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Veður

Það verður áfram sólríkt á landinu í 
dag, þótt þoka geti spillt gleðinni úti 
við strönd landsins. Þar sem þokan 
nær inn getur orðið nokkuð svalt, en 
að öðrum kosti verður hlýtt og viðbúið 
að hámarkshiti verði vel yfir 20 stigum. 
SJÁ SÍÐU 52

Oddný leiðir Samfylkinguna

lÍfrÍki „Það á að gera athugun á því 
hvort lífslíkur laxins eru nægar þarna 
á svæðinu,“ segir Jóhannes Sturlaugs-
son hjá fyrirtækinu Laxfiskum sem 
tekið hefur að sér tilraunverkefni 
með laxarækt í Lagarfljóti.

Laxaverkefnið er á vegum Veiði-
félags Lagarfljóts með aðkomu 
Landsvirkjunar, að sögn Jóhann-
esar. Gerð verður sleppitjörn í Upp-
salaá sem rennur út í Eyvindará til 
móts við Egilsstaði.

Nú í júní á að sleppa um 30 
þúsund seiðum úr klaki í Jöklu og 
Lagarfljóti sumarið 2014. Áætlað er 
að sumarið 2017 verði 50 þúsund 
seiðum sleppt til sjávar.

Jóhannes varar við of mikilli bjart-
sýni. „Eins og þeir vita og ég sagði í 
upphafi við heimanmenn er á bratt-
ann að sækja. Gruggið er orðið svo 
mikið að það er spurning hvernig 
laxinum gengur að ganga upp og 
endurheimtur á þessu landsvæði eru 
miklu lakari en það sem þekkist best 
hér við land,“ útskýrir hann.

Í gegnum tíðina hefur seiðum 
stundum verði sleppt við Lagar-
fljót. „En það hefur alltaf verið svo 
laust í reipunum og það vantaði að 
það væri marktækt. Nú vilja menn 
fá í eitt skipti fyrir öll á hreint hvort 
þetta sé mögulegt,“ segir Jóhannes.

Ein af hindrunum er fiskistiginn 
við Lagarfossvirkjun. „Hann er lík-
lega sá stigi á landinu sem menn hafa 
klórað sér mest í hausnum yfir og gert 
mestu breytingarnar á,“ segir Jóhann-
es. Meira að segja áður en Fljótsdals-
virkjun var tekin í gagnið hafi ekki 
verið um auðugan garð að gresja fyrir 
laxinn í vatnakerfi Lagarfljóts.

„Núna er verulega búið að bæta 
í gruggið. Þeir hafa svo sem verið að 
drattast upp stigann, þessir eftirlif-

Veiðiréttarhafar reyna 
laxarækt í Lagarfljóti
Hefja á umfangsmikið tilraunaverkefni til að ganga úr skugga um hvort rækta 
megi upp laxastofn í Lagarfljóti. Útbúa á tjörn í Uppsalaá og sleppa 30 þúsund 
seiðum í sumar og 50 þúsund á næsta ári. Menn er spenntir en hóflega bjartsýnir.

Í Lagarfljóti er Lagarfossvirkjun nokkur farartálmi laxfiska sem þó geta komist upp 
fiskistiga við virkjunina. Mynd/Jóhannes sturLaugsson

Verð frá:

48.900 kr. 
Á mann m.v. flug fram og til baka 
með tösku.
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EINGÖNGU FLUG 

14. og 21. júní
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Þeir hafa svo sem 
verið að drattast 

upp stigann, þessir eftirlif-
endur laxanna síðustu árin, 
en við erum að tala 
um örfá stykki 
á hverju 
sumri.
Jóhannes  
Sturlaugsson,  
hjá Laxfiskum

endur laxanna síðustu árin, en við 
erum að tala um örfá stykki á hverju 
sumri,“ segir Jóhannes sem kveður 
alla vera spennta fyrir að sjá heimt-
urnar næsta sumar og svo áfram. Ef 
allt fari á besta veg sé stefnan að koma 
upp sleppitjörnum í fleiri hliðarám 
Lagarfljóts og nýta þær til stangveiði.

„Eins og staðan er þarna væru allir 
ánægðir ef það væri hægt að láta 
þetta ganga á núlli. Þetta er ekkert 
gróðabrall,“ undirstrikar Jóhannes 
Sturlaugsson. gar@frettabladid.is

SviSS Svissneska lögreglan gerði hús-
leit í höfuðstöðvum Alþjóðaknatt-
spyrnusambandsins (FIFA) í borg-
inni Zürich í gær. Húsleitin er liður 
í rannsókn svissnesku lögreglunnar 
á starfsemi samtakanna. Ýmis skjöl 
og rafeindatæki voru gerð upptæk.

Húsleitin, sem er ekki sú fyrsta, 
kemur í kjölfar yfirheyrslna yfir 
Sepp Blatter, fyrrverandi forseta 
FIFA, og Jerome Valcke, fyrrverandi 
aðalritara. Báðir eru þeir grunaðir 
um að hafa framið ýmis lögbrot á 
meðan þeir störfuðu fyrir stofnun-
ina.

Blatter og Valcke hafa báðir 
neitað sök í málinu en eru nú í sex 
til tólf ára banni frá störfum fyrir 
stofnunina. – þea

Húsleit hjá FIFA

StJórnmÁl Þótt fylgið hafi dalað er 
forskot Guðna Th. Jóhannessonar 
enn afgerandi samkvæmt tveimur 
könnunum um stuðning við fram-
bjóðendur til forseta Íslands sem 
birtar voru í gær. Halla Tómasdóttir 
bætir við sig miklu fylgi.

Samkvæmt könnun félagsvís-
indadeildar Háskóla Íslands fyrir 
Morgunblaðið er fylgi Guðna 54,8 
prósent. Davíð Oddsson er með 19,7 
prósent, Andri Snær Magnason með 
12 prósent og Halla Tómasdóttir 
með 9,5 prósent.

Í könnun Gallup fyrir RÚV mælist 
Guðni með 56,7 prósenta fylgi, 
Davíð með 20,3 prósent, Andri Snær 
10,6 prósent, Halla með 7,5 prósent 
og Sturla Jónsson með 3 prósent.

Guðni enn með 
mikið forskot

lÍbÍa Líkum yfir 110 flóttamanna 
skolaði á land við strendur Líbíu í gær 
eftir að bátur sökk í Miðjarðarhafi. 
Talið er að meirihluti flóttafólksins 
hafi verið af afrískum uppruna.

Leiðin yfir Miðjarðarhafið, frá 
Líbíu til Ítalíu, er að verða æ algeng-
ari leið fyrir flóttamenn til að freista 
þess að komast til Evrópu. Leiðin er 
um 300 km löng og eru bátarnir sem 
notaðir eru ótraustir og í flestum til-
fellum yfirhlaðnir.

Smyglarar í Líbíu hafa nýtt sér þá 
óreiðu sem ríkir í landinu og er smygl 
á fólki frá landinu arðbært.

Meira en þúsund flóttamenn hafa 
drukknað í Miðjarðarhafi á síðustu 
vikum og samkvæmt Flóttamanna-
stofnun Sameinuðu þjóðanna hafa 
yfir 200 þúsund flóttamenn og föru-
fólk farið yfir Miðjarðarhafið til Evr-
ópu á þessu ári. – þv

Flóttamönnum 
skolaði á land

 Oddný Harðardóttir hefur verið kjörin formaður Samfylkingarinnar og tekur við embættinu af Árna Páli Árnasyni. Úrslitin voru tilkynnt á lands-
fundi flokksins í gær. Oddný hlaut tæp 60 prósent atkvæða í kosningunum. Sjá nánar á síðu 8. FréttabLaðið/anton brink.

guðni th. Jóhann
esson, forseta
frambjóðandi

sepp blatter,  
fyrrverandi  
forseti FiFa
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í Húsasmiðjunni og Blómavali
alla helgina

Byggjum á betra verði

AF ÖLLUM SUMARBLÓMUM

Pallaolía 
Jotun Treolje
7049123-27

3 ltr 

ALLIR FÁ ÍS

LAUGARDAG
í Skútuvogi

kl 11-16

Mest selda
pallaolían

í Húsa-
smiðjunni

1.995kr
2.385 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

EM áskrift og bolti
fylgir Broil King grillum 
og Author hjólum
Ef þú kaupir BROIL KING gasgrill eða AUTHOR reiðhjól í 
Húsasmiðjunni færð þú EM áskrift,  að  verðmæti 6.900 kr, hjá 
Símanum og getur horft á alla leikina á EM heima í stofu. Að auki 
færðu  EM bolta Húsasmiðjunnar sem kaupauka.

STJÚPUR

TVÖFALT 

TAX FREE
38,7% afsláttur

Tax free tilboð jafngildir 19,35% afslætti, tvöfalt Tax free jafngildir 38,7% 
afslætti. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisauka-skatti til 
ríkissjóðs.

EM áskrift

og bolti fylgir

Broil King 

grillum og 

Author hjólum

Sláttuvél ELM 1434U
1400w, 34 cm slátturbreidd, 
35 ltr. safnkassi, 5 þrepa 
hæðarstilling 25-65 mm, 
eitt handtak.
5085137

14.995kr
20.995 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Orf BT25
25 cc, 0,75 kW, slátturbreidd, 
38 cm, þyngd 4,55 kg með 
tvígengismótor.
5086604

12.995kr
15.995 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Rafmagnsorf 
IGT350
350W, 25 cm sláttubreidd, 
stillanlegt skaft.
5086616

Rafmagns-
hekkklippur IKRA
600W, 55 cm blað, 20 mm 
klippigeta.
5083538

3.995kr
4.995 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

7.495kr
11.995 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ
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Íslendinga vilja 
alþingiskosn
ingar strax  
í haust.

milljarðar eru 
heildarinnkaup 
ríkisins á ári hverju.

vinnuþrælar eru á 
Íslandi samkvæmt 
skýrslu Global Slav
ery Index.

Íslendingar voru 
með réttindi 
sem grunnskóla
kennarar árið 
2011.

Helgi Hóseasson
jafnan nefndur mótmælandi Íslands 
komst aftur í frétt-
irnar í vikunni en 
bekkur honum 
til minningar 
hefur nú verið 
fjarlægður vegna 
viðhalds. Bekkur-
inn sem stendur 
við Langholtsveg er í höndum 
einkaaðila sem komu honum 
fyrir eftir andlát Helga árið 2009. 
Bekkurinn verður yfirfarinn og 
settur aftur á sinn stað innan tíðar.

Klara Bjartmarz,
framkvæmdastjóri KSÍ
er ekki sátt við að 
aðeins karlkyns 
lögregluþjónar 
verði fyrir Íslands 
hönd á Evrópu-
meistaramótinu 
í knattspyrnu sem 
hefst í vikunni. Þrátt 
fyrir að KSÍ komi ekki að ákvörðun-
inni sagði Klara í samtali við Frétta-
blaðið að sér persónulega þætti 
að kona ætti að vera í hópnum, 
auk þess sem sjálfboðaliðar Rauða 
krossins væru af báðum kynjum. 
Málið var jafnframt rætt á Alþingi 
í vikunni en þá sagði Ólöf Nordal 
innanríkisráðherra að sér þætti 
sjálfsagt að Ísland sendi lögreglu-
þjóna af báðum kynjum á völlinn.

Sven Erik Svedman
forseti ESA, eftirlitsstofnunar EFTA,
segir nauðsynlegt 
hafa verið að 
höfða Icesave-
málið gegn 
Íslandi. Dóm-
stóllinn dæmdi 
Íslandi í vil árið 
2013. „Lög eru ekki 
vísindi, það þarf að túlka þau og 
þannig mótast lögin, þess vegna 
erum við aldrei hrædd við að tapa 
máli, en við forðumst í lengstu lög 
að gera það,“ sagði Sven í samtali við 
Fréttablaðið á miðvikudag.

Þrjú í fréttum 
Bekkurinn,  
ESA og boltinn

umhverfismál „Ég held að það 
sé alveg ljóst að þessi framkvæmd 
verður aldrei heimiluð nema fráveitu-
mál hótelsins uppfylli þær kröfur 
sem um svæðið gilda, annaðhvort 
verður framkvæmdaaðili því að setja 
upp hreinsistöð eða hreinlega keyra 
skólp út af svæðinu,“ segir Aðalbjörg 
Birna Guttormsdóttir, teymisstjóri 
hjá Umhverfisstofnun (UMST), um 
áform Icelandair Hotels um að marg-
falda stærð Hótels Reykjahlíðar með 
tveimur viðbyggingum.

Frárennslismál þéttbýlis í Mývatns-
sveit hafa mikið verið til umræðu síð-
ustu vikurnar vegna óheillaþróunar í 
lífríki Mývatns. Viðmælendur Frétta-
blaðsins hafa í tengslum við frétta-
flutning um Mývatn lýst furðu sinni 
og áhyggjum yfir því að til greina 
komi að reisa nýtt hótel aðeins 30 til 
50 metra frá Mývatni. Stórum spurn-
ingum eigi eftir að svara er varða líf-
ríki vatnsins og því skjóti það skökku 
við að byggja svo nærri vatninu.

Þessar ábendingar hverfast allar 
um þá staðreynd að byggingin á 
að rísa langt innan þess 200 metra 
verndarsvæðis sem er markað hring-
inn í kringum vatnið og Laxá allt 
til ósa Skjálfandafljóts. Byggingar-
reiturinn sem um ræðir er Mývatns-
megin við þjóðveg 1 og um 30 metra 
frá vatnsbakkanum. Þar stendur fyrir 
Hótel Reykjahlíð sem var reist árið 
1948. Þéttbýlið í Reykjahlíð er austan 
við þjóðveginn. Hótelið er nú um 600 
fermetrar með níu herbergjum en 
verður tæplega 3.700 fermetrar með 
43 herbergjum gangi þetta eftir – og 
að því næst verður komist.

Jón Óskar Pétursson, sveitarstjóri 
Skútustaðahrepps, tekur það skýrt 
fram að það eina sem hafi verið 
ákveðið varðandi hótelbygginguna 
af hálfu sveitarfélagsins sé að heimila 
skipulagsvinnuna.

„Það er almennt þannig að 
Umhverfisstofnun er leyfisveitandi 
innan verndarlínunnar. En það sem 
sveitarfélagið gerði, í því ljósi að fyrir-

Hótel langt innan verndarlínu
Margföldun á stærð Hótels Reykjahlíðar, sem Icelandair Hotels áformar, er langt innan verndarlínu sérlaga um 
vernd Mývatns og Laxár. Umhverfisstofnun setur stranga fyrirvara. Sveitarstjóri segir ekkert hafa verið ákveðið.

Á verndarsvæði sérlaga 

l  Hótel Reykjahlíð er staðsett langt 
innan verndarsvæðis Mývatns og 
Laxár en allar framkvæmdir innan 
þess eru háðar leyfi Umhverfis
stofnunar. 

l  Verndarsvæðið er 200 metra 
breiður bakki meðfram Mývatni 
öllu og Laxá báðum megin til 
sjávar. 

l  Lífríki Mývatns er undir miklu 
álagi og breytinga hefur orðið vart 
í vatninu undanfarin ár og áratugi.

l  Verndarsvæðið hefur verið á 
rauðum lista Umhverfisstofnunar 
yfir friðlýst svæði sem eiga á 
hættu að verndargildi skerðist. 

tækið [Icelandair Hotels] á þessa lóð, 
var að samþykkja að hleypa þessu 
í skipulagsferli. Þannig koma fram 
athugasemdir og ólík sjónarmið. Við 
erum ekki að gefa leyfi til að gera eitt 
eða neitt, einungis að leyfa þeim að 
hefjast handa við skipulag. Síðan hafa 
menn sínar skoðanir á þessu og þær 
geta verið ýmsar,“ segir Jón Óskar.

Aðalbjörg Birna segir til viðbótar 
við kröfur um fráveitumál hótelsins 
hvað varðar „útlit bygginga og áhrif 
þeirra á landslag og ásýnd, ásamt 
áhrifum framkvæmda og reksturs 
á lífríkið svo nálægt vatninu, þá er 
það eitthvað sem við munum meta 
þegar við fáum leyfisumsóknina inn 
til okkar. Þar munum við m.a. leita 
til sérfræðinga í lífríkismálum, svo 
sem Náttúrurannsóknastöðina við 
Mývatn (RAMÝ) og Náttúrufræði-
stofnun.“ svavar@frettabladid.is

Engin niðurstaða er í augsýn í kjaradeilu flugumferðarstjóra. Fréttablaðið/Ernir

kjaramál Samningafundi flug-
umferðarstjóra í launadeilu þeirra 
við Isavia og Samtök atvinnulífsins 
lauk án árangurs eftir að hafa staðið 
í allan gærdag. Ekki var boðað til nýs 
fundar.

„Það ber enn mikið í milli hvað 
varðar launaliði,“ segir Guðni Sig-
urðsson, upplýsingafulltrúi Isavia. 
„Það virðist vera langt í land.“

Búist er við að ríkissáttasemjari 
boði til næsta fundar í deilunni, 
en það verður að gera innan hálfs 
mánaðar.

Sigurjón Jónasson, formaður 
Félags íslenskra flugumferðarstjóra, 
segir niðurstöðu í deilunni ekki í 
augsýn eins og staðan er núna. 

„Flugumferðarstjórar hafa dregist 
aftur úr í launaþróun. Okkar krafa 
var, og er enn, að nýr kjarasamning-
ur taki tillit til þess,“ segir Sigurjón.

Yfirvinnubann flugumferðar-
stjóra hefur verið í gildi frá 6. apríl. 
Það hefur haft í för með sér tafir á 
Keflavíkurflugvelli þar sem ekki má 

kalla út starfsmenn vegna til dæmis 
veikinda.

„Yfirvinnubannið hefur haft 
töluverð áhrif og í raun meiri en 

við bjuggumst við fyrirfram svo við 
sjáum ekki ástæðu til þess á þessu 
stigi að fara í harðari aðgerðir,“ segir 
Sigurjón Jónasson.  – óká, þv

Við erum ekki að gefa leyfi til að gera 
eitt eða neitt, einungis að leyfa þeim 

að hefjast handa við skipulag. Síðan hafa 
menn sínar skoðanir á þessu og þær geta 
verið ýmsar.
Jón Óskar Pétursson, sveitarstjóri Skútustaðahrepps

Gamla Hótel reykjahlíð, og uppbygging nýs hótels, er aðeins 50 metra frá bökkum Mývatns. Fréttablaðið/VilHElM

Flugumferðarstjórar eygja ekki lausn
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Gleðilega hátíð

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Vinnustaða-
námssjóði.
Sjóðurinn veitir styrki til fyrirtækja og stofnana vegna 
vinnustaðanáms og starfsþjálfunar sem er skilgreindur 
hluti af starfsnámi skv. aðalnámskrá framhaldsskóla.
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2016, kl. 17:00. 
Markmið sjóðsins er að hvetja fyrirtæki og stofnanir til 
þess að taka við nemendum sem stunda vinnustaðanám 
sem hluta af námi á framhaldsskólastigi og gera þeim 
kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi.
Umsóknargögn er að finna á www.rannis.is.
Umsóknum skal skilað á rafrænu formi.
Nánari upplýsingar veitir
Jón Svanur Jóhannsson, sími 515 5820,
jon.svanur.johannsson@rannis.is

Vinnustaðanámssjóður
Umsóknarfrestur til 15. nóvember
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COSTA DEL SOL

9. júní
11 nátta ferð – ótrúleg kjör!

Netverð á mann kr. 44.950 m.v. 2 fullorðna  og eitt 
barn í herbergi / stúdíó / íbúð. 
Kr. 49.925 m.v. 2 fullorðna.
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STÖKKTU

Þú bókar flugsæti og gistingu og 2 dögum fyrir brottför færðu 
að vita hvar þú gistir.
Fjölbreytt önnur sértilboð jafnframt í boði. 

Flugsæti eingöngu kr. 39.990

Ath. takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði – verð getur 
hækkað án fyrirvara.

Leðja í Simbach am Inn

Þýsk kona mokar leðju utan við heimili sitt í borginni Simbach am Inn. Geysimikil flóð hafa verið í kringum 
borgina vegna mikilla rigninga. Sex fórust í flóðunum, bílar ultu og flæddi inn í hús. Nordicphotos/AFp

Alþingi Búvörusamningar, Sam-
gönguáætlun, tollasamningar, LÍN 
frumvarp og ríkisfjármálaáætlun er 
á meðal stóru málanna sem stjórn-
arflokkarnir hyggjast klára á sumar-
þinginu í ágúst.

Þá hefur utanríkisráðherra lýst 
yfir vilja til að klára fullgildingu 
Loftslagssamkomulags Sameinuðu 
þjóðanna á kjörtímabilinu. Eitthvað 
mun bætast við af frumvörpum sem 
eru liður í losun gjaldeyrishafta.

Alþingi kemur aftur saman 
15. ágúst. Þá stefnir Framsóknar-
flokkurinn að því að frumvarp um 
verðtryggingu verði lagt fram. Allt 
kapp verður lagt á að klára það 
frumvarp á þeim tíu vikum sem eru 
til stefnu. Í næstu viku er nefndavika 
hjá Alþingi og aftur strax eftir versl-
unarmannahelgi. 

Um búvörusamninga ríkir ekki 
einhugur. Samningarnir, eins og 
þeir standa núna, gilda í tíu ár og 
ganga langt.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokks-
ins, hefur látið hafa eftir sér að hún 
muni aldrei samþykkja samninginn.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru fleiri þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins á sama máli og setja 
það sem skilyrði fyrir samþykkt 
samningsins að tollasamningur 
við Evrópusambandið verði sam-
þykktur um leið. Tollasamningur-

inn gengur út á að fella niður tolla á 
unnar landbúnaðarvörur, svo sem 
súkkulaði. Þá verði þeir lækkaðir 
eða felldir niður á óunnum land-
búnaðarvörum á borð við villibráð 
og ýmsu grænmeti.

Ríkisstjórnarflokkarnir ætla sér 
sömuleiðis að klára samgönguáætl-
un en sitjandi ríkisstjórn hefur hing-
að til ekki samþykkt slíka áætlun.

Steingrímur J. Sigfússon, þing-
maður VG, skrifaði grein í Bænda-
blaðinu í apríl og sagði plaggið 
ónýtt. „Málaflokkurinn er síst betur 
staddur hvað fjárveitingar snertir en 
á erfiðustu árunum eftir hrun.“

Að lokum má nefna frumvarp um 
Lánasjóð íslenskra námsmanna sem 
kynnt var í lok maímánaðar, sem og 

frumvarp um aðgerðir gegn skatta-
skjólum sem unnið er að frumkvæði 
efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis.

Ásmundur Einar Daðason, þing-
flokksformaður Framsóknar-
flokksins, segir að þessi mál verði 
að klárast áður en gengið verður til 
kosninga. Fyrir liggur að þingmenn 
Framsóknar eru tregir til að ganga 
til kosninga og enn hefur ekki verið 
gefin út dagsetning á kjördegi.

„Við höfum sagt að það eigi að 
vera mögulegt bæði að flýta þeim 
málum sem ríkisstjórnin ætlar að 
klára á þessu kjörtímabili og kjósa 
fyrr. Þetta tvennt geti farið saman 
en það verði þá líka að fara saman. 
Það eru ekki bara kosningar í haust, 
það er líka þannig að menn ætla að 
klára þau mál sem við ætlum að 
klára,“ segir Ásmundur.

Þetta segir Ásmundur aðspurður 
ekki vera hótun gegn stjórnarand-
stöðunni svo hún hagi sér vel og 
hleypi málum nokkuð auðveldlega 
í gegn.

„Það liggur fyrir að ríkisstjórn-
in hefur umboð til 26. apríl 2017. 
Ríkisstjórnin fer ekki í kosningar án 
þess að vera búin með þau mál sem 
hún ætlaði sér að klára. Það felst 
engin hótun í því. Það hefur gengið 
vel að afgreiða mál og engin ástæða 
til að ætla að það verði einhver 
breyting á því.“ snaeros@frettabladid.is

Stór mál bíða afgreiðslu
Þingflokksformaður Framsóknar segir kosningar ekki verða nema málalisti 
ríkisstjórnarinnar klárist á sumarþingi. Umdeildir búvörusamningar bíða.

Ríkisstjórnin fer 
ekki í kosningar án 

þess að vera búin með þau 
mál sem hún ætlaði sér að 
klára. Það felst 
engin hótun  
í því.
Ásmundur Einar
Daðason, þing-
flokksformaður 
Framsóknar

FlóttAmenn María Ólafsdóttir 
heilsugæslulæknir er á leið til 
Grikklands á vegum Rauða kross-
ins á Íslandi vegna neyðarástands 
við landamæri Makedóníu.

Tíu þúsund flóttamenn eru í 
bænum Idomeni og tíu þúsund í 
nærliggjandi bæjum.

María starfar í ERU-neyðarteymi 
finnska og þýska Rauða krossins í 
almennri heilsugæslu í bæjunum 
Cherso og Nea Keval. Þar munu 
átta þúsund manns þurfa aðstoð.
– kbg

Fer og aðstoðar flóttafólk

María Ólafsdóttir aðstoðar flóttafólk. 
MyNd/rAuðikrossiNN
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ERTU KLÁR
 FYRIR EM?

Bakpoki
2.499 kr

Húfa
1.499 kr

Úlnliðsband
1.999 kr

Trefill
1.499 kr

Grillbursti 30cm
1.490 kr

Hamborgarapressa
1.990 kr

Hamborgaraspaði
599 kr

Áhaldasett
1.999 kr

Grillbursti
999 kr

Klapparar
199 kr

Sólgleraugu
1.999 kr

Boltar
verð frá 249 kr

Fánalengja 10m
299 kr



 

 

UMHVERFISMATSDAGURINN 2016 
9. júní kl. 13-16 á Nauthóli, Reykjavík 

Meðal efnis: 

Strategic Environmental Assessment – or – if we  
didn’t think we were going to change the world 
we wouldn’t be here.  Thomas Fischer, University 
of Liverpool. 

Samráðsferli: Vesen eða vannýtt tækifæri?  Auður H. 
Ingólfsdóttir, Háskólanum á Bifröst.  

Áhrif umhverfismats á áætlanagerð. Svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins og Kerfisáætlun. Hrafn-
hildur Brynjólfsdóttir, Hrafnkell Proppé, Stefán 
Gunnar Thors og Sverrir Jan Norðfjörð. 

Nánari upplýsingar um dagskrá og skráning er á 
www.skipulag.is. Streymi af fundinum verður einnig 
hægt að nálgast á vefsíðu Skipulagsstofnunar. 

Allir velkomnir 

Ársfundur 2016

Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna 
sveitarfélaga verður haldinn fimmtudaginn 
23. júní kl. 15.00, í húsakynnum lífeyris-
sjóðsins, Sigtúni 42, 2. hæð, Reykjavík.

Dagskrá
1.  Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt 
 samþykktum sjóðsins
2.  Önnur mál löglega upp borin

Allir sjóðfélagar sem og launagreiðendur og 
viðkomandi stéttarfélög eiga rétt til fundarsetu 
með málfrelsi og tillögurétti og eru þeir 
hvattir til að mæta.
Fundargögn verða afhent á fundarstað fyrir 
setningu fundarins.

Reykjavík, 2. maí 2016
Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga

Yfirlit yfir afkomu árins 2015

Í stjórn LSS eru: Kristbjörg Stephensen, formaður,
Benedikt Valsson, Elín Björg Jónsdóttir, 
Garðar Hilmarsson, Salóme A. Þórisdóttir 
og Sigurbergur Ármannsson.

Framkvæmdastjóri er: Gerður Guðjónsdóttir.

Efnahagsreikningur  A-deild  V-deild  B-deild  S-deild  Samtals 2015 Samtals 2014

Húseignir og lóðir  91  18  0   109  112 
Verðbréf með breytilegum tekjum 33.948  6.892  931  - 41.771  32.271 
Verðbréf með föstum tekjum  46.501  9.440  3.063  - 59.004  53.498 
Veðskuldabréf  5.485  1.113  249  - 6.848  6.819 
Bankainnistæður 3.330  676  167  - 4.173  2.624 
Aðrar fjárfestingar 53  11  0  - 64  104 
Kröfur 1.058  215  315  - 1.588  1.409 
Aðrar eignir  857  174  12  - 1.044  1.709 
Skuldir  (138) (28) (13) - (178) (381)

Hrein eign til greiðslu lífeyris  91.185  18.512  4.725  0  114.422  98.167 

Breyting á hreinni eign  A-deild  V-deild  B-deild  S-deild  Samtals 2015 Samtals 2014

Iðgjöld  7.254  2.325  825  (43) 10.361  9.214 
Lífeyrir  (1.780) (150) (1.121) (58) (3.109) (2.712)
Fjárfestingatekjur 8.496  1.673  551  146  10.867  5.426 
Fjárfestingagjöld (159) (29) (32) (3) (223) (187)
Rekstrarkostnaður  (111) (19) (38) 0  (168) (132)

Hækkun á hreinni eign á árinu  13.700  3.799  186  42  17.728  11.607 
Hrein eign frá fyrra ári  77.485  14.712  4.539  1.430  98.167  86.557 
Afhent í lok árs við lokun deildar*    (1.473) (1.473) 

Hrein eign til greiðslu lífeyris  91.185  18.512  4.725  0  114.422  98.167 

Kennitölur  A-deild  V-deild  B-deild  S-deild leið I S-deild leið II S-deild leið III

Nafnávöxtun  10,3% 10,3% 11,0% 11,7% 11,5% 4,6%
Raunávöxtun  8,1% 8,1% 8,8% 9,5% 9,4% 2,5%
Raunávöxtun 5 ára meðaltal  5,0% 5,0% - 5,8% 4,9% 2,2%
Fjöldi sjóðfélaga  11.333 4.802 181 171 73 38
Fjöldi lífeyrisþega 3.055 817 933 45 18 16
Rekstrarkostnaður í % af eignum  0,1% 0,1% 0,8% - - -
Eignir í íslenskum krónum í % 84,7% 84,7% 92,4% 61,9% 92,7% 100,0%
Eignir í erlendum gjaldmiðlum í %  15,3% 15,3% 7,2% 38,1% 7,3% 0,0%
Eignir umfram heildarskuldbindingar í % -9,8% 6,8% -22,9% 
Eignir umfram áfallnar skuldbindingar í % -3,2% 8,7% -84,9% Lífeyrissjóður

starfsmanna sveitarfélaga

Allar fjárhæðir í milljónum króna

Birt með fyrirvara um prentvillur*Séreignadeildinni var lokað 31.12.2015

MenntaMál „Það er okkar stefna 
að fjölga plássum í skólahljóm-
sveitum borgarinnar og við teljum 
að það sé ákveðið svigrúm til þess,“ 
segir Skúli Helgason, borgarfulltrúi 
Samfylkingar og formaður skóla- og 
frístundaráðs. 

Nærri fjögur hundruð börn voru á 
biðlista eftir plássi í skólahljómsveit 
í fyrra. Í ár stefnir einnig í mikla 
umframaðsókn.

„Það er 40 milljóna króna afgangur 
af rekstri sveitanna. Við erum ekki 
enn búin að taka neinar ákvarð-
anir um þetta en viljinn stendur til 
þess,“ segir Skúli. Vonir standi til að 
plássum fjölgi á næsta ári.

Börnum innflytjenda fjölgar sífellt 
meðal umsækjenda. „Að taka tillit 
til fjölmenningar er auðvitað eitt af 
því sem skiptir máli þegar kemur að 
aðgengi barna,“ segir Skúli. – kbg

Borgin vill fjölga í skólahljómsveitum

Biðlistar eftir plássi í skólahljómsveit 
eru óralangir. FréttaBlaðið/anton Brink

StjórnMál „Við munum fylgja 
áætlun sem eru 130 dagar þar sem við 
tölum við jafnaðarmenn um allt land 
sem berjast fyrir bættum kjörum eins 
og við,“ segir Oddný G. Harðardóttir, 
sem í gær náði kjöri sem formaður 
Samfylkingarinnar. 

Oddný hlaut 59,9 prósent atkvæða 
af þeim 3.787 atkvæðum sem greidd 
voru í prófkjörinu. Hún tekur við 
embættinu af Árna Páli Árnasyni sem 
gegnt hefur því frá árinu 2013.

Magnús Orri Schram hafnaði í 
öðru sæti í kjörinu, Helgi Hjörvar í 
því þriðja og Guðmundur Ari Sigur-
jónsson í fjórða.

Fylgi Samfylkingarinnar hefur 
dalað mikið undanfarin ár. Í nýjustu 
skoðanakönnun Gallup um fylgi 
stjórnmálaflokkanna, sem birt var á 
fimmtudag, var Samfylkingin mæld 
með 7,7 prósenta fylgi.

Árni Páll sagði í setningarræðu 
sinni á landsfundi Samfylkingarinnar 

að rekja mætti vanda flokksins til 
aðstæðna bæði innan lands og utan. 
Flokkurinn væri fórnarlamb eigin 
velgengni. Árni Páll kvaðst þakklátur 
fyrir sína formannstíð. 

„Ég hef frá hruni, í nærri átta ár, 
varið flestum vökustundum í glímuna 
við stærstu spurningar samtímans, 
vegna þess að þið settuð mig til þeirra 
verka,“ sagði Árni Páll sem setið hefur 
á þingi í tæp níu ár.

Oddný kveðst bjartsýn fyrir hönd 
flokksins og segir landsfundinn 
ákveðinn vendipunkt fyrir hann.

„Flokkurinn er að fara í gegnum 
málefni sín og skerpa á áherslum. Við 
endurnýjum ekki bara formann og 
varaformann heldur kemur líka nýtt 
fólk bæði í stjórn og framkvæmda-
stjórn,“ segir hún.

Að sögn Oddnýjar mun vinnan við 
það að byggja upp flokkinn hefjast 
strax á mánudag. 
thordis@frettabladid.is

Oddný boðar 
130 daga plan
Nýr formaður Samfylkingarinnar segist bjartsýnn 
fyrir hönd flokksins þrátt fyrir dalandi fylgi. Oddný 
Harðardóttir ræðir við jafnaðarmenn um allt land.

oddný Harðardóttir sagðist í þakkarræðu bjartsýn fyrir hönd Samfylkingarinnar. 
FréttaBlaðið/anton Brink
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Árið 1956 urðu tímamót í sögu sjávarútvegs á Íslandi.
Þetta ár var TM stofnað af aðilum sem tengdust sjávarútvegi 
sterkum böndum. Félagið er í dag leiðandi á sviði vátrygginga-
þjónustu fyrir sjávarútveginn og hefur sérhæft sig í lausnum sem 
tryggja hagsmuni atvinnugreinarinnar, jafnt á sjó sem landi.

Hjá TM starfar sérstakt teymi sem hefur y�rgripsmikla þekkingu 
á sjávarútvegi og sérstökum þörfum hans á sviði vátrygginga. 

Saman 
í lífsins 
ólgusjó

1963 - Halldór Georg 
Magnússon fór í sinn fyrsta 
túr þegar hann var 16 ára. 
Þá munstraði hann sig á 
nýsköpunartogarann Ask RE. 

1966 - Eftir að Aski RE er 
lagt fer Halldór á togarann 
Sigurð RE. Hann varði allri 
sinni sjómannstíð á togurum, 
meðal annars á Karlsefni, 
Dagstjörnunni, Guðmundi 
Jónssyni og Ásgeiri.

1981 - Halldór ræður sig til 
útgerðarfélagsins Ögurvíkur. 
Hann stundaði sjósókn á skipum 
Ögurvíkur í hartnær 32 ár.

2013 - Halldór kemur í land eftir 
50 gjöful ár á sjónum. Hans 
síðasti túr var á frystitogaranum 
Frera RE sem var upphaflega 
einn af hinum svonefndu 
Spánartogurum. 

„Þá voru bara 
hörkutól á togurum“

Í 60 ár hefur saga
TM verið samo�n 
sögu sjósóknara og 
sjávarútvegs

www.tm.is



Frakkland Ísraelar og Palestínu-
menn taka ekki þátt í ráðstefnu sem 
miðar að því að blása lífi í friðarvið-
ræður milli þjóðanna. Ráðstefnan 
hófst í París í gær. Hana sækja full-
trúar Sameinuðu þjóðanna, Araba-
bandalagsins og um tuttugu þjóða.

Ætlunin er að fulltrúar landanna 
sem og stofnananna leggi grunninn 
að almennum friðarviðræðum sem 
færu fram undir lok þessa árs. Til að 
mynda með því að leggja fram hug-
myndir um efnahags- og öryggisað-
stoð sem ríkin myndu fá ef friði væri 
komið á.

François Hollande, forseti Frakk-
lands, opnaði ráðstefnuna í gær.

„Við getum ekki talað máli hlut-
aðeigandi á þessari ráðstefnu. 
Okkar framtak miðar að því að 
tryggja það að hugsanlegur friður 
yrði traustur og langvarandi undir 
eftirliti alþjóðasamfélagsins,“ sagði 
forsetinn. Hollande sagði enn frem-
ur að viðræður þyrftu að taka mið af 
öllu svæðinu en ekki bara ríkjunum 
tveimur.

Sýn stjórnvalda ríkjanna tveggja 
á ráðstefnuna er misjöfn. Benjamín 
Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, 
segir hana tilgangslausa. Friði verði 
einungis komið á með beinum við-

ræðum ríkjanna tveggja. Þá sagðist 
Dore Gold, ráðuneytisstjóri utan-
ríkisráðuneytisins, viss um að ráð-
stefnan myndi „misheppnast algjör-
lega“.

Mahmoud Abbas, forseti Palest-
ínu, tekur ráðstefnunni hins vegar 

fagnandi. Segir hann ástæðuna 
meðal annars þá að hún gæti bund-
ið enda á tveggja áratuga einokun 
Bandaríkjanna á sáttamiðlun.

Fáir þeirra erindreka sem ráð-
stefnunna sækja eru bjartsýnir. 
Frá því greinir BBC. Erindrekar eru 

sagðir almennt á þeirri skoðun að 
einhver tilraun til að blása lífi í við-
ræðurnar sé betri en engin en ekki 
er búist við miklum tímamótum í 
friðarviðræðum.

„Um þessar mundir er allt stopp,“ 
sagði Jean-Marc Ayrault, utanríkis-

ráðherra Frakklands, um friðarvið-
ræður Ísraels og Palestínu í viðtali 
við France Info Radio.

Viðræður hafa verið stopp frá því 
í apríl 2014 þegar Palestínumenn 
sökuðu Ísraela um að frelsa ekki 
fanga líkt og áður hafði verið samið 
um. Einkar stirt er á milli stjórn-
valda ríkjanna en Ísraelar segjast 
þó tilbúnir til friðarviðræðna svo 
lengi sem ekkert ríki hefur milli-
göngu um þær.

Nokkur stóru átakamálanna 
sem standa í vegi fyrir friði er staða 
Jerúsalemborgar, landnemabyggðir 
Ísraela á Vesturbakkanum og sjálf-
stæði Palestínu. 
thorgnyr@frettabladid.is

Ísraelar og Palestínumenn sögðu pass
Fjölþjóðleg ráðstefna til að greiða fyrir friðarviðræðum Ísraela og Palestínumanna hófst í París gær. Hvorugt ríkið sendir fulltrúa sína.  
Forseti Palestínu tekur ráðstefnunni fagnandi en Ísraelar segja frið aðeins mögulegan með beinum viðræðum án milligöngu annarra.

Bandaríkin Hundruð mótmæl-
enda eltu uppi stuðningsmenn for-
setaframbjóðanda repúblikana í 
Bandaríkjunum, Donalds Trump, 
og veittust að þeim með ofbeldi eftir 
að kosningafundi Trumps lauk í San 
José í Kaliforníu í fyrrinótt. Blaða-
menn The Guardian sem voru á 
vettvangi segja meginþorra ofbeldis-
manna hafa verið ungmenni.

Mótmælendur höfðu safnast 
saman fyrir utan samkomusalinn 
áður en fundurinn hófst og hrópað 
að stuðningsmönnum sem biðu í 
röð en þegar fundinum lauk hlupu 
mótmælendur á eftir stuðnings-
mönnum og spörkuðu í einhverja 
þeirra og kýldu á meðan aðrir 
börðust á móti. Hópur mótmæl-
enda umkringdi unga konu, hrækti 
á hana, kastaði í hana flöskum og 
eggjum. Mótmælendur lokuðu 
einnig bílastæði af svo stuðnings-
menn kæmust ekki í burtu, brutu 
bílrúður og bílljós.

