á 
þeim tíma. Í fyrra hóf hann samstarf 
með plötusnúðnum Ninu Kraviz og tók 
saman við plötuútgáfu hennar, трип. 
Biggi Veira er einna þekktastur fyrir störf 
sín með hljómsveitinni GusGus og einn-
ig eru dj-sett hans vinsæl.

Addi segir þá félaga smellpassa saman 
í plötusnúðabúrinu og því von á góðu 
fyrir tónlistarþyrsta á laugardagskvöld. 
„Við erum gott kombó þegar við spilum 
saman. Svona yin og yang og byggjum 
kvöldin vel upp. Við höfum tekið eitt og 
eitt skipti saman í gegnum árin og smell-
pössum saman í dj-búrinu,“ segir Addi 
léttur í bragði.

Það er líka nóg um að vera hjá þeim 
félögum en eftir rúmar þrjár vikur gefur 
Addi út sína fyrstu plötu í tólf ár. Um 
EP-plötu er að ræða og ber hún nafnið 
Down Garden. „Þetta er bara dub techno 
eins og það gerist best,“ segir Addi þegar 
hann er beðinn um að lýsa tónlistinni. 
„Ég endurútgaf tvær af plötunum mínum 
í fyrra og þær seldust báðar upp. Svo er ég 
búinn að fá mikið af beiðnum og skila-
boðum um að gefa út nýja plötu eftir 
þessa tólf ára bið. Eftir það er bara búið 
að pressa á mig úr ýmsum heimshornum 
og ég ákvað að keyra þetta í gang.“ Ein-
göngu er um vínylútgáfu að ræða, í það 
minnsta fyrst um sinn, og segir Addi 
þann háttinn yfirleitt hafðan á þegar 

kemur að útgáfu dub techno-platna. 
„Það eru eiginlega svona fundamental 
trúarbrögð innan dub technosins að 
gefa bara út á vínyl. Hún kemur örugg-
lega út á netinu líka eftir rúmlega ár en 
ég hef í gegnum tíðina selt betur á vínyl.“

Einnig er ný GusGus-plata á leiðinni – 
hún kemur út í byrjun næsta árs og Biggi 
vinnur nú að henni. Í lokin bætir Addi 
svo við að þeir félagar hyggi á frekara 
samstarf í framtíðinni og muni jafnvel 
skella í plötu saman.

Frítt verður inn á tónleikana sem hefj-
ast klukkan 23.00 á skemmtistaðnum 
Paloma í kvöld. gydaloa@frettabladid.is

Smellpassa saman í 
plötusnúðabúrinu
Tónlistarmennirnir og félagarnir Addi Exos og Biggi Veira spila saman á Paloma í kvöld. 
Þeir vinna báðir að nýju efni og gefur Addi út sína fyrstu plötu í tólf ár eftir þrjár vikur.

Biggi Veira og Addi Exos lofa góðri stemningu í kvöld. FréttABlAðið/PjEtur

Við erum gott kombó 
þegar við spilum 

saman. Svona yin og yang og 
byggjum kvöldin vel upp. Við 
höfum tekið eitt og eitt skipti 
saman í gegnum árin og smell-
pössum saman í dj-búrinu.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Stefán Hrólfsson 
Keldulandi, Skagafirði, 

Furulundi 15b, Akureyri,
andaðist mánudaginn 18. apríl sl. 

Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 2. maí, kl. 13.30. 

Valgerður og Jón
Hildigunnur Rut, Sara María og Jón Óli

Kolbrún Sif, Hilidigunnur Hólm og Máney Hólm
Stefanía Hrönn og Anja Rán

Okkar elskulega
Sigríður Einars Sveinsdóttir

 frá Reyni í Mýrdal, 
Holtagerði 82,

sem lést þann 12. apríl sl. verður 
jarðsungin frá Kópavogskirkju 

mánudaginn 25. apríl kl. 13.00

Þórný Perrot
Sveinn Valgeirsson        Ásdís Auðunsdóttir
Ragnar Sveinsson          Ingibjörg Gylfadóttir
Sigurgeir Sveinsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur vinskap, velvild og 

samúð í veikindum og við andlát 
okkar elskulega eiginmanns, pabba, 

tengdapabba, afa, sonar, bróður  
og fósturbróður, 

Jörundar Traustasonar
 Sérstakar þakkir fá Heimahlynning Akureyrar og 

starfsfólk lyfjadeildar Sjúkrahússins á Akureyri fyrir 
frábæra umönnun og stuðning.  

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Ingveldur Jóhannesdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför okkar 

ástkæra föður, afa og langafa,
Ragnars Jóhanns Lárussonar

frá Grímstungu, 
Borgarholtsbraut 45, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Sunnuhlíðar fyrir alúð og umhyggju.

Lárus P. Ragnarsson Karlotta B. Aðalsteinsdóttir
Sigrún K. Ragnarsdóttir Haraldur R. Gunnarsson
Halldóra B. Ragnarsdóttir Þórður S. Magnússon
Ásdís L. Ragnarsdóttir Sigurður Þ. Adólfsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær
 Hólmfríður Júlíusdóttir 

Fornhaga 13, síðast til heimilis að 
hjúkrunarheimilinu Grund, 

andaðist þann 9. apríl. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Grundar, á V-3, fyrir 
einstaklega alúðlega umönnun.

Jóhannes Þorkelsson Unnur Hjaltadóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi.

Jónatan Kristjánsson
Hjallabraut 33, 

áður Köldukinn 8, Hafnarfirði,
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

20. apríl síðastliðinn.

Ingibjörg Jónatansdóttir Sigurbjörn Jónsson
Einar Þór Jónatansson Brynhildur Birgisdóttir
Björg Jónatansdóttir Jón Hauksson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Hulda Jónatansdóttir
fyrrum kaupmaður á Akureyri,

lést á öldrunarheimilinu Hlíð 10. apríl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu.

Guðný Jónsdóttir Ragnar Sverrisson
Sigurbjörg Jónsdóttir Birgir Arason
Jón M. Jónsson Brynja Sigurðardóttir

og fjölskyldur.

Við þökkum auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát og útför 

eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður og ömmu,

Magnhildar Gísladóttur
þroskaþjálfa, 

Norðurbakka 25c, Hafnarfirði.
Þórólfur Árnason
Hallur Guðmundsson Ásdís Huld Helgadóttir
Hildur Þóra Hallsdóttir
Helga Guðný Hallsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
fósturfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Gestur Bjarki Pálsson
húsasmíðameistari, 

Sléttuvegi 17,
lést á sjúkradeild A4 Hrafnistu 17. apríl.

Útförin auglýst síðar.

María K. Einarsdóttir
Kristján Gestsson
Rúnar Gestsson Sigrún Erla Sigurðardóttir
Matthildur Gestsdóttir Barði Kristjánsson
Magnús Gestsson Guðbjörn Sigurgeirsdóttir
Ásgeir Örn Gestsson Hildur Björg Hannesdóttir
Svanhildur Gestsdóttir Guðmundur Arason
Halldór Grétar Gestsson Hjördís Kjartansdóttir
Hlynur Gestsson Ragnhildur Nielsen
Helen Svavarsdóttir
Hulda Svavarsdóttir Stefán Pétur Þorbergsson
Hugrún Svavarsdóttir Baldur Jónsson

afa- og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Hólmgeir Sævar Óskarsson
húsasmíðameistari, 

Tröllhólum 9, Selfossi,
lést á hjúkrunardeild Ljósheima 

Selfossi 18. apríl. Útförin fer fram  
frá Selfosskirkju miðvikudaginn  

4. maí kl. 13.30.

Ólína Sigríður Björnsdóttir
Heimir Hólmgeirsson Louise Aagaard
Hulda Birna Hólmgeirsdóttir
Hilmar Hólmgeirsson Elín Magnúsdóttir
Stefán Hólmgeirsson Karolína Helga Eggertsd.

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Helgi Símonarson
frá Hellisfirði,  

lést að Hjúkrunarheimilinu Mörk 
sunnudaginn 27. mars sl. Útförin hefur 

farið fram í kyrrþey.

Kristjana Ragnarsdóttir Sverrir Mikael Einarsson
Daníel Helgason Unnur Magnúsdóttir
Viðar Helgason Sigríður Hjartardóttir

börn og barnabörn.

„Haustið 2011 vantaði mig og vinkonu 
mína vinnu í mánuð. Við hringdum í 
Fiskverkun Kalla Sveins á Borgarfirði 
eystra því okkur fannst nafnið á fyrir-
tækinu svo heimilislegt. Vorum ráðnar 
og ég hef snúið þangað á hverju ári síðan 
til að vinna, því að það er allt heimilislegt 
í þessu þorpi,“ segir Elín Elísabet Einars-
dóttir um ást sína á Borgarfirði eystra.

Nú er Elín að leggja lokahönd á bók-
ina Onyfir með nýjum teikningum að 
austan og er að safna fyrir útgáfu hennar 
á Karolina Fund. Titillinn vísar í mál-
notkun Borgfirðinga sem segja gjarnan 

onyfir (ofan yfir) þegar þeir ætla af Hér-
aðinu aftur til sinna heimkynna. Bókin 
er lokaverkefni hennar frá teiknideild 
Myndlistarskólans í Reykjavík.

„Ég fór austur í mars og er nýkomin til 
baka. Mér finnst langskemmtilegast að 
teikna á staðnum ef veðrið leyfir,“ segir 
hún og lýsir tempóinu í þorpinu. „Þó ég 
hafi stundum verið þar að vinna í fiski 
allan daginn finnst mér samt eins og ég 
sé í fríi, það er svo mikil ró yfir öllu. Þetta 
langaði mig að fanga með teikningun-
um – þennan sérstaka hversdagsleika á 
Borgarfirði eystra.“ gun@frettabladid.is

Að fanga hversdagsleikann
Allt frá fyrstu kynnum hefur Borgarfjörður eystri heillað Elínu Elísabetu Einarsdóttur.  
Nú er hún að gefa út bók með glænýjum teikningum þaðan.

„Langskemmtilegast er að teikna beint á staðnum ef veður leyfir,“ segir Elín Elísabet. FréttabLaðið/PjEtur

Sýnishorn úr bókinni.
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Krossgáta

Vegleg Verðlaun lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist ógeðfellt 
fyrirbæri sem að margra mati ógnar íslensku atvinnu- og efnahagslífi. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 28. apríl næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is merkt „23. apríl“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af bókinni stúfur og snjó-
karlinn  frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var eyjólfur reynisson, 
Hafnarfirði. 

Lausnarorð síðustu viku var
s t æ k k u n a r g l e r

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
G1073
AD876
G74
9

Vestur
Á62
1094
ÁKD
G754

Austur
K85
G5
10532
ÁKD2

Suður
D94
K32
986
10863

Gott undirmat
Ómar Olgeirsson í sveit Málningar er þekktur fyrir að undirmeta spilin sín, oft 
með góðum árangri. Spil dagsins er gott dæmi um það. Það kom fyrir í síðustu 
umferð undankeppni Íslandsmótsins. Vestur var gjafari og allir á hættu. 