John Podesta, kosningastjóri Hill-
ary Clinton, líklegs frambjóðanda 
flokks demókrata og andstæð-
ings Trumps, fordæmdi árásina á 

Twitter  í gær. „Ofbeldi gegn stuðn-
ingsmönnum nokkurs frambjóð-
anda á ekki heima í þessari kosn-
ingabaráttu,“ tísti Podesta.

Sam Liccardo, borgarstjóri San 
José, kenndi Trump sjálfum hins 
vegar um atvikið. „Við erum andvíg 
því að nokkur stjórnmálamaður 
snúi borgurum okkar hverjum á 
móti öðrum fyrir eigin ávinning,“ 
sagði Liccardo. – þea

Mótmælendur réðust á 
stuðningsmenn Trumps

Ísbúi hefur verið framleiddur frá árinu 1989 en fyrirmyndin 

var hinn vinsæli Danbo-ostur frá Danmörku, bragðmikill 

ostur með flauelsmjúka áferð og margslungið bragð sem 

er í senn grösugt og kjötkennt með ávaxtasætu í endann. 

Ísbúi parast jafn vel með sætu og söltu meðlæti og er 

virkilega skemmtilegur eftir matinn.

ÍSBÚI
HERRALEGUR

 www.odalsostar.is

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.isSnorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Við framleiðum lok á alla potta

HEITIR POTTAR

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.

Framleiðum burðargrindur undir alla okkar potta, 
nú þarf bara að gera gat í veröndina fyrir botnskál-
inni, og fellur þá grindin beint á veröndina.

Minnum á állokin okkar og ryðfríu 
pumpurnar sem eru með fallöryggislás.OPIÐ Í DAG

LAUGARDAG
MILLI KL. 12 OG 16

Ráðstefnuhöllin var þétt setin í gær. NoRdicphotos/AFp

Okkar framtak 
miðar að því að 

tryggja það að hugsanlegur 
friður yrði traustur og 
langvarandi 
undir eftirliti 
alþjóðasam-
félagsins.

François Hollande, 
forseti Frakklands

Mótmælendur umkringdu þessa konu 
og köstuðu í hana flöskum og eggjum. 
NoRdicphotos/AFp
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Verð frá: 3.320.000 kr.

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
79

50
1 

04
/1

6

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Hátt í 50 ár hefur óbilandi áreiðanleiki Corolla skilað sér frá kynslóð til kynslóðar. Nýjasta kynslóð Corolla er því spengilegri og 
glæsilegri en nokkru sinni fyrr. Nú býðst hún endurbætt og endurhönnuð, kröftug og sparneytin með Toyota Touch margmiðlunarkerfi. 
Ofan á staðalbúnaðinn bætist svo ríkulegur aukahlutapakki að eigin vali, að verðmæti 350.000 kr. 

Komdu og reynsluaktu Corolla.

Í UPPHAFI SKYLDI ENDINGUNA SKOÐA

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

VILDARPUNKTAR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

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

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur



Ástand heimsins

1. Kínversk telpa heldur á ríkis-
fánanum á Torgi hins himneska 
friðar í Peking í gær. Kínverjar 
undirbjuggu í gær afmælis-
fögnuð vegna mótmælanna á 
torginu sem voru barin niður. Í 
dag eru 27 ár liðin frá mótmæl-
unum. Nordicphotos/AFp

2. Palestínska þingmanninum 
Khalida Jarrar er tekið með 
opnum örmum nærri borginni 
Tulkarem á Vesturbakkanum 
eftir að henni var sleppt úr 
ísraelsku fangelsi í gær. Þar 
afplánaði hún fimmtán mánaða 
dóm fyrir að hvetja til árása á 
Ísraela. Nordicphotos/AFp

3. Áin Signa í París flæðir yfir 
bakka sína og hefur meðal ann-
ars flætt upp að mitti þessarar 
styttu. Ekki hefur verið jafn-
mikið vatn í ánni í þrjá áratugi 
og hefur Louvre-safnið þurft 
að loka dyrum sínum og flytja 
listaverk safnsins á öruggan stað 
til að koma í veg fyrir vatns-
skemmdir. 
Nordicphotos/AFp

4. Tugir þúsunda súfista söfnuð-
ust saman til að sækja fund súf-
istaleiðtogans Hazrat Dewan-
bagi sem haldinn er árlega í 
Dakka, höfuðborg Bangladess. 
Súfismi er dulhyggjuarmur 
íslams. Nordicphotos/AFp

5. Hundruð meðlima FPI, Varn-
arbandalags íslam, mótmæltu 
kommúnisma fyrir utan for-
setahöllina í Djakarta, höfuð-
borg Indónesíu, í gær. Með því 
vildu mótmælendur búa sig 
undir ramadan, föstumánuð 
múslima sem hefst á mánudag. 
Nordicphotos/AFp
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Í TILEFNI AF OPNUN NÝRRAR VERSLUNAR
ÚTI Á GRANDA BJÓÐUM VIÐ UPP Á FRÁBÆR

OPNUNARTILBOÐ Í ÖLLUM VERSLUNUM OKKAR!

VATNSBYSSA
Stærð: 30 sm.
Vnr. 3911910

BRANDE SÓFAR
2JA SÆTA OG 3JA SÆTA

Fallegt sófasett úr svörtu PU efni. 
2ja sæta B149 x H91 x D89 sm. 

79.950 nú 54.950
3ja sæta B199 x H91 x D89 sm. 

99.950 nú 69.950 Vnr. 3658147-0

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

TILBOÐIN GILDA ÚT 05.06 EÐA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

ASMIND 
SANDALAR

Stærðir: 38-47. 
Vnr. 4922700

FULLT VERÐ:  1.295

695

FULLT VERÐ:  399

199

NÚ VERÐ FRÁ:

54.95046%

FROZEN OG
MINIONS 

SPORTSKÓR
Flottir sportskór fyrir 
káta krakka. St. 24-32.

Vnr. RL-FROZEN, 
RL-MINIONS 

37%-
FULLT VERÐ:  3.995

2.495

FRÁBÆR 

OPNUNAR- 

TILBOÐ!

OPNUNARTILBOÐ

ANJA ÁBREIÐA
Falleg og mjúk 

SHERPA ábreiða 
með 

áprentaðri mynd 
og CORAL FLEECE 

á bakhlið.  Efni: 
100% polyester.  

Stærð: 
130 x 160 sm. 

Vnr. 550-20294, 
550-32034

ALLIR
HEILSUKODDAR

20%
AFSLÁTTUR

30%

50%LUCA SÓFAR
Glæsilegir sófar með slitsterku 

áklæði á frábæru verði!
 2ja sæta: 185 x 103 x 66 sm. 119.950
3ja sæta: 208 x 103 x 66 sm. 179.950

Litir: Svart eða hvítt.
 Vnr. 8880001028A, 8880001028B

FULLT VERÐ:  4.995

2.495

FULLT VERÐ:  4.995

2.995

FULLT VERÐ:  9.995

5.895
40%

40%

50%

HALDEN 
SÓLSTÓLL
Traustur og 

nýtísku-
legur sólstóll 

úr stáli og 
sterkum 

striga.  Fæst 
í svörtu, bláu 

og rauðu.  
Vnr. 3738500

DICTE SÆNGURVERASETT
Efni: 100% bómull. St.  140 x 200 sm. 
og 50 x 70 sm. Lokað  með rennilás.  

Vnr. 1343080

SPARIÐ129.950
NÚ 3+2 SÓFASETT:

169.950

ÁFRAM ÍSLAND
ÍSLAND trefill 399 nú 279  
ÍSLAND gleraugu 399 nú 

279  ÍSLAND alpahúfa 
595 nú 399

FRÓN höfuðklútur 995 nú 
695  FRÓN húfa

1.295 nú 905 ÍSLAND 
lúður 399 nú 279
Vnr. 491100444, 

491101520, CT1202140, 
S34609180, 550-20341, 

550-2030

30%
NÚ VERÐ FRÁ:

279–
LEEDS 

ÆFINGAMOTTA
Góð æfingamota. 

Litur: Grænn.
Vnr. 4730800

20%

FULLT VERÐ:  2.495

1.995

ALLIRPLASTKASSAR20–50%AFSLÁTTUR



Í KRINGLUNNI Í DAG

ÁFRAM ÍSLAND

EM HÁTÍÐ
Í DAG GEFST ÞÉR TÆKIFÆRI TIL AÐ HITTA 

STRÁKANA OKKAR Í KRINGLUNNI ÁÐUR EN ÞEIR 
HALDA Á EM KEPPNINA Í FRAKKLANDI!

Af því tilefni verður mikil EM stemning. Landsliðsmenn koma í heimsókn, 
Meðlimir Tólfunnar verða á staðnum, fjörugur bíttimarkaður með 

fótboltaspjöld, krakkar fá „Áfram Ísland“ blöðrur og boðið verður upp á 
hressingu. 

Flott tilboð hjá völdum verslunum.

OPIÐ
Laugardagur kl. 10–18
Sunnudagur kl. 13–18

LANDSLIÐSMENN GEFA MYNDIR OG ÁRITA

Kl. 14–15   Birkir Már Sævarsson og Hannes Þór Halldórsson
Kl. 15–16   Ragnar Sigurðsson og Ari Freyr Skúlason
Kl. 16–17   Gylfi Þór Sigurðsson og Jón Daði Böðvarsson

BÍTTIMARKAÐUR MEÐ
EM FÓTBOLTASPJÖLD 

Komdu milli kl. 13 og 17 með möppuna þína og fótboltaspjöld til 
að skipta og fá þau árituð hjá landsliðsmönnum. Boðið verður upp 

á bíttimarkað á þremur stöðum í göngugötu.

TÓLFAN  

Meðlimir Tólfunnar verða á staðnum kl. 13 og kenna
gestum Kringlunnar hvatningarsöngvana.

GEFÐU LANDSLIÐINU ÁRITUN

Skrifaðu strákunum okkar hvatningarkveðju á risasegl í 
göngugötunni. Landsliðið fær seglið afhent fyrir brottför til 

Frakklands og fer með kveðjuna þína í farteskinu.
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Gunnar

Mín skoðun Þorbjörg Gunnlaugs.

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Fleiri ljón eru á vegi Hillary Clinton í prófkjöri 
demókrata fyrir bandarísku forsetakosning-
arnar en reiknað var með fyrir fáum dögum. 
Clinton vantar aðeins örfáa kjörmenn til að 
tryggja sér tilnefninguna, en verðugum and-
stæðingi hennar í forvalinu, Bernie Sanders, 

hefur vaxið ásmegin.
Prófkjör fer í fram í Kaliforníu á þriðjudag. Þar eru 

546 kjörmenn í húfi. Lengi var talið að Clinton ætti 
sigurinn vísan en hratt hefur dregið saman með þeim 
Sanders. Munurinn er örfá prósent. En Sanders nægir 
ekki sigur á þriðjudaginn til að snúa taflinu. Þrátt fyrir 
tap í Kaliforníu myndi Clinton tryggja útnefninguna í 
New Jersey ef að líkum lætur.

Ósigur hennar yrði vatn á myllu ólíkindatólsins 
Donalds Trump, sem fyrir löngu hefur tryggt sér 
útnefningu repúblikana. Tapi Hillary í Gullna fylkinu 
mun hún enn þurfa að eyða dýrmætu púðri í Sanders. 
Á meðan þau heyja baráttu getur Trump skipulagt sína 
harðsnúnu sveit. Hann hefur sýnt í kosningaslagnum 
hjá repúblikönum að hann má ekki vanmeta. Fáum 
datt í hug að hann stæði uppi sem sigurvegari í sínum 
flokki eftir forkosningarnar. Fylgismælingar benda til 
að ómögulegt sé að útiloka að hann endurtaki leikinn í 
sjálfum forsetakosningunum. Sjálfur er hann sigurviss.

Clinton hefur ekki átt sjö dagana sæla undanfarið. 
Fyrir utan langdregna baráttuna við Sanders, sætir hún 
opinberri rannsókn vegna meðferðar á tölvupóstum 
og trúnaðargögnum frá utanríkisráðherratíð sinni. Nú 
þegar Alríkislögreglan er komin í málið, er varla hægt 
að halda því fram lengur að það sé eingöngu runnið 
undan rifjum pólitískra andstæðinga. Þetta bætist við 
þá lífseigu ímynd að hún sé ósvífin og kaldlynd. Einnig 
er útbreidd skoðun að þau hjónin, hún og Bill Clinton, 
fyrrverandi forseti, tilheyri hópi forréttindafólks, sem 
hafi notað opinbera stöðu sína til að maka krókinn.

Clinton er framúrskarandi forsetaefni. Hún er ekki 
bara fyrrverandi forsetafrú. Hún þótti afburða lögmað-
ur, sat á árum áður í stjórnum stórfyrirtækja, ein örfárra 
kvenna, hún var öldungadeildarþingmaður fyrir New 
York og síðar utanríkisráðherra. Kona hefur aldrei setið 
á forsetastóli í Bandaríkjunum. Tímabært er að breyta 
því. Kjör hennar í valdamesta embætti veraldar myndi 
valda straumhvörfum í jafnréttisbaráttunni.

Ef stefnumál Trumps og Clinton eru krufin er þessi 
staða með ólíkindum. Hennar stefna er vel ígrundað 
plagg. Það sem frá honum kemur er hrærigrautur 
– sumt táknmyndir sjónarmiða, sem margir Banda-
ríkjamenn hreinlega skammast sín fyrir. Hann æpir á 
múslima, vill loka landamærum, er andvígur fóstur-
eyðingum og hjónavígslum samkynhneigðra, styður 
almenna byssueign og er með áherslur í utanríkis-
málum, sem fáir fá nokkurn botn í.

Það er heiminum nauðsynlegt að koma í veg fyrir að 
Trump komist í Hvíta húsið. Á Clinton má finna snögga 
bletti. En því fyrr sem hún getur beint kröftum sínum 
óskiptum að hávaðaseggnum Trump, því betra. Sanders 
verður að meta stöðuna í því ljósi – þrátt fyrir hans 
brýna erindi sem hefur fengið góðar undirtektir og 
breytt stjórnmálaumræðunni vestanhafs til hins betra.

Ólíkindatólið

Kjör hennar í 
valdamesta 
embætti 
veraldar 
myndi valda 
straumhvörf-
um í jafn-
réttisbarátt-
unni.

Fyrir kosningafíkla er góð og löng kosningabarátta 
stórviðburður sem fer alla jafna fram á fjögurra 
ára fresti. Dálítið eins og EM í fótbolta. Við bíðum 

með eftirvæntingu eftir skoðanakönnunum, stúderum 
viðtöl, kortleggjum pólitískar samsæriskenningar og 
elskum að ræða stöðuna í baráttunni. Fyrir einhverja 
er atriði að eiga sér uppáhald en fyrir aðra er sjálf 
keppnin það sem heillar. Hápunktinum er svo auðvitað 
náð þegar Jóhanna Vigdís birtist á skjánum í fallegum 
hvítum kosningajakka. Þá er kjördagur runninn upp.

tveir réttir, annar skemmdur
Kosningabarátta vegna kjörs á forseta Íslands stendur í 
nokkrar vikur á meðan Bandaríkin bjóða upp á baráttu 
sem byggir upp spennu mánuðum saman. Forsetakjör 
í Bandaríkjunum hefur auðvitað mikla þýðingu fyrir 
heiminn allan. Bandaríski matseðillinn býður hins 
vegar yfirleitt bara upp á tvo kosti og að þessu sinni er 
réttur repúblikana skemmdur. Í þessu ljósi er það ekki 
lítið afrek að ná að halda athygli alls heimsins svo mán-
uðum skiptir. Það geta síðan varla talist meðmæli með 
kjósendum að kannanir benda til að úrslit geti orðið 
tvísýn. Það gæti raunverulega farið svo að Trump verði 
forseti Bandaríkjanna eins lygilega og það hljómar.

Bandaríkjamenn eiga það eftir að velja sér konu sem 
forseta. Auðvitað yrði það glæsilegur kafli í sögunni ef 
arftaki Obama yrði Clinton, fyrst kvenna í þessu emb-
ætti. Þrátt fyrir að nú sé nánast öruggt að Clinton fái 
útnefningu Demókrataflokksins þá hefur Bernie Sand-
ers reynst henni erfiðari en hann hefði átt að vera, t.d. í 
ljósi þess að hann var ekki fyrr en nýlega í Demókrata-
flokknum. Hann nýtur ótrúlega mikils stuðnings hjá 
yngstu kjósendum, stuðningur við hann er skilgreindur 
sem róttækt val og yfirlýsing um breytingar. Sanders er 
sannarlega vinstrisinnaðri en Clinton en hann er hins 
vegar bandarískur sósíalisti sem er dálítið annar hand-
leggur en sósíalisti í Evrópu. Þessi þingmaður Vermont 
hefur til dæmis ríka samúð með byssueigendum. Í 
íslensku samhengi myndi pólitík Sanders teljast mátu-
lega róttæk, sennilega í námunda við miðjuna.

nýr hvítur karlmaður
Clinton og Sanders eru bæði góðir kostir. Og Sanders 
er dálítið sjarmerandi. Það truflar hins vegar af hvaða 
ástæðum margir kjósendur styðja Sanders. Hvort 
þeirra er raunverulega að ryðja veginn? Er svarið við 
kröfunni um eitthvað nýtt í Washington 74 ára hvítur 
karlmaður frá Vermont? Stuðningsmenn Sanders og 
álitsgjafar hafa náð að vinna þeirri hugmynd fylgi að 
kosning hans yrði róttæk og jafnvel femínískari en að 
kjósa konu. Þetta afrek minnir á þegar repúblikanar 
drógu upp mynd af Obama, svörtum syni einstæðrar 
móður, sem fulltrúa elítunnar af því að hann borðaði 
rucola-salat.

mansplaining
Yfirburðir Clinton hvað varðar pólitíska reynslu eru 
svo miklir að það er útilokað að draga getu hennar í 
efa. Kannski að það sé einmitt þess vegna sem hún 
er gagnrýnd fyrir að vera fulltrúi ráðandi hóps og 
reynslan notuð gegn henni. Líkt og á EM eru fram-
bjóðendur nefnilega ekki bara dæmdir út frá getu á 
vellinum heldur líka út frá öðrum og óljósari þáttum. 
Sanders væri í fótboltanum sagður sýna mikinn 
karakter og vilja. 

Árið 2008 kom út ritgerðarsafnið „Men Explain 
Things to Me“ eftir bandaríska rithöfundinn Rebeccu 
Solnit þar sem hún fjallar um fyrirbæri sem síðar fékk 
heitið „mansplaining“. Þar er fjallað um karlmanninn 
sem útskýrir eitthvað fyrir konu sem veit mun meira 
um málefnið en hann sjálfur. Hann gefur heimilis-
lækni með flensuna það ráð að drekka mikinn vökva. 
Hann útskýrir sársauka fæðingar fyrir móður. Hann 
segir rithöfundi frá bók sem hún skrifaði sjálf. Getur 
verið að framboð Hillary sé í þessari stöðu þegar fram-
boð Sanders útskýrir femínisma fyrir henni? Þegar 
eldri karlmaður útskýrir fyrir konu í forsetaframboði í 
Bandaríkjunum að nú þurfi að velja fulltrúa fólksins? 
Er það ekki dálítið eins og að einhver sjónvarpsáhorf-
andi heima í stofu myndi útskýra fyrir Lars hvernig 
íslenska landsliðið komst á EM?

Karlar kenna konum
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Vilhelm G.  
Kristinsson
fyrrv. útvarps-
maður

Vafalaust hefur tilgangurinn 
með Schengen-vegabréfasam-
starfinu verið góður í upphafi, 

þótt það samstarf og stöðugt fleira 
í starfsemi báknsins í Brussel sæti 
síaukinni gagnrýni og sýnist í raun 
stríða gegn hagsmunum almennings 
– og stundum raunar almennri skyn-
semi yfirleitt. Svo vill til að ég bý yfir 
vitneskju um sannferðugt dæmi um 
það hvernig Schengen-reglurnar og 
hérlend lagasetning í tengslum við 
þær virka – og sem við skoðun reynist 
óskiljanlegt hverjum heilvita manni.

Gagnmenntaður hæfileikamaður
Einhleypur maður á þrítugsaldri, 
frá menningarríki utan Schengen-
svæðisins, sótti um dvalarleyfi til 
þess að sameinast fjölskyldu sinni 
(eina nána ættmenni) á Íslandi. Þetta 
ættmenni er móðir hans, kona, sem 
gift er íslenskum manni og hefur 
öðlast íslenskan ríkisborgararétt og 
í hvarvetna reynst traustur og gegn 
þjóðfélagsþegn. Ungi maðurinn er 
einkabarn íslenska ríkisborgarans, 
faðir hans er látinn og hann á engin 
systkin. Hann er gagnmenntaður; 
með mikla og haldgóða akademíska 
menntun í hugvísindum og fyrstu 
ágætiseinkunn í sérhverju fagi. Að 
auki hefur hann mjög góða menntun 
og starfsreynslu á tæknisviði og hefur 
unnið til fjölda verðlauna á sviði list-
rænnar sköpunar í kvikmyndagerð. 
Enn fremur býr ungi maðurinn 
yfir víðtækri þekkingu á Íslandi og 
íslensku samfélagi, sem hann hefur 
kerfisbundið aflað sér um árabil, auk 
þess að hafa góða tungumálakunn-
áttu. Loks má geta þess að hann hefur 
tandurhreinan skjöld og sakaskrá.

Óvelkominn á Íslandi
Þrisvar hefur þessi ungi maður 
fengið synjun frá íslenskum stjórn-
völdum um dvalarleyfi. Ástæðan 
er sú að hann er eldri en átján ára 
og hefur að dómi stjórnvalda ekki 
næg tengsl við Ísland (þó svo m.a. 
að hans eina nána ættmenni býr 
hér og er íslenskur ríkisborgari). 
Þrátt fyrir góðan atbeina þáverandi 
innanríkisráðherra, Ögmundar 
Jónassonar, og nokkurra vel-
viljaðra starfsmanna innanríkis-
ráðuneytisins, kom allt fyrir ekki 
og Útlendingastofnun átti síðasta 
orðið, sem var þvert nei. Þessi 
maður átti ekkert erindi til Íslands. 
Að vísu var unga manninum bent á 
krókaleiðir sem hann gæti reynt að 
fara upp á von og óvon um mögu-

legar jákvæðar geðþóttaákvarðanir 
þar til bærra stjórnvalda síðar, en 
þær leiðir voru fyrir neðan hans 
virðingu að fara. Hann hefur nú 
sætt sig við þá staðreynd, að hann 
er óvelkominn á Íslandi og hefur 
mótað sína framtíðarstefnu í lífinu 
í samræmi við það.

Landið opið glæpamönnum frá 
Schengen-ríkjum
Á sama tíma er Ísland opið hverj-
um sem er frá ríkjum Schengen-
svæðisins og skiptir þá engu hver 
tilgangurinn er með komu og dvöl 
hér á landi. Þrátt fyrir meinta kerfis-
bundna þöggunartilburði lögreglu, 
fjölmiðla og íslenskra stjórnvalda, 
er það til að mynda á hvers manns 
vörum að glæpaklíkur frá sumum 
þessara ríkja hafa hreiðrað um sig 
hér á landi og stunda fíkniefna-
misferli, innbrot, þjófnaði, man-
sal og ofbeldisglæpi. Enn fremur 
hefur verið upplýst að stór hluti 
„útigangsmanna“ og viðskiptavina 
gistiskýla í Reykjavík er hér á landi 
á grundvelli Schengen-samstarfsins.

Hin blinda hönd kerfisins
Hér hef ég nefnt dæmi, þar sem 
blind og köld hönd kerfisins strikar 
línur, sem hvergi má hnika og skipt-
ir þá engu þó að almenn skynsemi, 
mannúðar- og siðferðissjónarmið 
mæli með því að svo verði gert.

Hin kalda hönd kerfisins

Arnar Birgir Ólafsson
Auður Sveinsdóttir
Ásta Camilla Gylfadóttir
Einar E. Sæmundsen
Samson B. Harðarson
Þórhildur Þórhallsdóttir  
landslagsarkitektar FÍLA

Á liðnum vikum hefur mikil 
umræða átt sér stað í fjöl-
miðlum í tengslum við upp-

byggingu hótels á Landssímareitnum 
sem mun rísa að hluta í gamla Víkur-
garði við Kirkjustræti. Hér var kirkju-
garður í meira en 1000 ár og er í dag 
skilgreint sem opið svæði til sérstakra 
nota. Athygli beindist að nýju að upp-
byggingu Landssímareitsins þegar 
undirbúningur framkvæmda hófst 
skömmu fyrir sl. jól með lögbundn-
um fornleifagreftri í þeim hluta 
Víkurkirkjugarðs sem framkvæmdir 
ná til. Við tökum undir áhyggjur 
annarra sem hafa tjáð sig um málið að 
með fyrirhuguðum framkvæmdum 
á þessum stað sé hætta á að gengið 
verði á svæði í miðborginni sem hafa 
frá upphafi byggðar aldrei verið lögð 
undir byggingar. Sama gildir um 
Austurvöll sem þessar framkvæmdir 
snerta einnig.

Innan Félags íslenskra landslags-
arkitekta (FÍLA) hefur um árabil 
starfað garðsöguhópur sem hefur 
m.a. aflað heimilda og skráð gamla 
garða og staði sem eru einkennandi 
fyrir ákveðin tímaskeið íslenskrar 
garðsögu. 29. júní 2012 voru sam-
þykkt ný lög um menningarminjar, 
Lög nr. 80, þar sem búsetulandslag, 
skrúðgarðar og kirkjugarðar eldri 
en 100 ára eru flokkaðir sem minjar 
á afdráttarlausari hátt en í eldri 
lögum. Í kjölfarið vann garðsögu-
hópurinn að samantekt árið 2014 er 

ber nafnið „Verndargildi nokkurra 
íslenskra garða“. Þar er ellefu elstu 
og þekktustu görðum landsins lýst 
en þeir eru allir um 100 ára gamlir. 
Garðarnir voru valdir vegna einstaks 
gildis þeirra fyrir garðsögu landsins. 
Þeir eru: Skriða í Hörgárdal – trjá-
garður frá því fyrir 1830, Víkurgarður-
inn kirkjugarður í Reykjavík til 1839 
síðar nefndur Fógetagarðurinn, Hóla-
vallagarður í Reykjavík – fyrst grafið 
í hann 1838, Hressingarskálagarður-
inn í Reykjavík – einkagarður frá því 
um 1865. Austurvöllur í Reykjavík 
– fyrsta almenningsrými á Íslandi 
1875, Alþingisgarðurinn Reykjavík 
1895, Múlakotsgarður í Fljótshlíð 
1899, Trjáræktarstöðin á Akureyri eða 
Minjasafnsgarðurinn 1899, Skrúður 
á Núpi í Dýrafirði 1909, Lystigarður 
Akureyrar 1912, Hellisgerði í Hafnar-
firði 1922 og Hljómskálagarðurinn í 
Reykjavík 1923.

Í framhaldi af þessari vinnu fékkst 
styrkur úr Fornleifasjóði sem nýttur 
verður til að dýpka þekkingu á varð-
veislu lifandi minja eins og gamlir 
garðar eru gjarnan kallaðir. Þekk-
ingin á þessum görðum mun hjálpa 

okkur að bæta umgengni við við-
kvæmar minjar og vinna að trú-
verðugri endurgerð þeirra. Með 
réttum vinnubrögðum munu garð-
arnir áfram vera lifandi í umhverfi 
sínu en um leið aðlagast nýjum 
kringumstæðum. Í samantekt 
um verndargildi Víkurgarðsins í 
Reykjavík í greinargerð FÍLA segir: 
Víkurgarður hefur gegnt breyti-
legu hlutverki frá upphafi byggðar 
og hefur mikið menningarsögulegt 
gildi. Á svæðinu hefur verið kirkju-
garður, tilraunasvæði í garðrækt, 
einkagarður og almenningsgarður. 
Í dag hefur svæðið yfirbragð torgs 
í borg með steinlögðu yfirborði. 
Víkurgarður gegnir mikilvægu 
hlutverki sem almenningsrými í 
borginni.

Lágt verðmætamat
Staða Víkurgarðs nú er afleiðing 
úreltra og gamaldags viðhorfa – þar 
sem garðar eða hið ytra umhverfi 
hefur fengið lágt verðmætamat. 
Staðurinn hefur sannarlega gegnt 
margþættu hlutverki í gegnum 
aldirnar og er órjúfanleg tenging 
við upphaf byggðar í Reykjavík. Í 
Aðalstræti 16 á móts við garðinn 
eru varðveittar minjar landnáms-
bæjarins með sérstakri sýningu. 
Við kristnitökuna um árið 1000 bjó 
Þormóður allsherjargoði í Reykja-
vík og ber staðsetning kirkjugarðs-
ins á hlaðinu við landnámsbæinn 
vitni um söguleg tengsl garðsins 
við landnám og síðar kristintöku. 
Þegar garðurinn var fullnýttur til 
greftrunar 1839 hófst nýtt mótun-

artímabil með tilraunaræktun nýs 
landlæknis í garðinum 1883. Þar fór 
fram mikil frumkvöðlastarfsemi á 
sviði garðyrkju á Íslandi og er silfur-
reynirinn gamli frá tíma ræktunar-
tilrauna landlæknis og því eitt elsta 
tré Reykjavíkur.

Vegna sögu sinnar og staðsetning-
ar í hjarta byggðarinnar í Reykjavík 
er mikilvægt að Víkurgarður njóti 
ákveðinnar friðhelgi og að í allri 
meðferð á garðinum sé nærgætni og 
umhyggja fyrir sögu staðarins höfð í 
fyrirrúmi. Víkurgarður er einn merk-
asti staður höfuðborgarinnar – stað-
ur umvafinn byggðarsögu, táknrænn 
fyrir þá virðingu sem við berum fyrir 
hvíldarstað forfeðra okkar. Andi 
staðarins og saga má ekki týnast í 
skarkala stundarhagsmuna.

Víkurgarður og verndun íslenskra garða

Árni Gunnarsson
formaður Rauða 
krossins í Reykja-
vík                                           

Sagt er að íslenskt samfélag standi 
óvenju vel um þessar mundir. 
Skuldir eru lágar og tekjur háar. 

Höfð voru eftir forsætisráðherra eftir-
farandi orð :

„Hagkerfið stendur í blóma, kaup-
máttur vex hröðum skrefum og verð-
bólga hefur í meira en tvö ár verið 
undir verðbólgumarkmiði Seðla-
bankans. Mikill afgangur er á ríkis-
sjóði, skuldir ríkisins lækka hratt og 
erlend staða þjóðarbúsins hefur 
aldrei verið betri. Aldrei.“

Gott ef satt er, en þessi lýsing nær 
samt ekki til þeirra sem allra verst eru 
settir í samfélaginu.

Það eru víðar holur í samfélaginu 
en á götum borgarinnar.

Rauði krossinn hefur einbeitt sér 
að því að þjóna þeim einstaklingum 
sem eru berskjaldaðir í samfélaginu. 
Orðið berskjaldaður þýðir m.a. að 
vera óvarinn, hlífðarlaus.

Á hverjum mánuði sinnir Rauði 
krossinn um 130 heimsóknum 
sprautufíkla, sem margir eru á ver-
gangi, og býður þeim skaðaminnk-
andi ráðgjöf með aðstoð sjálfboðaliða 
úr hópi heilbrigðisstarfsmanna.

Rauði krossinn rekur Konukot í 
samkomulagi við Reykjavíkurborg 
en það er athvarf fyrir heimilislausar 
konur. Þar er boðið upp á kvöldmat 
og morgunmat auk næturgistingar. 
Undanfarið hafa verið á milli 10 og 
15 gestir í athvarfinu og sjálfboða-
liðar annast eldamennsku og hússtörf 
önnur.

Hælisleitendur sem fengið hafa 
hér dvalarleyfi eru margir hverjir á 

vergangi vegna húsnæðiseklu. Rauði 
krossinn býður þeim ráðgjöf og haft 
er opið hús tvisvar í viku þar sem þeir 
koma saman. Aðstæður margra í þeim 
hópi eru afar erfiðar, sérstaklega þar 
sem börn og eldra fólk er á ferðinni. 
Miðað við síðustu mánuði er líklegt 
að um eða yfir 100 hælisleitendur fái 
dvalarleyfi hér á landi á árinu.

Njóta ekki veislunnar í hagkerfinu
Hér eru nefndir nokkrir af þeim hópum 
í samfélaginu okkar sem eru gleymdir. 
Ekki er fréttnæmt að segja frá þeirra 
högum enda fæstir þeirra að nýta kosn-
ingarétt sinn eða tala sínu máli.

Hægt er að halda áfram að telja 
upp hópa sem ekki njóta veislunnar 
í hagkerfinu. Hjúkrunarheimilin sem 
þjóna elsta og mest veikburða ein-
staklingum samfélagsins ramba mörg 
á barmi gjaldþrota. Það er smán.

Getum við sem þjóðfélag ekki ein-
sett okkur að útrýma fátækt og búa 
heimilislausum betri aðstöðu? Getum 
við mismunað þeim sem hingað leita 
á flótta frá stríði, fátækt og náttúru-
hörmungum?

Fordómar stafa af ótta við hið 
óþekkta. Fræðumst meira um menn-
ingu og trúarbrögð annarra þjóða 
og þá skiljum við hvert annað betur. 
Horfumst í augu við heimilislausa 
Íslendinga og setjum okkur í þeirra 
spor. Mannréttindi fara ekki í mann-
greiningarálit né spyrja um vegabréf. 
Þau eru allra.

Það orðspor sem nú fer af efna-
hagsuppgangi á Íslandi er gott, okkur 
hefur tekist með undraverðum hraða 
að ná aftur fótfestu. En efnahagsundr-
ið má ekki vera bara fyrir suma.

Með stuðningi við samtök eins og 
Rauða krossinn geta allir lagt sitt af 
mörkum til að gera samfélagið betra. 
Stuðningurinn getur verið hvort sem 
er regluleg fjárframlög, einstök fram-
lög eða stuðningur í formi sjálfboðins 
starfs.

Verkefnin eru næg.

Holurnar  
í samfélaginu

Víkurgarður er einn merk-
asti staður höfuðborgarinnar 
– staður umvafinn byggðar-
sögu, táknrænn fyrir þá 
virðingu sem við berum fyrir 
hvíldarstað forfeðra okkar. 
Andi staðarins og saga má 
ekki týnast í skarkala 
stundarhagsmuna.

Að vísu var unga manninum 
bent á krókaleiðir sem hann 
gæti reynt að fara upp á 
von og óvon um mögulegar 
jákvæðar geðþóttaákvarð-
anir þar til bærra stjórnvalda 
síðar, en þær leiðir voru fyrir 
neðan hans virðingu að fara.
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BÍLASTÆÐI

BÍLASTÆÐI

#HBGRANDI

Til að fagna sjómanna-
deginum  bjóðum við til 
fjölskylduskemmtunar hjá 
HB Granda við Norðurgarð.

Hátíðarsvæðið opnar kl. 13:00 og boðið 
verður upp á fiskismakk, súpu, pylsur, 
kökur, kleinur og fleira góðgæti. 
Andlitsmálun og blöðrudýr verða á 
svæðinu. Frábærir skemmtikraftar sjá um  
fjöruga dagskrá fyrir alla fjölskylduna. 

YKKUR ER BOÐIÐ Á 
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA 

Á SJÓMANNADAGINN 5. JÚNÍ

YKKUR ER BOÐIÐ Á 
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA 

Á SJÓMANNADAGINN 5. JÚNÍ

SKEMMTIDAGSKRÁ

BMX Brós verða á svæðinu að sýna listir sínar

13:00 Svæðið opnar
14:00 Sprengjugengið 
14:30 Latibær
15:00 Sirkus Íslands
15:30 Lína Langsokkur og Eiríkur 

Langsokkur skipstjóri
16:00 Dagskrá lýkur

Kynntu þér dagskrá sjómannadagsins á hatidhafsins.is

Nýja skipið

Víkingur verður 

við bryggju og 

opið almenningi

til skoðunar.

HÁTÍÐARSVÆÐI
HB GRANDA



Samfélag á foraðgerðarstigi?

Afstaða fólks til bílastæða og 
hvernig það leggur bílum 
sínum er á margan hátt sér-

stök. Fullorðið fólk sem virðist eðli-
legt að öllu leyti sér ekkert óeðlilegt 
við það að leggja bílum sínum þann-
ig að það hindri för gangandi veg-
farenda, barna, fólks í hjólastól og 
blinds fólks um gangstéttir, stíga og 
gangbrautir. Margir sjá heldur ekk-
ert að því að hindra aðgang að bíla-
stæðum hreyfihamlaðra eða aðgang 
samborgara sinna að nauðsynlegri 
þjónustu með því að leggja bílnum 
í fleiri en eitt bílastæði. Hvað veldur 
þessu háttalagi? Ein leið að skoða 
þetta er að leita í smiðju þroskasál-
fræðinnar til að skýra þessa hegðun. 
Hvað getur t.d. Piaget kennt okkur um 
þetta vandamál í okkar annars ágæta 
samfélagi?

Eitt stigið í þroska barna sam-
kvæmt kenningum Piagets heitir 
foraðgerðarstig og nær um það bil yfir 
aldurinn 2-7 ára. Það sem einkennir 
þetta stig öðru fremur er orðrétt: 
„Annars er sjálflægni eitt meginein-
kenni hugsunar á foraðgerðarstiginu 
og kemur fram í því að barnið getur 
ekki séð hluti frá öðru sjónarhorni 
en sínu, getur ekki sett sig í spor ann-
arra. Sjálflægni kemur meðal annars 
fram í leikjum barna á forskólaaldri. 

Á þessum aldri geta börn ekki fylgt 
leikreglum en þau halda því samt 
sem áður fram að þau geri það. Þann-
ig komst Piaget að því að börn mynda 
sínar eigin leikreglur og fylgir þá hvert 
sínum reglum.“

Þá er ekki óeðlilegt að maður spyrji 
sig, eru þeir sem leggja illa og ólög-
lega á foraðgerðarstiginu? Nei, auð-
vitað er ekki rétt að halda því fram 
að allir sem leggja illa eða ólöglega 
séu fastir á foraðgerðarstiginu, það 
væri fáránlegt. Þeir sem leggja með 
þessum hætti sýna hins vegar hegðun 
sem einkennir foraðgerðarstigið. Ég 
held að þetta sé frekar ákveðið menn-
ingarlegt fyrirbæri þar sem sú hefð 
hefur skapast að menn geta gert það 

sem þeim sýnist vegna þess að „allir“ 
aðrir gera það.

Látið óátalið
Það má frekar segja að samfélagið sé 
á foraðgerðarstigi, ekki einstakling-
arnir. Þar kemur líka til að lögreglu- 
og bæjaryfirvöld víðast hvar, nema í 
Reykjavík, eru samdauna ástandinu 
og átta sig ekki á hvað þetta er skemm-
andi. Samúð þeirra er með yfirgangi 
bílstjóra frekar en með börnum, fötl-
uðum og öðrum sem fyrir yfirgang-
inum verða. Þess vegna eru kvartanir 
ekki teknar alvarlega af yfirvöldum 
og þetta látið óátalið. Nú er stundum 
öðru haldið fram en menn ættu í 
þessu sem öðru að dæma menn af 
verkum sínum en ekki orðum.

En hvað skyldi fleira einkenna 
foraðgerðarstigið? „Annað sem ein-
kennir foraðgerðarstigið er að barnið 
fer að nota tákn yfir hluti. Strákar 
„burra“ með kubb til dæmis. Börn á 
foraðgerðarstiginu hafa tilhneigingu 
til að meðhöndla hluti eins og þeir 
væru lifandi og með svipaða eigin-
leika og fólk. Þau tala við brúðurnar 
sínar og finna til með þeim, það má 
til dæmis alls ekki stíga á bangsa því 
að þá meiðir hann sig.“

Minnir þetta ekki talsvert á 
umræðuhefðina um bíla í tilkynn-
ingum yfirvalda og fjölmiðla? Bílar 
gera þar hitt og þetta, lenda í árekstr-
um, keyra út af, velta o.s.frv. Sjaldnast 
er bílstjóri bak við stýrið, sem ber 
ábyrgð á akstrinum. Kannski er það 
eins með bíl sem hefur verið illa eða 
ólöglega lagt? Kannski leggja þeir 
bara sjálfir og bílstjórinn er barasta 
stikkfrí og saklaust fórnarlamb bíls-
ins? Eða hvað?

Árni  
Davíðsson
líffræðingur

Bílar gera þar hitt og þetta, 
lenda í árekstrum, keyra út 
af, velta o.s.frv. Sjaldnast er 
bílstjóri bak við stýrið, sem 
ber ábyrgð á akstrinum. 
Kannski er það eins með bíl 
sem hefur verið illa eða ólög-
lega lagt? Kannski leggja þeir 
bara sjálfir og bílstjórinn er 
barasta stikkfrí og saklaust 
fórnarlamb bílsins? Eða 
hvað?