Ómar sat í vestur og parið notaði 14-16 
punktastyrk í grandopnun. Ómar ákvað að 
hönd vesturs væri léleg og undirmat hönd 
sína og opnaði á einum tígli (ef jafnskipt, þá 
er hún 11-13 punktar). Norður kom inn á 
einu hjarta og Ragnar Magnússon, í austur, 
sagði tveggja hjarta kröfumeldingu til að 
sýna styrk handar sinnar. Suður doblaði til 
að sýna háspil í litnum og Ómar sagði pass. 
Það gerði norður einnig og Ragnar redoblaði 
til að halda sögnum opnum. Við þeirri sögn 
valdi Ómar að segja 3 lauf. Ragnar hafði 
áhyggjur af því að styrkur hans nægði í geim, 
en passaði í von þess að ekkert geim stæði 
og félagi væri, að öllum líkindum, með 11-13 
punkta jafnskiptan styrk. Fimm lauf stóðu af 
því tígulgosinn féll. Á hinu borðinu í þessum 
leik enduðu AV í 3 gröndum og vörnin tók 5 
fyrstu slagina á hjarta. Þrjú grönd voru spiluð 
á 25 af 40 borðum. Níu pör spiluðu laufbút 
en fjögur pör reyndu geim í laufi. Aðeins 
helmingur þeirra stóð geimið.

þrautir

lárétt 
1 Innganga okkar örvar gróandann (7)
11 Skessuhorn – eru þau mörg á hálendinu? (14)
12 Komu friði á loftanna prýði (7)
13 Þetta er nú meira ferðafjörið, og húsið varla fokhelt! (11)
14 Engar vögguvísur, þvert á móti – en tryggja þó lágmarks 

svefn (7)
15 Alltaf að rausa um sama ruglið? (4)
16 Koma þá múrar keyrandi og halda utan um lífsins vökva 

(9) 
17 Err sunnan hríslunnar? Hvað þýðir það? (7)
18 Þessi kvikindi eru grimm og kosta sitt (6)
19 Set kuldaskeiðið á ís (7)
23 Herða á flýti, enda skollinn á kafaldsbylur allt í einu (8)                                                                           
27 Kanntu slagarann um bakkelsið? (7)  
32 Samræður sauða um þungarokk (5)
33 Alltaf smá suð fyrst, þannig er þetta ástand. Svo næst 

lending (10)
34 Ekki mun ég gráta mínar taugar þótt í uppnámi séu (5)
35 Almenn regla er að taka millirödd, það þykir sjálfsagt (7)
36 Býð karlfausk þriðja heftis í stað karlmannlegrar hlífar (10)
38 Marði víxlað vælið (5)
39 Sýrir til þátttöku (7)
40 Skapa mér stöðu á traustu plani (10)
41 Íslensk lén og íslenskt haf; ýmsar kreddur rúmast þar (5)
44 Hrip hinna mörgu verka og kassa (8)
47 Gró í ónum gæti nýst á örfoka melum (7)
48 Kærleiki getur verið sár, þótt rækt sé lögð við hann (6)
49 Brjáluð sætta sig við óðagot fyrir rafskautið (7)
50 Ranaguð veinar í ruglinu (7)
51 Má tala um það sem talað er um? (6)
52 Samhæfðir söngfuglar á akkúrat þeim nótum sem þeim 

henta (9)

lóðrétt 
1 Fínn málmkastali, en flúraður er hann (9)
2 Vangabotn milli Hlíðaenda (9)
3 Mun hringlið með flotakúna leiða til þess að 

menn lesi of mikið úr þessu?(9)
4 Kjörlendi korns og fogls sem fílar sig þar (9)
5 Æst í að halda lífi þótt fátæklegt sé (9) 
6 Þessi eftirsóknarverða höfn er einkaeign (8)
7 Ranglega lögð gangrein getur leitt til áreitni (8)
8 Kem skífuhlíf tímans úr flöskunni (9)
9 Vigtum galla með vísum (9)
10 Dreifa dreyra um grund, enda eldrauð og 

ákveðin (9)
20 Sautján spor græddu sár hans en ekki sín

girnina (13)
21 Hefur „virktarkalda“ virkilega sömu 

merkingu? (9)
22 Leggja þá grá til djarfra og napurra (9) 
24 Grámóskunnar grænmeti þolir illa dagsljósið 

(12)
25 500 æst og ég aleinn, stundi hann (5)
26 Seppum ekki takinu á því liðna, segir það (5)
28 Treysti á afl eldstæðis í ljósi orkunnar (9)
29 Börn með konum, giftum og einhleypum (7)
30 Hér var urð árla, segir ringlaður keisari (7)
31 Niðurlútur eftir fínan vinning þótt minnis

merkið blasi við (11)
37 Ekkert merki um byrjunarpunkt (8)
42 Kom mér fyrir í kjöltu Kelta – það er sérstakt 

spaug (6)
43 Alls ónotað og fullnotað í senn? (6)
45 Mikið stáss er þetta tengi (5)
46 Fanga risa með svöngum (5)
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Hvítur á leik

3 1 6 9 5 7 4 2 8

4 2 7 1 3 8 9 5 6

5 9 8 6 2 4 7 1 3

8 7 3 2 4 6 5 9 1

6 4 1 7 9 5 8 3 2

9 5 2 3 8 1 6 4 7

7 3 4 8 1 9 2 6 5

2 6 5 4 7 3 1 8 9

1 8 9 5 6 2 3 7 4

4 2 8 5 7 9 6 3 1

1 9 3 4 6 2 5 8 7

5 7 6 1 8 3 4 9 2

9 3 5 6 2 7 1 4 8

6 4 7 8 9 1 2 5 3

2 8 1 3 4 5 7 6 9

7 5 4 9 1 8 3 2 6

3 1 9 2 5 6 8 7 4

8 6 2 7 3 4 9 1 5

4 2 9 3 6 8 5 7 1

3 7 5 4 9 1 8 6 2

6 8 1 5 2 7 9 3 4

5 3 8 6 4 2 7 1 9

9 4 6 7 1 3 2 8 5

2 1 7 8 5 9 3 4 6

7 5 4 9 8 6 1 2 3

8 6 2 1 3 5 4 9 7

1 9 3 2 7 4 6 5 8

6 1 3 9 2 7 8 4 5

5 7 8 6 4 3 1 9 2

9 4 2 1 5 8 3 7 6

1 3 5 4 6 9 2 8 7

2 6 9 7 8 1 5 3 4

7 8 4 5 3 2 6 1 9

4 9 6 3 1 5 7 2 8

8 5 1 2 7 4 9 6 3

3 2 7 8 9 6 4 5 1

9 1 6 4 3 7 2 5 8

2 8 7 5 6 1 9 3 4

5 3 4 8 9 2 1 6 7

6 2 1 9 7 4 3 8 5

7 9 3 1 5 8 6 4 2

4 5 8 6 2 3 7 9 1

1 6 5 2 4 9 8 7 3

3 4 2 7 8 6 5 1 9

8 7 9 3 1 5 4 2 6

2 5 7 3 6 1 4 9 8

8 6 3 4 9 2 1 5 7

9 1 4 5 7 8 6 2 3

4 7 8 1 5 9 3 6 2

1 2 5 7 3 6 9 8 4

3 9 6 8 2 4 5 7 1

5 3 2 9 1 7 8 4 6

6 8 9 2 4 3 7 1 5

7 4 1 6 8 5 2 3 9

Heimsmeistarinn Magnus Carlsen 
(2.851) átti leik gegn Nils Grand
elius (2.646) á Norway Chess 
mótinu.

10. exf6! gxf3 11. Df4! fxg2 12. 
Hg1 Ra5 13. f7+ Kd8 14. Bd5 Bh6 
(14. … d6 er best)  15. De5 Hf8 16. 
Bh4 Hxf7 (16. … Rc6 17. Bxc6 Hxf7 
18. Hxg2! og vinnur).  17. Bxf7 og 
hvítur vann örugglega.
www.skak.is:  Carlsen efstur

GÓÐIR SUNNUDAGAR
Á BYLGJUNNI

FÖSTUDAGSVIÐTALIÐ KL. 08:00   10:00
SPRENGISANDUR KL. 10:00   12:00
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Bragi Halldórsson
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einhverskonar þraut, ekki satt?“ „Jú, mikið rétt,“ sagði Lísaloppa og las upp lýsinguna á 

spaðar á spaðafimmunni og eins á hinum spilunum?“ „Já,“ sagði Lísaloppa. „Maður 
verður bara hálfruglaður við það eitt að hugsa um það,“ sagði Kata. „Má ekki bara 
klippa eitt hornið af?“ spurði hún vongóð. „Nei,“ sagði Lísaloppa. „En það má raða þeim 
hvernig sem er.

Getur þú leyst þessa þraut? Klipptu út myndirnar af spilunum hér að neðan eða finndu 

hvorki beygja þær né klippa af þeim og þær þurfa allar að snúa upp.

SVAR: Raðaðu öllum fimmunum í kross og láttu hornið á hverri þeirra leggjast yfir hornið á þeirri næstu, þá 
hylur hvert spil eitt merki á því næsta.

Last Updated: December 30, 2005

Last Updated: December 30, 2005

Copyright © 2005 ThinkFun Inc. All Rights Reserved.
Permission is granted for personal use only.
This puzzle may not be duplicated for personal profit.

Last Updated: December 30, 2005

Copyright © 2005 ThinkFun Inc. All Rights Reserved.
Permission is granted for personal use only.
This puzzle may not be duplicated for personal profit.

Listaverkin

Gátur

Í hvaða skóla ertu, Ilmur María? 
Ég er í Waldorf-skólanum í Lækjar-
botnum sem er mjög yndislegur 
staður.

Hvað er svona sérstakt við þann 
skóla?  Hann er úti í náttúrunni 
fyrir utan bæinn. Þar eru aðeins 
öðruvísi kennsluaðferðir en í öðrum 
skólum, en aðallega í byrjun, svo í 
unglingadeild er allt nánast  eins og í 
venjulegum skólum.

Hver finnst þér skemmtilegustu 
fögin? Mér finnst skemmtilegast í 
íþróttum, handavinnu og ensku.

Farið þið stundum í fjallgöngu 
frá skólanum? Voða sjaldan, en við 
gerðum það oft þegar við vorum yngri.

Hvað er mest spennandi af því 
sem þú ert að fást við þessa 
dagana?  Ég er að fara að fermast 
á morgun og er mjög spennt fyrir 
því! Svo erum við að æfa leikrit í 
skólanum sem við ætlum að sýna í 
Gamla bíói næsta miðvikudag, 27. 
apríl. Leikritið heitir Sólkastalinn.

Hvaða hlutverk leikur þú? Ég 
leik nokkur aukahlutverk með 
litlu krökkunum til að aðstoða 
þau og er í mörgum mismunandi 
búningum. Svo er ég líka í hljóm-
sveitinni í einu atriði.

Ertu farin að spá í hvað þú ætlar 
að verða þegar þú verður stór? 
Mig langar að verða dansari.

Fermist á morgun og 
fer á svið á miðvikudag
Hún hefur í mörg horn að líta hún Ilmur María Arnarsdóttir. Á 
morgun ætlar hún að fermast og svo er hún á fullu að undirbúa 
leiksýningu með skólanum sínum sem er 25 ára í næstu viku.