Nýverið átti ég gott sam-
tal við erlenda nemendur 
mína sem eru fullorðið fólk 

á talþjálfunarnámskeiði í íslensku. 
Í þessu samtali kviknaði á fjöl-
mörgum perum í kollinum á okkur 
um mannlegt eðli. Í mannlegu eðli 
leynast margar ólíkar tilfinningar 
og þær geta einkennst meðal annars 
af meðvirkni en einnig samkennd. 
Plús allar hinar sem við förum ekki 
inn á hér.

Samlandar mínir, Íslendingar, eru 
margir hverjir nokkuð meðvirkir og 
oft verið talað um Ísland sem með-
virka þjóð. Við þykjum einnig oft á 
tíðum fljót að gleyma en kannski 
blessunarlega erum við upp til hópa 
ekkert alltof langrækin. En það er 
önnur saga.

Umræðuefnið með þátttakendun-
um á íslenskunámskeiðinu beindist 
að þeim hvimleiða ávana Íslendinga 
að svara útlendingum á ensku sem 
eru að spreyta sig á hinu íslenska 
ylhýra. Ég horfði í augun á fólkinu 
þennan morgun, sem er meðal 
annars komið alla leið frá Nepal, 
Filippseyjum, Bandaríkjunum og 
Póllandi. Öll höfðu þau sína sögu 
að segja af mis-vel-heppnuðum 
tilraunum til að tjá sig á íslensku 
við mismunandi aðstæður en var 
svarað á ensku. Ég hvatti þau einlæg-

lega til að halda ótrauð áfram þess-
ari „baráttu“ því hún myndi skila sér 
á endanum. En þetta hlýtur að vera 
lýjandi. Og vitiði ég get sjálf skrifað 
undir að svo sé, þó hún sé einungis 
örlítið brot af reynslu míns fólks.

Árið 2014 fór ég ásamt samstarfs-
konu minni í vinnuferð til Stokk-
hólms. Fjórða kvöldið okkar fórum 
við stöllur á huggulegan ítalskan 
veitingastað þar sem starfsfólkið var 
ítalskt en það talaði sænsku. Sjálf 
tala ég ágætis sænsku eftir að hafa 
búið í Svíþjóð í rúm sex ár. Kannski 
örlar enn á gautaborgskum hreim 
með dassi af íslenskubroti þar sem 
áratugur er liðinn frá flutningum 
heim.

Þá var komið því að greiða fyrir 
matinn. Ég sagði þjóninum (á 
sænsku auðvitað) hvar við sátum. 
Hann svarði mér á ensku og það 
kom mér á óvart þar sem ég vissi 
að hann talaði lýtalausa sænsku! 
Þvínæst segi ég honum, áfram á 
sænsku, að við vorum ánægðar 
með matinn og staðinn. Sami þjónn 
svarar mér á ensku og ég finn fyrir 
pirringi vakna innra með mér. Gef 
mig þó ekki og held áfram einhverju 
sænsku smátali. Hann segir „please 
be welcome again“ þegar við hverf-
um út um dyrnar.

Næst þegar þú finnur þig í þeirri 
stöðu að mæta útlendingi sem talar 
mál sem rúmlega þrjúhundruð þús-
und manns í heiminum tala, viltu 
þá hugsa þig tvisvar um áður en þú 
svarar. Ef viðkomandi leggur það á 
sig að tala við þig á íslensku þá get 
ég lofað þér því að það er farsælast 
að svara viðkomandi á íslensku. 
Æfingin skapar jú meistarann, ekki 
satt?

Svarað á sama máli
Ingibjörg  
Ferdinandsdóttir, 
menntunarfræð-
ingur og íslensku-
kennari inn-
flytjenda í Mími 
símenntun

Öflug þjónusta
við leigjendur
Leigjendur okkar vita nákvæmlega hvert þeir eiga að leita ef íbúðin þeirra þarfnast 
viðhalds og þökk sé góðu samstarfi við Securitas getum við sinnt neyðartilfellum allan 
sólarhringinn. Almenna leigufélagið hefur gert leigu að raunhæfum valkosti  
á húsnæðismarkaði með því að tryggja leigjendum örugga búsetu. 

almennaleigufelagid.is Samstarf Almenna leigufélagsins og 
Securitas tekur til allra íbúða félagsins.
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Almenna leigufélagið býður leigjendum sínum sólarhringsþjónustu

Langtíma 
leigusamningur

Sveigjanleiki

24/7  þjónusta

„Öll umsjón er til fyrirmyndar og vel hugsað um sameign og lóð. Okkur 
fjölskyldunni líður rosalega vel hérna.“ 
– Selma, íbúi í Brautarholti

„Ég hef alltaf búið í eigin húsnæði en er nú að leigja í fyrsta sinn. Ég hafði 
heyrt margar hryllingssögur af leigusölum en þjónustan hefur verið góð  
og ábendingum vegna viðhalds alltaf sinnt fljótt og vel.“  
– Gylfi, íbúi við Skyggnisbraut   

„Við erum mjög ánægð með að hafa komist beint í langtímaleiguíbúð  
eftir langa dvöl erlendis.“  
– Elías og Birna, íbúar í Hátúni
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TAKTU STÖKKIÐ INN 
Í FRAMTÍÐINA

Verkfræði- og náttúruvísindasvið býður upp á fjölbreytt  
og hagnýtt nám sem hvetur til nýsköpunar og undirbýr  
nemendur fyrir spennandi störf á alþjóðlegum  
vinnumarkaði.

Skráðu þig í nám sem skapar atvinnu og nýja þekkingu.
Umsóknarfrestur er til 5. júní.

Kynntu þér námið á www.von.hi.is

• Háskóli á heimsmælikvarða 

• Tengsl við atvinnulífið 

• Nýsköpun 

• Áralöng reynsla 

• Kjarnafög 

• Öflug nemendafélög 



EM-TILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
EM-TILBOÐ

UMBRIA
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Grátt eða dökkgrátt áklæði. 
Stærð: 330 × 265 × 78 cm. Aukahlutur á mynd: Hnakkapúði.

 335.990 kr.    419.990 kr.

EM-STÓLLINN FRÁ

Adam
Stílhreinn La-Z-Boy  
hægindastóll.
Fáanlegur í leðri og áklæði.
Leðurútgáfan fáanleg bæði  
rafdrifin og án rafmagns.
Stærð: B: 82 × D: 98 × H: 104 cm

ADAM Í ÁKLÆÐI

 97.990 kr.  
 139.990 kr.

ADAM í leðri

 132.990 kr.  
 189.990 kr.

ADAM rafdrifinn í leðri

 216.990 kr.  
 309.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
EM-TILBOÐ

Þú finnur nýja EM-tilboðsbæklinginn 
á www.husgagnahollin.is

      
Þú finnur nýja EM-tilboðsbæklinginn 
á www.husgagnahollin.is

EASY
Hornsófi
Ljós- og dökkgrátt  
slitsterkt áklæði
Stærð: 305 × 220 × 95 cm. 

 199.990 kr.    
 259.990 kr.

AFSLÁTTUR
23%
EM-TILBOÐ

BRIGHTON
Vandað þriggja + tveggja sæta 
danskt sófasett. Eikargrind með 
svörtu leðri. 
Stærð 3ja sæta: 204 x 80 x 77 cm
Stærð 2ja sæta: 150 x 80 x 77 cm

 379.990 kr.   
 589.990 kr.

UMBRIA
Hornsófi 2H2. Grátt eða dökkgrátt áklæði.
Stærð: 261 × 261 × 78 cm. 

 299.990 kr.    399.990 kr.

UMBRIA
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga. Dökk og ljósgrátt  
slitsterkt áklæði. Stærð: 245 × 163 × 78 cm

 149.990 kr.   249.990 kr.

 119.990 kr.   149.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%
EM-TILBOÐ

AFSLÁTTUR
40%
EM-TILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
EM-TILBOÐ

AFSLÁTTUR
35%
EM-TILBOÐ

LARAMIE 
Þriggja sæta sófi. Mjög endingargott brúnt microfiber áklæði.
Stærð: 220 x 95 x 95 cm

 169.990 kr.  209.990 kr. AFSLÁTTUR
19%
EM-TILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
EM-TILBOÐLARAMIE 

Þriggja sæta sófi. Mjög endingargott brúnt  
microfiber áklæði. Stærð: 170 x 95 x 95 cm

 159.990 kr.  199.990 kr.

CHELSEA
Þriggja sæta, bogadreginn sófi.
Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt 
áklæði.
Stærð: 218 x 102 x 85 cm

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

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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búið spil hjá alexander? 
alexander petersson er ekki í leik-
mannahópi íslenska landsliðsins 
í handbolta sem mætir portúgal 
í umspilsleikjum heima og að 
heiman um miðjan mánuðinn en í 
boði er farseðill á heimsmeistara-
keppnina í Frakklandi í janúar á 
næsta ári.

Geir sveinsson landsliðsþjálfari 
sagði að alexander gæfi ekki kost á 
sér í þetta verkefni. „hvort hann sé 
búinn að spila sinn síðasta lands-
leik veit ég ekki,“ sagði Geir um 
örvhentu skyttuna.

Geir sagðist hafa talað þrisvar 
sinnum við alexander um verk-
efnið en á endanum ákvað hann 
að gefa ekki kost á sér. aðspurður 
hvort um meiðsli væri að ræða eða 
aðrar ástæður svaraði Geir:

„Það hefur verið gríðarlegt 
álag á honum en ástæðurnar eru 
ýmsar. Ég skil ákvörðun hans þó 
ég sé henni ekki sammála,“ sagði 
Geir sveinsson nokkuð svekktur 
með að geta ekki beitt alexander í 
þessum mikilvægum leikjum.

dagar í6
EM 2016

http://www.seeklogo.net

Íslenski riðillinn á EM í Frakklandi 
er eini riðillinn á Evrópumótinu 
í ár þar sem ekki eru fyrrverandi 
Evrópumeistarar, ef við skrifum 
EM-gull Sovétmanna frá 1960 á 
Rússana. Portúgal komst næst 
Evrópumeistaratitlinum þegar 
liðið spilaði til úrslita á heimavelli 
á EM 2004 og tapaði þá 1-0 fyrir 
spútnikliði Grikkja. Ungverjar, sem 
eru að spila á sínu 
fyrsta EM í 44 ár, 
urðu í þriðja sæti 
1964 og fjórða sæti 
1972. Austurríki 
komst ekki upp úr 
sínum riðli á 
heimavelli 
á sínu eina 
Evrópumóti 
árið 2008 
og Ísland er 
á EM í fyrsta 
sinn.

Í dag
15.50 ÍBV - KR Sport 
16.30 Memorial Tournam. Golfstöð
21.00 Kosta Ríka - Paragvæ  Sport 2
22.00 Sumarmessan  Sport 
23.30 Haítí - Perú  Sport
02.00 Brasilía - Ekvador  Sport

16.00 ÍBV - KR Hásteinsvöllur
14.00 KA - Keflavík Akureyrarv.
14.00 Haukar - Huginn  Ásvellir 
14.00 Fjarðabyggð - HK  Eskjuvö.
15.00 Fram - Leiknir F. Valsvöllur 
16.00 Selfoss - Þór JÁVERK-völlur

Á morgun
13.00 Demantamótaröð  Sport 
16.00 Memorial Tournam. Golfst.
16.50 Valur - Stjarnan  Sport 
19.30 Breiðablik - FH Sport 
21.00 Jamaíka - Venesúela  Sport 3
22.00 Sumarmessan  Sport  2
22.00 Pepsi-mörkin Sport 
00.00 Mexíkó - Úrúgvæ Sport 2 
00.00 NBA: Warriors-Cavs Sport  2

17.00 Víkingur Ó. - Fylkir Ólafsvík
17.00 Valur - Stjarnan  Valsvöllur.
19.15 ÍA - Þróttur R.  Norðurálsv. 
19.15 Fjölnir - Víking R.  Extra vö. 
20.00 Breiðablik - FH  Norðurálsv.

fótbolti „Ég get ekki neitað því 
að vera afar sáttur. Ég held að við 
getum sagt að þetta hafi verið besti 
leikur liðsins undir minni stjórn. 
Fyrirfram hefði ég verið sáttur við 
eins marks sigur í hörkuleik,“ segir 
Freyr alexandersson landsliðs-
þjálfari glaðbeittur eftir sigurinn 
glæsilega á skotum í gær.

Þarna mættust bestu lið rið-
ilsins og þau voru bæði ósigruð. 
eftir þennan leik er aðeins Ísland 
ósigrað og ekki heldur búið að fá á 
sig mark.

stelpunum dugar sigur gegn 
Makedóníu á þriðjudag til að gull-
tryggja eM-sætið. Makedónía er 
stigalaust í riðlinum og Ísland 
vann leikinn gegn þeim ytra, 0-4. 
ef stelpurnar spila sinn eðlilega 
leik ætti farseðillinn á eM að 
vera klár.

Frábærar sjö mínútur
Þrátt fyrir mikla yfir-
burði nær allan leikinn 
í gær var Ísland aðeins með 
eins marks for-
skot í hálfleik. 
Markið skoraði 
hallbera Guðný 
Gísladóttir beint úr auka-
spyrnu.  svekkjandi miðað við 
hversu vel liðið var að spila. skipu-

lagið frábært og stelpurnar sterkari 
og grimmari í öllum aðgerðum.

Það var aftur á móti frábær sjö 
mínútna kafli eftir rúmlega klukku-
tíma leik sem gerði út um leikinn. 
Þá skoraði íslenska liðið þrjú góð 
skallamörk. harpa Þorsteins-
dóttir, Gunnhildur Yrsa jónsdóttir 
og Margrét lára Viðarsdóttir með 
skallamörkin góðu.

skotar fengu tækifæri til þess að 
komast á blað í uppbótartíma en 
vítaspyrna Kim little fór í stöngina. 
Íslenska liðið er því ekki enn búið á 
að fá á sig mark í riðlinum eins og 

áður segir.

Þeirra stjörnur sáust ekki
„liðið var mjög vel undirbúið 

og skilaði toppframmi-
stöðu. Ég upp-

lifði að við 
værum klassa 

betri. að við 
værum algjörlega með þær. 
Þeirra stjörnur sáust ekki í 

leiknum. Undirbúningur-
inn snérist mikið um að 

þora að halda boltanum og spila 
í stað þess að lúðra fram og vona 
það besta. Það þarf hugrekki til 
þess að halda í boltann og spila 
milli lína. Við tímasettum þetta 
allt mjög vel,“ segir Freyr og það 
leynir sér ekki hvað hann er stolt-
ur af sínu liði.

„Við vorum að hápressa á úti-
velli gegn mjög góðu liði. Það eru 
ekkert margir sem þora því og mér 
fannst við gera það virkilega vel.“

Hvað ef það kemur drullumark?
Freyr viðurkennir að hafa ekki liðið 
allt of vel með 1-0 forskotið þó svo 
yfirburðirnir hafi verið miklir.

„Ég hugsaði hvað ef það kemur 
eitthvert drullumark? hvað myndi 
þá gerast í leiknum? liðið hélt aftur 
á móti dampi og það sýnir ákveðin 
karaktereinkenni. að vera ekkert 
að slaka á. Við komum í síðari hálf-
leikinn af fullum krafti og ætluðum 
að ná í annað markið,“ segir lands-
liðsþjálfarinn sem er mjög stoltur 
af því að liðið sé ekki enn búið að fá 
á sig mark í riðlakeppninni.

„Fyrir mig er það æðislegt. Maður 
elskar það að fá ekki á sig mark 
og vonandi höldum við áfram að 
halda hreinu. stöngin kom sterk 
inn til aðstoðar í kvöld. ási aðstoð-
arþjálfari sagði fyrir vítið að skotið 

myndi enda í stönginni. hann er 
alveg með þetta, kallinn.“

Makedónía er með lélegt lið
landsliðsþjálfarinn fer ekkert í graf-
götur með að hans lið sé komið með 
einn og hálfan fót á eM. hann gerir 
þá kröfu að stelpurnar klári dæmið 
gegn Makedóníu á þriðjudag.

„Við ætlum að klára þetta á 
þriðjudag svo fólk geti farið að 
panta sér hótel og svona. Þær eru 
lélegar. Því er ekki hægt að neita og 
ég vil að við klárum það verkefni 
með sóma. Það er ekki okkur að 
kenna að þær séu ekki betur settar 
en þetta í fótbolta. Við munum ekki 
sýna neina miskunn. Munum spila 
af krafti og klára þetta með topp-
frammistöðu. Það kemur ekkert 
annað til greina.“ henry@frettabladid.is

Frábær leikur hjá stelpunum
Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu er nánast búið að tryggja sér farseðilinn á EM eftir glæsilegan 0-4 
sigur á Skotum í Falkirk í gær. Landsliðsþjálfarinn sagði þetta vera besta leik liðsins undir hans stjórn.

Stelpurnar fagna marki Gunnhildar Yrsu í gær en óhætt er að segja að stelpurnar hafi farið á kostum í leiknum. MYND/HAFLiði BREiðFJöRð

Harpa Þorsteinsdóttir 
skoraði í gær og lagði upp.

FRéTTABLAðið/ANToN BRiNK

Makedónía er með 
lélegt lið. Við 

munum ekki sýna neina 
miskunn heldur spila af 
krafti og klára þetta með 
toppframmistöðu.
Freyr Alexandersson
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Íslandsbanki heldur opinn fræðslufund miðvikudaginn 8. júní kl. 17.15-18.30 
í útibúi okkar á Granda. Á fundinum mun Magnús Árni Skúlason hjá Reykjavík 
Economics kynna nýja skýrslu um húsnæðismarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu 
með sérstaka áherslu á sérbýli. 

Fundurinn er ætlaður þeim sem hafa hug á að kaupa eða selja sérbýli.
Leitast verður að við að svara eftirfarandi spurningum, svo og öðrum  
þeim er kunna að brenna á fólki:

•   Er skynsamlegt að kaupa sérbýli í dag?
•   Er næg eftirspurn eftir sérbýli?
•   Hvað þarf að hafa í huga þegar sérbýli er keypt?
•   Hvað ef ég ætla að minnka við mig?
 
Fundurinn er öllum opinn en vakin er athygli á því að sætaframboð er takmarkað. 
Boðið verður upp á kaffiveitingar.

Skráðu þig á www.islandsbanki.is/husnaedismal
eða í síma 440 4000

Dagskrá:
 
Eru kynslóðaskipti framundan á sérbýlismarkaði?
Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur hjá Reykjavík 
Economics
 
Hvernig kanna ég ástand sérbýla?
Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, fagstjóri  
hjá EFLU verkfræðistofu

Þjónusta Íslandsbanka við kaup og sölu húsnæðis
Finnur Bogi Hannesson, vörustjóri hjá Íslandsbanka

 

Kaup og sala sérbýla 
- hvað þarf að hafa í huga?  
  

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Húsnæðislán



Fótbolti Lars Lagerbäck var ekki 
mjög lengi að finna framtíðar-
fyrirliða íslenska landsliðsins þegar 
hann tók við liðinu árið 2012 og var 
óhræddur að setja bandið á Aron 
Einar Gunnarsson, þá aðeins 23 ára 
gamlan. 

Nú fjórum árum síðar hefur Aron 
Einar leitt íslenska liðið út á völl-
inn oftar en nokkur annar í sögu 
íslenska karlalandsliðsins.

Aron Einar hefur nú verið fyrir-
liði íslenska liðsins í öllum þeim 32 
landsleikjum sem hann hefur spilað 
frá því í lok maí 2012 þegar hann 
bar bandið í fyrsta sinn. 

Lars setti fyrirliðabandið á Aron 
Einar fyrir leik á móti Frökkum í 
Valenciennes og var hann þá yngsti 
fyrirliði liðsins í 35 ár eða síðan 
Ásgeir Sigurvinsson bar bandið 
aðeins 22 ára og fjögurra mánaða í 
leikjum á móti Hollandi og Belgíu 
haustið 1977.

Metið átti Aron Einar með þeim 
Atla Eðvaldssyni og Eiði Smára Guð-
johnsen sem eru þeir einu ásamt 
Guðna Bergssyni sem hafa leitt 
íslenska landsliðið út á völlinn oftar 
en 30 sinnum.

Metið féll á Ullevaal-leikvang-
inum í Ósló á miðvikudagskvöldið 
og það á Aron Einar nú einn. 

Ekki að hugsa um að slá met
„Ég hef oft pælt í þessu en vissi ekki 
að þetta hefði gerst í Noregsleikn-
um. Það er gaman að þessu. Maður 
hugsar ekki alveg um það að slá ein-
hver met og það er kannski aðeins 
aftan í hausnum,“ segir Aron Einar.

Eiður Smári Guðjohnsen hafði 
jafnað met Atla Eðvaldssonar þegar 
hann var fyrirliði í þremur vináttu-
landsleikjum í janúar í forföllum 
Arons Einars.

Atli Eðvaldsson var búinn að eiga 
metið síðan árið 1991 þegar hann 

bætti met bróður síns, Jóhannesar 
Eðvaldssonar. 

Jóhannes var fyrirliði íslenska 
liðsins í 27 leikjum og bætti á sínum 
tíma met Ríkharðs Jónssonar. Atli 
missti sæti sitt í landsliðinu þegar 
Ásgeir Elíasson tók við af Svíanum 
Bo Johannsson. Atli hafði ekki 
aðeins bætt fyrirliðametið þetta 
sumar heldur einnig landsleikja-
metið en spilaði ekki fleiri lands-
leiki eftir að Ásgeir tók við.

Guðna vantaði bara einn leik
Guðni Bergsson var aðeins einum 
leik frá metinu þegar Guðjón 
Þórðar son setti hann óvænt út 
úr landsliðinu fyrir útileik á móti 
Rúmeníu í september 1997. Guðni 
spilaði ekki fleiri leiki undir stjórn 
Guðjóns og var ekki með landslið-
inu aftur fyrr en í mars 2003 þegar 
Atli, þá landsliðsþjálfari, kallaði á 
hann. Í þeim leik var það þó Rúnar 

Kristinsson sem bar fyrirliðabandið. 
Í tveimur síðustu landsleikjum 
Guðna voru Ásgeir Sigurvinsson og 
Logi Ólafsson teknir við og Eiður 
Smári, aðalstjarna liðsins, kominn 
með fyrirliðabandið.

Leiðtogahæfileikar Arons Einars 
eru miklir, bæði hvernig hann spilar 
inni á vellinum sem og hvernig 
hann tæklar ábyrgðarhlutverk sitt 
utan hans. Hann þarf í raun ekk-
ert fyrirliðaband. Eitt glappaskot 
úti í Albaníu þroskaði hann mikið 
og kappinn hefur ekki stigið feil-
spor síðan. Það mun heldur enginn 
gleyma því þegar Aron Einar fórnaði 
fæðingu fyrsta barnsins síns til að 
geta hjálpað íslenska liðinu í mjög 

mikilvægum leik úti í Kasakstan.
Hann er ímynd liðsins, dugnaðar-

forkur sem fórnar öllu fyrir liðið og 
er aldrei betri en í 90 mínútur eftir 
að hann heyrir íslenska þjóðsöng-
inn.

Enn bara 27 ára gamall
Aron Einar er enn bara 27 ára 
gamall og hefur þegar spilað fleiri 
landsleiki sem fyrirliði (32) en sem 
óbreyttur leikmaður (26). Hann 
hefur því tækifæri til að bæta við 
mörgum leikjum sem fyrirliði og 
vonandi verða þeir sem flestir.

Annað met er líka í augsýn 
því leiði Aron Einar Gunnarsson 
íslenska liðið út í alla leikina í riðla-
keppni Evrópumótsins í Frakklandi 
þá tekur hann líka metið yfir flesta 
leiki sem fyrirliði í keppnisleikjum. 
Eiður Smári hefur enn tveggja leikja 
forskot á fyrirliða sinn í dag.
ooj@frettabladid.is

Eitt met í höfn og annað í sjónmáli
Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði íslenska fótboltalandsliðsins, leiddi íslenska landsliðið inn á völlinn í 32. sinn á Ullevaal-leikvang-
inum í Ósló í vikunni og setti með því nýtt met hjá A-landsliði karla. Hann hefur spilað fleiri landsleiki sem fyrirliði en óbreyttur.

Lars Lagerbäck gerði Aron Einar Gunnarsson að fyrirliða strax í þriðja leik íslenska landsliðsins undir hans stjórn og Aron Einar hefur haldið fyrirliðabandinu síðan eða í fjögur ár. FréttAbLAðið/HAnnA

Oftast fyrirliði í keppni
Eiður Smári Guðjohnsen - 23
Aron Einar Gunnarsson - 21
Guðni bergsson - 19
Atli Eðvaldsson - 18
Jóhannes Eðvaldsson - 16
Hermann Hreiðarsson - 13
Eyjólfur Sverrisson - 12
Sigurður Jónsson - 11
Marteinn Geirsson - 11
Ásgeir Sigurvinsson - 7
ríkharður Jónsson - 6
Sigurður Grétarsson - 5

Oftast fyrirliði í EM
Eiður Smári Guðjohnsen - 15
Atli Eðvaldsson - 13
Jóhannes Eðvaldsson - 12
Aron Einar Gunnarsson - 10
Guðni bergsson - 8
Sigurður Jónsson - 8
Hermann Hreiðarsson - 6

Oftast fyrirliði í HM
Aron Einar Gunnarsson - 11
Guðni bergsson - 11
Eyjólfur Sverrisson - 10
Eiður Smári Guðjohnsen - 8
Hermann Hreiðarsson - 7
Marteinn Geirsson - 7
Ásgeir Sigurvinsson - 6

Fyrirliðar síðan Lars Lager-
bäck tók við liðinu árið 2012
Aron Einar Gunnarsson - 32
Kolbeinn Sigþórsson - 4
Eiður Smári Guðjohnsen - 3
Sölvi Geir Ottesen - 2
Helgi Valur Daníelsson - 1
Grétar rafn Steinsson - 1
Ari Freyr Skúlason - 1
Hallgrímur Jónasson - 1
Emil Hallfreðsson - 1

Oftast fyrirliði landsliðsins
Aron Einar Gunnarsson - 32
Eiður Smári Guðjohnsen - 31
Atli Eðvaldsson - 31
Guðni bergsson - 30
Jóhannes Eðvaldsson - 27
ríkharður Jónsson - 24
Hermann Hreiðarsson - 24
Marteinn Geirsson - 22
Eyjólfur Sverrisson - 19
Sigurður Jónsson - 18
rúnar Kristinsson - 11
Sævar Jónsson   - 11
Jóhannes Atlason - 11

Methafarnir
brandur brynjólfsson 1946-1949
Albert Guðmundsson 1947-1949
Sigurður Ólafsson 1948-1953
Karl Guðmundsson 1951-1957
ríkharður Jónsson 1957-1979
Jóhannes Eðvaldsson  1979-1991
Atli Eðvaldsson  1991-2016
Eiður Smári Guðjohnsen  2016
Aron Einar Gunnarsson 2016-

Fyrirliðamet íslenska karlalandsliðsins í fótbolta 1946–2016:

Atli Eðvaldsson átti 
fyrirliðametið í 9.163 daga 
eða í 25 ár og 1 mánuð.
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Upplifðu  
skandinavískan  

lúxus 
Komdu og skoðaðu nýjan  

Volvo XC60 Executive í Brimborg 
Verð frá 8.905.000 kr. 

MADE BY SWEDEN 
VOLVOCARS.IS

Volvo XC60 AWD er búinn sparneytinni og aflmikilli D4 dísilvél með sjálfskiptingu sem skilar 190 hestöflum og 420 Nm togi. Veghæð Volvo XC60 er 23,5 cm undir lægsta punkt. Hann er ríkulega búinn 
staðalbúnaði eins og rafdrifinni opnun á afturhlera, leiðsögukerfi með Íslandskorti, bakkmyndavél, vélarhitara með tímastilli, tölvustýrðri loftkælingu með hitastýringu (ECC), lofthreinsikerfi og Volvo High 
Performance Sensus Connect hljómtækjum með 7“ skjá, internettengingu og DVD spilara. Volvo XC60 Executive kemur á 18“ Leda álfelgum og er búinn leðurklæddum sportsætum. Ökumannssætið er 
rafdrifið með minni. Í innra rýminu er jafnframt TFT digital mælaborð. Aðgengi og ræsing er lyklalaust. Bíllinn er búinn fyrsta flokks öryggisbúnaði en þar má nefna margverðlaunaða öryggiskerfið Borgaröryggi 
(City Safety). Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri er 5,7 l/100 km og CO2 losun er 149 g/km. Volvo XC60 er einnig fáanlegur beinskiptur frá 7.580.000 kr. Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta 
verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Volvo_XC60_Executive_Tier5x38_20160205_END.indd   1 5.2.2016   11:04:21



Páll Óskar skemmti síðast á Sjóaranum síkáta árið 2013 og veit fyrir víst að Grindvíkingar eru kröfuharðir á sjómannadansleikina sína. Fréttablaðið/anton brink

Mig grunar að Grinda-
vík verði stútfull í 
tilefni helgarinnar,“ 
segir Páll Óskar 
Hjálmtýsson sem 

ætlar sér að skemmta sjóurum og 
öðrum á risastóru balli sem fram 
fer í íþróttahúsi bæjarins. Um er að 
ræða sérlegt sjómannadagsball, sem 

fyrir löngu er orðið að hefð á bæj-
arhátíð Grindvíkinga, Sjóaranum 
síkáta.

Páll Óskar slær reyndar tvær 
flugur í einu rothöggi, því hann lét 
einnig til sín taka á Bryggjuballinu í 
Grindavík í gærkvöldi þar sem hann 
hristi rækilega upp í yngstu kynslóð 
aðdáenda sinna. 

„Ég mæti svo í íþróttahúsið með 
hljómsveitinni Geimförunum frá 
Grindavík í kvöld. Þá ætla ég sumsé 
aðeins að breyta út af vananum og 

vera með lifandi hljómsveit. Við 
erum búnir að grafa upp svolítið 
gamalt efni sem ég hef ekki sungið 
í mörg ár,“ útskýrir hann og hefur 
upptalninguna, mjög greinilega 
spenntur; „ Negro José, Ástin dugir, 
Heródes, Söngur um lífið, Taumlaus 
transi og mörg fleiri svona gömul 
og góð. Ég hef ekki sungið þessi lög 
í lengri tíma og það leggst svo vel 
í mig. Undanfarið hef ég verið að 
dusta rykið af þessu og mér til mik-
illar furðu, þá kann ég þetta allt enn 

þá. Hvern einasta texta. Ég er sumsé 
ekki enn farinn að kalka, þetta er lík-
lega allt pikkfast í miðtaugakerfinu,“ 
segir hann og hlær innilega.

Gleðin mun hefjast klukkan 23.00 
á laugardagskvöldið og segist Páll 
Óskar geta tekið vel á móti allavega 
þúsund manns

Palli bendir þó skilmerkilega á 
að ekki fari nokkur maður svikinn 
heim, því hann muni sannarlega 
þeyta skífunum sínum og taka 
Palla smellina sína eftir að Geimfar-

arnir hafa yfirgefið sviðið. Þá muni 
hann gera allt vitlaust uns sólin 
komi upp.

Spurður hvort hann stefni svo á 
að taka hefðbundna sjómannadags-
siglingu á sunnudeginum í Grinda-
vík segist hann ekki líklegur til stór-
ræðanna í því samhengi. „Ég reikna 
með að vera sofandi á mitt græna. 
Þessi helgi verður geggjuð, enda 
kalla Grindvíkingar ekki allt ömmu 
sína þegar kemur að sjómannadags-
gleðinni,“ bendir hann á að lokum. 

Leggur Grindavík undir sig
Páll Óskar Hjálmtýsson eyðir sjómannadagshelginni suður með sjó. þar sem hann skemmtir ásamt Geimförunum.
Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is

NÝR BÆKLINGUR STÚTFULLURAF SPENNANDI TÖLVUBÚNAÐI

4BLS4KULTRA HD 3840x2160 SNJALLARA 48” SJÓNVARP MEÐ INNBYGGÐU 4K NETFLIX99.990

20ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR119.990

OPIÐ 
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Tölvutek • Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is
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NISSAN CONNECT360° MYNDAVÉLATÆKNI ÖRYGGISHJÚPURACENTA 360° myndavélakerfi, LED dagljósabúnaður, 17" álfelgur, 
handfrjáls símabúnaður Bluetooth
Nissan Connect kerfi: Íslenskur leiðsögubúnaður, þráðlaus afspilun 
á tónlist og tenging við snjallforritin Facebook, Google o.fl. 

TÆKNILEGUSTU SPORTJEPPARNIR
Nýju sportjepparnir frá Nissan eru hlaðnir spennandi nýjungum, 
t.a.m. ÖRYGGISHJÚP, sem byggir á 360° MYNDAVÉLATÆKNI. 
Hann tekur við upplýsingum frá myndavélum á öllum hliðum 
bílsins og miðlar þeim til öryggiskerfa sem fylgjast með öllu 
sem gerist. Kerfin láta ökumann vita þegar eitthvað óvænt 
steðjar að sem valdið getur hættu.

NISSAN X-TRAIL NISSAN X-TRAIL
ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladrifinn

Verð: 5.390.000 kr.
Eyðsla 5,1 l /100 km*

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladrifinn

Verð: 5.790.000 kr.
Eyðsla 5,3 l /100 km*

NISSAN X-TRAIL
RÚMGÓÐUR OG SPARNEYTINN SPORTJEPPI
FÁANLEGUR 7 SÆTA

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Arnór mætti nú aldrei 
í leiki fyrr en í seinni 
hálfleik þannig að 
eðlilega er hann 
seinn núna,“ segir 
Pétur Pétursson og 

Guðni Bergsson hlær þegar þessar 
tvær goðsagnir landsliðsins standa 
með blaðamanni og ljósmyndurum 
Fréttablaðsins á torginu í Skafta-
hlíðinni.

Arnór er þó ekki nema þremur 
mínútum of seinn. Þegar hann 
mætir faðmast þeir allir innilega 
og léttu skotin úr klefanum byrja 
og húmorinn er í fyrirrúmi. Þetta er 
eins og að fylgjast með hermönn-
um sem stóðu saman í styrjöld og 
börðust fyrir sama málstað hittast 
mörgum árum síðar. Þeir upplifðu 
margt saman og eignuðust vini fyrir 
lífstíð. Enda er fótboltinn og sérstak-
lega landsleikir stríð út af fyrir sig.

„Það eru sérstök tengsl sem mynd-
ast þegar menn taka þátt í svona 
baráttu saman með liði og sérstak-
lega landsliði. Við spiluðum náttúr-
lega saman í mörg ár, allir, og supum 
marga fjöruna þannig að maður 
finnur fyrir tengslum og þegar við 
hittumst er því stutt í búningsher-
bergjamóralinn,“ segir Guðni og 
Pétur tekur undir orð miðvarðarins 
magnaða.

„Þegar maður hættir í fótbolta 
saknar maður félagsskaparins mest. 
Þetta er búin að vera rútína hjá þér 
í 20-30 frá því maður byrjaði í yngri 
flokkunum en allt í einu er lokað á 
þig eða þú ert hættur og ferð að gera 
eitthvað annað. Maður fattar það 
ekki fyrr en mörgum árum seinna 
hvað maður saknar félagskaparins,“ 
segir Pétur.

Arnór heldur sig fyrst til hlés 
en grípur svo orðið: „Ég man alltaf 
þegar maður kom heim í landsleiki 
og við strákarnir hittumst. Það var 
alltaf skemmtileg spenna í kringum 
það og skemmtilegur mórall. Þetta 
var ákveðin vítamínsprauta frá því 
að vera úti í stressinu að spila. Það 

gat gert margt fyrir mann að hitta 
bara félagana og það var kannski 
engu síðra en að spila leikina. Svo 
öðru hverju tókst okkur kannski að 
vinna leik,“ segir Arnór og strákarnir 
hlæja.

„Það var ánægjulegt og kom alltaf 
þægilega á óvart þegar það tókst,“ 
segir Guðni og Pétur nýtir tækifærið 
til að skjóta á Þorgrím Þráinsson: 
„Það sem var að, var að Toggi var 
í liðinu. Ef hann hefði ekki verið í 
liðinu þá hefði gengið betur.“ Allir 
hlæja.

Tíu færi – eitt mark
Karlalandsliðið í dag er komið á 
stórmót og var einnig nálægt því 
2013 þegar liðið tapaði í umspili 
gegn Króatíu. Áður hefur íslenska 
liðið gert sér vonir um að komast 
á stórmót eins og fyrir HM 1990 
þegar liðið gerði grátlegt jafntefli 
við Austurríki á heimavelli í leik sem 
það átti að vinna. Þremenningarnir 
voru allir að spila með landsliðinu 
á þeim tíma. Einnig átti Ísland góða 
undankeppni fyrir EM 1996 þar 

sem Arnór og Guðni voru og Guðni 
var svo aftur í séns í endurkomunni 
fyrir EM 2004 þar sem frægur leikur 
gegn Þýskalandi tapaðist á útivelli í 
lokaumferðinni.

Þeir félagarnir eru beðnir um að 
rifja upp Austurríkisleikinn sem 
voru kannski mistök hjá blaða-
manni. „Ég var meiddur í þeim leik,“ 
segir Arnór. „Enda gekk okkur mjög 
vel í þeim leik,“ skýtur Guðni á hann 
og Pétur hlær. „Ég fékk ekki að spila 
leikinn gegn Austurríki. Siggi Grét-
ars spilaði þann leik og fékk tíu færi 
og skoraði eitt mark,“ segir Pétur.

Guðni heldur áfram: „Við áttum 
að vinna þennan leik. Þarna var 
Sigfried Held að þjálfa okkur og við 
vorum með ansi góðan hóp. Held 
kom inn með öðruvísi sýn á þetta. 
Hann var með mikinn metnað og 
var kröfuharður. Ég tel okkur hafa 
svarað því vel en því miður tókst 
okkur þetta ekki alveg. Við vorum 
ekki langt frá því að vera í raunveru-
legri baráttu um að komast á stór-
mót.“

Á þessum tíma var mikill hugur í 

mönnum: „Stundum þegar maður 
hugsar til baka leiðir maður hug-
ann að viðtölum sem maður fór í. 
Ég man eftir viðtali sem ég fór í árið 
1987 þar sem ég sagði að það væri 
ekkert rosalega langt þar til við 
færum á eitthvert stórmót. Þetta var 
einhvers staðar á sveimi í hausnum á 
okkur. Við töldum þetta möguleika,“ 
segir Pétur.

Miklar væntingar
Væntingar íslensku þjóðarinnar eru 
eitthvað sem íslenskir íþróttamenn 
og sérstaklega landslið á stórmótum 
hafa fengið að kynnast. Karlalands-
liðið í handbolta hefur líklega farið 
verst, eða best, út úr því hvernig sem 
á það er litið. Þjóðin hefur ákveðnar 
væntingar til karlalandsliðsins í fót-
bolta og það var byrjað um miðjan 
níunda áratug síðustu aldar. Frægt 
er dæmið um leikinn gegn Austur-
Þýskalandi sem svo tapaðist, 6-0.

„Þetta var fyrsti leikurinn sem 
ég man eftir þar sem var tilkynnt í 
fjölmiðlum að Ísland væri að fara 
að vinna stórsigur. Það var ótrúlegt 
að horfa upp á þetta. Svo mættu 
Austur-Þjóðverjarnir bara til leiks 
og rúlluðu yfir okkur,“ segir Pétur.

Arnór man vel eftir þessu: „Það 
mynduðust rosalegar væntingar og 
kannski eðlilega því þetta var hálf-
gerður úrslitaleikur.“

Guðni er léttur og segir: „Ég var 
á bekknum í þessum leik og því fór 
sem fór. Þarna voru alveg gríðar-
legar væntingar og menn stóðust 
ekki alveg það álag og við runnum 
á rassinn með þetta. Þetta var ekki 
góður dagur.“

En hvernig eiga strákarnir okkar 
að tækla þessar væntingar í Frakk-
landi? „Ég held að það sé frekar ein-
staklingsbundið hvernig menn taka 
á þessari spennu sem myndast. Það 
hefur þó sýnt sig í þessari keppni að 
samstaðan hefur komið þessu liði 
áfram. Strákarnir hafa unnið sem 
einn maður inn á vellinum. Það hafa 
verið æfingaleikir núna sem hafa 
tapast en ég held það sé bara hollt 
fyrir þá. Ég held að liðið sé að kom-
ast að því hvað það getur leyft sér og 
hvað ekki. Ég hef samt fulla trú á því 
að þeir detti aftur inn í þann andlega 
pakka sem þeir voru í í riðlinum. 