Ilmi Maríu dreymir um að verða dansari. FréttablaðIð/Pjetur

Hrönn 
Kristjánsdóttir 
segir þetta um 
myndina sína:  
Ég og blómin mín.

Ásdís Júlíusdóttir 
sendi þessa mynd 
og lýsir henni 
svona: Kisa ætlar 
að veiða músina 
uppi í trénu. Ég 
labba og tíni orma.

Þar eru aðeins öðru-
vísi kennsluaðFerðir 
en í öðrum skólum, en 
aðallega í byrjun, svo 
í unglingadeild er allt 
nánast  eins og í venju-
legum skólum.

1. Þrír fuglar sátu á trjágrein. Tveir 
þeirra voru skotnir. Hvað voru þá 
margir eftir?

2. Hvaða hljóðfæri er þrjóskast?

3. Hvaða ávöxtur er maður sem 
hefur klætt sig úr öllum fötunum?

4. Hvaða dýr geta hoppað hærra 
en hús?

5. Það heyrir allt en segir ekkert. 
Hvað er það?

6. Hver hefur auga, en ekkert 
höfuð?

Gátur

1. Enginn. Sá þriðji varð hræddur og flaug burt. 2. Trommurnar. Það þarf að 
lemja þær til að þær láti í sér heyra. 3. Ég er dóttir. 3. Ber. 4. Öll dýr. Hús geta 
ekki hoppað. 5. Eyra. 6 Nálin.

OUTLET
ALLT FYRIR SUMARIÐ

ALLT AÐ

70%
AFSLÁTTUR

DÚNDUR

VERÐ
MINNST

50%
AFSLÁTTUR

ALVÖRU 

GÆÐI

Við erum í Mjóddinni við hliðina á Íslandsbanka
Opnunartími: 

Virka daga 12.00-18.00. laugardaga 12.00-17.00. Sunnudaga LOKAÐ
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veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

07.05
3,85m
19.23
3,96m

1.04
0,44m
13.14
0,44m

11.31
1,35m
23.44
1,46m

05.22 
0,32m
17.27 
0,33m

08.55 
1,84m
21.17 
1,95m

03.08
0,12m
15.13
0,10m

Flóð Fjara

mINNKANDI 

99%

Sólarupprás:

05.26
Sólarlag: 

21.27

veðurspá Laugardagur

Vestan- og norðvestankaldi í dag og víða súld eða dálítil slydda, en bjartviðri 
suðaustanlands. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast á Suðausturlandi.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Hætta að 
spila? Er 

það nárinn 
aftur?

Tja... já nárinn og 
svo er ansi margt 
annað sem spilar 
inn í. Hraðskreið 

ónefd eldri kona til 
dæmis.

Þegar þú tekur bílprófið er mjög 
mikilvægt að þú sért bara þú 

sjálfur. Bara alveg slakur og þú 
sjáfur, kallinn minn...

Bara þú, 
það er nóg. Key, 

pabbi

Eða... kannski er betra ef þú getur verið 
þú sjálfur, en látið eins og einhver sem 

fer varlega og er einbeittur í umferðinni.

Ef ég myndi deyja núna, 
myndirðu gifta þig aftur? Neibbs.

Af hverju 
ekki?

Vegna þess að ég er 
giftur þér, að eilífu 

og alltaf.

Nú er ég 
bráðin. Hversu 

magnaður 
ertu?!

En ég mætti nú væntan-
lega deita og sofa hjá 

fullt af konum...ég er nú 
mannlegur eftir allt?
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Fiðluleikarar spila 
alltaF part úr 

þessu verki í pruFuspilun og 
þá auðvitað undir pressu. 
því er gaman að taka það úr 
stress-samhenginu.

Ég er mjög spennt að spila með 
Sinfóníuhljómsveit Norður-
lands og fá að stoppa heima í 

fáeina daga,“ segir Eva Guðný Þórar-
insdóttir sem leikur einleik með sveit-
inni á morgun. Hún kveðst aldrei hafa 
spilað fiðlukonsert Mozart númer 5 
í A-dúr áður með hljómsveit. „Þegar 
Þorvaldur Bjarni spurði hvort ég væri 
til í þetta verkefni varð ég fyrst svo-
lítið smeyk en svo byrjaði ég að æfa og 
það hefur verið gott fyrir mig að tak-
ast á við það. Fiðluleikarar spila alltaf 
part úr þessu verki í prufuspilun og þá 

auðvitað undir pressu. Því er gaman 
að taka það úr stress-samhenginu og 
líka að spila alla kaflana.“

Eva Guðný var tólf ára þegar hún 
flutti til Englands í heimavistarskóla 
Yehudi Menuhins, þar sem allar 
venjulegar námsgreinar voru kennd-
ar auk þess sem mikil áhersla var lögð 
á tónlist. „Það var voða sérstakt,“ rifjar 
hún upp. „Erfið reynsla en ég mundi 
ekki vilja taka hana til baka – held ég.“ 
Nú býr hún í Man chester með kær-
asta sem hún kynntist fyrir  tólf árum 
þegar þau voru bæði í framhaldsnámi 

í tónlist. „Hann er fiðluleikari líka og 
er í Hallé-hljómsveitinni með mér,“ 
lýsir hún glaðlega.

Foreldrar Evu Guðnýjar, Þórarinn 
Ólafsson og Marta Bjarnadóttir, búa á 
Spáni en komu til landsins með dótt-
urinni til að hlýða á tónleikana. Þótt 
hún hafi eðlilega misst náin tengsl 
við Ísland kveðst hún halda góðu 
sambandi við gamla fiðlukennarann 
sinn, hana Guðnýju Guðmunds-
dóttur. „Þegar ég spilaði einleikstón-
leika í Hörpu 2012 mætti Guðný þar 
og reyndar voru ótrúlega margir sem 

mundu eftir mér, svo það var ánægju-
legt og gaman að koma heim.“  

Íslendingar eru auðvitað stoltir af 
sinni konu en vilja ekki Bretar eigna 
sér hana líka? „Ég er náttúrlega búin 
að vera lengur í Bretlandi en á Íslandi 
en mig dreymir samt enn á íslensku 
eftir öll þessi ár, þeir ensku geta ekki 
tekið það frá mér!“

Tónleikarnir hefjast klukkan 16  í 
Hofi. Auk fiðlukonsertsins verður sin-
fónía númer 40 í G-moll og forleikur-
inn að Brúðkaupi Fígarós á dagskrá.
gun@frettabladis.is

Mig dreymir enn á íslensku eftir öll þessi ár
mozart verður í fyrirrúmi hjá sinfóníuhljómsveit norðurlands á tónleikum í hofi á morgun undir stjórn 
daníels Bjarnasonar. eva guðný þórarinsdóttir fiðluleikari flaug heim frá manchester til að spila einleik.

Eva Guðný er orðin hagvön í Manchester en hlakkar mikið til að spila heima. 

TónlisT

sinfóníutónleikar
HHH�HH
Eldborg í Hörpu
Föstudaginn 15. apríl

Sinfóníuhljómsveit Íslands flutti verk 
eftir Peter Ablinger, Roscoe Mitch ell, 
Þráin Hjálmarsson og Maríu Huld 
Markan Sigfúsdóttur. 
Einleikari: Roscoe Mitchell. 
Stjórnandi: Ilan Volkov.

Seinni tónleikar Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands á Tectonics hófust á 
skringilegu verki. Það heitir Quartz 
og er eftir Peter Ablinger. Skerandi 
hljómar á efsta tónasviðinu voru 
endurteknir hvað eftir annað, en 
undirliggjandi var hljómurinn úr 

risastórum taktmæli. Hljómsveitar-
stjórinn, Ilan Volkov, var líka með 
taktmælinn í heyrnartólum og 
miðlaði honum til hljómsveitar-
innar með taktslögum. En hljóm-
sveitin var aldrei alveg með honum, 
sem skapaði furðuleg áhrif. Annars-
vegar var óhagganlegur rytmi, hins-
vegar taktur sem var alltaf aðeins á 
skjön. Manni datt í hug tíminn sem 
er óbreytanlegur en samt afstæður. 
Það var athyglisverð upplifun.

Næst á dagskrá var Convers-
ations eftir Roscoe Mitchell sem hér 
var frumflutt í nýrri hljómsveitar-
útsetningu. Væntanlega var það 
tónskáldið sjálft sem lék einleik á 
saxófón. Það kom þó hvergi fram í 
tónleikaskránni. Segjast verður að 
hún var hróplega illa unnin, með 
alltof litlum upplýsingum um verkin 

á hátíðinni. En Conversations var 
frábært! Þetta var einleikskonsert 
þar sem saxófónninn var í aðal-
hlutverki. Trommusett sem Pétur 
Grétarsson spilaði á var líka í veiga-
miklu hlutverki. Stíllinn á tónlistinni 
var svokallaður frjáls djass, en það er 
umdeilt listform þar sem djass er laus 
við allar klisjur og formúlur.

Conversations hófst í algerri 
ringul reið sem lofaði ekki góðu. 
Maður hugsaði: Ó nei! En en eftir 
nokkra stund hugsaði maður: Ó 
já! Pétur Grétars byrjaði að skapa 
athyglisverðar línur, sem römmuðu 
inn síbreytilegan saxófóninn og tón-
málið fór að verða skiljanlegt. Alls-
konar hendingar og strófur köstuðust 
á milli ólíkra hljóðfærahópa og yfir 
öllu sveif brjálæðislegur saxófónn-
inn. Tónlistin var spennuþrungin og 

litrík, hvergi var dauður punktur. Það 
var ótrúlega skemmtilegt.

Eftir hlé voru tvær íslenskar tón-
smíðar, sú fyrri var eftir Þráin Hjálm-

arsson og hét As Heard Across a 
Room. Þetta var sveimkennd tónlist, 
kliðmjúk og dreymandi. Hin var eftir 
Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur og 
hét Aequora. Það mun þýða flatt og 
lárétt. Eftir því var tónlistin flöt, en 
þó ekki í neikvæðum skilningi. Ekki 
væri rétt að kalla hana sveimtón-
list, því það var of mikil framvinda í 
henni. Samt var yfir henni djúp ró, 
sem hreyfðist nánast aldrei. Ýmis-
legt var að gerast undir niðri, en það 
var fyrst og fremst gefið í skyn, ekki 
slengt framan í áheyrandann. Þetta 
var sjarmerandi og ljúft áheyrnar, 
ákaflega áhrifamikið í einfaldleik 
sínum.
Jónas Sen

niðursTaða: Spennandi tónleikar 
sem komu stöðugt á óvart.

Allt frá villtum framúrstefnudjassi niður í óljósan sveim

Ilan Volkov stjórnaði Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands á Tektóniks hátíðinni. 
FréTTablaðIð/VallI
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UPPSKRIFT AFUPPSKRIFT AÐ
ANDVÖKUNÓTT

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON / MORGUNBLAÐIÐ (UM ALE X)

„Glæpasaga í hæsta  
gæðaflokki ...“

DAILY MAIL„Svona á að gera þetta! ...  
Miklar og óvæntar vendingar.“

ÞORGEIR TRYGGVASON / KILJAN (UM ALE X)

ANDVÖKUNÓTTANDVÖKUNÓTT
UPPSKRIFT AÐ
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

23. apríl 2016
Tónlist
Hvað?  Áfram veginn í 90 ár
Hvenær?  15.00
Hvar?  Langholtskirkja
Karlakór Reykjavíkur efnir til sinna 
árlegu vortónleika í Langholtskirkju 
í dag. Miðaverð er 4.000 krónur.