Engin heppni að 
Ísland er á EM
Strákarnir okkar í karlalandsliðinu í fótbolta hefja leik á Evrópumót-
inu í Frakklandi 14. júní. Gullkynslóðin svokallaða ber uppi fyrsta 
karlaliðið sem kemst á stórmót en árangurinn er afrakstur áratugar 
langrar uppbyggingar. Fréttablaðið settist niður með þremur goð-
sögnum íslenska landsliðsins, Arnóri Guðjohnsen, Guðna Bergssyni 
og Pétri Péturssyni, og ræddi um íslenska landsliðið bæði í dag og 
þegar þeir voru að spila og hlutirnir voru gerðir öðruvísi.

Guðni Bergsson, Arnór Guðjohnsen og Pétur Pétursson eru allir bjartsýnir á gott gengi strákanna okkar á EM í Frakklandi. FréTTABlAðið/Eyþór

ÞettA vAr fyrsti leik-
urinn sem éG mAn eftir 
ÞAr sem vAr tilkynnt í 
fjölmiðlum Að íslAnd 
væri Að fArA Að vinnA 
stórsiGur. ÞAð vAr 
ótrúleGt Að horfA uPP 
á ÞettA.

Tómas Þór  
Þórðarson
tomas@frettabladid.is
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MIÐBORGIN OKKAR — ÞAR SEM HJARTAÐ SLÆR!
— WWW.MIDBORGIN.IS —

Bergstaðir
Kolaport
Ráðhúsið
Stjörnuport
Traðarkot
Vesturgata
Vitatorg

Hafið á hug okkar allan á laugardag. Víða um miðborgina verður 
hægt að gæða sér á ljúffengri fiskisúpu og dillandi harmonikkutónlist 
hljómar um borg og bí. Fáðu sjávarsæluna beint í æð og nýttu þér 
spennandi tilboð í verslunum — eða sestu niður og fáðu þér hressingu.

Ljúffeng fiskisúpa fyrir gesti og gangandi frá kl. 13

Viðburðir í júní

4. júní Langur laugardagur / Fiskisúpudagur / Hátíð hafsins
5. júní Sjómannadagurinn
11. júní The Color Run
14.–18. júní Íslenskir dagar
16.–19. júní Reykjavík Midsummer Music
16.–19. júní Secret Solstice
17. júní Þjóðhátíðardagurinn
18. júní The International Organ Summer

Við mælum með öppunum REYKJAVÍK CITY GUIDE og REYKJAVÍK 
RESTAURANTS AND BARS. Full af fróðleik og þægileg í notkun. 
Sækja má öppin í App Store og Google Play.

Næg bílastæði og munið bílastæðahúsin

LANGUR LAUGARDAGUR Í DAG

Sól og 
súpa
Sól og 
súpa

Kjólar og konfekt Laugavegi 92
Kokka Laugavegi 47
Eva Laugavegi 26
Profil Optik Laugavegi 24

Iceland Nature Laugavegi 24
Fló og Fransí Klapparstíg 44
GK Reykjavík Skólavörðustíg 6 
Íslenski barinn Ingólfsstræti 1a



meina. Nú eru miklu fleiri atvinnu-
menn og þannig er hægt að velja fleiri 
sem skila sínu hlutverki.“

Engin heppni
Íslenska þjóðin hefur alveg ástæðu til 
bjartsýni í Frakklandi. Pétur bendir á 
að þetta lið hefur ekki klikkað í alvöru 
leikjum í mörg ár þó vináttuleikirnir 
hafa ekki boðið upp á mikla gleði.

„Þessir gamnileikir eru bara gamni-
leikir. Þeir skipta oft engu máli og eru 
engir leikir. En þegar þessir strákar 
spila leikina sem skipta máli er þetta 
lið og þessi liðsheild mætt inn á völl-
inn. Maður sér það trekk í trekk,“ segir 
Pétur og Arnór hleður strákana lofi.

„Við vorum ekkert heppnir í 
undankeppninni. Við vorum ein-
faldlega betri en Hollendingar. 
Það er alveg sama hvað hver segir. 
Strákarnir þurfa ekki að hræðast 
eitt einasta lið á EM. Ef við náum 
upp okkar agaða leik þurfa liðin 
að hafa mikið fyrir því að vinna 
okkur,“ segir Arnór og Guðni tekur 
undir með félögum sínum:

„Þessir strákar eru á réttum aldri 
og hafa vaxið og dafnað. Þeir eru 

gríðarlega metn-
aðarfullir og 

sjá vel um sig. 
Svo er þessi 
tímasetning 

á því þegar 
L a r s  o g 

H e i m i r 
koma inn 
í  þ e t t a 
g ó ð .  Þ á 
voru ungu 
strákarnir 

búnir að fá tækifæri hjá fyrrverandi 
landsliðsþjálfurum sem gerðu vel 
að gefa þeim tækifæri. Síðan er 
leikskipulagið að virka gríðarlega 
vel en þeir láta það virka. Það gerist 
ekkert af sjálfu sér,“ segir Guðni.

Takmarki Ólafs náð
Gullkynslóðin svokallaða er sú 
sem ber uppi liðið að mestu leyti 
með þá Gylfa Þór, Kolbein, Jóhann 
Berg, Alfreð og Birki Bjarnason. 
Þetta eru allt strákar sem fengu 
tækifæri þegar Ólafur Jóhannes-
son var landsliðsþjálfari og Pétur 
Pétursson aðstoðarmaður hans. 
Á þessum tíma var ekki mikið að 
frétta af landsliðinu; leikir töpuð-
ust og áhuginn var lítill. En þeir, eða 
Ólafur, tóku ákvörðun sem átti eftir 
að hafa mikil áhrif á framtíð lands-
liðsins.

„Ólafur Jóhannesson tók þá 
ákvörðun í seinni undankeppninni 
þar sem við stýrðum liðinu saman 
að fyrst við vorum búnir að gefa 
þessum ungu strákum tækifæri 
ætluðum við að dæla þeim inn 
aftur. Hann sagði að tækifærið til 
að komast á stórmót væri EM 2016 
þar sem fjölgað yrði í 24 lið. Það var 
stefnan okkar en við máttum ekki 
gefa það út. KSÍ bannaði okkur að 
segja þetta opinberlega. Því miður. 
Þetta var samt stefnan frá fyrsta 
degi þannig að íslenska landsliðið 
gæti mögulega átt möguleika á að 
komast á EM 2016. Og nú er tak-
marki Ólafs náð,“ segir Pétur.

Þessi gullkynslóð er að stórum 
hluta afrakstur ríflega áratugar 
langrar uppbyggingar sem allir 

Þetta er einstakt tækifæri fyrir þá líka 
til að sýna sig,“ segir Arnór.

Eiður mikilvægur
Það var nánast klappað í salnum á 
blaðamannafundi landsliðsins þegar 
hópurinn var tilkynntur og menn sáu 
að Eiður Smári Guðjohnsen færi með. 
Það langar alla fótboltaáhugamenn 
að sjá hann loka hringnum og setja 
punkt fyrir aftan 30 ára fótboltaarf-
leifð Guðjohnsen-feðga til Íslendinga 
með því að spila á stórmóti. Eiður á 
reyndar þrjá syni sem allir eru líklegir 
til að gleðja landann næstu áratugi. En 
það er önnur saga.

„Ég er hrikalega ánægður fyrir hans 
hönd og sérstaklega að hann fái þetta 
tækifæri á hans aldri. Auðvitað er ég 
samt sammála Eiði sjálfum í því að 
það hefði verið gaman fyrir hann að 
vera á toppi ferilsins á svona móti. 
Hann getur samt smitað út frá sér 
jákvæðni og reynslu og getur peppað 
strákana upp. Hann er í dag ekkert 
síður mikilvægur fyrir liðið utan vallar 
en innan,“ segir Arnór, en hvað telja 
hinir tveir að hann færi landsliðinu í 
Frakklandi?

Pétur: „Hann er þarna inni með 
fullt af reynslu, búinn að spila stóra 
leiki með stórum liðum. Eiður þekkir 
þetta umhverfi og pressuna sem fylgir 
svona stórleikjum. Ég man nú alltaf 
eftir ræðu Eiðs Smára þegar við Ólafur 
vorum að þjálfa liðið eftir 2-2 jafntefli 
gegn Noregi. Þá tók hann sig til og hélt 
frábæra ræðu inni í klefa. Það eru svo-
leiðis hlutir sem Eiður þarf að koma 
með inn í þetta þó hann sé ekki alltaf 
inni á vellinum.

Guðni: „Mínúturnar sem Eiður 
Smári hefur spilað hafa ekki verið 
margar en verið mjög góðar. Vægi 
hans í hópnum er mikið og hann 
hefur alla þessa reynslu. Hann hefur 
líka góðan húmor og ég veit að hann 
er að miðla til strákanna og er til taks 
fyrir þá. Það má samt ekki gleyma því 
sem hann færir liðinu sem leikmaður. 
Hann hefur svo mikla hæfileika sem 
geta nýst okkur.“

Eiður fór langt með að hætta í 
landsliðinu eftir tapið fyrir Króatíu í 
nóvember 2013 en er nú hálfu þriðja 
ári seinna á leið með strákunum okkar 
á EM.

„Ég held að hann hafi talað svolítið 
í svekkelsinu því hann batt miklar 
vonir við þessa leiki. Það er nú stund-
um þannig að maður segir eitthvað og 
sér eftir því vegna þess að maður á nóg 
eftir og hefur eitthvað að gefa af sér. 

Ég held að svekkelsið hafi talað akk-
úrat á þessum tímapunkti og honum 
fundist hann ekki eiga meira að gefa 
fyrir liðið. En svo hverfa menn aftur 
til nútíðar,“ segir Arnór um son sinn.

Besta liðið
Vegna árangurs íslenska landsliðsins í 
dag er það af flestum talið það besta í 
sögunni. Við höfum átt góð lið áður og 
frábæra leikmenn eins og þá þrjá sem 
sitja með blaðamanni í fundarher-
bergi í Skaftahlíðinni og drekka kaffi. 
Kemur það illa við þessar goðsagnir 
þegar þetta lið er kallað það besta?

„Nei, alls ekki,“ segir Guðni.  Þeir 
eiga þetta skilið. Þeir hafa náð frá-
bærum árangri. Við vorum fjandi 
góðir samt. Ég er samt ekki svo viss um 
að við eigum mikið fleiri háklassa leik-
menn en áður. Það er kannski meiri 
breidd í liðinu.“

Pétur brosir og skýtur inn: „Það 
eru engar svona stjörnur eins og við 
vorum. Við vorum betri en þeir sem 
einstaklingar en þeir eru með betra 
lið.“

Guðni hlær. „Ég vildi bara ekki 
segja þetta. Nei, nei. Þið vitið hvað ég 

Lars Lagerbäck stýrir sínum síðasta lands-
leik á Laugardalsvellinum á mánudags-
kvöldið þegar strákarnir okkar mæta 
Liechtenstein í síðasta vináttuleiknum 
áður en haldið verður á Evrópumótið í 
Frakklandi. Þarna fær þjóðin kjörið tæki-
færi til að kveðja Svíann sem hefur ásamt 
Heimi Hallgrímssyni algjörlega snúið við 
gengi landsliðsins og haft mikil áhrif á 
íslenskan fótbolta.

„Lars kom inn í þetta með ákveðna 
reynslu og hefur verið að þjálfa landslið í 
einhver 30 ár. Hann er búinn að gera þetta 
allt og sjá þetta allt. Hann kemur inn með 
svakalega reynslu og menn hlusta á hann 

og gera það sem þeir þurfa að gera. Þessi 
maður er bara snillingur í mínum augum,“ 
segir Pétur Pétursson.

Arnór Guðjohnsen segir það einfald-
lega allt annað að vera með erlendan 
landsliðsþjálfara: „Þegar ég horfi til baka, 
og ég er viss um að Pétur er sammála 
því, að þegar erlendir þjálfarar voru með 
okkur þá bar maður sjálfkrafa meiri 
virðingu fyrir þeim. Maður fann að ís-
lenska pressan bar líka meiri virðingu fyrir 
þeim. Íslensku þjálfararnir lágu betur við 
höggi og ef menn voru ósáttir lak það fyrr 
út. Lars er auðvitað búinn að standa sig 
frábærlega.“

„Lars er snillingur“

Guðni Bergsson
Fæddur 21. júí 1965
Leikmannsferill: Valur, 1860 
 München, Tottenham, Bolton.
Landsleikir (mörk): 80 (1)

Pétur Pétursson
Fæddur 27. júní 1959
Leikmannsferill: ÍA, Feyenoord, 
Anderlecht, Hércules, KR, Tinda-
stóll.
Landsleikir (mörk): 41 (11)
Þjálfaraferill: Tindastóll, Keflavík, 
Víkingur, KR (Íslandsmeistari 
2000), Ísland (aðstoðarþjálfari), 
Fram.

Arnór Guðjohnsen
Fæddur 30. apríl 1961
Leikmannsferill: Víkingur, 
Lokeren, Anderlecht, Bordeaux, 
Häcken, Örebro, Valur, Stjarnan.
Landsleikir (mörk): 73 (14)
Þjálfaraferill: Stjarnan

þrír hafa tekið þátt í sem þjálfarar 
og einkarekinnar knattspyrnuaka-
demíu.

„Þetta gerist ekkert af sjálfu 
sér. Þjálfunin í yngri flokkunum 
og áhuginn í grasrótarstarfinu er 
gríðarlega öflugur. Þetta byrjar allt 
þar. Við Arnór, Logi Ólafs, Ásgeir 
Sigurvinsson og Eiður Smári erum 
búnir að vera saman með Knatt-
spyrnuakademíu Íslands og þangað 
koma til okkar 11-12 ára leikmenn 
sem eru svo góðir að maður fellur 
í stafi. Þetta kemur úr þessu mikla 
og góða starfi í félögunum,“ segir 
Guðni og Arnór bendir á lykilatriði 
í þessu öllu saman:

„Við höfum þessi forréttindi 
hérna heima að það er sama hver 
þú ert, þú getur leikið fótbolta 
með félagi, sama hversu slakur þú 
ert eða góður. Þú getur alltaf haldið 
áfram. Á erlendri grundu ertu bara 
kominn út í garð að leika þér ef 
þú ert ekki nógu góður fyrir aka-
demíurnar tólf ára gamall. Þetta 
er mikil hvatning fyrir alla. Hérna 
fá allir tækifæri eins og þeir vilja,“ 
segir hann.

Æft með vindil
Grasrótarstarfið og barnaþjálfun 
hefur breyst mikið hérlendis eins 
og Pétur bendir á með skemmtilegri 
sögu af Skaganum: „Uppi á Skaga var 
stór malarvöllur og þjálfarinn henti 
bolta út á völlinn. Svo settist hann 
niður og las blaðið og reykti vindil. 
Svona byrjaði minn fótboltaferill.“

Guðni hlær og segir: „Þarna ertu 
að tala um knattspyrnubæinn 
Akranes sem gat af sér alla bestu 
fótboltamenn landsins.“

Skagamenn eru í vandræðum í 
efstu deild í dag. „Kannski er bara 
best að hafa þetta svona uppi á 
Skaga núna. Henda boltanum bara 
út á völlinn og segja þeim að fara í 
fótbolta,“ segir Pétur og Guðni tekur 
undir það á léttum nótum: „Þeir eru 
bara að flækja þetta núna!“

Þeir verða þó alvörugefnari þegar 
talað er um hvert framhaldið sé og 
hvernig Ísland þurfi að passa sig 
á að dragast ekki aftur úr núna 
heldur fylgja framþróun fótboltans.

„Það vantar aðeins betri í 
aðstöðu í Reykjavík. Það vantar 
fleiri knatthús til dæmis ef við 
ætlum að fylgja þessum árangri 
eftir og bæta árangurinn,“ segir 
Pétur.

Guðni bætir við: „Fótboltinn 
stendur aldrei í stað. Þróunin held-
ur áfram þannig að við megum ekki 
slaka á, því áfram heldur boltinn að 
þróast hvort sem það er í Belgíu, á 
Spáni eða annars staðar. Við verð-
um að passa okkur að halda áfram. 
Eins og til dæmis með yngri lands-
liðin okkar. Þar finnst mér svigrúm 
til bætingar. Stundum finnst mér 
eins og það sé einblínt of mikið 
á að vinna 1-0 upp á gamla góða 
mátann. Úrslit eiga ekki að vera of 
mikilvæg heldur þurfum við að búa 
til leikmenn.“

Arnór: „Menn fara fyrr í gegnum 
líkamlegan og andlegan þroska 
við svona aðstæður eins og eru í 
dag. Það sem ég lærði 17 ára átti ég 
kannski að vera búinn að læra fjór-
tán ára. Okkar er núna að vera ekki 
of ánægð með þennan árangur. Það 
er hættulegt og við getum farið að 
slaka á. Við þurfum að kryfja hvaða 
vinnu við erum búin að leggja í 
þetta og kryfja hvað við gerum til 
að ná enn betri árangri.“

Uppi á Skaga var Stór malarvöllUr og 
þjálfarinn henti bolta út á völlinn. Svo SettiSt
hann niðUr og laS blaðið og reykti vindil.
Svona byrjaði minn fótboltaferill.

Viltu skj61 6 verondina? 
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TIL HAMINGJU!
Alþýðusamband Íslands óskar þjóðinni til hamingju með 

nýsamþykkt lög um almennar íbúðir og húsnæðisbætur 

sem skapa tækifæri til að byggja upp nýtt félagslegt 

íbúðakerfi á Íslandi. Aðildarfélög ASÍ gerðu setningu 

þessara laga að úrslitaatriði við gerð kjarasamninga í maí 

2015 og nú eru þau orðin að veruleika.

Í tilefni af 100 ára afmæli ASÍ fyrr á þessu ári stofnaði 

Alþýðusambandið, ásamt BSRB, almennt íbúðafélag sem 

mun bjóða upp á ódýrt leiguhúsnæði fyrir tekjulágar 

fjölskyldur. Nýsamþykkt lög voru forsendan fyrir starf-

semi félagsins og því ber að þakka ráðherra húsnæðismála 

og Alþingi Íslendinga fyrir þeirra þátt í að vinna gegn 

húsnæðisvanda þeirra tekjulægstu.

Verkalýðshreyfingin hefur haft húsnæðismál sem eitt 

af stærstu baráttumálum sínum í heila öld. Í kjölfar 

lagasetningarinnar í vikunni mun hreyfingin aftur hefja 

beina þátttöku í átaki við að byggja íbúðir fyrir tekju- 

lágar fjölskyldur.

Verkamannabústaðirnir við Hringbraut á 4. áratug síðustu aldar. 

Bygging þeirra olli straumhvörfum í húsnæðismálum verkafólks. 



GRANDA

OPNUNARTILBOÐ ELKO GRANDA GILDA 
4.-5. JÚNÍ EÐA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. 
TAKMARKAÐ MAGN - EITT STK. Á MANN

OPNUNARTILBOÐ ELKO GRANDA 4.-5. JÚNÍ - ÞETTA ER AÐEINS BROT AF ÚRVALINU. SJÁ NÁNAR Á ELKO.IS 

NÝ VERSLUN ELKO GRANDA
50 stk.

30 stk.

63%
afsláttur

TÖLVULEIKUR

PS4INFINITY2

20 stk.

1.995
Verð áður 3.995

50%
afsláttur

3.995
Verð áður 10.995

8.995
Verð áður 11.995

80 stk.

UTANÁLIGGJANDI HARÐUR DISKUR
CANVIO READY
•  1TB, Shock sensor sem getur gert gæfumuninn 
•  Tengdur með USB 3.0 sem er allt að 10x hraðvirkara en USB 2.0
•  Allt að 5GB/s flutningshraði

TOSREADY1TB

1TB

25%
afsláttur

35%
afsláttur

100 stk.

GSM-SPIRIT 4G
• Gorilla 3 Glass
• WiFi, 4G, Bluetooth
• 4 kjarna 1,2GHz örgjörvi. 8GB minni. 1GB í vinnsluminni

LGH440(GOL/TIT)

4,7” 720x1280 skjár

FHD 1080@30fps

8Mpix myndavél

16.995
Verð áður 25.995

Veski fylgir

178
cm

KÆLI- OG FRYSTISKÁPUR
•  Vandaður og vel innréttaður skápur
•  Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
•  LED lýsing og „Multiflow“ blástur
•  NoFrost skápur, þarf ekki að afhríma

RB28HSR2DWW

A+ 192 98
Orkuflokkur Lítra kælir Lítra frystir

40 stk.

eða 5.580 kr. á mánuði
m.v. 12 mán. vaxtalaust kortalán - Alls 66.955 kr. - ÁHK 23,1%

59.995
Verð áður 84.995

29%
afsláttur

30 stk.

AUX 
OPTICAL

USB

80W

HLJÓÐSTÖNG 2.1

HTCT80

22.995
Verð áður 39.995

43%
afsláttur

SNJALLSJÓNVARP
•  48” Samsung snjallsjónvarp með 600Hz PQI myndvinnslu
•  Soundshare - Þráðlaus tenging milli sjónvarps og hljóðstangar

  UE48J6275XXE

48”

100Hz skjár

eða 9.030 kr. á mánuði
m.v. 12 mán. vaxtalaust kortalán - Alls 108.355 kr. - ÁHK 15,4%

99.995
Verð áður 139.995

29%
afsláttur

KAFFIVÉL 
•  Flott stafræn 1080W vél í burstuðu stáli
•  Lagar 10 bolla og hægt að forstilla tímann
•  Slekkur sjálfvirkt á sér eftir 40 mínútur
•  Lekavörn og 3 bragðstyrksstillingar

EKF7500

60 stk.

6.495
Verð áður 9.995

35%
afsláttur
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S jómenn um land allt og 
fjölskyldur þeirra halda 
um helgina hátíð, en sjó-
mannadagurinn er nú 
haldinn hátíðlegur í 78.  
sinn. Fánum skreytt skip 

fylla hafnir landsins og varla ofsagt 
að hátíðahöld helgarinnar séu með 
merkustu menningarviðburðum 
landsmanna ár hvert.

Dagurinn var fyrst haldinn hátíð-
legur þann 6. júní árið 1938 í Reykja-
vík og á Ísafirði og tók við af hinum 
sérstöku sjómannamessum sem 
haldnar voru í tilefni þess að þil-
skipin gömlu héldu aftur til veiða 
eftir veturinn. Svo kom árið 1987 að 
dagurinn, fyrsti sunnudagur í júní, 

var lögskipaður frídagur sjómanna. 
Tilgangur dagsins var frá upphafi 
að halda árlega hátíð sjómönnum 
til heiðurs og minnast jafnframt 
látinna sjómanna, einkum þeirra er 
létust af slysförum á sjó.

Þegar Alþingi festi sjómannadag-
inn í lög sem lögskipaðan frídag sjó-
manna kom fram að ekki þótti hjá 
því komist að skipverjar á farskip-
um, varðskipum, hafrannsóknaskip-
um og strandferðaskipum þyrftu 
að lúta öðrum reglum en sjómenn 
á fiskiskipum. Í gögnum þingsins 
kemur fram að ekki var einhugur hjá 
hagsmunaaðilum um sjómannadag-
inn, samtök sjómanna vildu ganga 
lengra um frí á sjómannadaginn en 

Landssamband útvegsmanna taldi 
að undantekningar á frírétti væru 
ekki nægilega rúmar.

Hefðbundin hátíðarhöld sjó-
mannadagsins eru öllum kunn – 
skip fánum skreytt mynda umgjörð-
ina þar sem brugðið er á leik í 
kappróðri, koddaslag, reiptogi, og 
hvað þetta heitir allt. Svo var slegið 
upp balli. Taktur sjómannadagsins 
hefur breyst og hátíðahöldin einnig, 
enda útgerð hér á landi breyst. Enn 
er þó kraftur í hátíðahöldum þar 
sem útgerð er öflug og þrátt fyrir 
allt má halda því fram að stór hluti 
þjóðarinnar upplifi sjómannadag-
inn sem hátíð. Sennilega mun það 
ekki breytast.

Sjómannahátíð  
haldin í 78. sinn

Feðginin Jóhanna Lind og Guðlaugur Agnar Ágústsson eru holdgervingar þeirra breytinga sem hafa orðið í sjávarútvegi á 
undanförnum árum – bæði kyn sækja sjóinn og nóg er af fallegum þorski. FréttAbLAðið/SteFÁn

Ívar benediktsson, sem kallar sig frístundasjómann, í þeim aðstæðum sem allir sjó-
menn elska – blíðuveður, fiskur og landsýn skemmir ekki fyrir. FréttAbLAðið/SteFÁn

Fátt er betra en læðast síðustu metrana inn til hafnar með góðan afla. FréttAbLAðið/SteFÁn

Landburður af fiski er orðinn regla frekar en undantekning við Íslandsstrendur, 
enda greina sjómenn frá því að sjaldan hafi verið eins auðvelt að sækja þann gula. 
FréttAbLAðið/SteFÁn
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SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt 
er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is 

Guðbjörg Gísladóttir hefur góða 
reynslu af notkun Bio-Kult Can-
déa og finnur mun á sér eftir að 
hún fór að nota það. „Eftir að ég 
komst á ákveðinn aldur fór ég að 
finna í auknum mæli fyrir óþæg-
indum vegna breytinga í slímhúð-
inni en eftir að ég byrjaði að nota 
Bio-Kult Candéa fann ég stórkost-
legan mun á mér. Í gegnum tíðina 
hef ég einnig glímt við alls konar 
vandamál tengd ójafnvægi í flóru 
líkamans og finn ég að Bio Kult 
Candeá virkar rosalega vel fyrir 
mig,“ segir Guðbjörg

HeLdUR eINkeNNUm NIÐRI
Margrét Alice Birgisdóttir heilsu-
markþjálfi mælir með því við við-
skiptavini sína að þeir fái meltingu 
sína góða. „Mér finnst sérstak-
lega mikilvægt að meltingarfær-
in starfi eins og þau eiga að gera. 
Ef bakteríuflóra líkamans er í 
ójafnvægi starfar hann ekki eins 
og hann á að gera. Bio-Kult hefur 
reynst afar vel til að bæta starf-
semi meltingarinnar,“ segir Mar-
grét. ,,Ég mæli heils hugar með 
BioKult, bæði Candéa  með hvít-
lauk og grapeseed ex tract til að 
halda einkennum niðri og með Bio-
Kult Original til að viðhalda bat-
anum, báðar tegundir hafa reynst 
mér vel.“

Dóttir Margrétar, Íris Ás- 
 

mundar dóttir, er á fullu í fram-
haldsskólanámi og æfir ballett í 
rúmlega tuttugu klukkustundir á 
viku ásamt því að vinna sem að-
stoðarkennari í ballett hjá þeim 
sem eru að taka fyrstu sporin. 
„Þegar ég lærði að stærsti hluti 
ónæmiskerfisins væri í meltingar-
færunum ákvað ég að gera eins og 
ég gæti til að stuðla að eðlilegri 
meltingu og jafnvægi. Ég ætla mér 
langt í ballettinum og mér hefur 
undanfarin tvö ár hlotnast sá heið-
ur að fá að stunda nám við sumar-
skóla Boston Ballet ásamt því 
að hafa tekið tíma bæði í Steps á 
Broadway og í London. Ég tek Bio-
Kult Candéa á hverjum degi sam-
hliða heilsusamlegu mataræði og 
er sjaldan þreytt og hlakka nær 
undantekningarlaust til að takast 
á við verkefni dagsins.“

BIO-kULT fyRIR ALLA
Innihald Bio-Kult Candéa-hylkj-
anna er öflug blanda af vinveittum 
gerlum ásamt hvítlauk og grape 
seed extract. Bio-Kult Candéa- 
hylkin stuðla að eðlilegu flórujafn-
vægi og eðlilegri meltingu. Vinna 
meðal annars á brjóstsviða, húð-
vandamálum og roða í húð. Bio-
Kult Original er einnig öflug 
blanda af vinveittum gerlum sem 
styrkja þarmaflóruna. Bio-Kult 
hentar öllum vel, einnig barnshaf-
andi konum, mjólkandi mæðrum og 
börnum. Fólk með mjólkur- og soja-

óþol má nota vör-
urnar. Mælt er með 

Bio-Kult í bók-
inni Melt ingar-
vegurinn og 
geðheilsa 
eft i r  dr. 
Natasha 
Campbell-
McBride.

mæLA HeILS HUGAR meÐ BIO-kULT
ICECARE KYNNIR Bio-Kult er öflug blanda vinveittra gerla sem styrkja þarmaflóruna. Guðbjörg Gísladóttir finnur 
stórkostlegan mun á sér eftir að hún hóf notkun Bio-Kult Candéa. Mæðgurnar Margrét Alice og Íris mæla með Bio-Kult.  

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

 Guðbjörg er ánægð með Bio-Kult Candéa. MYND/ANTON BRINK

Írisi finnst Bio-Kult gera henni gott samhliða heilsusamlegu 
mataræði. MYND/ANTON BRINK

Menntaskólinn í Kópavogi 
Hótel– og matvælaskólinn 
Ferðamálaskólinn og Leiðsöguskólinn 
Digranesvegi 51 
Sími 594 4000 
www.mk.is 
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Europa-Park er við landamæri 
Þýskalands og Frakklands. 
Keppnin Miss EM 2016 er hald-
in í tengslum við Evrópukeppn-
ina í knattspyrnu. Hvert þátt-
tökuland á EM sendir sína stúlku 
í keppnina. Örnu Ýri var boðið 
að fara fyrir Íslands hönd sem 
hún þáði enda fannst henni boðið 
spennandi. „Þessi keppni er hald-
in fjórða hvert ár í tengslum við 
EM í knattspyrnu,“ sagði Arna 
þegar við slógum á þráðinn til 
hennar í gær. Þótt Arna hafi æft 
frjálsar íþróttir lengi er þetta ekki 
íþróttakeppni. „Við erum dæmdar 
út frá framkomu og hegðun. Þetta 
er bara klassísk fegurðarsam-
keppni,“ segir hún.

Arna fór utan á þriðjudag og 
síðan hafa dagarnir verið strembn-
ir. „Við höfum verið með þéttskip-
aða dagskrá frá morgni til kvölds. 
Þéttar æfingar á sviði. Þetta er 
búið að vera mjög skemmtilegt 
en svolítið erfitt að vera á háum 
hælum allan daginn. Ég ætla að 
klæðast bláum kjól í úrslitun-
um sem ég notaði sem dómari í 
sænsku fegurðarsamkeppninni 

fyrir stuttu,“ segir hún. „Við erum 
24 stúlkur sem tökum þátt. Þátt-
takendum verður skipt í sex hópa, 
fjórar stúlkur verða í hverjum 
þeirra. Síðan kemst ein úr hverj-
um hópi í úrslitin og úr þeim hópi 
verður EM-stúlkan valin.

Á fimmtudag fórum við í tív-
olí og það var mjög skemmtilegt. 
Hér er mjög fallegt svæði,“ segir 
Arna en Europa-Park er stærsti 
skemmtigarður í Þýskalandi og 
næstvinsælasti garður í Evrópu 
á eftir Disneylandi í Frakklandi. 
Garðurinn er á milli þýsku borg-
arinnar Freiburg og Strassborgar 
í Frakklandi. Tæpar sex milljónir 
manna heimsóttu garðinn í fyrra.“

Arna segist ekki hafa mikið 
verið spurð um íslenska knatt-
spyrnuliðið. „Ég er ekki mikil fót-
boltakona en fylgist vel með okkar 
mönnum. Svo fylgist maður auð-
vitað með EM þegar það byrjar. 
Ég er mjög mikil íþróttakona. Var 
í fimleikum í tíu ár og fór síðan 
í frjálsar,“ segir Arna sem var í 
landsliðinu í frjálsum íþróttum 
í fimm ár áður en hún tók þátt í 
fegurðarsamkeppni Íslands í sept-

ember. „Það hefur verið svo mikið 
að gera hjá mér undanfarið að ég 
hef ekki haft tíma fyrir íþróttir 
en ætla að byrja aftur í stangar-
stökki í haust. Síðan ætla ég að 
klára stúdentsprófið fyrir jólin en 
það varð að bíða vegna Miss World 
keppninnar í Kína sem fram fór í 
desember sl. Í sumar ætla ég að 
vinna í World Class og einnig ætla 
ég að þjálfa stelpurnar sem munu 
taka þátt í Ungfrú Ísland 27. ágúst. 
Þá mun ég jafnframt krýna arf-
taka minn,“ segir Arna Ýr.

Arna hlaut titilinn Miss World 
Iceland um leið og hún var kjör-
in Ungfrú Ísland. „Þetta hefur 
verið skemmtilegur tími en jafn-
framt mjög annasamur. Enginn 
getur ímyndað sér hversu mikla 
reynslu maður fær nema að upp-
lifa það sjálfur. Maður þarf líka 
að vera andlega undir það búinn 
að taka við gagnrýni. Reyndar hef 
ég ekki fengið neikvæða krítík  
sem betur fer en ég var undir hana 
búin,“ segir Arna Ýr sem var að 
fara í hárgreiðslu fyrir úrslita-
kvöldið þegar rætt var við hana.
elin@365.is

Frábærir dagar  
á Miss EM 2016
Arna Ýr Jónsdóttir, Ungfrú Ísland, er stödd í Þýskalandi þar sem hún 
tók þátt í keppninni Miss EM 2016 í gærkvöldi. Arna Ýr var að vonum 
spennt fyrir kvöldinu en hún hefur átt skemmtilega daga í Europa-Park.

Stúlkurnar 24 sem kepptu um titilinn Miss EM 2016.

Arna Ýr var dómari í keppninni Ungfrú Svíþjóð fyrir stuttu. Þá var hún í þessum fallega bláa kjól sem hún notaði aftur á úrslit-
unum í gærkvöldi. Hún segir að undanfarnir mánuðir hafi verið annasamir en hún ætlar að fara aftur í stangarstökk í haust.

ENDALAUST

NET 
1.000 KR.*

Endalaust

Settu þig í samband og
fáðu Endalaust 365

1817 365.is
* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini.  Nánari upplýsingar á 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaus og áhyggjulaus 
Internetáskrift.
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Auk Erlu skipa Helgi Reynir Jónsson gítarleikari (t.v.) og Fúsi Óttars trommuleikari DALÍ MYND/SIGTRYGGUR ARI JÓHANNSSON

Hljómsveitin DALÍ er hugarfóst-
ur söngkonunnar og bassaleik-
arans Erlu Stefánsdóttur en hún 
gaf út fyrstu plötu sína í lok síð-
asta árs. Sveitin hefur komið víða 
við á stuttum tíma, m.a. á Iceland 

Airwaves, tónlistarhátíðinni Gær-
unni og á Menningarnótt í Reykja-
vík á síðasta ári. Um miðjan mán-
uðinn kemur hljómsveitin svo fram 
á tónlistarhátíðinni Secret Solstice 
í Laugardalnum þar sem heims-

frægar sveitir á borð við Radio-
head, Deftones, Die Ant woord og 
Of Monsters and Men koma fram.

Tilhlökkunin er því eðlilega 
mikil hjá Erlu sem telur dagana 
fram að hátíðinni. „Við erum í skýj-

Hoppuðu beint  
í djúpu laugina
Hljómsveitin DALÍ sendi frá sér sína fyrstu plötu undir lok síðasta árs. 
Um miðjan júní kemur hún fram á tónlistarhátíðinni Secret Solstice.

unum yfir því að hafa komist inn á 
Secret  Solstice. Þetta er svo rosa-
lega flott hátíð og það verða þvílíkt 
stór nöfn sem koma fram á henni. 
Ég er vægast sagt spennt og þakk-
lát.“ Með Erlu í hljómsveitinni eru 
Helgi Reynir Jónsson gítar leikari 
og Fúsi Óttars trommuleik-
ari auk þess sem Þórð-
ur Gunnar Þorvalds-
son spilar með þeim 
á tónleikum.

Fjölbreyttur 
bakgrunnur
Erla, sem spil-
ar bæði á píanó 
og bassa, útskrif-
aðist frá djass- og 
rokkbraut söngdeildar 
Tónlistarskóla FÍH árið 
2011 og hefur síðan þá verið 
með puttana í ýmsum verkefn-
um. „Lengstum spilaði ég á bassa 
með systur minni, Unu Stef, og 
einnig í hardcore- og rokkhljóm-
sveitum, söng í silkimjúku djass-
tríói, stóð fyrir Joni Mitchell trib-
ute-tónleikum oftar en einu sinni og 
nú síðast spilaði ég á bassa í Syst em 
of a Down heiðurstónleikum sem 
verða endur teknir í september.“

Draumurinn var þó alltaf að 
semja og spila eigið efni þar sem 
hún væri ekki háð einni tónlistar-
stefnu. „Boltinn fór loks að rúlla um 
haustið árið 2014 þegar ég stofna 
DALÍ. Ég hafði samband við Helga 
Reyni gítarleikara með nokkur 
lög sem ég átti. Við bókuðum tón-
leika nánast viku síðar og hoppuð-
um beint út í djúpu laugina en það 
hefur einkennt vinnuferli okkar. 
Yfirleitt vinnast lögin þannig að ég 
tek upp einhverja grunnpælingu á 
píanó og sendi á Helga og Fúsa og 
svo vinnum við úr lögunum saman. 
Viðtökurnar hafa verið einstaklega 

góðar og mér finnst mjög gaman 
hvað fólk virðist tengja við lögin 
okkar.“

Segir Sögur
Tónlistarstefnan er fjölbreytt; þar 
gætir áhrifa meðal annars frá Joni 

Mitchell og Primus að sögn 
Erlu. „Ég sæki innblást-

ur í textana og lögin 
mest í gegnum ein-
hverja reynslu 
eða atburði. Mér 
f i n n st  a lveg 
ómissandi partur 
af tónlistinni að 
textinn hafi ein-

hverja sögu eða til-
gang. Ég hef hlust-

að mjög mikið á Tom 
Waits og Joni Mitchell 

sem eru miklir „story-tellers“ 
og hef verið undir miklum áhrif-
um frá þeim í gegnum tíðina, bæði 
textalega og tónlistar lega.“

Á meðan Erla er ekki að syngja 
og spila á bassa bregður hún sér í 
hlutverk kennarans og kennir söng 
og bassaleik við Tónlistarskóla Ár-
bæjar. Fram undan eru stífar æf-
ingar fyrir Secret  Solstice hátíð-
ina en þau eru þegar byrjuð að æfa 
nýtt efni og undir búa næstu plötu. 
„Strax eftir helgi kemur út nýtt 
lag frá okkur á netinu sem heitir 
„Ever“. Þrátt fyrir annasaman tíma 
ætla ég þó að reyna að eiga nota-
lega helgi. Stefnan er sett á grill og 
notalegheit með fjölskyldunni auk 
þess sem ég ætla að skella mér á 
lokatónleika Listahátíðar í Reykja-
vík og sjá Terri Lyne Carrington 
sem er talin vera á meðal allra 
bestu djasstrommara heims.“

Hlusta má á tónlist DALÍ á Spoti-
fy og Soundcloud og fylgjast með 
fréttum og næstu tónleikum á Face-
book (DALÍ).

Helgarmaturinn, Anna Birna Helgadóttir, matur, salat.

Hvað er betra en að fá sér létt og 
gott salat þegar sumarið er komið 
og sólin loks skín. Þetta BLT-salat 
með brauðteningum og parmesan-
dressingu er gómsætt og ekki of 
mikil fyrirhöfn að búa það til.

2 ½ bolli hvítt brauð skorið í 
teninga
3 msk. brætt smjör
1 tsk. salt
¼ tsk. svartur pipar
1 msk. saxaður skalottlaukur
¼ bolli eplaedik
½ bolli súrmjólk
¾ bolli majones
½ bolli rifinn parmesanostur
½ tsk. salt
¼ tsk. svartur pipar
1/8 tsk. sykur
340 g romaine-salat
6 tómatar í sneiðum
6 sneiðar beikon, saxað

Steinselja og basil til 
skreytinga

brauðteningar: Hitið ofninn 
í 200°C. Blandið saman brauð-
teningum, bráðnu smjöri, salti og 
pipar í skál. Dreifið á bökunar-
pappír á ofnplötu og bakið í átta 
mín. Takið út og setjið til hliðar.

dressing: Blandið skalottlauk 
og ediki í skál og látið standa í 
fimm mínútur. Hrærið súrmjólk 
saman við og svo majónesi, parm-
esanosti, salti, pipar og sykri.