Hvað?  Hammondhátíð 2016
Hvenær?  21.30
Hvar?  Hótel Framtíð, Djúpivogur

Stuðmenn koma fram á Hamm
ondhátíð á Dúpavogi í kvöld. Miða
verð er 5.800 krónur.

Hvað?  Todmobile
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn
Hljómsveitin Todmobile spilar á 
Græna hattinum í kvöld. Miðaverð 
er 4.500 krónur.

Uppákomur
Hvað?  Sam-Flot í Lækjarskólalaug 
með Futuregrapher
Hvenær?  13.00
Hvar?  Lækjaskólalaug, Sólvangs-
vegur 4
Flotið um í ylvolgri laug við slak
andi sveim tóna frá Futuregrapher. 
Flotið er í dag og á morgun á milli 
13.00 og 15.15 í um 45 mínútur 
í senn. Innifaldar eru flotgræjur, 
svaladrykkur, tónlistarflutningur og 
glaðningur frá Sóleyju. Miðaverð er 
1.500 krónur.

Hvað?  The Party at the Top of the 
World
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norðurljós, Harpa
Lokapartý EVE Fanfest. Skálmöld og 
CCP hljómsveitin Permaband leika 
fyrir dansi ásamt plötusnúðum. 
Miðaverð er 3.990 krónur.

Árni Grétar eða Futuregrapher spilar undir í Sam-floti í Lækjarskólalaug. 
FréttabLaðið/Ernir

Góða skemmtun í bíó

enær

Aðalsafnaðarfundur

Aðalsafnaðarfundur Háteigssóknar 
verður haldinn í safnaðarheimili kirkjunnar 

sunnudaginn 8. maí nk. kl. 12:00, að lokinni messu.

Dagskrá:
 Venjuleg aðalfundarstörf.

Sóknarnefnd.

LUCIA DI
LAMMERMOOR

Ópera í beinni

25. apríl í HáskólabíóiFORSÝNINGAR UM HELGINA
Í SMÁRABÍÓI OG HÁSKÓLABÍÓI

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORSALA
HAFIN

DRAMATÍSK GAMANMYND 
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

HUNTSMAN: WINTERS WAR 5, 8, 10:25

THE BOSS 5:50, 8, 10:10

RATCHET & CLANK 1:50 - FORSÝNING

RATCHET & CLANK 3D 3:50 - FORSÝNING

HARDCORE HENRY 10:25

MAÐUR SEM HEITIR OVE 8

KUNG FU PANDA 3 1:45, 3:50, 5:55 ÍSL.TAL

ZOOTROPOLIS 2 ÍSL.TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

FORSÝNINGAR

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

CRIMINAL   KL. 8 - 10:30
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 1:20 - 3:20
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
ALLEGIANT   KL. 10:30
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

CRIMINAL   KL. 9:30 - 10:30
CRIMINAL VIP   KL. 5:40 - 10:30
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 12 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6
THE HUNTSMAN  KL. 5 - 7 - 8 - 10:30
THE HUNTSMAN VIP  KL. 8
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 12 - 2:20 - 4:40
THE JUNGLE BOOK 2D VIP KL. 1 - 3:20
ALLEGIANT   KL. 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:40
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:20 - 5:40
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D KL. 8

CRIMINAL   KL. 5:30 - 8 - 10:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 1 - 3:30
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 2 - 4:20 - 10:30
ALLEGIANT   KL. 5:30 - 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 8 - 10:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:15
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3

CRIMINAL                     KL. 5:30 - 8 - 10:30 - (11:20 (LAU))
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 2 - 4
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 9
ALLEGIANT   KL. 8
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 6
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 12:50 - 3:10
ROOM   KL. 10:40

CRIMINAL   KL. 10:30
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 1:40 - 3:40
THE HUNTSMAN  KL. 8 - 10:30
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

FRÁ LEIKSTJÓRANUM SEM FÆRÐI OKKUR 
IRON MAN

STÓRKOSTLEG ÆVINTÝRAMYND

ROGEREBERT.COM


HITFIX


ENTERTAINMENT WEEKLY


95%

HÖRKU SPENNUMYND MEÐ ÚRVALSLEIKURUM 
Í ÖLLUM HELSTU HLUTVERKUM

KEVIN COSTNER, RYAN REYNOLDS,
GARY OLDMAN OG TOMMY LEE JONES.

Sýnd með íslensku tali

Ævintýri þar sem allt fer “algjörlega” úrskeiðis

Ævar Vísindamaður, Steinn Ármann Magnússon og 
Laddi ásamt fjölda annarra úrvalsleikara

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. 1:50

FORSÝNING

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

FORSÝNINGAR
UM HELGINA

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Life must go on (Pólskir dagar) ENG SUB   16:00 
The king of life (Pólskir dagar)  ENG SUB   18:00  
Anomalisa   18:00 
Reykjavík ENG SUB    18:00 
These daughters of mine (Pólskir dagar)  ENG SUB   20:00 
Louder than bombs   20:00 
Fyrir framan annað fólk  ENG SUB   20:00 
Mia madre   22:00 
The Witch / Nornin   22:15 
Rams / Hrútar ENG SUB    22:00
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

24. apríl 2016
Hvað?  Spjall um fornbréf
Hvenær?  14.00
 

Hvar?  Landnámssýningin, Aðal
stræti 16
Guðrún Ása Grímsdóttir, rann-
sóknarprófessor á Árnastofnun, 
ræðir um Landnámabók sem sjá 
má á sýningunni Landnámssögur – 
arfur í orðum. Aðgangur ókeypis á 
meðan á spjallinu stendur.

Dans
Hvað?  Dansleikir
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ásgarður, Stangahyl 4
Dansað í Félagi eldri borgara 
í kvöld. Hljómsveit hússins 
leikur fjölbreytta dansmússík. 
Veitingar við flestra hæfi og allir 
velkomnir.

Hátíðir
Hvað?  Lokadagur Barnamenningar
hátíðar
Hvenær?  14.00
Hvar?  Menningarhúsið Gerðubergi
Fjölbreytt dagskrá á lokadegi 
Barnamenningarhátíðar. Einnig 
er lokadagur upplifunarsýningar-
innar Skrímslin bjóða heim og 
sýningarinnar Þetta vilja börnin 
sjá. Allir velkomnir á meðan hús-
rúm leyfir og aðgangur er ókeypis.

Tónlist
Hvað?  Perlur íslenskra sönglaga
Hvenær?  12.30
Hvar?  Kaldalón, Harpa

Flutt verður sígild íslensk tónlist. 
Listrænn stjórnandi er óperusöngv-
arinn Bjarni Thor Kristinsson. 
Miðaverð er 3.900 krónur.

Hvað?  Hammondhátíð 2016
Hvenær?  14.00
Hvar?  Djúpavogskirkja, 
Djúpavogi
Sigríður Thorlacius 
kemur fram í Djúpavogs-
kirkju á Hammondhátíð. 
Með Sigríði í för verða 
þeir Guðmundur Óskar 
og Tómas Jónsson. Miða-
verð er 4.500 krónur.

Sigríður Thorlacius syngur ásamt 
Guðmundi Óskari og Tómasi Jónssyni 

á Hammondhátíð á Djúpavogi.

Hátíðir
Hvað?  Vorið kemur úr vetri
Hvenær?  13.00
Hvar?  Sólheimasafn
Vorinu fagnað með ljóðasýningu 
barna í Sólheimasafni. Gestum gefst 
tækifæri á að lesa vorljóð eftir börn 
úr Langholts-, Laugarnes- og Voga-
skóla. Boðið verður upp á léttar 
veitingar og tónlistaratriði. Við-
burðurinn er á dagskrá Barnamenn-
ingarhátíðar.

Hvað?  Litháísk fræðslusýning
Hvenær?  15.00
Hvar?  Menningarhús Kringlunni
Brauð og brauðgerð verður í 
brennidepli í Borgarbókasafninu 
í dag. Börn úr litháíska móður-
málsskólanum Þrír litir munu 
segja frá hvernig brauð verður til 
með söng, dansi og frásögn. Við-
burðurinn er hluti af Barnamenn-
ingarhátíð.

Hvað?  Hagþenkir | Kynning á til
nefndum ritum
Hvenær?  13.30
Hvar?  Menningarhús Grófinni
Samstarfsverkefni Hagþenkis, félags 
höfunda fræðirita og kennslu-
gagna, Reykjavík Bókmenntaborg 
UNESCO og Borgarbókasafnsins. 
Dagskráin stendur til klukkan 
15.20.

Hvað? Dúó Stemma | Tónleikhús fyrir 
börn
Hvenær? 14.00
Hvar? Menningarhús Spönginni
Dúó Stemma býður börnum í tón-
leikhús með skemmtilegum hljóð-
um, íslenskum þulum og lögum. 
Víóluleikarinn Herdís Anna Jóns-
dóttir og Steef van Ooster hout 
slagverksleikari spila, syngja og 
leika á ýmis hljóðfæri, hefðbundin 
og heimatilbúin. Viðburðurinn 
er á dagskrá Barnamenningar-
hátíðar.

Hvað?  Bókakynning – Móðurmál
Hvenær?  14.30
Hvar?  Menningarhús Gerðubergi
Bókakynning með samtökunum 
Móðurmál og höfundum bókar-
innar Von be don. Bókin er fyrir 
börn og fjallar um orð og tungu-
mál. Henni er ætlað að vekja börn 
til vitundar um tilvist tungumála 
og kraftinn sem felst í orðum. Höf-
undar bókarinnar þau Bergljót 
Baldursdóttir og Brynhildur Jenný 
Bjarnadóttir og börn frá samtök-
unum Móðurmáli lesa úr bókinni. 
Viðburðurinn er á dagskrá Barna-
menningarhátíðar.

Opnanir
Hvað? Kári Svensson
Hvenær? 15.00
Hvar? Gallerí Fold, Rauðarárstíg
Færeyski málarinn Kári Svensson 
opnar einkasýningu í Gallerí Fold í 
dag. Verk hans eru abstrakt express-
jónísk og spegla upplifun hans á 
færeysku landslagi og náttúru.

Hvað? Loft – jörð
Hvenær? 15.00
Hvar? Gallerí Fold, Rauðarárstíg
Soffía Sæmundsdóttir opnar einka-
sýningu sína Loft – jörð í Gallerí 
Fold í dag. Sýnd verða 20 ný olímál-
verk sem öll eru máluð á tré.

KJÖTBORÐ

Í Fjarðarkaupum færðu allt á einum stað. Kjötborð okkar er rómað fyrir góða 
vöru og framúrskarandi þjónustu. Við bjóðum upp á fyrsta flokks ferskt kjöt, 
sérvalið af fagmönnum.

Hjá okkur starfar lærður kjötiðnaðarmaður sem leiðbeinir þér við val á kjöti 
og sker eftir þínum óskum. Einnig bjóðum við alltaf upp á sérútbúna rétti 
sem þú getur eldað heima.

Við tryggjum þér ferskleika, gæði og úrval.

Verið velkomin í Fjarðarkaup

Ferskt kjöt • Þú ræður magni og skurði • Sérútbúnir réttir

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is
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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
08.30 Með afa
08.40 Latibær
08.50 Stóri og litli
09.00 Gulla og grænjaxlarnir
09.10 Víkingurinn Viggó
09.20 Tommi og Jenni
09.45 Teen Titans Go!
10.10 Beware the Batman
Spennandi þættir um Batman.
10.35 Ellen
11.15 Ellen
12.00 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Britain's Got Talent
14.30 Atvinnumennirnir okkar
15.00 Mr Selfridge
15.50 Á uppleið
16.30 Óbyggðirnar kalla
16.55 Mike & Molly
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
20.05 Mr. Holmes
21.55 Focus
23.45 Silence of the Lambs  Rað-
morðingi gengur laus. Alríkislög-
reglukonunni Clarice Starling er 
falin rannsókn málsins og hún 
óskar aðstoðar mannætunnar 
dr. Hannibals Lecter sem gæti 
hugsanlega stöðvað morðingjann. 
01.40 A Walk Among the Tomb
stones
03.30 Red 2
05.25 Fréttir

17.45 Masterchef USA
18.30 Baby Daddy
18.50 Last Man Standing
19.15 Top 20 Funniest
20.00 Britain's Got Talent
21.05 Supernatural
21.50 Sons of Anarchy
22.45 Bob's Burgers
23.10 American Dad
23.30 The Cleveland Show
23.55 South Park
00.15 Britain's Got Talent
01.20 Supernatural
02.05 Sons of Anarchy
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 The Other Woman
09.50 Gambit
11.20 Night at the Museum. Battle 
of the Smithsonian
13.05 Annie
15.00 The Other Woman
16.50 Gambit
18.20 Night at the Museum. Battle 
of the Smithsonian
20.05 Annie  Skemmtileg fjöl-
skyldumynd frá 2014, byggð á 
sögunni af hinni munaðarlausu 
Annie sem flestir muna eftir. 
Nútíma Annie býr á fósturheimili 
og lætur sig dreyma um að góðir 
foreldrar komi og ættleiði hana. 
Dag einn hleypur hún óvart í fang 
frambjóðanda sem á atkvæða-
veiðum fyrir komandi kosningar. 
Aðstoðarfólk hans fær þá hug-
mynd að leyfa Annie að eyða degi 
með frambjóðandanum og telja 
það snjalla leið til að auka álit al-
menning. 
22.00 Fast & Furious
23.50 Mortdecai
01.35 Piranha 3DD
03.00 Fast & Furious
06.10 Diminished Capacity

07.00 KrakkaRÚV
08.00 Póló
08.07 Kata og Mummi
08.18 Kúlugúbbarnir
08.39 Músahús Mikka
09.03 Litli prinsinn
09.27 Skógargengið
09.38 UssUss!
09.49 Hrói Höttur
10.00 Undraveröld Gúnda
10.10 Jessie
10.30 Bækur og staðir
10.35 Vikan með Gísla Marteini
11.20 Útsvar
12.25 Menningin
12.50 Í saumama á Shakespeare
14.25 Í saumama á Shakespeare
15.20 Leiðin til Frakklands
15.50 Haukar  ÍBV
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
21.15 Tooth Fairy
22.55 Kórónan Hola  Hinrik V
01.10 In Bruges
02.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.05 Dr. Phil
10.47 Dr. Phil
11.31 The Tonight Show
12.16 The Tonight Show
12.58 The Tonight Show
13.43 The Voice
15.17 Survivor
16.00 My Kitchen Rules
16.45 Top Gear
17.49 Blackish
18.11 Saga Evrópumótsins
19.07 Difficult People
19.31 Life Unexpected
20.17 The Voice
21.09 17 Again
22.52 The Lincoln Lawyer
00.50 Goya's Ghosts
02.40 Law & Order. UK
03.27 CSI
04.08 The Late Late Show
04.48 The Late Late Show
05.29 Pepsi MAX tónlist

18.10 Raising Hope
18.35 2 Broke Girls
19.00 Friends
19.25 Cougar Town
19.50 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík
20.15 Stelpurnar
20.40 The Mentalist
21.25 Longmire
22.10 Boardwalk Empire
23.10 Friends
23.35 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík
23.55 Stelpurnar
00.20 The Mentalist
01.00 Longmire
01.45 Boardwalk Empire
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Valero Texas Open
11.00 ANA Inspiration
14.00 Valero Texas Open
17.00 Valero Texas Open
22.00 Inside The PGA Tour 
22.25 Golfing World 
23.15 PGA Tour  Highlights

11.00 KR  Víkingur R.
12.45 Tölt 1 og flugskeið
13.50 Bournemouth  Chelsea  BEINT
16.15 Haukar  KR
17.55 Körfuboltakvöld
18.25 Barcelona  Sporting  BEINT
20.30 Aston Villa  Southampton
22.10 Hertha Berlin  Bayern 
Munchen
23.50 NBA  Dr. J  The Doctor
01.00 Box. Golovkin vs. Wade  BEINT

07.25 La Liga Report
07.55 Bundesliga Weekly
08.25 FA Cup  Preview Show
08.55 Haukar  KR
10.35 Körfuboltakvöld
11.05 Premier League Preview
11.35 Man. City  Stoke  BEINT
13.50 Liverpool  Newcastle  BEINT
16.10 Everton  Man. Utd.  BEINT
18.40 Inter  Udinese  BEINT
20.55 Shaqtin' a Fool.
21.20 UFC Unleashed 
22.05 UFC Fight Flashback
22.30 Formúla E  Beijing
23.55 UFC Now 
00.45 UFC Fight Flashback
01.10 UFC Countdown Show 2
02.00 UFC 197

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Rasmus Klumpur og fé
lagar
07.55 UKI
08.00 Ljóti andarunginn og ég
08.25 Latibær
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Ævintýri Tinna
09.25 Lína langsokkur
09.47 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 Rasmus Klumpur og fé
lagar
11.55 UKI
12.00 Ljóti andarunginn og ég
12.22 Latibær
12.45 Hvellur keppnisbíll
13.00 Ævintýri Tinna
13.23 Lína langsokkur
13.46 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 Rasmus Klumpur og fé
lagar
15.55 UKI
16.00 Ljóti andarunginn og ég
16.22 Latibær
16.45 Hvellur keppnisbíll
17.00 Ævintýri Tinna
17.23 Lína langsokkur
17.46 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 How To Train Your Dragon 
Sequel

Waldorfskolinn solstafir
Soltuni 6, reykjavik

Sjálfstædur grunnskoli.
framsækid skolastarf a traustum grunni.

Hefur þú áhuga á grunnskóla sem leggur áherslu 
á skapandi kennsluhætti, gagnrýna hugsun, 

umhyggju, samvinnu og vellíðan nemenda sinna?umhyggju, samvinnu og vellíðan nemenda sinna?

Innritun fyrir skolaarid 
2016-2017 stendur yfir.

Kynnid ykkur skolann a www.waldorf.is

Waldorfskolinn solstafir
Soltuni 6, reykjavik

Sjálfstædur grunnskoli.
framsækid skolastarf a traustum grunni.

Hefur þú áhuga á grunnskóla sem leggur áherslu 
á skapandi kennsluhætti, gagnrýna hugsun, 

umhyggju, samvinnu og vellíðan nemenda sinna?umhyggju, samvinnu og vellíðan nemenda sinna?

Innritun fyrir skolaarid 
2016-2017 stendur yfir.

Kynnid ykkur skolann a www.waldorf.is

Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

Dýraríkið

Stærsta, skemmtilegasta og elsta 
gæludýraverslun landsins.

Glæsileg verslun með gæludýr og gæludýravörur. 
Mörg góð umboð og möguleikar á að gera betur.

Spennandi verkefni fyrir dýraáhugafólk.

Áhugasamir hafi samband við Guðna Halldórsson; 
gudni@kontakt.is. Sími 4141200

H
au
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r 
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er til sölu

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. 
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Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá
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07.00 Strumparnir 
07.25 UKI 
07.30 Waybuloo 
07.50 Ævintýraferðin 
08.00 Stóri og litli 
08.10 Víkingurinn Viggó 
08.25 Með afa 
08.30 Kormákur 
08.45 Gulla og grænjaxlarnir 
08.55 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
09.10 Hvellur keppnisbíll 
09.20 Tommi og Jenni 
09.45 Ben 10 
10.10 Ninja-skjaldbökurnar 
10.35 Ellen 
12.00 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.25 Lögreglan 
13.55 Becoming Mike Nichols 
15.05 Modern Family 
15.35 The Big Bang Theory 
16.00 Grand Designs - Living 
16.50 60 mínútur 
17.35 Eyjan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Þær tvær
19.35 Britain's Got Talent  
20.35 Mr Selfridge
21.30 Rapp í Reykjavík   Glænýir 
þættir þar sem fjallað verður um 
ferskustu straumana í tónlistar-
menningu Íslendinga. Dóri DNA 
ræðir við Reykjavíkurdætur, Blaz 
Roca, Úlf Úlf, Shades of Reykja-
vík, Tiny, Gísla Pálma, Cell7, Bent, 
Emmsjé Gauta, Kött Grá Pjé, Herrra 
Hnetusmjör auk ótal annarra og 
reynir að kryfja þessa endurlífgun 
rappsenunnar á Íslandi.
22.05 Banshee 
23.00 Shameless 
23.55 60 mínútur 
00.40 The Big Bang Theory 
01.00 Game Of Thrones 
01.50 Vice 4 
02.15 Outlander 
03.15 Drew Peterson. Untouchable 
04.40 Gotham 
05.25 Þær tvær 
05.45 Britain's Got Talent

16.20 Community 
16.45 League 
17.05 First Dates 
17.55 Hell's Kitchen USA 
18.40 The Flowerpot Gang 
19.40 The Amazing Race 
20.30 Bob's Burgers 
20.55 American Dad 
21.20 South Park 
21.45 The Cleveland Show 
22.10 The Originals 
22.55 Bob's Burgers 
23.20 American Dad 
23.40 South Park 
00.05 The Cleveland Show 
00.25 The Originals 
01.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.40 A Walk In the Clouds 
09.20 I Melt With You 
11.20 Boyhood 
14.05 Diminished Capacity 
15.35 A Walk In the Clouds 
17.15 I Melt With You
19.15 Boyhood  Stórmynd sem 
tilnefnd var til Óskarsverðlauna 
sem besta myndin 2014. Boyhood 
er þroskasaga Masons og fylgjum 
við honum í 12 ár af lífi hans, frá 
unga aldri þangað til hann byrjar í 
menntaskóla. Mason flytur ungur 
ásamt mömmu sinni og systur til 
að hefja nýtt líf eftir skilnað for-
eldra hans. Hann upplifir miklar 
breytingar á lífi sínu sem móta 
hann fyrir lífstíð. Með aðalhlut-
verk fara Ellar Coltrane, Patricia 
Arquette og Ethan Hawke.
22.00 Veronica Mars 
23.50 Last Days On Mars 
01.30 360 
03.20 Veronica Mars