Salat: Dreifið romaine-salati fal-
lega á fatið sem á að bera fram. 
Setið tómata og beikon ofan á og 
dreifið um 3 teskeiðum af dress-
ingu yfir. Bætið við brauðtening-
um, steinselju og basil. Berið fram 
ásamt dressingunni í sér skál.

Hollt og gott 
sumarsalat

Gallabuxur 
frá 6.990.-

Kjóll 7.990.-

Kringlunni | sími 534 0066
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KONUR, GANGI YKKUR VEL Í 

KVENNAHLAUPINU Í DAG!

ÁVAXTA-HOLLUSTA 
SEM BRAGÐ ER AF

FRÁBÆR 

ORKA EFTIR 

HLAUPIÐ



Evrópa féll í stafi 
yfir þessu efni og 

það greip um sig hálfgert 
gullleitaræði. 

Brynhildur Pálsdóttir

Ólöf Erla Bjarnadóttir keramiker og Brynhildur Pálsdóttir vöruhönnuður hlutu styrk úr Hönnunarsjóði á dögunum til þess 
að leita uppi efni til postulínsgerðar á Íslandi. Þrjú efni þarf til að búa til postulín, kaolín, feldspat og kvarts sem öll finnast í 
íslenskum jarðvegi. Ekki er þó vitað til þess að þau hafi verið nýtt til postulínsgerðar að neinu marki. Mynd/stEfán

„Ég hef lengi verið heilluð af 
postulíni. Þetta er ekki bara ótrú-
lega fallegt efni heldur er svo 
mikil saga á bak við það,“ segir 
Brynhildur Pálsdóttir vöruhönn-
uður en hún hlaut styrk frá Hönn-
unarsjóði á dögunum ásamt Ólöfu 
Erlu Bjarnadóttur keramikhönn-
uði til þess að leita uppi efni til 
postulínsgerðar á Íslandi.

„Kínverjar fundu postulín-
ið upp fyrir þúsundum ára en 
Evrópubúar kynntust því ekki 
fyrr en Marco Polo kom með lít-
inn postulínsvasa til Evrópu frá 
Kína á þrettándu öld. Evrópa féll 
í stafi yfir þessu efni og það greip 
um sig hálfgert gullleitaræði og 
þráhyggja í að finna út hvernig 
þetta „hvíta gull“, eins og postu-
línið var kallað, var búið til. Árið 
1708 fundu menn loks út úr þessu 
í Dresden í Þýskalandi og þaðan 
breiðist postulínið út um Evrópu. 
Postulínsverksmiðjur poppa þá 
upp eins og gorkúlur og enginn 
konungur eða fursti var maður 
með mönnum nema hann ætti 
eigin postulínsverksmiðju,“ út-
skýrir Brynhildur.

Þrjú efni þarf til að búa til 
postulín, kaolín, feldspat og kvarts 
sem öll finnast í íslenskum jarð-
vegi. Ekki er þó vitað til þess að 
þau hafi verið nýtt til postulíns-
gerðar að neinu marki.

„Það er vitað að þessi efni finn-
ast hér og í rauninni er allt land-
ið undir í þessari rannsókn,“ út-
skýrir Brynhildur. „Við vitum 
í raun ekki hvert þessi leit mun 
leiða okkur eða hvað við munum 
finna og hversu mikið. Verkefnið 
snýst heldur ekki bara um það 
heldur líka um leitina sjálfa, það 
að kynnast landinu og nýta eitt-
hvað úr náttúrunni. Planið er að 
ná í sem mest af sýnum í sumar 
og vinna úr þeim í haust. Í lok árs 
verðum við vonandi komin með 
nægt hráefni til að búa til hluti 
úr íslensku postulíni. Við gerum 
þetta þó ekki einar, jarðfræðing-
ar, glerungasérfræðingar og fleiri 
aðilar þurfa að koma að þessu. Við 
viljum einnig hafa verkefnið opið 
og aðgengilegt öllum því þessu á 
að miðla,“ útskýrir Brynhildir og 
segir að postulín sé svo algengt í 
hversdagslegu lífi að enginn velti 
því fyrir sér hvaðan það kemur.

„Við tökum því sem sjálfsögðum 

hlut Það er hins vegar flókin efna-
fræði á bak við það og heilmikið 
ferli á bak við hvern postulínshlut. 
Það væri ótrúlega spennandi að 
enda uppi með hlut sem búinn er 

til úr kaolíni frá Vesturlandi, feld-
spati frá Austurlandi og kvartsi 
frá Suðurlandi. Í dag er fólk ekki 
að sækjast eftir fjöldaframleiðslu, 
fólk horfir til sjálfbærni og lítilla 

framleiðenda og það væri draumur 
að stofna litla keramikverksmiðju 
á Íslandi sem framleiddi muni úr 
íslensku postulíni og leir.“
heida@365.is

Leitin að ísLenska postuLíninu
Vöruhönnuðurinn Brynhildur Pálsdóttir og Ólöf Erla Bjarnadóttir keramiker ætla í rannsóknarleiðangur um Ísland í 
leit að kaolíni, feldspati og kvarts, efnunum sem þarf til að búa til postulín. Þær hlutu styrk frá Hönnunarsjóði til 
verkefnisins en tilraunir til þess að búa til nothæft íslenskt postulín hafa ekki verið stundaðar markvisst áður.

Fákafeni 9 | Sími 581-1552 | www.curvy.is

NÝ SENDING AF SUNDFÖTUM
STÆRÐIR 14-28 EÐA 42-56

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ 
FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á CURVY.IS

OPNUNARTÍMAR Í VERSLUN 
CURVY AÐ FÁKAFENI 9
ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 11-18
LAUGARDAGA FRÁ KL. 11-16

Sundbolur
Verð: 8.990 kr

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.

Facebook hefur nú bætt við 
ýmsum nýjum táknum í Messen-
gers-hólfið. Konur í atvinnulífinu 
koma þar sterkar inn. Lögreglu-
kona, hlaupari, kona að synda og 
kona á brimbretti. Þá er mögu-
legt að velja mismunandi húð-
liti á táknunum. Broskarlar hafa 
lengi verið vinsælustu táknin á Fa-
cebook. Þá hefur þumalfingur upp 
verið í stöðugri sókn. Táknin eða 
Emojis hafa mikil áhrif á hvern-
ig fólk talar saman. Þegar fólk er 
svangt sendir það mynd af pitsu, 
ef það langar í drykk eru það bjór-
könnur og ef fólk er góðu skapi 
sendir það broskarl. Nýr karl sem 
yppir öxlum er meðal nýjunga og 
sömuleiðis barnshafandi kona.

Um tíu prósent af skilaboðum 
sem send eru í gegnum Messenger 
hafa einhvers konar emojis. Það er 
því stöðugt verið að fjölga tákn-
unum. Samkvæmt rannsókn sem 
gerð var í Noregi er jólasveinn og 
bjórkönnur meira notuð tákn þar 

í landi en í öðrum löndum. Svíar, 
Danir og Frakkar nota meira af 
hjartatáknum en aðrir. Það kemst 
þó ekkert tákn í námunda við vin-
sældir broskarlanna um allan 
heim.

Facebook bætir 
við táknum
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Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
www.intellecta.is

Síðumúla 5 - 108 Reykjavík

Ekki missa af draumastarfinu. Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða 
hugbúnaðarsérfræðinga sem náð hafa góðum árangri í starfi og langar að breyta til. 

Meðal starfa sem í boði eru:

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon                 
(torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 
í síma 511 1225.  

Umsókn skal fyllt út á www.intellecta.is.  

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Spennandi tækifæri í boði hjá öflugum fyrirtækjum í eigin vöruþróun.

•	.NET, C# hugbúnaðarþróun
•	Java hugbúnaðarþróun
•	C++ hugbúnaðarþróun
•	SQL forritun og samþætting

•	Python hugbúnaðarþróun
•	Navision hugbúnaðarþróun
•	Axapta hugbúnaðarþróun
•	BI og vöruhúsalausnir

Sjá nánar á www.intellecta.is

Mannauðsstjóri

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og 
ráðgjafarstofnun hafs og vatna, er ný stofnun 
sem tekur til starfa 1. júlí næstkomandi. 

Stofnunin tekur yfir hlutverk 
Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálstofnunar. 
Stofnunin er ein stærsta rannsóknastofnun 
landsins og sér um rannsóknir og veitir ráðgjöf 
um auðlindir í hafinu og í vötnum landsins. 

Á stofnuninni starfa um 170 manns. 
Stofnunin er í Reykjavík og er auk þess með 
starfsstöðvar víða um land auk þess að reka 2 
rannsóknarskip.

Nánari upplýsingar um starfsemi 
stofnananna má finna á heimasíðu þeirra                        
www.hafro.is og www.veidimal.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	á	sviði	mannauðsmála	eða	skyldra	greina
•	Starfsreynsla	á	sviði	mannauðsstjórnunar	er	æskileg	s.s.	í	
gerð	ráðningarsamninga,	starfslýsinga	og	handbóka

•	Þekking	á	kjarasamingum	og	reynsla	af	túlkun	þeirra
•	Reynsla	af	fræðslu-	og	starfsþróunarmálum	er	æskileg
•	Mjög	góð	færni	í	mannlegum	samskiptum
•	Góð	skipulagshæfni	og	öguð	vinnubrögð
•	Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi	
•	Mjög	góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	nauðsynleg
•	Reynsla	af	breytingastjórnun	er	æskileg

Helstu verkefni

•	Ráðgjöf	og	stuðningur	við	stjórnendur	í	
mannauðstengdum	málefnum

•	Ábyrgð	á	launavinnslu	í	samráði	við	sviðsstjóra	
fjármála-	og	reksturs

•	Mat	á	mannaflaþörf	og	umsjón	með	ráðningum,	
móttöku	nýliða	og	þjálfun	starfsmanna

•	Umsjón	með	fræðslu-	og	starfsþróunarmálum
•	Ábyrgð	á	gerð	starfslýsinga	og	ráðningarsamninga
•	Þátttaka	í	mótun	og	framkvæmd	kjaramála
•	Þróun	mannauðsstefnu	og	eftirfylgni	s.s.	með	starfs-
mannasamtölum	og	viðhaldi	starfsmannahandbókar

•	Kemur	að	gerð	stofnanasamninga
•	Samskipti	við	Fjársýslu	ríkisins,	Kjara-	og	
mannauðssýslu	ríkisins.

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa mannauðsstjóra. Um nýtt starf er að ræða. Leitað er að 
kraftmiklum einstaklingi sem tekur þátt í að móta starfið. Staðan heyrir undir forstjóra. 

Mannauðsstjóri tekur þátt í almennri stefnumótun stofnunarinnar og hefur umsjón með mannauðsmálum. 
Mannauðsstjóri veitir stjórnendum stuðning, leggur til sérþekkingu og ferla sem styðja mannauðsstefnu 
stofnunarinnar. 

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Kerfisstjóri 
Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun 
og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar 
greiðslumiðlunar.  

Við leggjum áherslu á lipra og persónulega 
þjónustu og vinnum eftir gildunum vilji, virði 
og vissa. 

Sjá nánar um fyrirtækið á www.borgun.is

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 13. júní nk.            
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi,	t.d.	CCNA	gráða	o.fl.
•	Windows	og	Linux	þekking	er	nauðsynleg
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg

Starfssvið

•	Uppsetning	og	rekstur	á	netkerfum
•	Uppsetning	og	rekstur	Windows	og	Redhat	þjóna
•	Uppsetning	útstöðva	

Borgun óskar að ráða kerfisstjóra sem fær tækifæri til að sérhæfa sig í netkerfum auk annarra 
verkefna. Viðkomandi yrði hluti af samheldnum hópi úrvals sérfræðinga í rekstrarteymi. 

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Gott tækifæri í boði hjá úrvals fyrirtæki.

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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Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Rauði krossinn á Íslandi óskar að ráða öflugan aðalbókara.

Hæfniskröfur
•  Próf í viðskiptafræði og/eða viðurkenndur
    bókari eða sambærileg menntun
•  Mikil reynsla af færslu bókhalds og 
    uppgjörum
•  Þekking á samstæðureikningsskilum
•  Góð Excel-kunnátta, þekking á Agresso 
    bókhaldskerfinu er kostur
•  Greiningarhæfni og nákvæmni
•  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
•  Lipurð í samskiptum og jákvætt hugarfar.

Ábyrgðarsvið
•  Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi
•  Yfirumsjón með afstemmingum, uppgjörum og 
    viðskiptayfirlitum
•  Verkstjórn innan bókhalds
•  Uppgjör, þátttaka í gerð ársreikninga og samstæðuuppgjörs
•  Umsjón með Agresso bókhaldskerfinu
•  Innra eftirlit
•  Ábyrgð á VSK uppgjörum
•  Upplýsingagjöf og skýrslugerð
•  Önnur tengd verkefni

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

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

Upplýsingar veita:

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is 

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning 
ríkisins við viðkomandi stéttafélag. Umsóknir gilda í 6 mánuði en öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu verður tekin.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra rekstrarsviðs. Leitað er að öflugum einstaklingi sem hefur 
reynslu á sviði rekstrar, fjármála og uppgjörs og er tilbúinn til að takast á við umfangsmikil verkefni í krefjandi og 
breytilegu umhverfi. Framkvæmdastjóri situr í framkvæmdastjórn Íbúðalánasjóðs og heyrir starfið beint undir forstjóra.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
•  Ábyrgð á daglegum rekstri og 

uppgjöri Íbúðalánasjóðs
•  Ársuppgjör og samstarf við 

endurskoðendur
•  Áætlanagerð, greining afkomu 

og eftirfylgni rekstrar
•  Ábyrgð á mánaðarlegum 

rekstraruppgjörum og 
stjórnendaupplýsingum

•  Ábyrgð á rekstri upplýsingatækni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun
•  Löggilding í endurskoðun er kostur
•  Haldbær reynsla af fjármálum, uppgjöri og 

rekstri fyrirtækja
•  Farsæl reynsla af stjórnun og áætlanagerð
•  Skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í   

 vinnubrögðum
•  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að 
landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega 
varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Gjaldkeri og bókari

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk.

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá 
Stjörnunni. Öllum umsóknum verður svarað 
og farið með þær sem trúnaðarmál

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitað er að vandvirkum og kraftmiklum aðila til að annast bókhald og gjaldkerastörf fyrir Stjörnuna ehf, 
einkaleyfishafa Subway á Íslandi og tengd félög. Um krefjandi og fjölbreytt starf er að ræða á skemmtilegum 
og fjörugum vinnustað.

Hæfniskröfur
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af bókhaldsstörfum er skilyrði 
• Viðurkenndur bókari eða svipuð menntun æskileg
• Reynsla af gjaldkerastörfum og gerð sjóðstreymis æskileg
• Þekking á Navision eða sambærilegu fjárhagskerfi
• Góð kunnátta í Excel
• Gott vald á íslenskri tungu
• Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og drifkraftur

Starfs- og ábyrgðarsvið
•  Almenn gjaldkerastörf
•  Gerð greiðsluáætlana
• Gerð sjóðstreymis
• Umsjón með innkaupareikningum
• Færsla bókhalds dótturfélaga
• Reikningagerð
• Afstemmingar
• Önnur tilfallandi verkefni

SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 44 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. Stjarnan ehf., einkaleyfishafi Subway 
á Íslandi, rekur 23 Subway veitingastaði á Íslandi sem staðsettir eru víða um land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var 
opnaður árið 1994. Markmið Subway um allan heim er að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan skyndibita með hollustu 
að leiðarljósi. Strangt gæðaeftirlit tryggir að matvæli uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.  

Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

VR-15-025

 
 
Ef þú ert þessi nákvæma týpa og með glöggt auga 
fyrir tölum máttu endilega senda okkur umsókn.

•  Lipurð í mannlegum samskiptum 
•  Frumkvæði og árangursdrifni 
•  Sjálfstæð vinnubrögð

N1 er skemmtilegur vinnustaður og mikil áhersla lögð 
á jákvætt og uppbyggjandi vinnuumhverfi þar sem 
hæfileikar hvers og eins fá að njóta sín.

Við viljum gjarnan fá umsókn frá þér á www.n1.is merkta 
sérfræðingur í hagdeild ef þú hefur áhuga á að reikna 
með okkur. 
 
Umsóknarfrestur til 10. júní 
 
Við óskum eftir umsóknum frá báðum kynjum.  
 Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Ester Sif Harðardóttir, deildarstjóri reikningshalds 
í síma 440-1065 eða ester@n1.is

Starfssvið:  
•  Árs- og árshlutauppgjör og önnur upplýsingagjöf    
    innanhúss og til hlutabréfamarkaðar 
•  Aðstoð við áætlunargerð 
•  Utanumhald á afstemmingum 
•  Eftirfylgni með samþykktum reikninga 
•  Skil og afstemmingar á opinberum gjöldum 
    til skattyfirvalda 
 
Hæfniskröfur:  
•  Framhaldsnám í reikningshaldi eða fjármálum 
    eða önnur sambærileg menntun 
•  Reynsla af svipuðum störfum

Óskum eftir að ráða sérfræðing 
í reikningshald og hagdeild

Við viljum 
reikna með þér
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Ernst & Young ehf. óskar eftir nemum 
sem stefna að löggildingu í endurskoðun

Við leitum að fólki sem skráð er í meistaranám í 
reikningshaldi og endurskoðun og stefnir að því að verða 
löggiltir endurskoðendur.

Störf á endurskoðunarstofu byggja á gæðum og faglegum 
vinnubrögðum og umsækjendur þurfa því að hafa frumkvæði 
og getu til að starfa sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund.

Við hjá EY erum sveigjanleg og reynum að koma til móts 
við ólíkar þarfir hvers starfsmanns og bjóðum m.a. nemum 
okkar upp á hlutastarf meðan á námi stendur. 

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki með 
yfir 212.000 starfsmenn í 150 löndum.

 
Umsóknir ásamt einkunnum sendist til Hildar Pálsdóttur, 

hildur.palsdottir@is.ey.com 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní n.k.

www.ey.is

Störf í 
hjólbarðaþjónustu

Við leitum að starfsfólki á 
þjónustustöðvar okkar í Reykjavík.  
Um er að ræða hvort tveggja 
tímabundin störf eða til framtíðar.

Umsókn er hægt að fylla út á 
dekkjahollin.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þorgeir 
í síma 460 3000

Fasteignasali - Sölufulltrúi
Óskað er eftir löggiltum fasteignasala eða löggildingar-

nema til sölustarfa hjá fasteignasölu, sem hefur starfað í 
áratugi. Fyrirtækið er öflugt en ekki fjölmennt. Þóknun er 
afkastatengd en sölufólk hefur aðgang að opinni söluskrá 
fasteignasölunnar. Einungis dugmiklir einstaklingar sem 

ætla sér að ná toppárangri koma til greina. 

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

Um er að ræða starf Unix/Linux kerfisstjóra ATM kerfa við flugumferðar-
miðstöðina í Reykjavík. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem 
sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín í öflugu teymi sem þróar 
og rekur hugbúnað fyrir flugumferðarstjórn. Leitað er að einstaklingi með 
góða samskiptahæfni og örugga og þægilega framkomu.

Unnið er að hluta til á dagvöktum og bakvöktum. Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um starfið. Sjá nánar á vef isavia. 

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Rekstur og eftirlit með Unix/Linux kerfum, netkerfum  
og geymslulausnum.

• Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar
• Skipulagning og vandamálagreining
• Þjónusta við notendur
• Önnur tilfallandi verkefni 

Upplýsingar um starfið veitir Arnar Þórarinsson, rekstrarstjóri  
ATM deildar, netfang arnar.thorarinsson@isavia.is
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Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims.  
Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera 
hluti af góðu ferðalagi allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.
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Lausar eru til umsóknar námsstöður tveggja deildarlækna á kvenna
deild Landspítala á kvenna og barnasviði. Starfshlutfall er 100% með 
tilheyrandi bundnum vöktum. Stöðurnar eru veittar til þriggja ára að 
hámarki, þó til eins árs í senn. 

Deildin hefur hlotið viðurkenningu á 24 mánaða framhaldsnámi í 
fæðinga og kvensjúkdómalækningum frá Evrópusamtökum fæðinga 
og kvensjúkdómalækna (EBCOG). Um er að ræða skipulagt nám með 
logbók og sérhver deildarlæknir í námsstöðu hefur sinn eigin 
leiðbeinanda úr röðum sérfræðilækna.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA

Kvennadeild

Við viljum ráða hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á geðhjúkrun og vill 
starfa með ungu fólki. Laugarásinn er meðferðar og endurhæfingardeild á 
geðsviði fyrir ungt fólk með byrjandi geðrofssjúkdóm. Á deildinni eru 7 
sólarhringspláss en að stærstum hluta er starfsemi deildarinnar dagdeild þar 
sem um 80 einstaklingar sækja þjónustu. 

Á deildinni er unnið fjölbreytt og sérhæft starf í snemmíhlutun geðrofs
sjúkdóma fyrir einstaklinga á aldrinum 1830 ára. Starfsemin er í stöðugri 
þróun og er áhersla lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu og virkt samstarf við 
fjölskyldur og aðstandendur. Um er að ræða fullt dag vinnustarf með 
tilheyrandi bakvöktum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
ÁHUGAVERT STARF

Laugarásinn

LANDSPÍTALI ... LÍFLEGUR VINNUSTAÐUR!

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

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

Á göngudeild innkirtlasjúkdóma á lyflækningasviði starfar 15 manna 
þverfaglegt teymi að greiningu og meðhöndlun innkirtlasjúkdóma. Á 
einingunni er unnið markvisst að umbótum, námi og framþróun. Leitað 
er eftir reyndum lækni sem hefur lokið grunnnámi í lyflæknisfræði eða 
sérfræðilækni t.d. í heimilislækningum. 

Í starfinu felast tækifæri til að dýpka þekkingu sína í greiningu og 
meðferð nokkurra af algengustu heilbrigðisvandamálum samfélagsins 
eins og sykursýki og skyldum vandamálum en einnig beinþynningu, 
skjaldkirtilssjúkdómum og fleiru.

REYNDUR LÆKNIR

Göngudeild innkirtlasjúkdóma

Við sækjumst eftir lækni með góða færni í mannlegum samskiptum á 
Líknardeild í Kópavogi. Starfið hentar hvort heldur deildarlækni eða 
sérfræðilækni sem vill bæta við sig reynslu í líknarlækningum. Deildin 
heyrir undir lyflækningasvið Landspítala og samanstendur af 16 rúma 
legu, dag og göngudeild, sérhæfðri heimaþjónustu og unnið er í náinni 
samvinnu við líknarráðgjafateymi spítalans. 

Skapað verður tækifæri fyrir deildarlækni til þessa að sinna afmörkuðu 
rannsóknarverkefni tengt deildinni. Deildarlæknir tekur ekki vaktir á 
líknardeild en getur sóst eftir vöktum á lyflækningasviði spítalans.

DEILDARLÆKNIR/ 
SÉRFRÆÐILÆKNIR

Líknardeild

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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SMIÐIR ÓSKAST
Uppsláttagengi óskast til vinnu 4-5 saman í holli.

Mikil mælingarvinna í boði á höfðuborgarsvæðinu.

Einnig vantar smiði í innanhúsfrágang í Norðurturni o.fl.

Upplýsingar veitir Gunnar í síma  
693-7310 eða  gunnar@bygg.is

Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  eimskip.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Steinunn, inga@hagvangur.is 
Umsóknarfrestur er til 14. júní 2016
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi 

 • Færni í mannlegum samskiptum, framúrskarandi   
  góð þjónustulund og hæfni til að vinna í hópi

 • Reynsla af sölu- og markaðsstörfum 

 • Reynsla af flutningum er æskileg en ekki skilyrði

menntunar- og hæfniskröfur:

 • Hröð, nákvæm og öguð vinnubrögð ásamt
  góðum skipulagshæfileikum

 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

 • Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta

VIÐSKIPTASTJÓRI
Eimskip leitar að framsæknum og árangursdrifnum einstaklingi til framtíðarstarfa
í stöðu viðskiptastjóra í Söludeild áætlunarflutninga. 

Í boði er �ölbreytt og kre�andi starf með margvíslegum tækifærum í alþjóðlegu umhverfi.

Starf viðskiptastjóra byggir á sölu flutningaþjónustu sem snýr að innflutningi og tengdri 
þjónustu, ásamt því að veita faglega flutningaráðgjöf og þróa lausnir til handa 
viðskiptavinum Eimskips. Viðskiptastjóri ber ábyrgð á tilboðs- og samningagerð, 
uppbyggingu tengsla og sölu á heildarþjónustu félagsins til viðskiptavina í innflutningi.

Sérfræðingur á fjármálasviði
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir því að ráða í stöðu  

sérfræðings á fjármálasviði, um 100% starf er að ræða.

Í starfi sérfræðing felst m.a. :
• Vinna við fjárhagsáætlunargerð.
• Vinna við uppgjör.
• Skýrslugerð og greiningar.
• Eftirlit með rekstri.Önnur verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur :
• Viðskiptafræðimenntun.
• Góð bókhaldsþekking áskilin.
• Starfsreynsla æskileg.
• Góð tölvukunnátta.
• Þekking og reynsla á Navison bókhaldskerfi og launakerfi 

H-launa er kostur.
• Gerð er krafa um nákvæm og öguð vinnubrögð og þarf 
 viðkomandi að vera talnaglöggur.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Garðarsdóttir fjármálastjóri  
í síma 480-1900.

Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðeigandi stéttarfélags.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 16.júní næstkomandi.  

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist til Ingibjargar Garðarsdóttur fjármálastjóra, 
Ráðhúsi Árborgar, Austurvegur 2, 800 Selfoss,  
netfang inga@arborg.is, merkt sérfræðingur.

Verslunarstjóri
Við leitum að kraftmiklum verslunarstjóra  
fyrir lífstílsverslun okkar í Kringlunni

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki, sem byggir á traustum 
faglegum grunni og áratuga reynslu. Hjá okkur starfa um 30 manns, þar af heil-
brigðismenntað fagfólk. Eirberg starfrækir verslanir á Stórhöfða og í Kringlunni auk 
heilbrigðissviðs og heildsölusviðs. Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífs-
gæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

   

Starfssvið og ábyrgð
• Ábyrgð á daglegum rekstri verslunar.
• Umsjón með útliti verslunar og vöruframsetningu.
• Kynna vörur og veita ráðgjöf um notkun þeirra.
• Tryggja að þjónusta sé til fyrirmyndar. 
• Markmiðasetning og eftirfylgni í samráði við stjórnendur.

Eiginleikar og hæfniskröfur
• Góð reynsla af verslunarstjórn eða öðrum stjórnunarstörfum er skilyrði.
• Árangursdrifinn einstaklingur sem er lipur í mannlegum samskiptum.
• Hugmyndaríkur, jákvæður og skapandi einstaklingur.
• Búi yfir sjálfstæðum vinnubrögðum, sé lausnamiðaður og sýni frumkvæði.
• Hafi eldmóð, metnað og framúrskarandi þjónustulund.
• Menntun sem nýtist í starfi er mikill kostur. 

Áhugasamir, sem vilja starfa hjá framsæknu fyrirtæki og sjá um rekstur á spennandi lífstílsverslun,  
þar sem lögð er áhersla á heilsu, lífsgæði og virkan lífstíl, sendi umsókn með starfsferilsskrá  
og mynd á agnar@eirberg.is merkt Verslunarstjóri.

Eirberg er reyklaus vinnustaður þar sem lögð er áhersla á heilsusamlegan lífstíl.  
Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi eru skilyrði fyrir ráðningu.
Umsóknarfrestur er til 16. júní 2016. Fyllsta trúnaðar verður gætt.



             
                         Labelling Manager 

 
Lyfjaupplýsingadeild (Prescribing & Patient Information) tilheyrir skráningarsviði 

Actavis og ber ábyrgð á gerð lyfjaupplýsinga þegar sótt er um markaðsleyfi fyrir lyf á 
alþjóðavísu og viðhald á þeim. Til lyfjaupplýsinga telst samantekt um eiginleika lyfs, áletrun  
umbúa og upplýsingar í fylgiseðli ætluðum notendum lyfsins.

Labelling Manager sér um undirbúning, gerð og viðhald á lyfjaupplýsingatextum m.a. uppfærslu vegna 
nýrra upplýsinga varðandi öryggi við notkun lyfs (safety variations), til innsendingar og samþykktar hjá 
skráningaryfirvöldum. Megin samskiptatungumál deildarinnar er enska og lyfjaupplýsingatextar eru unnir  
á ensku. Um er að ræða tvær tímabundnar stöður til sex mánaða.

Helstu verkefni:

•      Gerð lyfjaupplýsinga vegna umsókna um markaðsleyfi

•      Viðhald lyfjaupplýsinga eftir veitingu markaðsleyfa

•      Tryggja að reglum, leiðbeiningum og fyrirmælum ESB/EES sé fylgt hvað varðar lyfjaupplýsingar

•      Eftirfylgni með að verklagsreglum Actavis sé fylgt hvað varðar lyfjaupplýsingar

Medis leitar að öflugum liðsmönnum til að slást í hóp um 120 starfsmanna 
á Íslandi og erlendis. Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis og annast sölu á lyfjum og 

lyfja-hugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja. Velta fyrirtækisins er yfir 300 milljónir USD á ári 
og meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki heims.  

 Verkefnastjóri í Planning &  Analysis 
Starfið tilheyrir Áætlana- og greiningarsviði Medis og sér deildin um að safna saman eftirspurn frá viðskiptavinum um framtíðarviðskipti, sér 

um vöruhús gagna, skýrslugerð, greiningarvinnu og innleiðingu bættra vinnuferla. Deildin er í miklum samskiptum við aðrar deildir Medis sem og 
fjármála- og framleiðslueiningar Actavis.  Um er að ræða tímabundna stöðu til eins árs með möguleika á fastráðningu eftir þann tíma. 

Helstu verkefni:

•     Gagnameðhöndlun í gagnagrunnum Medis og Actavis

•     Þátttaka í áætlanagerð, greiningarvinnu á sölu, pöntunum og áætlunum

•     Gerð kynningarefnis og skýrslugerð

•     Umbótavinna í ferlum

•     Önnur verkefni tengd fjármálasviði Medis

•     Samskipti við dótturfélög Actavis víðsvegar um heiminn 

 
 
Account Manager
Um er að ræða þrjú framtíðarstörf vegna aukinna umsvifa Medis. Störfin tilheyra deildinni Customer Service og sér deildin um samskipti við erlenda viðskiptavini, 
söluskrifstofur Medis erlendis, stoðdeildir og framleiðslueiningar Actavis. Deildin ber jafnframt ábyrgð á reikningagerð vegna vörusölu og kostnaðareftirliti.  
Account Manager er ábyrgur fyrir hópi erlendra viðskiptavina, er í daglegum samskiptum við þá og hefur yfirsýn yfir þarfir þeirra. Eitt starfanna þriggja krefst 
kunnáttu í spænsku, en farið er fram á mjög góða enskukunnáttu fyrir öll störfin. 

Helstu verkefni:

•     Samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu 

•     Heildaryfirsýn yfir þarfir viðskiptavina 

•     Eftirfylgni og stuðningur við viðskiptavini Medis og framleiðslueiningar Actavis 

www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með  12. júní nk.
 
Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir,  
jsteingrimsdottir@actavis.is og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir,  
risaksdottir@actavis.com.

Hjá Actavis og Medis 
bjóðum við upp á:

•   snyrtilegan og öruggan vinnustað

•    fjölskylduvænt starfsumhverfi

•    góðan starfsanda

•    gott mötuneyti

•    fræðslu og þjálfun

•    iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni 
     sem sinna heilsuvernd starfsmanna

•    árlegan styrk til íþróttaiðkunar 

    auk fræðslustyrks

•    öflugt starfsmannafélag

Við leitum að einstaklingi

•     með háskólamenntun t.d. á sviði viðskipta/hagfræði/verkfræði

•     sem er talnaglöggur

•     með áhuga á upplýsingatækni

•     með góða enskukunnáttu

•     sem er skipulagður og lausnamiðaður

•     sem er þjónustulundaður og lipur í mannlegum samskiptum

Við leitum að einstaklingum

•     með háskólamenntun sem nýtist í starfi 

•     með mjög góða enskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli;  
       öll önnur tungumálakunnátta er kostur

•     sem tileinka sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 

•     sem búa yfir mikilli samstarfs- og skipulagshæfni 

•     sem vinna vel undir álagi og geta fylgt ströngum tímalínum 

Við leitum að einstaklingum

•      með háskólamenntun í lyfjafræði, læknisfræði eða öðrum heilbrigðis-/lífvísindum

•      með mjög góða enskukunnáttu, önnur tungumálakunnátta er kostur

•      með reynslu af textagerð

•      sem eru nákvæmir og sjálfstæðir í vinnubrögðum

•      með góða almenna tölvukunnáttu 

•      með þekkingu á lyfjaskráningum, lyfjagát eða klínískum rannsóknum (Labelling Manager)
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+354 527 5000
gri l lhusid. is

 GRILLHÚSINU Í TRYGGVAGÖTU VANTAR 

SEM GETUR STJÓRNAÐ VAKT Í VEITINGASAL 

            
HRESSAN OG DUGLEGAN LEIÐTOGA 

    

• vera mjög þjónustulundaður
• frábær í mannlegum samskiptum
• kunna að stjórnað sínu starfsfólki
• sjá til þess að gæði og þjónusta sé samkvæmt  
 stöðlum Grillhússins

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarandi:

Unnið er á svokölluðum 2-2-3 vöktum frá 10:30 til 22:30, 
15 daga í mánuði. Einungis um framtíðarstarf er að ræða. 

Sendu ferilskrá á tryggvagata@grillhusid.is

Umsóknafrestur eru til 10.júlí

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

Lokadagur umsókna er til og með 20. Júní nk.

Deilir sérhæfir sig í þjónustu við Jarðorkuver. Starfsmenn 
Deilis eru sérfræðingar í gufuhverflum  og tengdum búnaði 
og veita orkufyrirtækjum faglega þjónustu varðandi 
upptektir, ástandsgreiningu og varahlutaþjónustu.
Sjá nánar á www.dts.is

Viltu vera með?

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir 
fyrirtækisins þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er 
�ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Virk jafnré�is- 
og samgöngustefna er hjá fyrirtækinu. Við viljum nefnilega vera besti 
vinnustaður landsins!

Ert þú öflugur og talnaglöggur einstaklingur með auga fyrir smáatriðum? 
Þá erum við að leita af þér til að ganga til liðs við tekjuskráningarhópinn okkar. 
Í starfinu munt þú halda utan um verkbókhald Advania, gefa út reikninga og 
gæta þess að þeir séu í samræmi við samninga við okkar viðskiptavini. 

Ef þú vilt vinna með hressu og skemmtilegu fólki í lifandi umhverfi,
þá skaltu drífa þig á vefinn okkar og senda inn umsókn. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Nám í viðskiptafræði, bókhaldi eða
    öðrum viðskiptatengdum greinum
•  Þekking og færni á Navision eða 
    sambærilegu bókhaldskerfi
•  Reynsla af verkbókhaldi og samningum 
    telst mikill kostur 

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, 
sigrunosk@advania.is, 440 9000.

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2016.

•  Góð þekking og færni á Excel og góð
    almenn tölvukunná�a  
•  Jákvæðni, þjónustulund og hæfni 
     í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Starfsmaður í tekjuskráningu

Félagsmálastjóri
Félags- og skólaþjónusta A-Hún auglýsir stöðu 
félagsmálastjóra í Austur Húnavatnssýslu lausa til 
umsóknar. Gerð er krafa um próf frá viður- 
kenndum háskóla af sviði félags- og uppeldisfræða 
eða sambærileg menntun. Æskilegt er að um- 
sækjendur hafi reynslu af stjórnun og/eða ráðgjöf 
í opinberri stjórnsýslu og hafi þekking á viðeigandi 
lagaumhverfi, s.s. um barnavernd og réttindi  barna, 
málefni aldraðra, fatlaðra og félagsþjónustu.  Einnig 
er mikilvægt að umsækjendur hafi reynslu og  
þekkingu á  rekstri og mjög góða færni í mannlegum  
samskiptum.  Umsóknarfrestur er til 20. júní  2016.   
 
Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skila til Félags- og skólaþjónustu  
A Hún.,  Flúðabakka 2, 540 Blönduósi. 

Nánari upplýsingar veitir Auður H. Sigurðardóttir 
félagsmálastjóri í síma 4554170 eða Gsm:863 5013 
Netfang: audurh@felahun.is og  
Magnús B. Jónsson framkvæmdastjóri Félags- og 
skólaþjónustu A-Hún s:4552700 eða Gsm:8994719  
netfang: magnus@skagastrond.is

                                           Félags- og skólaþjónusta A-Hún

Starfsfólk í hlutastarf
Vegna aukinna verkefna leitum við hjá Vinakoti að öflugu starfs-
fólki í hlutastarfi. Um er að ræða vaktavinnu með ungmennum 
með fjölþættan vanda.

Við rekum skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og ungmenni 
með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi að 
skapa börnunum og ungmennunum öruggt og heimilislegt um-
hverfi. Lesa má meiri um okkur á vinakot.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	Þátttaka	í	einstaklingsáætlunum	og	teymisvinnu
•	Hvetja	og	styðja	ungmennin	til	sjálfstæðis	og	virkni	
•	Umönnun	og	félagslegur	stuðningur
•	Vera	fyrirmynd	fyrir	ungmennin
•	Almennt	heimilishald

Hæfniskröfur
•	Áhugi	og	metnaður	fyrir	að	starfa	með	unglingum	 

með fjölþættan vanda
•	Reynsla	af	því	að	starfa	með	fólki	
•	Þekking	á	einhverfu	er	æskileg	
•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi	er	æskileg
•	20	ára	eða	eldri
•	Hreint	sakavottorð	í	samræmi	við	lög

Auk þess skiptir máli að búa yfir
•	Sveigjanleika	og	færni	í	mannlegum	samskiptum
•	Hæfni	til	að	takast	á	við	óvæntar	aðstæður
•	Frumkvæði,	jákvæðni	og	áhugasemi	í	starfi
•	Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið.

Opið er fyrir umsóknum og þurfa umsækjendur að geta hafið 
störf	sem	fyrst.	Nánari	upplýsingar	veitir	Sóley	Kristjánsdóttir,	
mannauðsstjóri,	á	soley@vinakot.is	

Umsókn	ásamt	ferilskrá	skal	senda	á	starf@vinakot.is	

-	Fagmennska,	umhyggja	og	traust	eru	gildin	
sem við vinnum eftir -

Urð og Grjót ehf óskar eftir vörubílstjórum í vinnu, 
bæði til skammtíma og langtíma.

Áhugasamir hafið samband á  
urdoggrjot@urdoggrjot.is

Vörubílstjórar
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Okkur vantar bifreiðasmiði og eða vana menn 
til starfa í réttingadeildina hjá okkur.

Áhugasamir sendi inn umsóknir 
á bjarni@bilastjarnan.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF 
Óskar eftir að ráða 

fjármálastjóra
Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrir
tækjum landsins og fagnar í ár 85 ára afmæli.
Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu og gerir út fjölda hóp
ferðabifreiða. Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks 
með breiða þekkingu og reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Kostnaðareftirlit, kostnaðargreining og gerð  

kostnaðaráætlana
• Yfirumsjón með reikningagerð, innheimtu og  

bókhaldi
• Yfirumsjón með launaútreikningum og samningagerð
• Áætlanagerð vegna reksturs, fjárfestinga og sjóðstreymis
• Framsetning rekstraruppgjöra og annarra  

stjórnendaupplýsinga
• Umsjón með gerð ársreikninga og samskipti við endur

skoðendur
• Hagræðing í rekstri og endurskoðun verkferla
• Samskipti við birgja, lánadrottna og viðskiptavini
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:
• Meistaragráða á sviði fjármála, t.d. viðskiptafræði og eða 

endurskoðun
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, bókhalds og 

reksturs
• Hæfni og reynsla í samningagerð
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á  
https://gjtravel.rada.is  
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Gunnarsson  
stefan@gjtravel.is. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt og öllum umsóknum verður svarað.

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar ensku-
kennara og stuðningsfulltrúa til starfa frá komandi 
hausti.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjöl-
breytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun 
og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma  
480-5400 og á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Ed-
wald, skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða  
Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 12. júní 2016.

Skólastjóri

Staða leikskólastjóra við leikskólann Reynisholt

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Reynisholti

Reynisholt er fjögurra deilda leikskóli við Gvendargeisla í Grafarholti, staðsettur í fallegum trjálundi í næsta nágrenni við Reynis-
vatn. Helsta áherslan í starfi leikskólans er lífsleikninám með virðingu fyrir margbreytileika samfélagsins. Heilbrigði og vellíðan 
eru höfð að leiðarljósi í starfinu þar sem snerting, jóga og slökun eru meðal grunnþátta. Leikskólinn er Grænfánaskóli  
og unnið er að þróunarverkefni um læsishvetjandi umhverfi í samvinnu við foreldra. 