07.00 KrakkaRÚV 
10.06 Chaplin 
10.10 Landakort 
10.15 Alla leið 
11.20 Hraðfréttir 
11.35 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
11.50 Maðurinn og umhverfið 
12.20 Lífæðar hjartans 
12.50 Leyndarlíf ungbarna 
13.40 Stansað, dansað og öskrað 
15.00 Treystið lækninum 
15.50 Fram - Grótta 
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 Stríðsyfirlýsing 
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
10.35 Dr. Phil 
11.15 Dr. Phil 
11.55 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 Parenthood 
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 
05.10 Pepsi MAX tónlist

18.10 Raising Hope 
18.35 2 Broke Girls 
19.00 Friends 
19.25 Cougar Town 
19.50 Viltu vinna milljón? 
20.35 Um land allt 
21.10 Um land allt 
21.40 Fókus 
22.05 Twenty Four 
22.50 The 100 
23.35 Friends 
23.55 Viltu vinna milljón? 
00.40 Um land allt 
01.10 Um land allt 
01.40 Fókus 
02.00 Twenty Four 
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Valero Texas Open 
13.00 RBC Heritage 
16.05 PGA Tour 
17.00 Valero Texas Open 
22.00 Champions Tour Highlights 
22.55 Golfing World

09.10 Premier League 
10.50 Ítalski boltinn  
12.30 Formúla E - Beijing 
13.50 Körfuboltakvöld 
14.20 FA Cup - Preview Show  
14.50 FA Cup 
16.55 NBA 
18.40 Ítalski boltinn 
20.45 Ítalski boltinn 
22.25 Premier League 
00.05 UFC Live Events

08.15 Spænski boltinn 
09.55 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta 
11.15 Premier League 
12.55 Premier League 
15.05 Premier League 
17.25 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta 
19.00 Dominos deild kvenna 
21.05 NBA 
22.20 FA Cup 
00.00 Þýski boltinn 
01.40 Þýski boltinn

07.00 Ævintýri Tinna 
07.25 Kalli á þakinu 
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 L 
10.00 Ljóti andarunginn og ég 
10.25 Latibær 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Kalli á þakinu 
11.45 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 Kalli á þakinu 
15.45 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 
18.00 Ljóti andarunginn og ég 
18.22 Latibær 
18.45 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Hrúturinn Hreinn

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 21:30
RAPP Í REYKJAVÍK
Glænýir þættir þar sem fjallað verður um ferskustu 
straumana í tónlistarmenningu Íslendinga. Dóri DNA ræðir við 
fjölda tónlistarmanna og reynir að kryfja þessa endurlífgun 
rappsenunnar á Íslandi.
 

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 | 01:00
GAME OF THRONES
Sjötta þáttaröðin um hið magnaða valdatafl og blóðuga 
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja 
þær ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti, The Iron 
Throne.
 

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:35
MR. SELFRIDGE
Fjórða þáttaröðin um 
auðmanninn Harry Selfridge, 
stofnanda stórverslunarinnar 
Selfridges en hann byggði 
veldi sitt á róstursömum 
tímum í Bretlandi.

 | 19:35
BRITAIN’S GOT TALENT
Frábær skemmtiþáttur fyrir 
alla fjölskylduna. Dómarar í 
keppninni eru þau Simon 
Cowell, David Walliams, 
Amanda Holden og Alesha 
Dixon.

 | 22:05
BANSHEE
Eftir að hafa frelsað félaga 
sinn úr nærri tveggja ára 
prísund er Lucas Hood 
handtekinn fyrir morðið sem 
hann er að rannsaka.

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

FYRRI ÞÁTTARAÐIR

Á STÖÐ 2 MARAÞON

FRUMSÝNING!



Trampolin með neti  

3,05m

3,96m

27.195kr.

88040025 - Almennt verð: 33.995kr.

36.795kr.  

88040026 - Almennt verð: 45.995kr.

43.995kr.

88040027 - Almennt verð: 54.995kr.

Trampolin niður-
grafið, 3,96m í 
þvermál, net fylgir3.995kr.

54903085   

Garðsett 4 stk

byko.is reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

Lágt verð 
alla daga

síðan 1962

Þú færð efni  
í palla og  
skjólveggi  
í BYKO
gagNvarin fura - lerki -  
plastpallaefni

1.665kr.

86333010   

Viðarskoli 1l.

3.995kr.

89819950 

BIO-CLEAN 5l.

gARÐA-

4.995kr.  

HÖNNUN

PANTAÐU RÁÐgJÖF VIÐ

HÁLFTÍMA 
RÁÐGJÖF KOSTAR

Í sumar mun Björn Jóhannsson, 
landslagsarkitekt, veita  
viðskiptavinum ráðgjöf vegna 
framkvæmda í garðinum.

Sú upphæð nýtist sem inneign  
þegar keypt er efni í garðinn í BYKO.

Skráning á netfangið  
gudrunhalla@byko.is  
eða í síma 5154144.

3d myndir  
af garðinum

9.995kr.
54909830   

EasyCut 420/45 rafmagnshekk- 
klippur, 420 W, lengd blaðs 45 cm,  
bil milli tanna 18 mm 

6.995kr.
74830004
Almennt verð: 9.995 kr

BG-EH 5747 rafmagns- 
hekkklippur, 570 W, lengd blaðs 
53 cm, bil milli tanna 18 mm

14.995kr.
74897861  

ISIO hekksnyrtir 3,6 V Li, hleðslutími 
3.5 klst. vinnutími 50 mín, 
klippibreidd grasklippu 80 mm,
kippibreidd hekkklippu 120 mm,
klippir allt að 8 mm sverar greinar

1.245kr.
55530043    
Almennt verð: 1.665 kr.    

Klippur RC102             

1.995kr.

55530028   

Hekkklippur, 56 cm

1.275kr.
55610633 
Almennt verð: 1.695 kr. 

LYSBRO laufhrífa, svört

995kr.

68583100 

Strákústur með skafti,  
40 cm breiður 

965kr.

53521026   

Sorppokar 25stk. 
750x1200mm.

20.995kr.
74830044 
Almennt verð: 25.995 kr.  

GH-KS 2440 greinakurlari  
2400 W, hámarks sverleiki greina 
40 mm, hljóðstyrkur 112 dB

33.595kr.
49620078-9
Almennt verð: 41.995 kr. 

SHOGUN reiðhjól 26” 21 gíra 
Shimano

Helgartilboð

Helgartilboð

39.995kr.
49620232
Almennt verð: 49.995 kr 

Reiðhjól 26”   
með körfu, 6 gíra

19.995kr.

49620059/61 

TWINKLE/ STREET RACER  
reiðhjól 12" 25.995kr.

49620064/65 

FULL TILT/LUCKY STAR  
reiðhjól 20” 

Götureiðhjól 26”,6 gíra 
með brettum, bögglabera 
og körfu

29.695kr.

49620201 

109.995kr.

506600032     

TRIUMPH 410 3B 
gasgrill, 14,4 kW - 49.000 BTU, 
4 brennarar (3 aðalbrennarar),
heildargrillflötur er 2643 cm²,
hamborgarafjöldi (10cm): 25 stk,
JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™  
grillgrindur úr pottjárni, ACCU  
PROBE™ hitamælir, áfastur  
flöskuopnari

169.995kr.

506600040     
Almennt verð: 189.995 kr.

LE 485 gasgrill, 22,2 kW, innrauður 
SIZZLE ZONE™ hliðarbrennari, 
JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™ 
grillgrindur úr pottjárni

TRAVELQ ferðagasgrill, 3,5 kW, 2 brennarar, 
JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™ grillgrindur 
úr pottjárni. ACCU PROBE™ hitamælir, 
samanbrjótanlegir fætur.

44.995kr.

 506600010
Almennt verð: 53.995 kr.     

TRIUMPH 495 gasgrill, 18,4 kW, 5 
brennarar, JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, 
ACCU PROBE™ hitamælir, áfastur 
flöskuopnari.

139.995kr.

506600034     

24.995kr.

50685010   
Almennt verð: 29.995 kr.

MAJOR kolagrill með 
QuickStart® kveikikerfi, 
krómuð grillgrind Ø 47.5 cm.

19.995kr.

50689850   
Almennt verð: 24.995 kr.

Reykofn „SMOKER“ Þvermál  
43,7 cm, hæð 82 cm, stærð 115 l.  
hitamælir í loki, hentar til að grilla 
fyrir allt að 6 manns     

29.995kr.

50686010/80   
Almennt verð: 36.995 kr.

EDSON grilltunna, fyrir kol, 
þvermál 47,5 cm, hæð 99 cm, 
krómuð grillgrind, 2 hæða-
stillingar, Emileraður grillbotn 
undir kolin, öskuhólf úr ryðfríu 
stáli, svört eða rauð

69.895kr.

50657510     

MONARCH 320 8,8 kW, 
mjög sterkar grillgrindur 
úr pottjárni, þrír ryðfríir 
brennarar, stillanlegir 
gaskranar, elektrónískt 
kveikikerfi, hitamælir í loki.

49.995kr.

50650005         

WEBER Q2200 gasgrill,  
3,51 kW, svart lok, án fóta

57.995kr.

50650003         

WEBER Q2200 gasgrill á 
fótum, 3,51 kW

84.995kr.

50650021         

WEBER Q3200 gasgrill  
á fótum, 6,35 kW/h

99.995kr.

50650002         

SPIRIT E310 gasgrill, 9,4 kW, 
3 ryðfríir brennarar, rafstýrður 
kveikjari, pottjárns grillgrindur

2.295kr.

50680310   
Almennt verð: 2.995 kr.

Grillsett, 3 stk     

5.495kr.

50650044            

Kjúklingastandur 5.795kr.

50650057          

Pizzasteinn með plötu, 36,5cm

2.295kr.

506670024     
Almennt verð: 2.995 kr.

TRAVELQ grillsett, 3 stk.       

Helgartilboð

Helgartilboð
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Grillspaði, 18” langur, ryðfrír        

1.595kr.

506655014     
Almennt verð: 1.995 kr.

1.595kr.
506655015  
Almennt verð: 1.995 kr.  

PRO grilltöng, 16” löng, ryðfrí      
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Grillspaði, 18” langur, ryðfrír        

1.595kr.

506655014     
Almennt verð: 1.995 kr.

1.595kr.
506655015  
Almennt verð: 1.995 kr.  

PRO grilltöng, 16” löng, ryðfrí      



Dúfurnar  
gráta goðsögnina
Tónlistarmaðurinn Prince lést á fimmtudaginn aðeins 57 ára 
að aldri. Fréttablaðið heiðrar minningu þessa mikla og sérvitra 
meistara með því að rifja upp nokkur augnablik frá löngum og 
viðburðaríkum ferli þessa áhrifamikla tónlistarmanns.

Líkt og svo margir aðrir snillingar var Prince af mörgum sagður töluvert mikill sérvitringur. 
Af honum fóru alls kyns sögur. Margar þeirra eru dagsannar þó að þær séu mögulega færðar 
í stílinn, en þannig er það nú líklega oft með góðar sögur.

Nokkrar sögur af goðsögninni

Körfuboltaaðdáandi
Prince var mikill körfuboltaaðdá-
andi, svo mikill að hann horfði á 
úrslitaleik í NBA-deildinni á sama 
tíma og hann spilaði á tónleikum í 
Montreal. 

Sjónvarpi var stillt upp við hliðina 
á sviðinu og hann fylgdist með 
leiknum á meðan hann spilaði gítar-
sóló. Stúlka var fengin til að halda á 
spjaldi með stöðunni með reglulegu 
millibili svo hann gæti fylgst betur 
með. Tónleikaupplifun gesta hefur 
vafalítið verið áhugaverð.

Gekk í hús
Prince var í söfnuði Votta Jehóva. 
Meðlimir safnaðarins þurfa að 
ganga í hús og boða trú sína og 
Þrátt fyrir að vera stórstjarna var 
Prince þar engin undantekning 
þegar kom að því. 

Sjálfur sagði hann í viðtali við 
The New Yorker að fólk væri oft 
mjög undrandi þegar það opnaði 
dyrnar og sæi Prince mættan fyrir 
utan hjá sér enda getur maður rétt 
ímyndað sér hvernig manni yrði 
við.

Frægur skets
Grínistinn Dave Chapp-
elle bjó til frægan skets 
þar sem Charlie Murphy, 
bróðir Eddie Murphy, 
spilaði körfubolta við 
Prince og vini hans. Sagan 
í sketsinum er víst dag-
sönn og ekki nóg með það 
heldur notaði Prince mynd af 
Dave Chappelle í Prince-gervinu 
sínu framan á smáskífunni Break-
fast Can Wait. Áhugasamir geta 
horft á sketsinn á Youtube.

1979
Platan Prince kemur út 
og verður platínuplata.
Á henni eru lögin: 
l	I Wanna Be Your Lover 
l	Why You Wanna Treat 

Me So Bad?

1984
Prince leikur 
aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni Purple 
Rain og sér um tónsporið 
ásamt hljómsveitinni 
The Revolution. 
Purple Rain er 
löngu orðin sígild 
„költ“-mynd.

há
pu

nk
Ta

r 1993
Prince breytir sviðsnafninu 
sínu í lógó sem er blanda af 
táknunum fyrir kynin og var 
kallað „The Love Symbol“. 
Talað var um Prince sem „The 
Artist Formerly Known as 
Prince“.

1998
Platan Crystal Ball kemur út 
og er einungis hægt að kaupa 
hana á internetinu (og reyndar 
líka í gegnum síma í númerinu 
1-800 New Funk) í gegnum 
netþjónustu Prince, NPG Music 
Club. 
Árið 2006 fær hann svo 
Webby-verðlaunin fyrir að vera 
fyrsti tónlistarmaðurinn til að 
gefa út plötu á internetinu.

2006
Risaár fyrir Prince. Platan 
3121 kemur út og lagið Te Amo 
Corazón stekkur beint í fyrsta 
sæti Billboard-listans. 
Prince fær BET-verðlaun 
og kemur auk þess 
fram á fjölmörgum 
hátíðarathöfnum. 
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RÚLLUKRAGAKJÓLL ÁÐUR 7990 
NÚ 5290

CITIES BOLUR ÁÐUR 2490

NÚ 1490 

ARGO KJÓLL ÁÐUR 4990

NÚ 3490 

ALFRED LONG PEYSA ÁÐUR 4590

NÚ 2690 

ANNE LACE TOPPUR ÁÐUR 3690 

NÚ 2990 

TREASURE JAKKI ÁÐUR 8990

NÚ 6990 

AFMÆLISVEISLA Í VERO MODA
23. APRÍL TIL 3. MAÍ

FULL BÚÐ AF FLOTTUM TILBOÐSVÖRUM

FLEIRI FRÁBÆR
TILBOÐ 

Í VERSLUN

ÓVÆNTUR GLAÐNINGUR
FYRIR VIÐSKIPTAVINI 

GLÆSILEGT HAPPDRÆTTI 



Margrét D. Sigfúsdóttir, skóla-
stjóri Hússtjórnarskólans, er með 
ráð undir rifi hverju þegar kemur 
að vorhreingerningunni. Hún tók 
saman nokkur skotheld ráð fyrir 
lesendur sem stefna á að skella sér 
í vorhreingerningu um helgina.

l Ákveðið hvað þið ætlið að gera.
l	 Þvoið gler í gluggum ekki í sól-
skini, það verður allt í rákum. 
Notið edikvatn til að þrífa þá að 
innan.
l Burstið púða og sessur 
úti. Þvoið áklæði af til 
dæmis sófa ef það er 
hægt. Passið ykkur 
á þurrkaranum, 
efnið getur hlaup-
ið.
l S e t j i ð  p ú ð a -
ver stutta stund í 
þurrkara til að fá 
hita í efnið og hristið 
síðan vel og hengið upp 
til þerris – það minnkar krumpur.
l Takið vetrarföt og pakkið þeim 

101
Margrét D. SifúS-

Dóttir luMar á 
ýMSuM ráðuM  
þegar keMur að því 
að gera allt Spikk 
og Span.

l  Gamlar kvittanir sem þjóna 
engum tilgangi.

l Götótta sokka.

l  Gamlar hárspennur sem eru 
bilaðar.

l Föt sem passa ekki.

l Gamlar og útrunnar snyrtivörur.

l Götóttar sokkabuxur.

l Penna sem skrifa ekki.

l Gamla uppþornaða tússliti.

l	Gamlar ónýtar rafhlöður.

l  Gamla, götótta og/eða staka 
sokka.

l Gömul nafnspjöld.

þú ættir kannSki að loSa þig við:

vorhreingerningin
Tiltektarhamur fylgir oft hækkandi 
sól og margir taka heimili sín í gegn 
á vorin. Ýmis ráð eru til þess að gera 
vorhreingerninguna sem bærilegasta.

www.n1.is facebook.com/enneinn

Hjólbarðaþjónusta N1

Bíldshöfða   440-1318
Fellsmúla    440-1322 
Réttarhálsi   440-1326
Ægisíðu     440-1320

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372
Dalbraut Akranesi 440-1394

  
Opið 
mán –fös    kl. 08-18  
laugardaga  kl. 09-13 
www.n1.is 

Cooper Zeon 4XS Sport
Henta undir fjórhjóladrifna jeppann þinn. 

Mjúk og hljóðlát í akstri. 

Veita góða aksturseiginleika og gott grip  
á þurrum og blautum vegi.

Cooper Zeon CS8 
Afburða veggrip og stutt  
hemlunarvegarlengd.

Einstaklega orkusparandi.

Hljóðlát með góða vatnslosun.

Hluti af vorinu

Rúllaðu inn í sumarið
á nýjum dekkjum
Pantaðu tíma fyrir dekkjaskiptin á www.n1.is

Cooper AT3 
Frábær alhliða heilsársdekk sem  
virka vel á vegum og vegleysum.

Hljóðlát og mjúk í akstri.

Að hlusta á gott hlaðvarp á meðan 
maður skúrar, skrúbbar og bónar 
getur svo sannarlega gert aðstæður 
töluvert bærilegri. Hér eru nokkur 
góð sem vert er að mæla með:
This American Life
The Moth
Here’s the Thing with Alec Baldwin

Planet Money 
Fresh Air
Savage Lovecast
Great Lives
Desert Island Discs
Strangers
Death, Sex & Money
Serial

í plastpoka og lofttæmið – athugið 
að þrífa þau fyrst. Þetta á einnig við 
um kuldaskó.
l Oft er mikið sót eftir kerti. Notið 
þá sterkt og vel heitt grænsápuvatn 
(blautsápu) og strjúkið svo yfir með 
hreinu vatni. Óhætt er að nota 
óblandaða sápu í klútinn ef þess 
þarf með.
l  Viðrið út úr skápum og gefið föt 
sem ekki eru notuð og verða ekki 
notuð áfram. Skápalykt er ekki góð 
lykt!

Hlustaðu á hlaðvarp við þrifin 
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Lífið í  
vikunni
17.04.16- 
23.04.16

Kim og Kanye á ÍsLandi
Kim Kardashian og Kanye West 
komu til landsins ásamt Kourtney 
Kardashian og vini þeirra Jonathan 

Cheban. Tilgangur 
heimsóknarinnar var 
víst sá að taka átti 
upp efni fyrir tón-
listarmyndband við 
lag á nýjustu plötu 
West, The Life of 

Pablo.

Brian WiLson Kemur 
tiL Landsins Í 
haust
Einn áhrifa-
mesti tón-
listarmaður 
allra tíma, 
Brian Wilson, 
kemur til 
landsins 6. 
september og 
spilar lögin af meistaraverkinu Pet 
Sounds í heild sinni í Eldborgar-
sal Hörpu í tilefni 50 ára afmælis 
plötunnar.

FyLgdist með Fæðing-
unni Í gegnum sKype
Jóhannes Haukur Jóhannesson 
leikari eignaðist stúlku 17. apríl 
með eiginkonu sinni Rósu Björk 
Sveinsdóttur. Jóhannes Haukur 
fylgdist með 
fæðingunni í 
gegnum Skype þar 
sem hann er nú 
staddur í Kanada 
við tökur á 
myndinni The 
Solutrean.

gjöF Frá dorrit
Fílabindi sem 
Ólafur Ragnar 
Grímsson, 
forseti Ís-
lands, bar 
þegar hann 
tilkynnti 
aftur um 
framboð sitt, 
vakti heldur betur 
athygli.

Ég hef fengið ótrúlega góð við-
brögð, en ég er búin að leggja 
mikið upp úr að boðskapur 

lagsins komist til skila og mér finnst 
hann vera að gera það,“ segir Greta 
Salome sem tekur þátt fyrir Íslands 
hönd í Eurovision-söngvakeppn-
inni sem fram fer í Ericsson Globe 
í Stokkhólmi í næsta mánuði. Hún 
hefur verið á ferð og flugi undan-
farið þar sem hún hefur verið að 
kynna lagið Hear the Calling fyrir 
blaðamönnum og öðrum kepp-
endum.

„Við vorum í London um síðustu 
helgi og Amsterdam helgina þar á 
undan. Það hefur verið ofboðslega 
gaman og góður undirbúningur, 
auk þess sem það er gaman að hitta 
hina keppendurna. Þetta snýst að 
langmestu leyti um blaðamanna-
hittinga og tónleika,“ útskýrir hún 
og segist hafa orðið fyrir magnaðri 
upplifun í Amsterdam sem líklega 
muni renna henni seint úr minni. 