Leitað er að einstakling sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram metnaðarfullt leikskólastarf  
í Reynisholti.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskóla- 
   stigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2016. Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2016.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu,  sími 411 1111. 
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  

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

Staða aðstoðarskólastjóra  
við Hólabrekkuskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við Hólabrekkuskóla.

Hólabrekkuskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík með tæplega 500 nemendur og  um 70 starfsmenn. Leiðarljós Hólabrekku- 
skóla er virðing, gleði og umhyggja. Í skólanum er unnið eftir Uppbyggingastefnunni/uppeldi til ábyrgðar sem bæði Olweusarverkefni 
skólans og Vinaliðaverkefni falla vel að.  Í skólanum er lögð áhersla á að öllum líði  vel auk þess sem áhersla er á að veita nemend- 
um þjálfun í lífsleikni og sjálfsaga. Mikil og góð skólaþróun á sér stað í Hólabrekkuskóla. Má þar nefna byrjendalæsið, læsi til náms / 
orð af orði, gagnvirkan lestur og gerð hugtakakorta. Aukin áhersla er á þematengt nám þvert á árganga til að auka lykilhæfni meðal 
nemenda og teymisvinnu hjá kennurum. Hólabrekkuskóli tekur þátt í nokkrum Breiðholtsverkefnum t.a.m. Læsi allra mál – læsi í 
víðum skilningi og Heilsueflandi Breiðholt sem tengist Heilsueflandi grunnskóla. Hólabrekkuskóli er í fararbroddi í notkun á Námsvef 
grunnskóla (Moodle) og í innleiðingu á tækni í námi og kennslu.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu 

skólans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Reykjavíkurborgar

• Að hafa faglegt utanumhald um skólanámskrárvinnu og 
starfáætlun 

• Að leiða vinnu við innra mati á skólastarfi
• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í 

samstarfi við skólastjóra
• Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari og 
 kennslureynslu í grunnskóla.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða stjórnunarreynsla í grunn-
 skóla æskileg
• Þekking og forystuhæfileikar til að leiða framsækna 

skólaþróun.
• Stjórnunar- og skipulagshæfileikar
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er málið 
varðar. Óskað er eftir að með umsókninni fylgi greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarf.

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2016. Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2016.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Hólmfríður G. Guðjónsdóttir, skólastjóri Hólabrekkuskóla, holmfridur.g.gudjonsdottir@reykjavik.is og í síma 411 7550 / 6648235
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Meiraprófsbílstjórar óskast til starfa

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á  
netfangið trukkur@bifreidastod.is

HAFNARFJARÐARBÆR
Ráðhús Hafnarfjarðar
Strandgötu 6

ÞJÓNUSTUVER
Opið frá kl. 8.00 – 16.00 
Alla virka daga

585 5500
hafnarfjordur.is

OKKUR VANTAR KENNARA
Í HRAUNVALLASKÓLA
Einstaklingsmiðuð kennsla sem byggir m.a. á samvinnu, 
samskiptum og gagnrýnni hugsun nemenda.
Nánar á hafnar�ordur.is

Starfsfólk óskast!
Óskum eftir starfsfólki í almenna iðnaðarvinnu.   

Um sumarstarsmenn er að ræða – jafnvel framtíðarstarf. 
Góð laun og fríðindi í boði.

Ekki yngri en 18 ára .

Upplýsingar í síma 892 0378.

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR ÁSKRIFTA OG FJARSKIPTADEILDAR
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
röskum og metnaðarfullum sölumanni.

Góð laun í boði fyrir góðan árangur í sölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir “laus störf”. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

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

 • Umsjónarkennari, fullt starf.
 • Heimilisfræðikennsla, hlutastarf.
 • Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund,   
  lengda viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk, 
  og stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf 
  við skólann.

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

Umsóknarfrestur er til 17. júní næstkomandi.

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

Seltjarnarnesbær
Grunnskóli Seltjarnarness

seltjarnarnes.is

rafvirkja- 
s veinar
ÓskasT

Við Viljum ráða rafVirkjasVeina til  
starfa á höfuðborgarsVæðinu.
umsóknir sendist á póstfangið  
rafvirkinn@rafvirkinn.is



Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar í gegnum heimasíðu okkar: icelandairhotels.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. júní.
Applications and résumés are accepted through our website: icelandairhotels.is. Application deadline is 12th of June.
 
Nánari upplýsingar veitir: / For Information: 
Paulina Agnieszka Kieszek, yfirþerna / housekeeping manager: paulina@icehotels.is

Herbergjaþrif / Housekeeping
Icelandair hótel Reykjavík Marina leitar að öflugum liðsmönnum í herbergjadeild. Helstu verkefni eru 
herbergja þrif skv. gæðastöðlum fyrirtækisins og önnur verkefni herbergjadeildar þar sem markmiðið er að 
bjóða gestum upp á fyrirmyndar umhverfi og þjónustu.
Icelandair Hotel Reykjavík Marina is looking for enthusiastic team members in housekeeping. Main responsibilities are 
room cleaning according to quality standards and other housekeeping tasks where the goal is to create exemplary 
environment and service for our guests. 

Hæfniskröfur / Requirement
• Gott vald á ensku / Good English skills
• Rík þjónustulund / Good service orientation
• Auga fyrir smáatriðum / Attention to detail
• Lipurð í mannlegum samskiptum / Good communication skills
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum / Initiative and independent working approach
• Snyrtimennska og stundvísi / Tidiness and punctuality

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals 
hópur með sameiginleg markmið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 
samstarfsmönnum. Leitast er við að 
efla faglega þróun starfsmanna svo 
þeir geti sem best sinnt starfi sínu.

At Icelandair Hotels we have a 
diverse group of people working 
together towards a common goal, 
we respect each other and our 
guests. When hiring we look for 
certain qualities, such as positivity 
and willingness to learn and succeed.

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Móttökuritari
Reykjalundur auglýsir stöðu móttökuritara lausa til umsóknar. Um 
er að ræða 81,25% starfshlutfall og er um framtíðarstarf að ræða.

Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, töluglöggur, búa yfir sveig-
janleika, almennri tölvuþekkingu og einstakri hæfni í mannlegum 
samskiptum.

Starfið felst í almennum móttökustörfum, símavörslu og skráningu 
á göngudeild.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings SFR og Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið veitir Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðs- 
stjóri  gudbjorg@reykjalundur.is  eða í síma 585 2143 og Lára M. 
Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar laras@reykjalundur.is 
eða í síma 585 2129.

Umsóknarfrestur er til 18. júní 2016 og umsóknarform má finna á 
heimasíðu Reykjalundar.

STARFSSVIÐ:
n Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga  

frá framleiðendum
n Verkfræðiaðstoð við viðhald, rekstur og 

viðvarandi lofthæfi
n Umsjón með tæknigögnum er snúa að 

viðvarandi lofthæfi
n Greining á viðhaldsgögnum og áreiðanleika 

flugvéla og íhluta
n Samskipti við framleiðendur og viðhaldsaðila
n Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

 HÆFNISKRÖFUR:
n Próf í verkfræði eða tæknifræði
n Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
n Þekking og reynsla af úrvinnslu 

áreiðanleikagagna er kostur
n Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg
n Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
n Góð enskukunnátta í bæði rituðu og töluðu máli 

er skilyrði
n Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita: 
Unnar Sumarliðason I unnar@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef 
félagsins, www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar 
en 19. júní.
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SÉRFRÆÐINGUR

VERKFRÆÐIDEILD ICELANDAIR

Icelandair óskar eftir öflugum liðsmönnum til starfa með verkfræðideild félagsins í Hafnarfirði. 
Verkfræðideild Icelandair sinnir m.a. eftirliti með viðhaldi burðarvirkja og innréttingum 
(Structures/Interior Engineer), eftirliti með loft- og vökvakerfum (Systems Engineer), eftirliti 
með hreyflum (Powerplant Engineer) og greiningu áreiðanleika á viðhaldsgögnum flugvéla og 
íhluta (Reliability Engineer).

Máltökumaður 
Steinsmiðjan Rein leitar að máltökumanni  

sem gæti hafið störf sem fyrst.

Starfslýsing:
Máltaka fyrir borðplötur,sólbekki og fl. úr náttúrustein. 

Unnið er með nýjustu stafræna tækni.
Um er að ræða líkamlega auðvelt starf sem  

þó krefst töluverðar hugarleikfimi.

Hæfniskröfur:
Reynsla af lestri og eða gerð teikninga, reynsla af  

hvers konar smíðavinnu er mikill kostur.
Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og þekking  

á CAD umhverfi er kostur.
Viðkomandi þarf að vera mjög nákvæmur  

og geta unnið sjálfstætt.

Áhugasamir sendi póst á rein@rein.is og  
öllum umsóknum verður svarað

Steinsmiðjan Rein | Viðarhöfða 1 | 110 Reykjavík
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Landslög leita að lögfræðingi til að sinna  
fjölbreyttum og krefjandi verkefnum 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Reynsla af lögfræðistörfum
• Málflutningsréttindi æskileg
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku

Á Landslögum starfa 20 lögmenn og fjöldi annarra starfs manna. 
Helstu verkefni Landslaga eru á sviði samningagerðar og 
málflutnings fyrir dómstólum auk ráðgjafar á ýmsum sviðum. 
Þá hefur stofan sérhæft sig í uppgjöri slysa- og skaðabótamála, 
fjármálarétti, hlutafélagarétti, samkeppnisrétti, fasteignarétti, 
sveitarstjórna- og stjórnsýslurétti og verktaka og - útboðsrétti. 

Nú leita Landslög að liðsauka. Kostur er ef umsækjendur hafa 
reynslu af verktaka- og útboðsrétti eða félaga- og fjármálarétti. 

Umsóknir berist Landslögum, Borgartúni 26, 105 Reykjavík, eða 
á netfangið landslog@landslog.is fyrir 20. júní nk. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um Landslög er að finna 
á heimasíðu lögmannsstofunnar www.landslog.is

Borgartún 26
105 Reykjavík
Sími: 520 2900
Fax: 520 2901 

Kt.: 450710-0830
Vsk.: 105456
www.landslog.is

LÆKNASTÖÐUR Á HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS

FJÓRAR STÖÐUR LÆKNA  
Í HEILSUGÆSLU HSA
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir fjórum læknum 
til starfa sem hér segir: Yfirlæknir í Fjarðabyggð og yfirlæknir á 
Egilsstöðum. Tveir heilsugæslulæknar, annar með aðalstarfsstöð 
í Fjarðabyggð og hinn á Egilsstöðum. Stöðurnar veitast frá 01.09. 
2016 og eru 100%, nema um annað sé samið.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Yfirlæknir samkvæmt starfslýsingu.
• Almennar lækningar.
• Heilsuvernd.
• Vaktþjónusta.
• Kennsla nema.
• Þátttaka í vísindastarfi, gæða-  
 og umbótaverkefnum.

Hæfnikröfur

• Sérfræðimenntun í heimilis- 
 lækningum er krafa varðandi 
 yfirlæknisstarfið og æskileg en  
 ekki skilyrt fyrir hinar stöðurnar. 
• Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð 
 vinnubrögð og faglegur metnaður.
• Reynsla af og vilji til þverfaglegrar 
 samvinnu (teymisvinnu). 
• Hæfni í mannlegum samskiptum,  
 áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki. 
• Áskilinn er réttur til að hafna  
 umsóknum frá einstaklingum sem ekki  
 teljast uppfylla framangreind skilyrði.
• Íslenskukunnátta áskilin.

Austurland er stórt og dreifbýlt með um 11 þúsund íbúa, þar sem HSA sinnir 
allri heilsugæslu á mörgum stöðvum, rekur Umdæmissjúkrahús Austurlands/
FSN og þrjár hjúkrunardeildir. Auk lækna í heilsugæslu, skurðlæknis og 
svæfingalæknis á sjúkrahúsinu starfar húðsjúkdómalæknir hjá HSA og þar er 
reglulega veitt ýmiss konar önnur sérfræðiþjónusta. HSA hefur langa reynslu 
af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Lögð 
er áhersla á þverfaglega samvinnu lækna með öðru fagfólki, þ.á.m. hjúkrunar-
fræðingum, ljósmæðrum, sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfum.

Umsóknarfrestur er til 30.júní 2016.
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands, en 
áhugasamir eru hvattir til að hafa samband til að fá frekari upplýsingar um kjör.   

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; 
www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við 
ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, starfsreynslu, ken-
nslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa 
birt eða skrifað. Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl 
verða tekin við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim. Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita 

Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.i

Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri
s. 470-3053 og 895-2488, netf. emils@hsa.is

Kristín B. Albertsdóttir forstjóri HSA 
s. 470-3051 og 866-8696, netf. kba@hsa.is. 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Skrifstofa fjármála og rekstrar
Helstu verkefni:

•	 Rekstrarúttektir og greiningar
•	 Eftirlit með framkvæmd fjárlaga
•	 Samstarf og samvinna við stofnanir  

ráðuneytisins 

Skrifstofa stefnumótunar og þróunar
Helstu verkefni:

•	 Stefnumótun og eftirfylgni stefna
•	 Árangursmælingar og skýrslugerð
•	 Samþætting opinberra stefna 
•	 Samstarf og samvinna við stofnanir ráðuneytisins 

Stöður sérfræðinga hjá 
innanríkisráðuneytinu
Sérfræðingunum er ætlað að vinna að samþættingu stefnumótunar og fjárlaga á 
grunni nýrra laga um opinber fjármál. Annars vegar er um að ræða starf hjá 
skrifstofu fjármála og rekstrar og hins vegar á skrifstofu stefnumótunar og þróunar.

Sölvhólsgötu 7   101 Reykjavík   Sími 545 9000

Í báðum tilvikum er um fullt starf að ræða. Laun greiðast 
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfs-
manna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Karlar jafnt sem 
konur eru hvött til að sækja um. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til 20. júní  nk. 
Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu ráðuneytisins: 
http://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/storf/. 

Krafa er gerð um háskólamenntun og framhaldsmenntun, t.d. á sviði viðskipta, hagfræði eða verkefnis-
stjórnunar. Frekari upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur vegna starfanna má finna á vefsíðu 
ráðuneytisins www.irr.is eða á www.starfatorg.is

Frekari	upplýsingar	um	störfin	veita	Ingilín	Kristmannsdóttir,	skrifstofustjóri	skrifstofu	stefnumótunar	
og	þróunar,	og	Pétur	U.	Fenger,	skrifstofustjóri	skrifstofu	fjármála	og	rekstrar,	í	síma	545	9000.	

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Aðstoðar matráður í leikskólann Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólann Efstahjalla

Grunnskólar

· Kennari á miðstigi í Álfhólsskóla

· Textílkennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari í Kársnesskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

· Skólaliði í gæslu / ræstingar í Lindaskóla

· Textílkennari í Salaskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

· Skólaliðar í Smáraskóla

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

Auglýst er eftir skólastjóra/kennara í Finn-
bogastaðaskóla í Árneshreppi á Ströndum.

Um er að ræða lítinn skóla í stórbrotnu umhverfi.  
Vegna smæðar samfélagsins eru kennarar með börn  

á skólaaldri hvattir til að sækja um.

Starfið losnar haustið 2016 og er samkomulagsatriði  
hvenær nýr skólastjóri/kennari hefur störf.

Húsnæði í boði og möguleikar á annari atvinnu.

Nánari upplýsingar veitir Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti  
s. 451-4001 eða arneshreppur@arneshreppur.is

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2016.
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Starfsmaður á steypudælu
Steypustöð Skagafjarðar ehf óskar eftir að ráða starfsmann á 

steypudælu.  Mjög gott ef viðkomandi hefði einhverja reynslu en 
það er ekki skilyrði.  Viðkomandi þarf að hafa meirapróf og vinnu-
vélaréttindi.  Um er að ræða framtíðarstarf og mikil vinna í boði.  

Umsóknarfrestur er til 12. júní 2016

Umsóknum skal skilað til Ásmundar Pálmasonar  
á netfangið steypustod.ajp@simnet.is.

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

Steypustöð Skagafjarðar ehf | Skarðseyri2 | 550 Sauðárkrókur, 
sími 453 5581 | steypustod@simnet.is

Sölu- og kynningarstarf
Við erum útgáfufyrirtæki sem er að stækka sölu- og 
markaðsdeildina og leitum því að góðum starfsmanni 
með jákvætt viðmót í teymið okkar. 
Um er að ræða áhugavert sölu- og kynningarstarf á 
fjölbreyttum útgáfum og rafrænna APP miðla.

Við erum að leita af starfsmönnum í fullt starf og hlutstarf.
Umsóknarfrestur er til 10 júní
öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir sendist á Gunnar (today@today.is)

  

Sérfræðingur á skrifstofu  
hagmála og fjárlaga

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sérfræðings á sviði greininga.

Starfssvið
• Upplýsingaöflun og framsetning  
 tölfræðilegra upplýsinga.
• Greining, úrvinnsla gagna og gerð spálíkana.
• Kostnaðargreining og gerð og umsjón reiknilíkana.
• Þátttaka í stefnumótun í málaflokkum ráðuneytisins  í 
 samstarfi við fagskrifstofur og stofnanir ráðuneytisins.
• Gerð fjárlagatillagna, rekstrar- og framkvæmda- 
 áætlana og eftirlit með framkvæmd fjárlaga.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í hagfræði, tölfræði, verkfræði  
 eða önnur sambærileg menntun.  
 Framhaldsmenntun er kostur.
• Færni í meðferð, greiningu og úrvinnslu gagna.
• Þekking og reynsla af áætlanagerð, kostnaðar- 
 greiningu og kostnaðareftirliti.
• Þekking á gagnasöfnum og -grunnum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan og  
 agaðan hátt.
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli.
• Góð kunnáttu í ensku og einu Norðurlandamáli  
 er kostur.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslunni og  
 fjárlagagerð er kostur.
• Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins  
 er kostur.
• Þekking og reynsla af teymisvinnu og verkefnis- 
 stjórnun er kostur.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið hvetur karla 
jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi 
starfsumhverfi. Nánari upplýsingar veita Ólafur Darri 
Andrason, skrifstofustjóri, olafur.darri@vel.is, og 
Dagný Brynjólfsdóttir, staðgengill skrifstofustjóra, 
dagny.brynjolfsdottir@vel.is. Umsóknir ásamt upp-
lýsingum um menntun og starfsferil skulu berast vel-
ferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 
101 Reykjavík, eða á netfangið: postur@vel.is eigi 
síðar en 20. júní nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Tekið skal fram að um-
sóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um aug-
lýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 2. júní 2016.

 
 

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 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 útfæra þjónustu sem mætir þörfum 
íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur samkvæmt 
mælingum og mati.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Sálfræðingafélag Íslands. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal 
fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu 
Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.

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 ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is). Vinsamlegast skráið í umsókn hvaða starfsstöð og starfshlutfall óskað er eftir.

Starfshlutfall er 50 - 100%. Umsóknarfrestur er til og með 20.06.2016.

Nánari upplýsingar veita Agnes Agnarsdóttir, fagstjóri sálfræðiþjónustu – agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is - 852-1225 og 
Baldur Ingi Jónasson, mannauðsráðgjafi – baldur.ingi.jonasson@heilsugaeslan.is - 585-1329.

Störf sálfræðinga   
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Laus eru til umsóknar störf sálfræðinga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Um er að ræða eitt 100% 
starf eða tvö 50% störf hjá Heilsugæslunni Árbæ, 50% starf hjá Heilsugæslunni Efstaleiti, 50% starf hjá 
Heilsugæslunni Garðabæ, 50% starf hjá Heilsugæslunni Hvammi, 50% starf hjá Heilsugæslunni Miðbæ, 50% 
starf hjá Heilsugæslunni Mosfellsumdæmi og 100% starf hjá Heilsugæslunni Seltjarnarnesi og Vesturbæ. 
Áætlað er að viðkomandi hefji störf 15. ágúst eða eftir nánara samkomulagi.  Fram þarf að koma í umsókn 
um hvaða starfsstöð/stöðvar er sótt.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
Móttaka barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra sem 
hefur verið vísað til sálfræðings vegna geðrænna 
vandamála. 

Sálfræðingar starfa í teymi með læknum og 
hjúkrunarfræðingum á heilsugæslustöðinni og í 
náinni samvinnu við skóla og félagsþjónustu á 
svæðinu. 

Viðkomandi mun taka þátt í þróun og uppbyggingu 
sálfræðiþjónustu á starfsstöð sinni. 

Hæfniskröfur
Leitað er að dugmiklum sálfræðingum með reynslu 
af meðferð barna og unglinga með geðrænan vanda. 
Viðkomandi þurfa að hafa þekkingu á gagnreyndum 
aðferðum, s.s. hugrænni atferlismeðferð.

Nauðsynlegt er að búa yfir mikilli lipurð í mannlegum 
samskiptum og ástunda öguð og fagleg vinnubrögð. 
Mikilvægt er að geta unnið sjálfstætt en eiga einnig 
auðvelt með að vinna í þverfaglegu teymi. Þörf er á 
góðri almennri tölvukunnáttu.

Hjúkrunarfræðingur óskast

Heilsugæslan í Lágmúla óskar eftir að ráða hjúkrunar-
fræðing. Um er að ræða 50% stöðu frá og með 1. júní nk. 
eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri. Sími 595 1300. 
Póstfang: steinunn@hglagmuli.is
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201606/806
Eðlisfræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201606/805
Sérfræðingur á sviði greininga Velferðarráðuneytið Reykjavík 201606/804
Skrifstofustjóri Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201606/803
Mannauðsstjóri Hafrannsóknarstofnun Reykjavík 201606/802
Læknastöður Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201606/801
Aðst.maður við endurhæfingu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201606/800
Sjúkraliðar/st.fólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201606/799
Sálfræðingar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201606/798
Framhaldsskólakennari, líffræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201606/797
Almennur starfsmaður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201606/796
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201606/795
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201606/794
Ráðgjafi/verkefnastjóri Ríkiskaup Reykjavík 201606/793
Ljósmóðir, fæðingadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/792
Sjúkraliðar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/791
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/790
Læknir LSH, göngudeild innkirtlasjúkdóma Reykjavík 201606/789
Deildarlæknir/sérfræðilæknir LSH, Líknardeild Kópavogur 201606/788
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Vík 201606/787
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Dalvík 201606/786
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Akranes 201606/785
Læknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201606/784
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201606/783
Móttökuritari/ritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201606/782
Lektor við iðjuþjálfunardeild Háskólinn á Akureyri Akureyri 201606/781
Námsráðgjafi Framhaldsskóli A.-Skaftafellssýslu Höfn 201606/780
Ræstitæknir Verkmenntaskóli Austurlands Egilsstaðir 201606/779
Dýralæknar, tímabundið Matvælastofnun Ýmsir staðir 201606/778
Hjúkrunarfræðingur LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild Reykjavík 201606/777
Námsstöður deildarlækna LSH, kvennadeild Reykjavík 201606/776
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201606/775
Heilsugæsluritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vík 201606/774
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201605/773
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Akranes 201605/771

Forritaþróun fyrir landbúnað
Upplýsingatæknisvið Bændasamtaka Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa í Reykjavík. 
Tilvonandi starfsmaður mun vinna við þróun vefforrita fyrir landbúnað.

Æskileg þekking og reynsla:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun
• Python, Django og Linux
• Oracle gagnagrunnur
• Java
• HTML5 og CSS3
• Javascript og jQuery 
• Agile/Scrum aðferðafræði

Hæfniskröfur:
• Geta til að vinna í teymi og sjálfstætt
• Frumkvæði, metnaður og framsýni
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Í boði er fjölbreytt og spennandi forritunarstarf þar sem reynir á teymisvinnu,  
sjálfstæð vinnubrögð og getu til að takast á við krefjandi verkefni.  
Umsóknarfrestur er til 22. júní 2016. 
Nánari upplýsingar gefur Þorberg Þ. Þorbergsson, sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs  
Bændasamtaka Íslands,í síma 563-0300 eða í netfangið thorberg@bondi.is. 

Bændasamtök Íslands – Bændahöllin við Hagatorg - 107 Reykjavík - www.bondi.is – 563-0300

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf 
hjá Fjarðabyggð
Staða skólastjóra við leikskólann 
Lyngholt á Reyðar�rði er laus til 
umsóknar.

Leitað er að kraftmiklum og lausnamiðuðum leið-  
toga, sem er reiðubúinn að leiða þróttmikið skólastarf 
leikskólans og e�a skólasamfélagið í Fjarðabyggð.

Helstu verkefni:
· Ábyrgð á rekstri skólans og þróunarvinnu
· Fagleg forysta, dagleg  stjórnun og samhæ�ng  
  starfskrafta skólans
· Víðtækt samstarf við stofnanir, heimili og samfélag 

Menntun og hæfniskröfur:          
· Umsækjandi skal hafa ley�sbréf til kennslu í 
  leikskóla
· Reynsla af rekstri, stjórnun og þróunarstar� er 
  æskileg
· Viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg
· Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og 
  frumkvæði

Lyngholt er 5 deilda leikskóli á Reyðar�rði og nem- 
endur eru rúmlega 100. Leikskólinn nýtir uppeld-
isaðferðirnar Uppeldi til ábyrgðar og ART og tekur 
virkan þátt í skólaþróunarstar� með öðrum skólum í 
Fjarðabyggð. Nánari upplýsingar er að �nna á 
heimasíðu skólans; leikskolinn.is/lyngholt/.

Staðan er laus frá 1. ágúst 2016. Karlar jafnt sem konur 
eru hvattir til að sækja um star�ð. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
stjórnenda í leikskólum og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.

Umsóknum skal fylgja greinargott y�rlit y�r nám og 
störf, ley�sbréf til kennslu og kynningarbréf með 
upplýsingum um m.a. frumkvæði á sviði fræðslu- 
mála, ábendingum um meðmælendur og almen-
num upplýsingum um viðkomandi. 

Frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason, 
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu 
thoroddur.helgason@�ardabyggd.is.

Umsóknarfrestur er til 24. júní. 

Sótt er um star�ð rafrænt á vef Fjarðabyggðar. Einnig 
er tekið við umsóknum á bæjarskrifstofu Fjarða- 
byggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggðí í umslagi 
merktu „starfsumsókn leikskólastjóri“.

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

F

Mj

Kaldrananeshreppur óskar  
eftir að ráða leikskólakennara.

 
Við erum 5-6 yndislega skemmtilegir  
krakkar á leikskólanum á Drangsnesi. 

Við óskum eftir metnaðarfullum starfskrafti 
til að vera með okkur í leik og  starfi þegar 

við komum aftur eftir sumarfrí í ágúst. 

Leikskólakennaramenntun er æskileg.
Allar upplýsingar veitir Finnur Ólafsson  

oddviti í síma 775 3377
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Sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs sveitarfélag-
sins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu 
sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra 
sameinaðri fræðslu- og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Sviðsstjóri 
ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum 
sínum og ákvörðunum.

Starfssvið sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Stjórnun og rekstur stofnana sem heyra undir fjölskyldusvið
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt 

sveitar stjóra, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og 
sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs

• Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum fjölskyldusviðs í 
samræmi við samþykkt sveitarstjórnar um gerð fjárhagsáætlana 
og eftirlit með fjárreiðum sveitarfélagsins

• Þjónusta við viðskiptavini og greining á þjónustuþörf
• Innri og ytri samskipti fyrir hönd fjölskyldusviðs sveitarfélagsins
• Ráðgjöf til forstöðumanna fjölskyldusviðs í starfsmanna-, 

rekstrar -  og þjónustumálum 
• Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu
• Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og hagsmunaaðila
• Önnur mál á sviði fjölskyldusviðs í samráði við sveitarstjóra
• Sviðsstjóri fjölskyldusviðs starfar jafnframt með fræðsluráði og 

félagsmálaráði sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/eða fræðsluþjónustu 

sveitarfélaga æskileg
• Reynsla í stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í  

mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Húnaþings 
vestra er til og með 10. júlí nk. 

Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu 
Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða á 
netfangið skrifstofa@hunathing.is. Öllum umsóknum verður svarað 
skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar 
um starfið veita Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti í síma 862-1340 
og Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma og 786-4579.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 550 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180. Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Félag framhaldsskólakennara auglýsir eftir þjónustufulltrúa 

í fullt starf á skrifstofu félagsins.

Menntunarkröfur:  Háskólamenntun sem nýtist í starfi og er 
æskilegt að viðkomandi hafi leyfisbréf sem  
framhaldsskólakennari.

Reynsla: Kennslureynsla í framhaldsskóla kostur og  
þekking á opinberri stjórnsýslu.

Verkefni: Aðstoð við félagsmenn er varðar réttindamál 
og túlkun kjarasamninga félagsins. Undirbúningur funda, 
samskipti við félagsdeildir og aðstoð við kjarasamninga- 
gerð sem og annað sem til fellur á hverjum tíma.

Hæfniskröfur: Færni í mannlegum samskiptum, þjónustu-
lipurð og létt lund. Vinnutími getur verið óreglulegur en að 
meðaltali er miðað við 40 klst vinnuviku.

Félag framhaldsskólakennara er eitt aðildarfélaga  
Kennarasambands Íslands sem er til húsa í Kennarahúsinu 
að Laufásvegi 81. 
Til að byrja með er ráðið í stöðuna til árs með möguleika á 
framhaldsráðningu. Umsóknarfrestur er til 8. júní 2016 og 
skal senda ferilskrá á netfangið gudridur@ki.is þar sem 
koma fram upplýsingar um menntun, reynslu og önnur 
félagsstörf sem og umsagnaraðila.

Viðkomandi þarf helst að hefja störf 1. ágúst nk.

SÍBS Verslun óskar eftir iðjuþjálfa 
eða sjúkraþjálfara í hlutastarf
Viðkomandi verður hafa góða þjónustulund, vera sjálfstæður, lífsglaður, drífandi og tilbúinn til þess að 

byggja upp með okkur flotta og metnaðarfulla verslun með heilsu- og lífstílstengdar vörur.

Starfið felur í sér ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini, ásamt ýmsum öðrum spennandi verkefnum.

Vinsamlegast hafið samband við verslunarstjóra, verslun@sibs.is.

VERSLUN

SÍBS Verslun býður upp á hágæða heilsu- og lífstílstengdar vörur sem eru vandlega valdar í samráði við 

fagaðila. Okkar markmið er bætt lýðheilsa. SÍBS Verslun er rekin án hagnaðarsjónarmiða.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

• Greiningar á rekstrartölum og rekstrartengdum 
þáttum

• Samningar og samskipti við rekstrarvörubirgja
• Eftirlit og stuðningur við rekstur verslana
• Þátttaka í sérverkefnum
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur: 

• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Færni í tölulegum greiningum og samningagerð 

er mikilvæg 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð, hugmynda-

auðgi og frumkvæði
• Rík þjónustulund, áhugi og reynsla af rekstri og 

verslunarumhverfi 
• Samskiptahæfni, áreiðanleiki og metnaður

Um er að ræða nýtt starf og spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum vinnustað.

Umsóknarfrestur er til 19. júní nk. og farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðar-
mál. Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, sími 530-3800 eða
hallur@lyfja.is

SÉRFRÆÐINGUR Á REKSTRARSVIÐI
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum einstaklingi til starfa á rekstrarsviði

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Menntunar- og hæfnikröfur
•  Hafa lokið námi í tækniteiknun.
• Góð þekking á Revit og AutoCad.
• Þekking á Inventor og MagiCad æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.
• Sérnám á skyldum sviðum er kostur (þ.m.t. iðnmenntun).
• Góð kunnátta í Word og Excel æskileg.
• Gott vald á íslensku.
•  Frumkvæði, áreiðanleiki og öguð vinnubrögð.
•  Jákvætt viðhorf og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfestur er til og með 14. júní 2016.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir:
Gunnar Sverrir Gunnarsson, sviðsstjóri véla og iðnaðarferla í síma 422 3000.

Sótt er um starfið á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Mannvit óskar eftir tækniteiknara í fullt starf á starfsstöð fyrirtækisins í Kópavogi. 
Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem unnið er þvert á fagsvið (lagnir, loftræsting, burðarþol, rafmagn, vélbúnaður, jarðvarmi ofl.).

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfis, byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. 
Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni og þar starfar öflugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs 
starfsfólks með fjölþætta reynslu á flestum sviðum verkfræðiþjónustu. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda. Viðhorfum til verkefna og 
viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

ÁRANGUR Í VERKI

Bílabúð Benna óskar eftir starfsmanni á �árhagssviði 
sem sinnir almennum bókhaldsstörfum.

Helstu verkefni:
• Almennt bókhald, merking og skráning.
• Innheimta viðskiptakrafna.
• Afstemmningar og önnur skrifstofustörf.

Hæfniskröfur:
• Góð tölvu- og bókhaldskunnátta.
• Góð Excel kunnátta.
• Frumkvæði og nákvæmni.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Þekking á Ópusallt kostur. 

Leitað er eftir einstaklingi sem er bæði skipulagður 
og þjónustulundaður. Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní. Umsókn 
sendist á thorvardur@benni.is. Upplýsingar um 
starfið veitir Þorvarður Sigfússon í síma 5902000

STARFSMAÐUR
Á FJÁRHAGSSVIÐI
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Lausar eru til umsóknar námsstöður tveggja deildarlækna á kvenna
deild Landspítala á kvenna og barnasviði. Starfshlutfall er 100% með 
tilheyrandi bundnum vöktum. Stöðurnar eru veittar til þriggja ára að 
hámarki, þó til eins árs í senn. 

Deildin hefur hlotið viðurkenningu á 24 mánaða framhaldsnámi í 
fæðinga og kvensjúkdómalækningum frá Evrópusamtökum fæðinga 
og kvensjúkdómalækna (EBCOG). Um er að ræða skipulagt nám með 
logbók og sérhver deildarlæknir í námsstöðu hefur sinn eigin 
leiðbeinanda úr röðum sérfræðilækna.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA

Kvennadeild

Við viljum ráða hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á geðhjúkrun og vill 
starfa með ungu fólki. Laugarásinn er meðferðar og endurhæfingardeild á 
geðsviði fyrir ungt fólk með byrjandi geðrofssjúkdóm. Á deildinni eru 7 
sólarhringspláss en að stærstum hluta er starfsemi deildarinnar dagdeild þar 
sem um 80 einstaklingar sækja þjónustu. 

Á deildinni er unnið fjölbreytt og sérhæft starf í snemmíhlutun geðrofs
sjúkdóma fyrir einstaklinga á aldrinum 1830 ára. Starfsemin er í stöðugri 
þróun og er áhersla lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu og virkt samstarf við 
fjölskyldur og aðstandendur. Um er að ræða fullt dag vinnustarf með 
tilheyrandi bakvöktum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
ÁHUGAVERT STARF

Laugarásinn

LANDSPÍTALI ... LÍFLEGUR VINNUSTAÐUR!

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

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

Á göngudeild innkirtlasjúkdóma á lyflækningasviði starfar 15 manna 
þverfaglegt teymi að greiningu og meðhöndlun innkirtlasjúkdóma. Á 
einingunni er unnið markvisst að umbótum, námi og framþróun. Leitað 
er eftir reyndum lækni sem hefur lokið grunnnámi í lyflæknisfræði eða 
sérfræðilækni t.d. í heimilislækningum. 

Í starfinu felast tækifæri til að dýpka þekkingu sína í greiningu og 
meðferð nokkurra af algengustu heilbrigðisvandamálum samfélagsins 
eins og sykursýki og skyldum vandamálum en einnig beinþynningu, 
skjaldkirtilssjúkdómum og fleiru.

REYNDUR LÆKNIR

Göngudeild innkirtlasjúkdóma

Við sækjumst eftir lækni með góða færni í mannlegum samskiptum á 
Líknardeild í Kópavogi. Starfið hentar hvort heldur deildarlækni eða 
sérfræðilækni sem vill bæta við sig reynslu í líknarlækningum. Deildin 
heyrir undir lyflækningasvið Landspítala og samanstendur af 16 rúma 
legu, dag og göngudeild, sérhæfðri heimaþjónustu og unnið er í náinni 
samvinnu við líknarráðgjafateymi spítalans. 

Skapað verður tækifæri fyrir deildarlækni til þessa að sinna afmörkuðu 
rannsóknarverkefni tengt deildinni. Deildarlæknir tekur ekki vaktir á 
líknardeild en getur sóst eftir vöktum á lyflækningasviði spítalans.

DEILDARLÆKNIR/ 
SÉRFRÆÐILÆKNIR

Líknardeild

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Urð og Grjót ehf óskar eftir vörubílstjórum í vinnu, 
bæði til skammtíma og langtíma.

Áhugasamir hafið samband á  
urdoggrjot@urdoggrjot.is

Vörubílstjórar

Úti að aka

Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 250 manns víða um land en fyrirtækið býður 
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.
 
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“. 
Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar sem 
metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Íslenska gámafélagið leitar að öflugum meiraprófsbílstjóra.  
Um er að ræða framtíðarstarf í krókadeild fyrirtækisins á 
höfuðborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur:
• Meirapróf (C) er skilyrði
• Réttindi til að aka með tengivagn
 (CE) er kostur
• ADR réttindi (til flutnings á
 hættulegum farmi) er kostur
• Framúrskarandi þjónustulund,
 jákvæðni og hæfni í mannlegum 
 samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní en 
umsóknir óskast á heimasíðu fyrirtækisins 
umsokn.gamur.is. 
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs, Helga Fjóla Sæmundsdóttir.

Íslenska Gámafélagið hefur hlotið jafnlaunavottun 
VR og starfar eftir jafnlauna- og jafnréttisstefnu.  
Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja 
um starfið.

Gufunesi         gamur.is         577 5757

Sjúkraliðar /starfsmenn
Getum bætt við okkur starfsfólki
Skjól leitar eftir sjúkraliðum/starfsmönnum til 
starfa við aðhlynningu. Um er að ræða 80 % 
starfshlutfall eða eftir samkomulagi blandaðar 
vaktir.

Hæfniskröfur:
Góð íslenskukunnátta, áhugi á að starfa með 
öldruðum, jákvæðni og góð samskiptahæfni.

Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir, 
Forstöðumaður hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is 
Umsóknir má einnig senda á: edda@skjol.is
Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   
Sími 522 5600

 HJÚKRUNARHEIMILI          

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

Garðabær auglýsir eftir sálfræðingum til starfa á 
skóladeild á fræðslu- og menningarsviði. Um tvær 
stöður er að ræða annars vegar 100% starf og hins 
vegar 50% starf við að sinna þjónustu við leik- og 
grunnskóla bæjarins. Garðabær rekur fimm 
grunnskóla og átta leikskóla.

Starfssvið sálfræðings:
 • Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leik- og 
  grunnskóla
 • Forvarnarstarf með áherslu á að efla skólana 
  við að leysa mál sem upp koma
 • Athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og 
  eftirfylgd mála
 • Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur 
  og starfsfólk skóla

Sálfræðingar vinna í þverfaglegu samstarfi við 
starfsfólk leik- og grunnskóla, skóladeildar, 
heilbrigðisþjónustu og aðra sérfræðinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem 
  sálfræðingur
 • Þekking á þroska og þroskafrávikum barna
 • Hæfni til að starfa í hópi fagaðila
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Færni í samskiptum
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af 
sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna. 

Stöðurnar eru lausar frá 1. ágúst 2016. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2016.

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um fyrri 
störf umsækjanda og menntun. Einnig skal fylgja 
stutt greinargerð um faglega sýn viðkomandi á starf 
sálfræðings. 

Nánari upplýsingar veita Margrét Björk 
Svavarsdóttir forstöðumaður fræðslu- og 
menningarsviðs í síma 525 8500 eða netfang 
Margretsv@gardabaer.is og Katrín Friðriksdóttir 
deildarstjóri skóladeildar í síma 525 8500 eða 
netfang katrinf@gardabaer.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Sálfræðingafélags 
Íslands. 

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

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. 

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

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
SÁLFRÆÐINGAR ÓSKAST TIL STARFA

Helstu verkefni:
•	 Uppsetning	á	öryggis	og	myndavélakerfum

Hæfniskröfur:
•	 Vanur	uppsetningu	á	öryggis-og	myndavéla-		
	 kerfum.	Æskilegt	en	ekki	skilyrði.
•	 Sjálfstæði,	samviskusemi	og	vönduð	vinnubrögð.
•	 Geta	unnið	undir	álagi	og	farið	í	verkefni	úti		
	 á	landi.
•	 Þjónustulund,	jákvæðni	og	lipurð	í	mannlegum		
	 samskiptum.
•	 Hreint	sakavottorð.