„Þetta var mjög merkilegt, þar 
kom til mín stelpa í kringum tví-
tugt sem hafði lent í miklu einelti og 
sagði við mig að lagið hefði hjálpað 
sér svo mikið, að það hefði opnað 
augu hennar fyrir því að hún væri 
ekki ein að upplifa þessa hluti. Hún 
bara grét hjá mér og þarna hugsaði 
ég með mér: „Takmarki mínu er náð, 
keppnin skiptir engu máli,“ og svo 
grét ég með henni,“ útskýrir Greta 
einlæg og segist vissulega vona að 
hún geti mögulega náð til fleira fólks 
í þessari mynd. „Ég horfi öðruvísi á 
þessa keppni núna heldur en ég gerði 
þegar ég fór fyrir fjórum árum. Ég hef 
áttað mig á eðli keppninnar. Þessi 
keppni er svo ófyrirsjáanleg og þetta 
er svo mikil pólitík. Fyrir mér snýst 
þetta um að nýta þann vettvang sem 
keppnin er og koma þessum boð-
skap sem fyllir lagið áfram.“

Aðspurð hver sá boðskapur raun-
verulega sé, segir hún hann beinast 
að þessum neikvæðu röddum sem 
dynja sífellt á okkur. „Við heyrum 
þessar raddir svo vel. Þar spila 
netið og kommentakefin mikið inn 
í. Við eigum að reyna að hlusta ekki 
á þetta, það skilar aldrei góðu. Við 
þurfum að vera jákvæðar raddir 
fyrir hvert annað. Þetta er eitthvað 
sem allir tengja við,“ segir hún og 
bætir við að undanfarið hafi hún 

farið milli grunnskóla á Íslandi og 
rædd um þann boðskap við börnin. 
„Krakkarnir skilja þetta vel og átta 
sig á hvað ofbeldi á netinu getur 
gert. Þetta á líka vel við stemning-
una í samfélaginu akkúrat núna, ég 
velti stundum fyrir mér hvað lífið 
væri einfaldara án kommentakerf-
anna,“ segir hún og hlær.

Aðeins eru rúmar tvær vikur þar 
til Greta stígur á sviðið í Stokkhólmi, 
en Ísland er í fyrri undanúrslitunum 
sem fara fram þann 10. maí næst-
komandi. „Það örlar jú alltaf á ein-
hverju stressi, en viðhorf mitt er 
svo allt öðruvísi núna en síðast. Ég 
er mikið rólegri. Það eina sem ég get 
gert er að miðla jákvæðum boðskap 
og reyna að standa mig sem best. 
Mér þykir óskaplega vænt um þetta 
litla þriggja mínútna listaverk mitt. 
Fyrir mér er Eurovision hvorki upp-
haf neins né endir, en mig langar 
bara að snerta við fólki,“ segir hún 
að lokum. gudrun@frettabladid.is

takmarkinu er  
    nú þegar náð
Greta Salome keppir fyrir Íslands hönd í undankeppni Euro vision 
þann 10. maí næstkomandi. Hún segist horfa öðrum augum á 
keppnina nú en þegar hún keppti síðast. Hún setur markið ekki á 
ákveðið sæti heldur snýst þetta allt um boðskap lagsins.

Greta Salome stressar sig ekki um of og kýs frekar að hafa auðmýkt að vopni. 

Ísland keppir í fyrri undanúrslitum 
sem fara fram 10. maí. Seinni 
undan úrslit eru svo þann 12. maí.

Greta segir riðilinn geta reynst 
Íslendingum erfiður en við séum 
sextándu í röðinni sem sé jú 
ákveðin happatala.

Finnland
Grikkland
Moldavía
Ungverjaland
Króatía
Holland
Armenía
San Marino
Rússland

Tékkland
Kýpur
Austurríki
Eistland
Aserbaídsjan
Svartfjallaland
Bosnía
Malta

sextánda Landið Í röðinni 
Löndin í okkar riðli eru:

mér þyKir ósKap-
Lega vænt um þetta 

LitLa þriggja mÍnútna 
ListaverK mitt. Fyrir mér er 
eurovision hvorKi upphaF 
neins né endir, en mig 
Langar Bara að snerta við 
FóLKi.

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%

S Í Ð U S T U  D A G A R !

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!
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Ný verslun
með gamla
sál

Við leitum að fólki til að taka 
þátt í nýjasta ævintýrinu

Cintamani opnar á næstunni nýja og glæsilega
verslun, Aðalstræti 10 — í elsta verslunarhúsnæði 
landsins. Því leitum við að dugmiklum verslunar-
stjóra til að sinna öllum daglegum rekstri og 
smekkvísu sölufólki með brennandi áhuga á 
útivist og heilbrigðum lífsstíl.

Er það starf sem er eins og sniðið fyrir þig?

Sölufólk

Við leitum að starfsfólki, 20 ára og eldra, í fullt starf 
í verslun Cintamani við Aðalstræti. Reynsla af sölu– og/eða 
þjónustustörfum er mikill kostur. Helstu verkefni eru sala 
og þjónusta til viðskiptavina. 

Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@cintamani.is

Verslunarstjóri

Við leitum að öflugum einstaklingi til að leiða uppbyggingu 
verslunarinnar. Helstu verkefni eru daglegur rekstur, uppsetning 
vakta, birgðastýring sem og almenn sölumennska. Reynsla af 
stjórnun, innkaupum og rekstri er mikill kostur. 

Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@cintamani.is
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Óttars 
Guðmundssonar

Bakþankar

Höfundar Íslendingasagna 
höfðu megnustu óbeit á 
Svíum. Fjölmargir óbóta-

menn og flækningar á söguöld voru 
sænskrar ættar eins og farandverka-
maðurinn Glámur í Grettissögu, 
smákrimmarnir Leiknir og Halli í 
Eyrbyggjasögu og melludólgurinn 
Gilli í Laxdælu. Á miðöldum komust 
sænskir yfir fjölmörg ómetanleg 
handrit sem þeir neita að skila. 
Íslenskir handboltamenn biðu 
venjulega lægri hlut fyrir Svíum á 
liðinni öld.

Fjandskapur Svía gagnvart Íslend-
ingum náði áður óþekktum hæðum 
nýlega. Sænskir blaðamenn komu 
til landsins í þeim tilgangi einum að 
gera lítið úr forsætisráðherra lands-
ins. Þeir göbbuðu hann í viðtal og 
spurðu hann óvæntra og ósvífinna 
spurninga um löngu gleymd við-
skipti. Forsætisráðherra vafðist eðli-
lega tunga um tönn enda var hann 
þessum lúabrögðum óviðbúinn. 
Hann gekk í gildru Svíanna áður en 
hann áttaði sig á þessum ódreng-
skap. Þá stóð hann upp og gekk út í 
mótmælaskyni. Myndbandi frá við-
talinu var dreift um heimsbyggðina 
okkar manni til háðungar. Forsætis-
ráðherra kom síðan fram í viðtölum 
og sagði þessa óheiðarlegu Svía hafa 
komið til landsins einungis til að 
ofsækja sig. Eftir viðtöl sín við fjöl-
miðla var forsætisráðherra óumdeilt 
fórnarlamb mánaðarins og skákaði 
öllum öðrum sem röktu raunir sínar 
í blöðunum.

Nú verðum við að svara fyrir 
okkur að sjómannasið. Rjúfum 
stjórnmálasamband við Svía og 
lokum Ikea-versluninni í Garðabæ. 
Segjum upp Lars Lagerbäck sem 
landsliðsþjálfara enda er liðið farið 
að tapa undir hans stjórn. Hættum 
umsvifalaust sýningum á ABBA-lof-
gjörðinni Mamma mia! í Borgar-
leikhúsinu. Endurtökum sjónvarps-
viðtalið með vinveittum íslenskum 
blaðamönnum og dreifum því um 
heimsbyggðina. Segjum öllum 
að fyrra viðtalið hafi verið sænsk 
fölsun sem ekki sé mark á takandi. 
Nú verðum við að fara að standa í 
lappirnar.

Mál að linni

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka


	FB120s_P002K.pdf
	FB120s_P003K.pdf
	FB120s_P004K.pdf
	FB120s_P005K.pdf
	FB120s_P006K.pdf
	FB120s_P007K.pdf
	FB120s_P008K.pdf
	FB120s_P009K.pdf
	FB120s_P010K.pdf
	FB120s_P011K.pdf
	FB120s_P012K.pdf
	FB120s_P013K.pdf
	FB120s_P014K.pdf
	FB120s_P015K.pdf
	FB120s_P016K.pdf
	FB120s_P017K.pdf
	FB120s_P018K.pdf
	FB120s_P019K.pdf
	FB120s_P020K.pdf
	FB120s_P021K.pdf
	FB120s_P022K.pdf
	FB120s_P023K.pdf
	FB120s_P024K.pdf
	FB120s_P025K.pdf
	FB120s_P026K.pdf
	FB120s_P027K.pdf
	FB120s_P028K.pdf
	FB120s_P029K.pdf
	FB120s_P030K.pdf
	FB120s_P031K.pdf
	FB120s_P032K.pdf
	FB120s_P033K.pdf
	FB120s_P034K.pdf
	FB120s_P035K.pdf
	FB120s_P036K.pdf
	FB120s_P037K.pdf
	FB120s_P038K.pdf
	FB120s_P039K.pdf
	FB120s_P040K.pdf
	FB120s_P041K.pdf
	FB120s_P042K.pdf
	FB120s_P043K.pdf
	FB120s_P044K.pdf
	FB120s_P045K.pdf
	FB120s_P046K.pdf
	FB120s_P047K.pdf
	FB120s_P048K.pdf
	FB120s_P049K.pdf
	FB120s_P050K.pdf
	FB120s_P051K.pdf
	FB120s_P052K.pdf
	FB120s_P053K.pdf
	FB120s_P054K.pdf
	FB120s_P055K.pdf
	FB120s_P056K.pdf
	FB120s_P057K.pdf
	FB120s_P058K.pdf
	FB120s_P059K.pdf
	FB120s_P060K.pdf
	FB120s_P061K.pdf
	FB120s_P062K.pdf
	FB120s_P063K.pdf
	FB120s_P064K.pdf
	FB120s_P065K.pdf
	FB120s_P066K.pdf
	FB120s_P067K.pdf
	FB120s_P068K.pdf
	FB120s_P069K.pdf
	FB120s_P070K.pdf
	FB120s_P071K.pdf
	FB120s_P072K.pdf
	FB120s_P073K.pdf
	FB120s_P074K.pdf
	FB120s_P075K.pdf
	FB120s_P076K.pdf
	FB120s_P077K.pdf
	FB120s_P078K.pdf
	FB120s_P079K.pdf
	FB120s_P080K.pdf
	FB120s_P081K.pdf
	FB120s_P082K.pdf
	FB120s_P083K.pdf
	FB120s_P084K.pdf
	FB120s_P085K.pdf
	FB120s_P086K.pdf
	FB120s_P087K.pdf
	FB120s_P088K.pdf
	FB120s_P089K.pdf
	FB120s_P090K.pdf
	FB120s_P091K.pdf
	FB120s_P092K.pdf
	FB120s_P093K.pdf
	FB120s_P094K.pdf
	FB120s_P095K.pdf
	FB120s_P096K.pdf
	FB120s_P097K.pdf
	FB120s_P098K.pdf
	FB120s_P099K.pdf
	FB120s_P100K.pdf
	FB120s_P101K.pdf
	FB120s_P102K.pdf
	FB120s_P103K.pdf
	FB120s_P104K.pdf
	FB120s_P105K.pdf
	FB120s_P106K.pdf
	FB120s_P107K.pdf
	FB120s_P108K.pdf
	FB120s_P109K.pdf
	FB120s_P110K.pdf
	FB120s_P111K.pdf
	FB120s_P112K.pdf
	FB120s_P113K.pdf
	FB120s_P114K.pdf
	FB120s_P115K.pdf
	FB120s_P116K.pdf
	FB120s_P117K.pdf
	FB120s_P118K.pdf
	FB120s_P119K.pdf
	FB120s_P120K.pdf