Umsókn skal skilað á netfangið vorn@vorn.is  
merkt atvinna ásamt ferilskrá og mynd.

Vegna mikilla anna hjá 
VÖRN öryggiskerfum

vantar okkur starfsfólk

Máltökumaður 
Steinsmiðjan Rein leitar að máltökumanni  

sem gæti hafið störf sem fyrst.

Starfslýsing:
Máltaka fyrir borðplötur,sólbekki og fl. úr náttúrustein. 

Unnið er með nýjustu stafræna tækni.
Um er að ræða líkamlega auðvelt starf sem  

þó krefst töluverðar hugarleikfimi.

Hæfniskröfur:
Reynsla af lestri og eða gerð teikninga, reynsla af  

hvers konar smíðavinnu er mikill kostur.
Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og þekking  

á CAD umhverfi er kostur.
Viðkomandi þarf að vera mjög nákvæmur  

og geta unnið sjálfstætt.

Áhugasamir sendi póst á rein@rein.is og  
öllum umsóknum verður svarað

Steinsmiðjan Rein | Viðarhöfða 1 | 110 Reykjavík

Starfsmenn óskast 
Óskum eftir að ráða reglusama og handlagna menn við  

upp setningar á granít og kvartsborðplötum.  
Upplýsingar gefa Ragnar og Sigurður í síma 566 7878. 

Einnig er hægt að senda umsóknir á rein@rein.is 

Steinsmiðjan Rein | Viðarhöfða 1 | 110 Reykjavík
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Grunnskólinn í Hveragerði
Laus störf skólaárið 2016-2017

Auglýst er eftir aðstoðarskólastjóra.  
Aðstoðarskólastjóri vinnur að stjórnun og faglegri  
stefnumótun ásamt stjórnendateymi og er staðgengill 
skólastjóra.

Auglýst er eftir íþróttakennara.
Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í  
mannlegum samskiptum.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og  
glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, 
virðing og vinátta. Í ljósi þessara einkennisorða er daglegt 
starf mótað. Skólinn starfar eftir hugmyndafræði  
Olweusaráætlunarinnar, flaggar Grænfánanum alla daga og 
stefnir að aukinni Heilsueflingu.

Upplýsingar um störfin veita skólastjóri í síma 483-4350  
fanney@hveragerdi.is  og bæjarstjóri í síma 483-4000  
aldis@hveragerdi.is 

Umsóknarfrestur er til 15. júní.

Skólastjóri

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík 

www.studlar.is mru@studlar.is

Viljum ráða starfsmenn á Stuðla 

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ungling-
um þar sem starfsfólk fær þjálfun í meðferðarstarfi svo sem í 
ART (agression replacement training)? Um er að ræða 100% 
starfshlutfall í vaktavinnu. 

Starfsvið
Starfið felst m.a. í:
•	 Meðferðarvinnu	og	daglegum	samskiptum	við	unglinga
•	 Samskiptum	við	foreldra
•	 Vinna	að	tómstundastarfi	með	unglingum
•	 Einstaklingsbundnum	stuðningi	við	 
 unglinga í meðferð í samvinnu við  
 deildarstjóra og sálfræðinga

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, jákvætt viðhorf til skjólstæðinga, áhuga á 
meðferðarstörfum	og	skipulögð	vinnubrögð.

Hæfnikröfur:
•	 BA	eða	BS	gráða	í	félagsvísindum	er	æskileg
•	 Reynsla	af	vinnu	með	unglingum	er	æskileg	t.d.	í		
 meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarfi
•	 Umsækjendur	þurfa	að	geta	tileinkað	sér	þá		 	
 meðferðarnálgun og þær verklagsreglur sem unnið er  
 eftir á Stuðlum
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi

Með	umsóknum	skulu	fylgja	upplýsingar	um	menntun	og	fyrri	
störf ásamt sakavottorði. Við úrvinnslu umsókna um störfin 
gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum 
umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
opinberra	starfsmanna.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	
hafið störf fljótlega. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir	skulu	berast	til	Barnaverndarstofu,	Borgartúni	21,	
105	Reykjavík	eða	á	netfangið	bvs@bvs.is.	Umsóknarfrestur	
er til og með 20. júní nk.

Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Nánari	upplýsingar	veitir	forstöðumaður	Stuðla,	Funi	Sigurðs-
son, í síma 530-8800.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri 
þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn, reksri heimahjúkrunar í Reykjavík og Seltjarnarnesi samkvæmt samningi við ríkið og er 
sú starfssemi samþætt félagslegri heimaþjónustu. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á fimm þjónustumiðstöðvum í hverfum 
borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur. Samþætt heimahjúkrun og heimaþjónusta er staðsett á þremur þjónustumiðstöðum.

Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef sviðsins, www.velferdarsvid.is

Vilt þú taka þátt í spennandi verkefni? 
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitar eftir 
kraftmiklum stjórnendum til að leiða þróun  
í hjúkrunarþjónustu.

Við bjóðum upp á:
• Hvetjandi vinnuumhverfi

• Tækifæri til að taka þátt í þróun 
þjónustu í heimahús 

• Krefjandi og spennandi verkefni

• Skemmtilegan og faglegan 
starfsmannahóp

Deildarstjóri á þjónustumiðstöð  
– samþætt heimahjúkrun og heimaþjónusta

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 
auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í starf deildarstjóra 
heimaþjónustu til að stýra samþættri heimaþjón-
ustu. Við samþætta heimaþjónustu starfa hjúkrunar-
fræðingar, sjúkraliðar og almennt starfsfólk með það  
að markmiði að veita örugga og góða þjónustu við  
fólk í heimahúsum.

Markmið samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjón-
ustu er að veita þjónustu til íbúa, einfalda aðgengi að 
þjónustu til einstaklinga í heimahúsum, til að einstak-
lingur geti verið eins lengi heima og mögulegt er. 

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf 1.september nk.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Stýra og bera ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, 

uppbyggingu og skipulagi í heimahjúkrun og  
félagslegri heimaþjónustu í vesturbyggð borgarinnar.

• Ábyrgð á þverfaglegu samstarfi og samþættingu.
• Hafa yfirsýn yfir starfsemi og tryggja jafnræði og  

samræmi í þjónustu.
• Ábyrgð á starfsmannahaldi, fyrirkomulagi starfa  

og rekstri á einingu. 
• Tryggir að framkvæmd þjónustu í starfsemi þjónustu-

miðstöðvar sé framúrskarandi og í samræmi við stefnu, 
leiðarljós og markmið velferðarsviðs.

• Tekur þátt í stjórnendateymi þjónustumiðstöðvarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur.
• Þekking og reynsla af stjórnun.
• Þekking og reynsla af þjónustu í heimahúsi. 
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Hjúkrunardeildarstjóri dagþjálfana

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar 
og Hlíða auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
hjúkrunardeildarstjóra í dagþjálfunum aldraðra 
í vesturhluta borgarinnar. Um er að ræða 
sérhæfða dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun á 
Vitatorgi og Þorraseli, sem er almenn dagdvöl 
fyrir aldraða.

Markmið dagþjálfunar eru að viðhalda getu og 
auka færni einstaklingsins eins og kostur er. 
Virðing, virkni og velferð eru höfð að leiðarljósi  
í leik og starfi.

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi  
að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber ábyrgð á veittri hjúkrunarþjónustu og að 

unnið sé eftir markmiðum, hugmyndafræði og 
gæðastefnu.

• Skipuleggur og stjórnar hjúkrun í dagþjálfunum.
• Fylgir eftir áætlunum um hjúkrunarþjónustu og er 

leiðandi í þróun hjúkrunar.
• Umsjón með starfsmannamálum og skipuleggur 

störf starfsmanna í dagþjálfun.
• Tengiliður við aðstandendur, heilbrigðisstarfsfólk  

og aðrar stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi. 
• Sérnám í öldrunarhjúkrun æskilegt.
• Reynsla af hjúkrun aldraðra æskileg. 
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum  

samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og  

sjálfstæði í starfi. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og 

ensku.
 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Erla Arnardóttir  
í síma 411-1600 eða með því að senda fyrirspurnir á  
sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is 
 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja  
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar  
www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 15. júní nk.

Velferðarsvið

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

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup óska eftir að ráða ráðgjafa/verkefnastjóra í fullt starf 
á Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og 
felst m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. 

Meðal helstu verkefna eru:
•	Ráðgjöf	og	greining	á	þörfum	og	markmiðum	fyrir	útboð	 
 og innkaup opinberra stofnana og fyrirtækja
•	Gerð	útboðsgagna	–	stjórnun	útboðsferla
•	Áætlana-	og	samningsgerð
•	Verkefna-	og	samningsstjórnun
•	Fræðsla	og	miðlun	upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	Háskólamenntun	(BS	gráða,	180	ECTS	einingar),	 
	 sem	nýtist	í	starfi	–	s.s.	á	sviði	tæknifræði,	verkfræði	 
	 eða	upplýsingatækni.	
•	Æskileg	er	3-5	ára	reynsla	af	sambærilegum	störfum
•	Þekking	á	innkaupum	og	reynsla	af	verkefnastjórnun	 
 er kostur
Leitað er að einstaklingi sem er agaður, sjálfstæður og 
nákvæmur	í	vinnubrögðum,	sýnir	frumkvæði	og	er	fær	um	að	
tjá	sig	í	ræðu	og	riti.	Tungumálakunnátta	auk	íslensku	er	að	
lágmarki enska og eitt Norðurlandamál. 
Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	 
Launa kjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins 
og	viðkomandi	stéttarfélags.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	
veitir Ragnar Davíðsson, forstöðumaður Þjónustusviðs í síma: 
530	1419	eða	á	netfanginu:	ragnar.davidsson@rikiskaup.is. 
Áhugasamir	leggi	inn	umsókn	í	afgreiðslu	Ríkiskaupa	eða	
sendi póst á ofangreint netfang fyrir eigi síðar en mánu-
daginn 20. júní n.k. 

Ríkiskaup	er	ráðgjafar-	og	þjónustustofnun	sem	veitir	opinberum	stofnunum	
og	fyrirtækjum	almenna	þjónustu	og	ráðgjöf	á	sviði	innkaupa.	Ríkiskaup	
annast	einnig	beina	framkvæmd	útboða,	innkaupa,	rammasamninga	og	
eignasölu fyrir ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki. Ríkiskaup leggja mettnað sinn 
í	að	ætið	séu	við	störf	vel	þjálfaðir	og	hæfir	starfsmenn	sem	sinna	starfi	sínu	
af	fagmennsku,	alúð	og	ánægju.	Ríkiskaup	eru	eftirsóttur	vinnustaður	fyrir	
metnaðarfulla	einstaklinga	með	menntun,	reynslu	og	hæfni	til	að	takast	á	við	
áhugaverð	og	krefjandi	verkefni.	

Nánari	upplýsingar	um	stofnunina	má	finna	á	heimasíðu	hennar 
www.rikiskaup.is

Ráðgjafi/verkefnastjóri 
á Þjónustusvið

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir 
eftirfarandi starf laust til umsóknar

Leikskólastjóri óskast í  
tímabundna stöðu við 
Leikskólann Lækjarbrekku 
í Strandabyggð

Markmið og verkefni
•	 Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegri	starfsemi,	fjárhags	
	 áætlunum	og	rekstri	leikskólans
•	 Fagleg	forysta
•	 Ráðningar	og	mannauðsstjórnun
•	 Stuðla	að	framþróun	í	skólastarfi
•	 Leiða	samstarf	starfsmanna,	nemenda,	heimila	og		
	 leikskólasamfélagsins	í	Strandabyggð

Menntun, færni og eiginleikar
•	 Leikskólakennaramenntun	og	önnur	reynsla	skv.		
	 lögum	nr.	87/2008,	10.	gr
•	 Skipulags-	og	stjórnunarfærni
•	 Samskiptafærni	og	geta	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti
•	 Frumkvæði	og	styrkur	í	ákvarðanatöku
•	 Hvetjandi	og	góð	fyrirmynd

Um er að ræða afleysingastarf til 10 mánaða  
vegna fæðingarorlofs.

Um Strandabyggð og Leikskólann Lækjarbrekku
Í	Strandabyggð	búa	um	470	manns	og	er	Hólmavík	þétt-
býlisstaður	sveitarfélagsins.	Atvinnulíf	í	sveitarfélaginu	
er	fjölbreytt	og	skólastarf	öflugt.	Blómlegt	tómstunda-,	
íþrótta-	og	menningarstarf	er	í	sveitarfélaginu	og	hugað	
er	að	því	að	sem	flestir	aldurshópar	fái	notið	sín.		
Leikskólinn	Lækjarbrekka	er	tveggja	deilda	leikskóli	og	
eru	börnin	á	aldrinum	frá	eins	árs	til	sex	ára.	Í	Lækjar-
brekku	starfar	samhentur	hópur	starfsfólks	með	fjöl-
breytta	reynslu,	menntun	og	þekkingu.
Leikskólinn	er	þátttakandi	í	þróunarverkefninu	Málþroski	
og	læsi,	færni	til	framtíðar	ásamt	leikskólunum	í	
Húnavatnssýslum.	

Upplýsingar	um	starfið	veitir	Andrea	K.	Jónsdóttir		
sveitarstjóri.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	20.	júní	2016	og	óskast		
umsóknir	sendar	á	skrifstofu	Strandabyggðar	að		
Höfðagötu	3,	510	Hólmavík	eða	á	netfangið	sveitarstjori@
strandabyggd.is.	Sími	á	skrifstofu	er	4513510.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Grunnskólakennari á elsta stig
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 
Leikskólinn Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Sérkennslustjóri
 • Aðstoð í eldhúsi

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í  
metnaðarfullu skólastarfi?

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer 
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur 
í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

Lausar stöður fyrir næsta skólaár:
•	 Umsjónarkennsla	á	yngsta	stigi	og	miðstigi
•	 Smíðakennsla
•	 Tónmenntakennsla
•	 Stöður	stuðningsfulltrúa
•	 Staða	skólaliða
•	 Stöður	í	leikskóladeildum	5	ára	barna
•	 Staða	matráðs	við	Höfðaberg
•	 Stöður	frístundaleiðbeinenda

Nánari upplýsingar um störfin má finna á vefsíðu 
Mosfellsbæjar	www.mos.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is	

Umsóknarfrestur er til 16. júní  2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Trésmiðir  
óskast
Eykt óskar eftir að ráða mótasmiði  
eða hóp mótasmiða til starfa í  
byggingarvinnu á Reykjavíkursvæðinu.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um 
menntun og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á 
Stórhöfða 34-40 eða í tölvupósti á eykt@eykt.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur 
Einarsson í síma  822 4437.

Eykt er meðal stærstu byggingarfélaga landsins 
og fagnar 30 ára afmæli sínu á þessu ári. 

Eykt byggingarfélag 
Stórhöfða 34-40  
110 Reykjavík
595 4400
eykt@eykt.is

Lærlingar  
óskast
Eykt óskar eftir lærlingum á samning  
í húsasmíði og múraraiðn.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum 
um menntun og reynslu á skrifstofu Eyktar á 
Stórhöfða 34-40 eða í tölvupósti á eykt@eykt.is.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson  
í síma 822 4437.

Eykt er meðal stærstu byggingarfélaga landsins 
og fagnar 30 ára afmæli sínu á þessu ári. 

Eykt byggingarfélag 
Stórhöfða 34-40  
110 Reykjavík
595 4400
eykt@eykt.is

STARFSFÓLK Í AFGREIÐSLU ÓSKAST.
Viðkomandi þurfa að að geta hafið störf sem fyrst.
Vinnutími frá kl 10:00 -18:00 mánudaga-föstudaga.

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

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Útboð 20258   Endurnýjun 
frostdýptarmælibúnaðar   

Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar, kt. 680269-2899, óska 
eftir tilboðum í endurnýjun frostmæla og tengds búnaðar.

Kerfið þarf að geta tengst og safnað gögnum frá þeim 
búnaði sem fyrir er hjá Vegagerðinni 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru  
aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.  
 
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 14.06.2016, kl. 11.00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

kopavogur.is

Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs á  
auglýstum tillögum að breyttu deiliskipulagi.

Smárahverfi. Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogsbæjar þann 24. nóvember 2015 breytt deili
skipulag fyrir Smárann sunnan Smáralindar. Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir nýrri blandaðri byggð með verslum, 
þjónustu og 500 íbúðum. Byggingarmagn er áætlað samtals um 84.000 m2 og að auki um 27.000 m2 í bílageymslum. 

Skipulagsstofnun hefur í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga yfirfarið málsgögnin sbr. erindi dags. 12. febrúar 
2016 þar sem ekki er gerð athugasemd við að birt sé auglýsing um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í Bdeild 
Stjórnartíðinda. Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Uppdrættir hafa hlotið þá 
meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. 

Vakin er athygli á málskotsrétti samanber 10. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um úrskurðarnefnd umhverfis 
og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis  
og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í Bdeild 
Stjórnar tíðinda þ.e. frá og með 9. júní 2016.

Digranes. Auðbrekka – þróunarsvæði, svæði 1, 2 og 3. Deiliskipulag.
Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogsbæjar þann 26. apríl 2016 breytt deili
skipulag fyrir Auðbrekku – þróunarsvæði, svæði 1, 2 og 3. Nýbýlavegur 212 og Auðbrekka 113 (oddatölur) og nr. 29.  
Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir 165  íbúðum og að byggt verði við núverandi atvinnuhúsnæði á svæðinu.
Skipulagsstofnun hefur í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga yfirfarið málsgögnin sbr. erindi dags. 4. nóvember 
2015 þar sem ekki er gerð athugasemd við að birt sé auglýsing um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í Bdeild 
Stjórnartíðinda. Málsmeðferð var samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Uppdrættir hafa hlotið þá 
meðferð sem ofangreind lög mæla fyrir um. 

Vakin er athygli á málskotsrétti samanber 10. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um úrskurðarnefnd umhverfis 
og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis  
og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í Bdeild 
Stjórnar tíðinda þ.e. frá og með 23. maí 2016. 

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar skipulagsáætlanir er hægt að nálgast á skipulags-  
og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi milli kl. 8:00 og 16:00  
mánu daga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:00 til 15:00.

TILBOÐ
Útleiga á aðstöðu í Ásvallalaug

Tilboðum í líkamsræktaraðstöðu skal skilað í 
þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar fyrir kl. 11:00 þann 
21. júní 2016. 

Tilboðum í aðstöðu fyrir veitingasölu skal skilað fyrir 
kl. 11:00 þann 28. júní 2016.
 
Útboðsgögn fást afhent í þjónustuveri Hafnarfjarðar-
bæjar. Nánari upplýsingar á hafnar�ordur.is

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í 
útleigu á líkamsræktaraðstöðu og aðstöðu 
fyrir veitingasölu í Ásvallalaug.

585 5500

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ræsting fyrir Bílastæðasjóð, 

 útboð nr. 13746.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Styrktarsjóður 
Richards P. Theodórs og 

Dóru Sigurjónsdóttur
Styrktarsjóður Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjóns-
dóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  

Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint 
eða sjónskert fólk til mennta, og hins vegar menntun eða 
vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna.  Heimilt er að  
úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna. 

Umsóknir sendist rafrænt (eða á pappír) til Ingu Lísar 
Hauksdóttur ingaliso@landspitali.is  Augndeild LSH, 
Eiríksgötu 37, 3.h., 101 Reykjavík, sem einnig veitir nánari 
upplýsingar.  

Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir þeirri  
skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um, ásamt 
upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferil og  
sjónskerðingu, ef við á.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 20. júní 2016.

JARÐVEGSFRAMKVÆMDIR Í HVERAGERÐI 2016

Verkís hf., fyrir hönd Hveragerðisbæjar, óskar eftir  
tilboðum í jarðvegsframkvæmdir m.a. vegna 1. áfanga 
bílastæða við Hamarshöllina á íþróttasvæði Hveragerðis-
bæjar.
  
Um er að ræða gröft, fyllingar og malbikun ásamt frágangi 
regnvatnslagna, snjóbræðslu, kantsteina og málun bíla-
stæða.

Nokkrar magntölur:
- Gröftur og fyllingar:    1.550 m³
- Malbikun:      2.600 m²

Verklok eru 1. október 2016.

Útboðsgögn eru afhent rafrænt.  Áhugasamir sendi tölvu-
póst á arg@verkis.is með nafni, heimilisfangi og síma.

Tilboðum skal skila á Bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar, 
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir kl.11.00, 20. júní 2016, 
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, 
sem þess óska.

ÚTBOÐ

Helstu magntölur eru:
• Plæging stofn-og  
 heimtaugastrengja 77.000 m 
• Fjöldi tenginga 780 stk.
• Fjöldi inntaksboxa 44 stk. 
• Fjöldi dreifistöðva 1 stk. 

Ljósleiðaravæðing 
Svalbarðshrepps

EFLA Verkfræðistofa óskar eftir tilboðum í 
ljósleiðaralagnir og tengingar fyrir hönd 
Svalbarðshrepps. Verklok eru eigi síðar en 
15.október 2016. 
Verkið felur í sér að plægja og grafa niður ljós-
leiðara frá dreifistöð kerfisins inn á lögheimili í 
Svalbarðshreppi, setja niður tengiskápa ásamt 
frágangi lagnaleiðar og tengingar ljósleiðara-
nets Svalbarðshrepps. 

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá 
og með mánudeginum 6. júní 2016. Þeir sem 
hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við Reyni Valdimarsson með tölvupósti,  
reynir.valdimarsson@efla.is. Gefa þarf upp 
nafn, heimilisfang, síma og netfang og 
útboðsgögn verða send í tölvupósti. 
Tilboðum skal skilað á EFLU verkfræðistofu 
Norðurlandi, Hofsbót 4, 600 Akureyri fyrir 
kl. 11:00 fimmtudaginn 16. júní 2016, 
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 
              
                Oddvitinn í Svalbarðshreppi

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is



fasteignir

Til sölu er 3ja hæða glæsilegt 
íbúðahótel í Cannes með  

17 íbúðum
Hótelið er í eigu íslensks félags og getur hagstæð 

fjármögnun á hótelinu í Frakklandi fylgt í kaupunum. 

Áhugasamir geta fengið frekari upplýsingar hjá   
s.hermannsson@avijet.is en einnig er bent á að nálgast 

má nánari upplýsingar um hótelið á www.kimihotel.com 
og á www.booking.com (Kimi Résidence).

Vegna mikillar sölu vantar 
mig allar gerðir eigna á skrá

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

• Frítt söluverðmat á þína eign án skuldbindinga
• Frí fasteignaljósmyndun
• Sanngjörn söluþóknun
• Traust og vönduð vinnubrögð
• Ráðgjöf í fasteignaviðskiptum

Gunnlaugur  Gsm: 777 5656  gunnlaugur@fastko.is

Hraunhamar fasteignasala  kynnir glæsilegt mikið endurnýjað einbýli 
ásamt bílskúr samtals um 165,6 fermetrar vel staðsett í vesturbæ 
Hafnarfjarðar. Eignin stendur við Hraunbrún 28  sem er frábær 
staðsetning, einstök hraunlóð og öll umgjörð hússins til fyrirmyndar. 
Eignin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi. Á 
efri hæð er alrými ásamt hjónaherbergi. Í kjallara eru tvö stór her-
bergi, snyrting, þvottahús og geymsla. Verð 54,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir 129,3 fermetra 4ra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð ásamt bílskúr við Breiðvang 10 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, 
gang, þrjú herbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Verð 29,9 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hraunbrún 28 – Hf – Einbýli 
Opið hús sunnudag 5. júni frá kl. 15 – 15:30

Breiðvangur 10 – Hf – 4ra  með bílskúr  
Opið hús sunnudag 5. júni  frá kl. 15:30 - 16 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU – Borgartún 27 – Rvk.

TIL LEIGU – Borgartún 31 – Rvk.

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Til leigu á 2. hæð 322 fm.  og á 4. hæð 537 fm. (sjávarmegin) 
í glæsilegu skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 27 í Reykjavík.   
Móttaka, mötuneyti, lyfta og húsvörður er í húsinu.   
Næg bílastæði.

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á mjög góðum stað við 
Borgartún 31 í Reykjavík.  Um er að ræða ca. 250 fm.  
húsnæði á 2. hæð.  Lyfta er í húsinu.   

Upplýsingar veitir Gunnar í síma 693-7310 
eða á gunnar@bygg.is

TIL LEIGU

TIL LEIGU

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

 64,9 millj.Verð:

Efri sérhæð, mikil lofthæð, 
þrennar svalir

Skráð hjá FMR 162,8 m²,  
þar af er íbúðin 135,6 m²

Bílskúr að stærð 27,2 m²

Glæsilegt sjávarútsýni

Nokkrir metrar skilja á milli 
lóðar og sjávarmáls

Sunnubraut 50
efri sérhæð með bílskúr

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

ÓSKAÐ ER EFTIR SUMARHÚSI  
TIL FLUTNINGS

Leitað er eftir sumarhúsi til fluttnings, æskileg stærð  
70 -120 fm. Aðrar stærðir skoðaðar. Þyrfti að vera til af-
hendingar sem fyrst. Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina. 

 Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg í síma  
 8995949 eða gudbjorg@trausti.is

Hrólfsskálamelur 1–5, Seltjarnarnesi
Eftirtaldar íbúðir á 1. hæð 
verða til sýnis sunnudaginn 
5. júní kl.13–14:

Íbúð 0101, 119 fm 3ja herb, 55 millj.
Íbúð 0106, 134 fm 4ra herb, 62 millj.
Íbúð 0104, 117 fm 3ja herb, 55,5 millj.

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
 Pallur/verönd út af stofu.

 
 Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðunum.
 Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir,  

 
 heilsu rækt og sundlaug.

 Skóli og leikskóli í göngufæri.
 Frábær staðsetning. 

Reynir Björnsson, 
hagfræðingur, 
löggiltur fasteignasali
S: 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Magnea S. Sverrisdóttir, 
MBA, löggiltur fasteignasali
S: 861 8511
magnea@eignamidlun.is

   



Grettisgata 71
101 Reykjavík
Rúmgóð íbúð með svölum í 101!

Stærð: 92,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1931

Fasteignamat: 30.200.000

Verð: 34.900.000
Rúmgóð 4ja herbergja íbúð með tveimur svefnherbergjum á þriðju hæð með norðursvölum. Stofa og
borðstofa eru samliggjandi en falleg hurð með frönskum gluggum aðskilur þær og því hægt að nota
borðstofuna sem þriðja herbergið. Baðherbergið er algjörlega endurnýjað með upphengdu salerni,
sturtuklefa og hvítri innréttingu. Þvottahús er innaf eldhúsi og þaðan er útgengi út á svalir. Góð lofthæð
er í íbúðinni. Sérgeymsla er í sameign. Góður sameigninlegur bakgarður.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Gustavsdóttir
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 6.júní kl.17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

698-9470

Herjólfsgata 32
220 Hafnarfjörður
Glæsilegar íbúðir

Stærð: 114,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 3.520.000

Verð: 59.900.000

Remax  Fjörður  kynnir:  Glæsilegar  íbúðir  með  frábæru  óskertu  útsýni  á  einum  besta  byggingarstað  í
Hafnarfirði  .  Um  er  að  ræða  tvö  fjölbýlishús  með  lyftu  og  bílakjallara.  Íbúðirnar  eru  3ja  til  4ra  herbergja  .
Eignirnar skilast fullbúnar án gólfefna nema á blautrímum eru flísar. Eitt til tvö stæði í upphituðum bílakjallara
fylgja  íbúðunum.  Áætluð  afhending  er  í  desember  2016.Mannverk  byggir  tvö  fjölbýlishús  að  Herjólfsgötu
32-34 í Hafnarfirði. Húsin verða með 16 íbúðum hvort,alls 32 íbúðir,ásamt sameigninlegri bílageymslu. Um er
að  ræða  4ra  hæða  lyftuhús  með  3ja  til  4ra  herbergja  íbúðum.  Íbúðum  fygja  svalir  en  á  jarðhæð
sérafnotaréttur.  Íbúðir  verða  afhendar  án  megin  gólfefna  en  baðherbergi  og  þvottahús  verða  flísalögð.
Aðgengi  frá  Herjólfsgötu  verður  austan  megin  við  húsin,gengið  verður  inn  að  bakhlið.  Einnig  verður
innangengt úr bílageymslu um stigahús og lyftu. Frá öllum íbúðum verður útsýni til sjávar og til norðurs verður
útsýni  yfir  hraunsvæðið.Allar  nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða
pallb@remax.is eða Víglundur Helgason í síma 891-9981 viglundur@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 7 júni milli 17:00 og 18:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Herjólfsgata 32
220 Hafnarfjörður
Glæsilegar íbúðir

Stærð: 92,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 3.020.000

Verð: 42.900.000

Remax  Fjörður  kynnir:  Glæsilegar  íbúðir  með  frábæru  óskertu  útsýni  á  einum  besta  byggingarstað  í
Hafnarfirði  .  Um  er  að  ræða  tvö  fjölbýlishús  með  lyftu  og  bílakjallara.  Íbúðirnar  eru  3ja  til  4ra  herbergja  .
Eignirnar skilast fullbúnar án gólfefna nema á blautrímum eru flísar. Eitt til tvö stæði í upphituðum bílakjallara
fylgja  íbúðunum.  Áætluð  afhending  er  í  desember  2016.Mannverk  byggir  tvö  fjölbýlishús  að  Herjólfsgötu
32-34 í Hafnarfirði. Húsin verða með 16 íbúðum hvort,alls 32 íbúðir,ásamt sameigninlegri bílageymslu. Um er
að  ræða  4ra  hæða  lyftuhús  með  3ja  til  4ra  herbergja  íbúðum.  Íbúðum  fygja  svalir  en  á  jarðhæð
sérafnotaréttur.  Íbúðir  verða  afhendar  án  megin  gólfefna  en  baðherbergi  og  þvottahús  verða  flísalögð.
Aðgengi  frá  Herjólfsgötu  verður  austan  megin  við  húsin,gengið  verður  inn  að  bakhlið.  Einnig  verður
innangengt úr bílageymslu um stigahús og lyftu. Frá öllum íbúðum verður útsýni til sjávar og til norðurs verður
útsýni  yfir  hraunsvæðið.Allar  nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson  lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða
pallb@remax.is eða Víglundur Helgason í síma 891-9981 viglundur@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 7 júni milli 17:00 og 18:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Langholtsvegur 85
104 Reykjavík
Björt og falleg risíbúð

Stærð: 76,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Fasteignamat: 25.800.000

Verð: 33.900.000

Björt og falleg risíbúð í reisulegu húsi við Langholtsveg 85, 104 Rvk., með stórum sameiginlegum skjólsælum
garði.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  ásamt  opnu  rými  á  milli  eldhúss  og  stofu  með  útgengi  á  svalir  er  snúa  í
suður. Nýlegt harðparket er á allri íbúðinni að undanskildum stigagang sem er teppalagður. Að sögn seljanda
er nýlega búið að endurnýja skolplagnir og dren, íbúð er einnig nýmáluð og baðherbergi nýlega tekið í gegn.

Áhugaverð  eign  sem  vert  er  að  skoða,  frekari  upplýsingar  um  eign  veitir  Guðlaugur,  s:  661-6056
gulli@remax.is

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 5. JÚNÍ KL 16:00-16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

661-6056

Lækjarberg 1
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli í Setberginu!!

Stærð: 230 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1998

Fasteignamat: 67.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 85.000.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Glæsilegt  einbýlishús  á  vinsælum  stað  í  Setberginu  í  Hafnarfirði.  Húsið  er
virkilega vandað og vel viðhaldið. Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum. Að innan er húsið vandað í alla staði
með veglegum innréttingum, innihurðum og gólfefnum.

Að utan er húsið virkilega veglegt með góðri heimkeyrslu og yfirbyggðu bílskyggni. Garðurinn er einstaklega
vel frágenginn og fallegur, og hefur hlotið viðurkenningu sem slíkur.

Bókið skoðun hjá Ástþóri Reyni í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Bókið skoðun í síma 899-6753

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Miðleiti 2
103 Reykjavik
Glæsileg eign

Stærð: 154,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 43.500.000

Verð: 47.900.000
Remax Fjörður kynnir: Bjarta og rúmgóða 4ja herbergja endaíbúð á annari hæð ásamt stæði í
bílgeymslu við Miðleiti 2. ATH aðeins 1 íbúð á hæð  í stigagangi. Eignin er skráð samkvæmt
fasteignamati 154,1 fm og þar af stæði í bílgeymslu 25,4 fm (skráð sem bílskúr)
Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Mánudaginn 6 júni milli 17:30 og 18:00

861-9300



Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í MÁNATÚNI 7-17. 

Glæsilegar, nýjar íbúðir á frábærum 
stað við Mánatún 7-17 í Reykjavík. 
Íbúðirnar eru 2ja – 3ja herbergja 
á bilinu 108-141 fm og fylgir þeim 
öllum stæði í lokaðri bílageymslu. 
Mögulegt er að kaupa aukastæði. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólfefna en flisar verða lagðar á 
baðherbergi og þvottahús.  
Afhending er við kaupsamning.

Allar nánari upplýsingar veita: 
Hannes og Gunnar, ásamt:

Kristín, kristin@fastlind.is. 
s: 824-4031. 
Lára, lara@fastlind.is,  
s: 899-3335.

  46.900.000 - 63.900.000

STÆRÐ: 108-141 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Grundargerði 2
108 REYKJAVÍK

Fallegt og mikið endurnýjað einbýli á góðum 
stað. Tvær auka íbúðir, ein í kjallara ásamt því 
að bílskúr hefur verið innréttaður smekklega 
sem íbúð. Báðar aukaíbúðir í útleigu.

STÆRÐ: 206,5 fm EINBÝLI       HERB: 6

67.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hörpulundur 1
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
einni hæð við Hörpulund í Garðabæ.  Eignin er 
endurnýjuð að utan sem innan að mest. Vegna 
stærð lóðar er möguleiki á stækkun.

STÆRÐ: 200,7 fm EINBÝLI       HERB: 6

69.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    6. júní 18:00 – 19:00

Háaleitisbraut 18
108 REYKJAVÍK

Falleg, björt og vel staðsett íbúð með bílskúr. 
Íbúðin er á 1.hæð (fyrsti pallur) í mikið endur-
nýjuðu fjölbýlishúsi. Stutt er í alla helstu 
þjónustu. 

STÆRÐ: 135,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.700.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    7. júní 17:30 – 18:00

Furugrund 77
200 KÓPAVOGUR

Nýlegt eldhús, t.f. uppþvottavél. Flísalagt bað. 
Rúmgóðar suður svalir. Hús endurnýjað 2015.

STÆRÐ: 36,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

21.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfheimar 5
104 REYKJAVÍK

Björt 4. herbergja íbúð í þríbýli. Sérinngangur. 
Aukaherbergi á gangi.  Eignin hefur fengið gott 
viðhald að utan. Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 95 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfaheiði 30
200 KÓPAVOGUR

Falleg og mjög vel staðsett tveggja herbergja 
íbúð jarðhæð með sérinngangi.

STÆRÐ: 69 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hjallabraut 39
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög falleg og björt íbúð með fallegu útsýni. 
Fallegt umhverfi stutt í alla þjónustu. Gólfefni, 
skápar, hurðir og baðherbergi endurnýjað. Hús 
mikið endurnýjað að utan.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

32.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. júní 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    5. júní 14:00 – 14:30

Herjólfsgata 32-34
220 HAFNARFIRÐI

Glæsilegar íbúðir í fjögurra hæða lyftuhúsi. 
Óskert sjávarútsýni. Afhendast fullbúnar án 
gólfefna. Bílastæði í upphituðum bílakjalla fylgja 
öllum íbúðum. Áætluð afhending í des. 2016.

STÆRÐ: 92-116 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

42.9 - 59.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Frjóakur 5
210 GARÐABÆR

Sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus, flísar frá 
Álfaborg, hnotuparket frá Parket&Gólf, Philippe 
Starck vaskur og blöndunartæki á baðherbergi. 
Gira lýsing og rofar frá S.Guðjónssyni. 

Aðalhæð: Fjögur herbergi, eldhús, borðstofa, 
stofa og þrjú baðherbergi.

Neðri hæð: Rúmgott alrými, 
afþreyingarherbergi og gestasnyrting. 

STÆRÐ: 358,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

149.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Reykás 35
110 GARÐABÆR

Rúmgóð og snyrtileg íbúð í góðu húsi við 
Reykás 35. Fallegt útsýni, snyrtileg sameign og 
rúmgóð herbergi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 116,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Rauðarárstígur 38
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 1. hæð á 
Rauðarárstíg 38. Afhending 1.12.2016 eða fyrr.

STÆRÐ: 60 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Dugguvogur 15
104 REYKJAVÍK

Björt og mikið endurnýjuð  þriggja herbergja 
íbúð.  Fallegt útsýni. Sérinngangur.  Aukin 
lofthæð. Tilvalið í ferðamannaleigu. Möguleg ca 
90 fm stækkun með þaksvölum.

STÆRÐ: 120,5 fm EFRI SÉRHÆÐ HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    5. júní 16:30 – 17:00

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN  

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

Steinás 1
210 GARÐABÆR

Fallegt einbýli ásamt bílskúr á góðum stað í 
Garðabæ. Fjögur svefnherbergi, glæsilegur 
viðhaldslítill garður þar sem ekki þarf að slá 
neitt gras. Allir velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 216,4 fm EINBÝLI       HERB: 6

84.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

Hafnarstræti 99
600 AKUREYRI

200 fm. verlsunarrými í Amaro húsinu sem 
er í göngugötunni í hjarta Akureyrar. Að auki 
fylgir birgðageymslurými í kjallara og kaffistofa 
starfsmanna í sameign.

STÆRÐ: 200 fm VERSLUNARHÚSN.

39.800.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi



Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í MÁNATÚNI 7-17. 

Glæsilegar, nýjar íbúðir á frábærum 
stað við Mánatún 7-17 í Reykjavík. 
Íbúðirnar eru 2ja – 3ja herbergja 
á bilinu 108-141 fm og fylgir þeim 
öllum stæði í lokaðri bílageymslu. 
Mögulegt er að kaupa aukastæði. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólfefna en flisar verða lagðar á 
baðherbergi og þvottahús.  
Afhending er við kaupsamning.

Allar nánari upplýsingar veita: 
Hannes og Gunnar, ásamt:

Kristín, kristin@fastlind.is. 
s: 824-4031. 
Lára, lara@fastlind.is,  
s: 899-3335.

  46.900.000 - 63.900.000

STÆRÐ: 108-141 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Grundargerði 2
108 REYKJAVÍK

Fallegt og mikið endurnýjað einbýli á góðum 
stað. Tvær auka íbúðir, ein í kjallara ásamt því 
að bílskúr hefur verið innréttaður smekklega 
sem íbúð. Báðar aukaíbúðir í útleigu.

STÆRÐ: 206,5 fm EINBÝLI       HERB: 6

67.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hörpulundur 1
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
einni hæð við Hörpulund í Garðabæ.  Eignin er 
endurnýjuð að utan sem innan að mest. Vegna 
stærð lóðar er möguleiki á stækkun.

STÆRÐ: 200,7 fm EINBÝLI       HERB: 6

69.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    6. júní 18:00 – 19:00

Háaleitisbraut 18
108 REYKJAVÍK

Falleg, björt og vel staðsett íbúð með bílskúr. 
Íbúðin er á 1.hæð (fyrsti pallur) í mikið endur-
nýjuðu fjölbýlishúsi. Stutt er í alla helstu 
þjónustu. 

STÆRÐ: 135,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.700.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    7. júní 17:30 – 18:00

Furugrund 77
200 KÓPAVOGUR

Nýlegt eldhús, t.f. uppþvottavél. Flísalagt bað. 
Rúmgóðar suður svalir. Hús endurnýjað 2015.

STÆRÐ: 36,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

21.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfheimar 5
104 REYKJAVÍK

Björt 4. herbergja íbúð í þríbýli. Sérinngangur. 
Aukaherbergi á gangi.  Eignin hefur fengið gott 
viðhald að utan. Frábær staðsetning.

STÆRÐ: 95 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfaheiði 30
200 KÓPAVOGUR

Falleg og mjög vel staðsett tveggja herbergja 
íbúð jarðhæð með sérinngangi.

STÆRÐ: 69 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hjallabraut 39
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög falleg og björt íbúð með fallegu útsýni. 
Fallegt umhverfi stutt í alla þjónustu. Gólfefni, 
skápar, hurðir og baðherbergi endurnýjað. Hús 
mikið endurnýjað að utan.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

32.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. júní 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    5. júní 14:00 – 14:30

Herjólfsgata 32-34
220 HAFNARFIRÐI

Glæsilegar íbúðir í fjögurra hæða lyftuhúsi. 
Óskert sjávarútsýni. Afhendast fullbúnar án 
gólfefna. Bílastæði í upphituðum bílakjalla fylgja 
öllum íbúðum. Áætluð afhending í des. 2016.

STÆRÐ: 92-116 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

42.9 - 59.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Frjóakur 5
210 GARÐABÆR

Sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus, flísar frá 
Álfaborg, hnotuparket frá Parket&Gólf, Philippe 
Starck vaskur og blöndunartæki á baðherbergi. 
Gira lýsing og rofar frá S.Guðjónssyni. 

Aðalhæð: Fjögur herbergi, eldhús, borðstofa, 
stofa og þrjú baðherbergi.

Neðri hæð: Rúmgott alrými, 
afþreyingarherbergi og gestasnyrting. 

STÆRÐ: 358,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

149.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Reykás 35
110 GARÐABÆR

Rúmgóð og snyrtileg íbúð í góðu húsi við 
Reykás 35. Fallegt útsýni, snyrtileg sameign og 
rúmgóð herbergi. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 116,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

36.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Rauðarárstígur 38
105 REYKJAVÍK

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 1. hæð á 
Rauðarárstíg 38. Afhending 1.12.2016 eða fyrr.

STÆRÐ: 60 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Dugguvogur 15
104 REYKJAVÍK

Björt og mikið endurnýjuð  þriggja herbergja 
íbúð.  Fallegt útsýni. Sérinngangur.  Aukin 
lofthæð. Tilvalið í ferðamannaleigu. Möguleg ca 
90 fm stækkun með þaksvölum.

STÆRÐ: 120,5 fm EFRI SÉRHÆÐ HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    5. júní 16:30 – 17:00

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN  

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

Steinás 1
210 GARÐABÆR

Fallegt einbýli ásamt bílskúr á góðum stað í 
Garðabæ. Fjögur svefnherbergi, glæsilegur 
viðhaldslítill garður þar sem ekki þarf að slá 
neitt gras. Allir velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 216,4 fm EINBÝLI       HERB: 6

84.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00

Hafnarstræti 99
600 AKUREYRI

200 fm. verlsunarrými í Amaro húsinu sem 
er í göngugötunni í hjarta Akureyrar. Að auki 
fylgir birgðageymslurými í kjallara og kaffistofa 
starfsmanna í sameign.

STÆRÐ: 200 fm VERSLUNARHÚSN.

39.800.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi



fasteignir

Mjög gott iðnaðarhúsnæði að Eldshöfða 1 í Reykjavík.  Hús-
næðið er á þremur hæðum og er hver hæð fyrir sig u.þ.b 200 
fm.  Húsnæðið er  ný málað og mjög snyrtilegt með mjög góðri 
lýsingu. Vörulyfta sem ber u.þ.b. 1000 kg gegnur milli allra 
hæða. Gott rafmagn er í húsinu. Allar nánari upplýsingar 
veitir Daði Hafþórsson sölustjóri 101 Reykjavík fasteigna-
sölu í síma 511-3101, 820-8103 eða á dadi@101.is

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Traust og góð þjónusta í 13 ár

TIL LEIGU/SÖLU

Eldshöfði  – 110 Reykjavík

Sumarhús til sölu 
í Eyjólfsstaðarskógi á Fljótsdalshéraði

F
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w
w
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m
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Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Húsið stendur á 
mjög fallegum 
stað í skóginum, 
hitaveita er komin 
í húsið. Góð úti-
geymsla er til stað-
ar og stór verönd 
í kringum húsið. 

Parket á gólfum, veggir og loft panelklæddir að innan. 
Uppi eru 2 rúmgóð 2ja manna svefnherbergi með salerni 
á milli. Niðri eru einnig 2 góð 2ja manna herbergi, mjög 
vandað baðherbergi og opið rými með eldhúsi, borðstofu 
og setustofu. Innbú getur fylgt. Húsið er staðsett aðeins 
11 km frá Egilsstöðum og um 10 km í Hallomstaðaskóg 
og Atlavík.

Upplýsingar veita Hannes í síma 822 7518 
eða Björn í síma 894 3095

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Sigurður Tyrfingsson Lögg. fasteignasali  S: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is 

Hallkelshólar í Grímsnes-og Grafningshreppi.  

 

Lóð 96. Opið hús  laugardag frá  kl 13.00 – 
14.00  (og sunnudag kl. 14:00 – 15:00)  
Mjög gott samtals 59,9 fm sumarhús.  Aðalhús 
sem er 42,9 fm. Gestahús sem er 17 fm.  Stór 
verönd ca 100 fm, skjólveggir. Rafmagns 
nuddpottur. Begga sýnir s: 867-9588. 
Verð 17,9 millj.

Fljótshlíð  - Torfastaðir (Jónsbær )

 

Óvenju vandaður og fallega hannaður torf-
bær(á steyptum grunni) og gott sumarhús:  
Torfbærinn er 25,3 m² og sumarhúsið er 36 m² 
samtals 61,3 m² á 1,3 ha eignarlóð. 
Sigurlín sýnir s:  898-2488. 
Verð 25,9 millj.

 Þverlág 11 - Flúðir

 

Glæsilegt 118 fm heilsárshús á frábærum 
útsýnisstað ( í landi Ásatúns við Langholtsfjall 
). Fjögur svefnherbergi.  Miðast við húsið 
fullbúið að utan með stórum sólpalli.
Kári sýnir s: 898-5878
Verð. 27.9 m. 

Sölusýningar sunnudaginn 5. júní frá kl. 14:00 – 15:00 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sölumenn : 
Sigurður 
löggiltur fasteignasali 
sími 898-3708, 
sigurdur@gardatorg.is

Þóroddur 
lögg.fasteignasali 
sími 868-4508
thoroddur@gardatorg.is

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

   

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS MILLI KL. 15.00 OG 15.30 
LAUGARDAGINN 3. JÚNÍ. 

TÓMASARHAGI 27
107 REYKJAVÍK
Falleg og björt 4ra herbergja neðri sérhæð ásamt 
bílskúr á sérlega góðum stað í vesturbænum, 
samtals 139,7 fm. Nánari upplýsingar inn á 
www.stakfell.is 

Verð: 57M.

Upplýsingar gefur 
GUÐMUNDUR H. 
VALTÝSSON
löggiltur fasteignasali.
GSM 865 3022
gudmundur@stakfell.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

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



Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi

10-40%

Tilboð gildir út sunnudaginn 5. júní

NÝ LEVI´S 
VERSLUN Í 
SMÁRALIND

Glæsileg opnunartilboð

Glowie tekur 
lagið kl. 16.00

Hr.Hnetusmjör 
rappar kl. 15



BÍLAR &
FARARTÆKI

SKODA OCTAVIA Verð: 2.390.000 
Ekinn: 95.000 Raðnúmer: 25850 
http://www.sjalfsalinn.is/

KIA OPTIMA Verð: 3.150.000 Ekinn: 
117.000 Raðnúmer: 25844 http://
www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

Einn af fáum....
VW CC Dísel Árg.2013, Ek. 54 Þ.km, 
Sjálfsk.. 18” álfelgur, Sumar og 
vetrardekk. Verð 4.800þ. Rnr.100806. 
Sími 663-2430

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %

www.bílagallerí.is

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2006, ekinn 181 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.390.000. 
Rnr.991734.

MERCEDES-BENZ C 220 bluetec. 
Árgerð 2015, ekinn 6 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.790.000. 
Rnr.991780.

Kia Carens EX. Árgerð 2014, ekinn 
72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.890.000. Rnr.280084. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

FORD C-max trend. Árgerð 2011, 
ekinn 124 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.991821.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

Þarftu að kaupa Eða 
sElja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Hyundai Tucson Premium, 1/2016, 
nýr bíll, dísel, stærri vélin 185 hö, 19” 
felgur, mjög flottur bíll, panoramaþak, 
íslenskt leiðsögukerfi, ásett verð 6.950 
þús, er á staðnum, raðnr 152318. 
Eigum einnig til steingráa bíla líka.

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

til sölu algjör 
DEmantur (gullmoli)

Volkswagen POLO 05, sami eigandi, 
sjálfsk. rafmagn. Skoð. 2017 ek. 
111.200 km. Sumar- og vetrardekk. 
Eins og nýr lítið keyrður, kona séð um 
hann. Verð 695.000 Uppl. 6116185

HonDa jazz til sölu - 
lítið Ekinn.

 glæsilEgt Eintak af 
HönDu jazz til sölu.

Bíllinn er sjálfskiptur og er árgerð 
2006 (6/2006). Hann er aðeins ekinn 
83.000 km. Hann lítur vel út og 
honum fylgja nýleg vetrardekk.Verð 
aðeins 890.000 kr. Nánari upplýsingar 
í síma 893-9385

Honda CR-V Elegance Árg 2013, ek. 24 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, dráttarbeisli. 
Verð 4.950.000 engin skipti. Uppl. í s. 
898 1485

MITSUBISHI PAJERO SPORT GLS 
PREZIDENT 2005. ekinn. 160 þ. 
Topplúga, leðursæti. Nýskoðaður án 
ath. Ódýr og góður jeppi með lágu 
drifi og stóru og góði skotti. Verð 
900.000 Uppl. í s 662 6602

Toyota Hilux árg 2004 Ekin 148 þús, 
32” dekk. Virkilega fallegur og heill bíll. 
Uppl. í s. 864 3336

Austin Mini Cooper 96’ árgerð. 
ek. 84þús Gullmoli til sölu. Verð 
1.290.000. Sími: 823-5201.

VW Passat Highline 2011, 83þ km. 
Sjálfsk., bensín og metan. Krókur, 
Webasto, vel búinn. Topp viðhald. Verð 
2.950þ, uppl. 899-0410.

flottur fjölskylDu bíll 
í topp stanDi.

Chevrolet Lacetti 2010 módel. Næsta 
skoðun 2018 Bensín Sjálfskipting 
Framhjóladrif Álfelgur. Er á nýjum 
heilsársdekkjum. Verð. 1.1500.000kr 
Uppl. í s. 847-8813

suzuki swift DiEsEl
‘07 árg, beinsk. Ek. 180þ. Skoðaður og 
í toppstandi. Verð 950þ S: 8672570

 500-999 þús.

flottur sparibaukur - 
tilboð 690 ÞÚs

VW POLO 2005 (nýrra útlitið) ek.127 
þús, tímakeðja, ný skoðaður 17, góður 
bíll ásett verð 790 þús TILBOÐ 690 
ÞÚS möguleiki á 100% vísaláni S.841 
8955

 1-2 milljónir

station mEð krÓk 
kEyrður 90 ÞÚs

FORD FOCUS TREND 
STATION árg 2008 ek.90 þús, 
beinskiptur,dráttarkrókur,ný dekk, 
sk.17 lýtur mjög vel út, ásett verð 
1490 þús TILBOÐ 1290 þús skoða 
skipti á ódýrari lánamöguleikar í boði 
S.841 8955

 bílar óskast

bíll Óskast á 25-250ÞÚs.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Til sölu LDV Maxus sendibíll, skráður 
í nóv. 2006. Vsk. bifreið, ekin 170.000 
km. Biluð túrbína en að öðru leyti í 
ágætis standi. Tilboð óskast. Uppl. í 
síma: 822 8637

 Húsbílar

Ford Transit árgerð 1993. Ek. um 300 
þús. 5 gíra. Beinskiptur. Disel. Tvö 
farþegasæti hjá ökumanni. Skráður 
7 manna. Sólarsella, ísskápur, salerni 
og miðstöð. Verðhugmynd 1.800.000 
kr. Er staðsettur í Garði. Uppl. í s. 897 
8705 Kristjana. Engin skipti.

Renault Trafic húsbíll, árg 2008, 
ek.195.000- , sk.2017, sólarsella. Verð 
kr.1.800- Uppl. s. 864 0984

Til sölu FORD E350 TIO 
MOTORHOME árg. 1993 í góðu lagi, 
nýr ísskápur. Uppl. Í síma 8937111

 mótorhjól

flott HjÓl - 590 ÞÚs
Yamaha R1 1000cc árg’98 mjög vel 
með farið og flott hjól, ný keðja, verð 
590 þús möguleiki á 100% vísaláni í 
36 mán s.691 9374

 kerrur

TS ný lokuð kerra, L260 X B130 x 
H150, burðargeta 820 kg. sk.2020. 
Verð kr.890.000 m/vsk Uppl. s.864 
0984

TS ný Brenderup bílaflutninga kerra, 
L400 X B194, burður 1.970 kg. 
sk.2020. Verð kr.1.090.000 m/vsk. 
Uppl. s.864 0984

Klettháls 2 • 110 Reykjavík 
S. 511-0000   • www.bilalind.is

Árgerð 2016, 140W Sólarsella,sjónvarpsloftnet, 
Truma ultra heat, leður ofl. Húsið er á 
staðnum. Verð 5.690.000. Rnr.402248.

HOBBY PREMIUM 560 UKF  
KOJUHÚS - NÝTT

til sölu

til sölu

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



 Hjólhýsi

Hobby Premium 495 uFL 
árgerð 2015, Lítið notað 
Mover, sólarsella, markísa, sjónvarp, 
grjótgrind, leður, stærri vatnsgeymir, 
tvö rúm, auka farangurslúga. S:897-
5755

 Fellihýsi

roCKWooD Premier 
277HW

Flottasta fellihýsið á Íslandi. 2011. 
Álfelgur - Breið dekk - Bökunarofn 
- Örbylgjuofn - Eldavél - Ísskápur - 
Vaskur - Geislaspilari - Útvarp - Hátalar 
inni og úti - Heitt vatn - Kalt vatn 
- Loftkæling - Rafmagnstengi 110 og 
230V - Reyklaust - Salerni - Rafdrifinn 
upphalari - Markísa - Útdraganleg 
hlið - Bíll getur hlaðið - Innisturta 
- Útieldhús - Útigrill - Útisturta - 
2xAffallstankar - Mjög vel með farið 
- Hiti í dýnum. Verð kr. 2.300.000.- s. 
893-2468

A-Liner Expedition fellihýsi árg. 2009 
Mjög vel með farin. Sömu eigendur 
frá upphafi. Aldrei farið á malarveg. 
Aukahlutir, Sólarsella, sóltjald ofl. Verð 
1.990.000- Uppl.í s. 896-9620

Palomino Colt 9 feta fellihýsi árg. 
2004 vel með farið með öllu. Tilbúið 
í útileguna. Verð 670.000 kr. Uppl. 
660 9880

 bátar

Til sölu trilla YANNAR dísel. 
Báturinn hefur aldrei verið notaður. 
Svefnbekkir fyrir tvo, eldunaraðstaða. 
Klósett (snyrting). Báturinn er ekki 
skráningarskyldur. Tilboð 3.9 milj. S: 
774-2501

Bátur til sölu. Lengd 6,8m. Vél Volvo 
Penta 200. Selst á mjög sanngjörnu 
verði. Möguleiki að taka bíl upp í. 
Uppl. í s. 8928825

 Hjólbarðar

Frábær DeKKjatiLboð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPuLagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

 bókhald

Tek að mér bókhald fyrir einyrkja og 
lítil fyrirtæki. Viðurkennd réttindi og 
góð reynsla. MD bókhald ehf sími 
616-9480

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 málarar

regnbogaLitir
Þakmálun, útimálun, múrviðgerðir. 
Innimálun, spörtlun, viðhaldsþjónusta. 
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska. 
S.891 9890 malarar@simnet.is

 búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Smiðir

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

Tek að mér alla alhliða trésmíðavinnu. 
Uppl. í síma 869 1698.

Vanur íslenskur smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í S. 832-8511.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

HúSaSmíðameiStari
Er að bæta við verkefnum fyrir 
sumarið. www.smidaland.is

 nudd

Thai heilsunuddi 101 RVK uppl. í s. 
7748809.

nuDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

til sölu

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

SpÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu verð kr 3.000.000 4stk 
Spaceman ísvélar + varahlutir 2stk 
Spaceman ísvélar fríar 95.000 ísbox 
þetta eru Frozberry isbox 118.000 
skeiðar 40.000 lok. www.frozberry.dk 
heimasíða Frozberry skilti. Skilti og 
heimasíða kr 400.000 Sími 8928960

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

eIkAR SófAboRð
Vandað eikar sófaborð Stærð 130X70 
og hæð 40cm. Verð 40þús. Uppl. í s. 
663 3313

 óskast keypt

STAðGReIðUM oG LÁNUM 
úT Á: GULL, DeMANTA, 

vöNDUð úR oG MÁLveRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

kAUpUM GULL - JóN & 
óSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Til sölu stálstoðir v/undirslátta lofta. 
Eikar hurðar m/körmum b. 80. Uppl. í 
s. 772 5607

 verslun

NÝ SeNDING koMIN!
WE-VIBE 4 - Unaðstæki ársins 
fyrir pör mörg ár í röð. Viamax 
fullnægingarkremið sem virkar, 50 
Shades of Grey vörurnar og allt 
það vinsælasta í dag. Millifærsla, 
greiðslukort og netgíró.Sendum um 
allt land www.hush.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSkeIð
Lærðu að sigla seglskútu. Námskeið 
fyrir börn og fullorðna. Siglingafélag 
Reykjavíkur - www.brokey.is - 895 
1551

 ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 barnavörur

Vagnstykki, kerrustykki og skiptitaska 
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 blóm og plöntur

TRJÁpLöNTUR TIL SöLU
Birki 80 - 175 cm, Greni 40 - 80 cm og 
Fura 40 - 120 cm til sölu á hagstæðu 
verði. Tilvalið í sumarbústaðalandið. 
Plönturnar verða afgreiddar á 
ræktunarstað,í Bláskógarbyggð nálægt 
Laugarvatni eða í Reykjavík eftir 
samkomulagi. Upplýsingar veitir Bjarni 
í síma 8963896

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

LeIGJeNDUR, TAkIð efTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Hæhæ ég er 49 ára kk óska eftir 
herbergi í RVK eða Selfossi. 
Greiðslugeta 30-60þús per/mán. S. 
864 4842

 Sumarbústaðir

STóRT SUMARHúS TIL 
LeIGU í GRíMSNeSI!

12 manns. Verð 40.000 þús kr. nóttin 
virka daga og 45 þús kr. nóttin um 
helgar, lágmark 2 nætur. Heitur 
pottur og sauna. Uppl. 898 1598 & 
ktsumarhus@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

TIL LeIGU
120 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

SUMARTILboð
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

Hönnun

K
HÖNNUN
veRkfRæðITeIkNINGAR 

Tek að mér að gera verkfræðiteikningar 
af íbúðarhúsum og sumarhúsum. Fast 
verð. Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

STARfSMAðUR óSkAST
Duglegur og lagtækur 

starfsmaður óskast fyrir 
vélsmiðju í sumarafleysingar. Góð 

laun í boði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is ásamt 
símanúmeri og upplýsingar 

merkt:”Vélaverkstæði”

RæSTINGAR
Ræstingaþjónustan auglýsir laus 

störf við morgunræstingar á 
höfuðborgarsvæðinu sem geta 
hentað samhentu pari. Hreint 
sakavottorð og íslensku- eða 
enskukunnátta skilyrði fyrir 

ráðningu.
Umsóknir berist á rth@rth.

is eða í síma 821-5051 á 
skrifstofutíma.

CLeANING JobS
Ræstingaþjónustan offers 

cleaning jobs in the morning in 
the great Reykjavik area, ideal for 

couples. Clean criminal record 
and good Icelandic or English 
language skills are necessary.

Apply by email at rth@rth.is or 
by phone at 821-5051 during 

office hours.

STARfSfóLk óSkAST TIL 
AfGReIðSLUSTARfA SeM 

fyRST.
 Íslenskukunnátta skilyrði og 
reynsla af afgreiðslustörfum 

æskileg. Okkur vantar starfsfólk 
í bæði fullt starf og hlutastarf. 
Einnig kemur helgarvinna til 

greina. Allar nánari upplýsingar 
gefur Sigurður í síma 894 1002

Starfsfólk óskast til ræstingarstarfa 
um helgar, tilvalið f. skólafólk. Uppl. 
sendist á tilraun13@gmail.com

Óska eftir starfskrafti í garðvinnu, 
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst með 
reynslu. Uppl. í síma 616 1569.

 Atvinna óskast

vANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA eðA 
JÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373

Vantar þig Málara, spaslara, gipsara, 
meistara í vinnu? upplýsingar í sima 
6633239

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Hljómsveitin Upplyfting

Spilar á Cafe Catalinu 
alla helgina.

Allir velkomnir

http://www.facebook.com/cafecatalina

Leitum að húsnæði fyrir rútubíla
Lofthæð 4,5-5 mtr. Hurðarhæð 4 mtr.

Útipláss. Kóp. Rvík. Gbæ. 

Uppl. í s. 773-4700 Óskar Mikaelsson lgf.
  

Vantar 250 - 550 fm 
til leigu 

skemmtanir

óskast til leigu

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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



Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015
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Kristján S.
Bjarnason
611 4870

Sturla  
Pétursson
899-9083

Lögg. fasteignasalar á Valhöll:  Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.

Herdís Valb. 
Hölludóttir  
694-6166

   

Valhöll fasteignasala kynnir í einkasölu nýjar íbúðir sem eru til 
afhendingar í næsta mánuði við:

Skyggnisbraut 26-30

Vandaðar íbúðir á besta stað í Úlfarsárdal, 
glæsilegt útsýni og mikil náttúrufegurð.

Stærðir:
 2ja herb.  63,4 fm íbúðir  verð frá 27,9 millj.
 3ja herb.  92,fm íbúðir  verð frá 39,9 millj.
 3-4ra herb.  114 fm íbúðir  verð frá 43,3 millj.
 4ra herb.   141,5 fm íbúðir  verð frá 54,9 millj.
                auk þess eru glæsilegar þakíbúðir.

Vandaðar innréttingar, gólfefni á öllum íbúðum nema 
þakíbúðum, uppþvottarvél fylgir öllum íbúðum, 
glæsilegt útsýni.

Heiðar Friðjónsson 
lögg. fast. verður á staðnum 
ásamt aðstoðarfólki og sýnir 
áhugasömum eignirnar.

Nánari uppl. í s: 693-3356 eða 
á heidar@valholl.is 

Sölusýning  
um helgina:
Laugardag 
frá kl. 12.00 til 15.00

Sunnudag 
frá kl. 13.00 til 16.00

Bílastæði í opnu bílastæðahúsi fylgir hluta af íbúðunum.

OPIÐ HÚS

4ra herb. íbúð 
3ja herb. íbúð 2ja herb. íbúð 



nordurbakki.is

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

• 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 122-165 fm.
• Klætt fjölbýli.
• Lyftuhús
• Byggingaraðili VHE
• Afhendast fullbúnar að utan 
   sem innan með gólfefnum.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu 
   fylgir hverri íbúð
• Frábær staðsetning
• 2 íbúðir með sjávarútsýni eftir.
• Verð frá 41,9 millj.

Fullbúin  

sýningaríbúð  

í húsi nr. 7A 

íbúð 402

Opið hús  

laugardaginn  

4. júní milli  

kl. 14-15.

Allar nánari upplýsingar  
á hraunhamar.is

Finnheiðarvegur 4 – 801 SelFoSSi 

Guðlaugur Ingi  
Guðlaugsson

 lögg. fast.
S: 864-5464 

gudlaugur@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sumarhús á einstökum stað í 
Þrastaskógi (Norðurkotslandi) sem 
stendur á 3.500 fm eignarlandi, um 
er að ræða lokað svæði með þremur 
rafmagnshliðum. Húsið er um 55 fm 
auk gesthús sem er um 9 fm (óskráð) 
og geymslu. Stór og mikil verönd er við 
húsið með heitum potti. Í húsinu er raf-
magn, heitt og kalt vatn. V. 18,9 m. 9669

Umboðsaðili eiganda sýnir húsið sun-
nudaginn 5. júní milli kl. 14:00 - 15:00. 
Hægt er að hafa samband við umboðs-
aðila í síma 863-0100

OPIÐ 

HÚS

Nánari upplýsingar um eignina veitir

fasteignir



Opið í dag laugardag frá klukkan 10:00 - 18:00

aðeins í dag



Rúmlega 200 vísinda-
menn og vísindasiðfræð-
ingar hafa nú undirritað 
áskorun um að Ólympíu-
leikunum í sumar verði 

annað hvort frestað eða í það 
minnsta haldnir annars staðar en í 
Brasilíu.

Þeir segja það ekki verjandi að 
stefna hálfri milljón manna til Rio de 
Janeiro víðs vegar að úr heiminum, 
þar sem nýtt afbrigði zikaveirunnar 
herji þar í borg á fólk með geigvæn-
legum afleiðingum.

Þetta yrðu reyndar engar smáræðis 
tilfæringar, hvort sem ákveðið yrði að 
fresta leikunum eða halda þá annars 
staðar.

Dræm viðbrögð
Viðbrögðin við áskoruninni hafa 
verið dræm. Stjórnvöld í Rio de 
Janeiro segjast hafa brugðist við 
hættunni með auknu eftirliti, sem 
verði svo aukið enn frekar í ágúst, 
en leikarnir eiga að hefjast 5. ágúst.

Mánuði áður en Ólympíuleikarnir 
hefjast verði svo hafist handa við að 
útrýma moskítóflugum úr borginni, 
en fjöldi þeirra sé hvort eð er í lág-
marki í ágústmánuði ár hvert.

Alþjóðlega Ólympíunefndin segir 
allar tiltækar upplýsingar benda til 
þess að halda eigi leikana eins og 
stefnt hefur verið að. Og Alþjóðaheil-
brigðisstofnunin, WHO, segir óþarft 

Ólympíuleikarnir í  uppnámi

Styttan mikla af Jesú Kristi gnæfir yfir Rio de Janeiro en fyrir neðan blasa við íþróttaleikvangar sem notaðir verða á Ólympíuleikunum í sumar. FRéttablaðið/EPa

Viðbrögðin hafa verið 
dræm við áskorun 
vísindasiðfræðinga  
um að fresta Ólympíu- 
leikunum eða halda 
þá annars staðar. 

að bregðast sérstaklega við áskorun 
vísindamannanna.

„Byggt á stöðumatinu nú mun það 
ekki hafa veruleg áhrif á alþjóðlega 
útbreiðslu zikaveirunnar þótt hætt 
verði við að halda Ólympíuleik-
ana 2016 eða þótt þeir yrðu haldnir 
á öðrum stað,“ segir í yfirlýsingu frá 
WHO frá í byrjun vikunnar.

Brasilía sé aðeins eitt ríki af 60 þar 
sem moskítóflugur halda áfram að 

breiða út zikaveirusmit. Fólk muni 
hvort eð er halda áfram að ferðast til 
og frá þessum löndum. Best sé að fólk 
fylgi leiðbeiningum heilbrigðisyfir-
valda.

barnshafandi konur í hættu
Engu að síður ráðleggur WHO 
barnshafandi konum að fara ekki 
til Rio de Janeiro í Brasilíu eða ann-
arra landa, þar sem zikaveiran hefur 

greinst í fólki. Þá er mökum barns-
hafandi kvenna ráðlagt að stunda 
öruggt kynlíf eða forðast kynlíf eftir 
að þeir koma frá Rio  alveg  þar til 
meðgöngu lýkur.

Vísindamennirnir segja þetta svar 
frá WHO fyrir neðan allar hellur. 
Þeir segja það hreinlega rangt að í 
60 löndum hafi greinst þetta nýja og 
hættulega afbrigði veirunnar, sem 
veldur dverghöfði og heilaskemmd-

um í börnum. Auk þess  sé hvergi 
von á jafn miklum ferðamanna-
straumi og til Brasilíu í sumar vegna 
Ólympíu leikanna.

Þeir segja að WHO eigi að kalla 
saman hóp óháðra sérfræðinga til 
að meta hættuna og þar verði við-
haft fullt gagnsæi, þannig að þátt-
takendur í Ólympíuleikunum fái 
fullnægjandi upplýsingar og ráð-
leggingar.

✿   Útbreiðsla veirunnar

© GRAPHIC NEWSSources: WHO, CDC, wire agencies Picture: Associated Press

1947: Virus first identified in rhesus
monkey by scientists researching
yellow fever in Uganda’s Zika Forest

2007: Virus spreads from Africa
and Asia, causing first large outbreak
in humans on Pacific island of Yap

1948: Virus recovered from Aedes
mosquito in same forest

2013-14: Zika causes outbreaks in
four other groups of Pacific islands

1960: First live case recorded in
human patient in Nigeria

2015: Virus discovered in Brazil.
Disease associated with neurological
disorders and surge in microcephaly –
abnormally small heads – among
newborn babies. Zika spreads quickly
across Latin America and Caribbean

1960s-1980s: Zika detected in
mosquitoes and monkeys across
equatorial Africa

2016: WHO declares public health
emergency. Zika active in more than
40 countries and territories as of
April 4, including seven Pacific Island
groups and Cape Verde

1969-1983: Known geographical
distribution of virus expands to
equatorial Asia, including India,
Indonesia, Malaysia and Pakistan.
As in Africa, only sporadic human
cases occur
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Smitsvæði zikaveirunnar, núverandi og fyrrverandi, bæði staðfest og óstaðfest

1 1947: Veiran fyrst uppgötvuð 
í rhesusapa í Ziika-frum- 

skóginum í Úganda, þar sem 
vísindamenn voru að rannsaka 
gulusótt.

1948: Veiran greinist í Aedes-
moskítóflugum í sama skógi.

1960: Veiran greinist fyrst í 
manni í Nígeríu.

1960-1990: Veiran greinist  
í moskítóflugum og öpum  

í miðbaugslöndum Afríku.

2

3

4

1969-1983: Veiran breiðist  
út til Asíu og þar verður 

hennar vart í miðbaugslöndum, 
þar á meðal Indlandi, Indónesíu, 
Malasíu og Pakistan. Rétt eins og í 
Afríku greinist hún einungis stöku  
sinnum í fólki.

2007: Veiran greinist víðar en 
í Afríku og Asíu. Fyrsta stóra 

faraldurinn í fólki kemur upp á Kyrra-
hafseyjunni Jap.

2013-2014: Veirusmit greinist 
í fólki á fjórum öðrum eyja-

klösum í Kyrrahafinu.

5
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2015: Veiran greinist fyrst í 
Brasilíu. Smitsjúkdómurinn 

talinn tengjast taugasjúkdómum og 
skyndilegri fjölgun tilfella dverg-
höfuðs meðal nýfæddra barna. 
Zikaveiran breiðist hratt út um lönd 
Suður- og Mið-Ameríku og á eyjum 
Karíbahafsins.

2016: Alþjóðaheilbrigðisstofn-
unin WHO lýsir yfir neyðar-

ástandi. Zikaveiran hefur greinst í 
meira en 40 löndum og landsvæð-
um, þar á meðal í sjö eyjaklösum í 
Kyrrahafinu og á Grænhöfðaeyjum í 
Atlantshafi.

8

9

Heimildir: WHO, CDC, fréttastofur

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

Ólympíuleikarnir
Eftir tvo mánuði eiga að hefjast Ólympíuleikar í Rio de Janeiro, höfuðborg 
Brasilíu. Þátttakendur verða meira en tíu þúsund frá 206 löndum. Búist er 
við meira en hálfri milljón erlendra ferðamanna og alls eru til söu meira en 
sjö milljón aðgöngumiðar á hina ýmsu viðburði leikanna.

Sökudólgurinn
Zikaveiran berst í fólk einkum með biti moskító-
flugna af tegundunum Aedes aegypti eða Aedes 
albopictus. Þessar sömu tegundir moskítóflugna 
dreifa einnig veirum sem valda dengue-sjúk-
dómi eða svonefndri beinbrunasótt, gulu og 
fleiri sjúkdómum. Aedes aegypti er líklega upp-
runnin í Afríku en Aedes albopictus í Asíu. Báðar 
tegundirnar hafa breiðst út víða um lönd á suður-
hveli jarðar og eitthvað norður yfir miðbaug.

Sjúkdómar og einkenni
Flestir þeir, sem sýkjast af zikaveirunni, fá engin eða mjög væg sjúkdóms-
einkenni. Sumir fá hita, útbrot og beinverki, ekki ósvipað vægri flensu. 
Einkennin hverfa yfirleitt eftir fáa daga og veiran greinist 
yfirleitt ekki í blóði sýktra lengur en viku eða svo.

Stóra hættan er hins vegar sú að fóstur í 
móðurkviði verði fyrir áhrifum af veirusýkingu 
móðurinnar, sem valdi því að börnin fæðist með 
heilaskemmdir, svonefnt dverghöfuð og skertan 
vitsmunaþroska.

Stutt er síðan grunur vaknaði um að zika-
veirusmit geti átt þátt í þessum fæðingargalla. 
Vísindamenn telja mögulegt að nýtt afbrigði 
veirunnar sé þar að verki.

Viðbrögðin
Stjórnvöld í Brasilíu og borgaryfirvöld í Rio de Janeiro hafa brugðist við zika-
veirunni með auknu eftirliti, ráðleggingum til almennings og tilraunum til 
að fækka moskítóflugum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin styður aðgerðir gegn 
zikaveirunni víða um heim en segir erfiðlega hafa gengið að fjármagna þær. 
Fleiri alþjóðastofnanir taka þátt í aðgerðum gegn zikaveirusmiti og kvarta 
einnig undan því að fjármögnun hafi gengið erfiðlega.

Uppruninn
Nafn zikaveirunnar er komið frá Ziika-frumskóg-
inum í Úganda, skammt frá borginni Entebbe, 
en þar greindist veiran fyrst árið 1947. Vísinda-
menn frá Bandaríkjunum og Evrópu voru þar 
í samstarfi við evrópska vísindamenn að gera 
rannsóknir á gulusótt og fundu veiruna í sýni 
sem tekið var úr rhesusapa. Böndin bárust síðan 
fljótlega að moskítóflugum sem reyndust vera 
smitberar.
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Haustið fór afar hægt af 
stað í stóru leikhús-
um landsins þetta 
árið. Fyrstu sýningar 
beggja húsa voru 
slæmar og leikárið 

fór ekki almennilega í gang fyrr en í 
lok október. Þessi þróun er slæm því 
mikilvægt er að kveikja undir leikhús-
gestum frá fyrstu sýningum. Þó byrjar 
leikárið strax í ágúst með Act Alone á 
Suðureyri og sameiginlegu framtaki 
Reykjavík Dance Festival og LÓKAL 
í höfuðborginni. Þessar hátíðir eru 
mikil gjöf fyrir sviðslistaflóru landsins 
en mega samt huga betur að gæða-
stjórnun sýninga sinna.

Brösótt upphaf
Billy Elliott gekk fyrir 
troðfullu húsi í 
Borgarleikhúsinu 
fram yfir áramót 
þegar Mamma 
Mía! tók við 
og sló algjör-
lega í gegn hjá 
áhorfendum. 
Sókrates er 
vanmetnasta 
sýning ársins 
en hún var 
vönduð, vel leikin 
og einlæg án þess 
að vera væmin. Sömu 
sögu má segja um Mávinn 
sem féll í skugga Njálu. Í hjarta 
Hróa hattar, sviðsett í samvinnu 
við Vesturport, var nánast eini ljósi 
punkturinn fyrir jól í Þjóðleikhúsinu 
en ≈ [um það bil] eftir Jonas Hassen 
Khemir bjargaði fyrri hlutanum. Allar 
þessar sýningar eiga það sameiginlegt 
að taka listræna áhættu og uppskáru 
eftir því.

Hvað sjálfstæðu senuna og sam-
vinnuverkefni varðar þá standa til-
raunasýningarnar Láttu bara eins 
og ég sé ekki hérna og The Valley 
upp úr, einnig verður að nefna 
barnasýninguna Hvítt. Aftur á móti 
farnaðist klassísku leikverkunum 
ekki eins vel, en bæði Sporvagninn 

Girnd eftir Tennessee Williams og 
Heimkoman eftir Harold Pinter voru 
gallaðar og óspennandi. Stóra sviðið 
hentaði ekki sýningunum og spyrja 
má hvort að þær hefðu ekki frekar 
átt heima á smærri sviðum hússins. 
Hver er hræddur við Virginiu Woolf? 
eftir Edward Albee smellpassaði inn 
á Nýja svið Borgarleikhússins og var 
hársbreidd frá því að vera óaðfinnan-
leg.

Turnarnir tveir
Þjóðleikhúsið hefur átt á brattann að 
sækja síðustu leikár og Ara Matthías-
syni virðist sækjast seint að vinda ofan 
af þessari þróun. Liðið leikár fór ansi 
brösuglega af stað eins og áður segir 

með æði misgóðum sýn-
ingum. Metnaður stóru 

húsanna má ekki 
eingöngu liggja í 

stærri sýning-
unum heldur 

verða smærri 
verkefni að fá 
sömu alúð, 
f j á r m a g n 
og umsjón. 
Mamma Mía! 

var frábært 
sjónarspil en 

smærri sýningar 
líða fyrir þessa for-

gangsröðun. Í Borgar-
leikhúsinu hefur Kristín 

Eysteinsdóttir lagt mikinn 
metnað í fjölbreyttar sýningar og að 
nýta hvert skúmaskot hússins undir 
mismunandi og reyndar misgóð verk-
efni.

Stórar fréttir bárust rétt fyrir páska 
en þá tilkynnti Þjóðleikhúsið að 
Djöflaeyjunni yrði frestað til næsta 
hausts. Opinber ástæða var vinsældir 
Í hjarta Hróa hattar en sú útskýring 
er hæpin þar sem sýningin virðist 
einfaldlega ekki hafa verið tilbúin í 
tíma. Af þeim sökum var síðasta frum-
sýning leikársins í byrjun mars sem er 
auðvitað ekki boðlegt. Staðreyndin er 
sú að plássið í húsinu er hvergi nærri 
nægilega vel nýtt, fyrir utan Þjóðleik-

húskjallarann en þar hafa Mið-Ísland 
og Improv Iceland sýnt fyrir fullu húsi.

Við Tjörnina og Pollinn
Tjarnarbíó er eitt helsta vígi sjálfstæðu 
sviðslistasenunnar á landinu en list-
rænir stjórnendur hússins verða að 
standa betur að sýningavali. Alltof 
margar sýningar þessa leikárs hafa 
verið slakar, jafnvel vondar. Auðvitað 
er nauðsynlegt að gefa ungu sviðs-
listafólki tækifæri til að gera mistök 
en þau mega ekki vera þess eðlis að 
hópar sitji uppi með sýningu sem 
hefði aldrei átt að fara á svið. Ætla 
má að fjárskortur hafi eitthvað með 
þessa þróun að gera en þetta verður 
að laga. Listrænn stjórnandi hússins, 
Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leitar 
nú á önnur mið og Friðrik Friðriksson 
tekur við. Aftur á móti er sáralítið að 
frétta norðan heiða hjá MAK og Leik-
félagi Akureyrar undir stjórn Jóns Páls 
Eyjólfssonar en fyrir utan Pílu pínu 
og Þetta er grín, án djóks var leikárið 
mjög dræmt. Þetta er mikið áhyggju-
efni. Gaflaraleikhúsið stóð að einni 
bestu barnasýningu ársins með Hvítt 
en aðrar sýningar skorti krafti og gæði.
Ekki má gleyma Útvarpsleikhúsinu 
sem stendur sig sérstaklega vel í að 
sinna íslenskum leikskáldum og full 
ástæða til þess að hvetja fólk til þess 
að leggja við hlustir.

Leikskrár og leikskáld
Hroðvirkni í leikskrám hefur verið 
áberandi á þessu leikári; stafsetn-
ingarvillur, staðreyndavillur og 
ásláttarvillur eru alltof algengar. Þetta 
verður að bæta og gefa textanum jafn 
mikinn gaum og myndum. Almennt 
er metnaður fyrir leikskrám lítill, þó 
hefur Borgarleikhúsið staðið sig einna 
skást en Þjóðleikhúsið verður að gera 
miklu betur. Auðvitað er skiljan-
legt að þröngt sé í búi hjá sjálfstæðu 
hópunum þar sem einblöðungar eru 
ásættanlegir en þá verða upplýsing-
arnar að vera skýrar, vel uppsettar og 
auðlesnar.

Ungu leikskáldin létu til sín taka á 
þessu leikári en Old Bessastaðir eftir 

Sölku Guðmundsdóttur, Gripahúsið 
eftir Bjartmar Þórðarson og Auglýsing 
ársins eftir Tyrfing Tyrfingsson sanna 
að ungu leikskáldin eru að vinna góða 
og spennandi vinnu.

En meiri kraft, meira fjármagn 
og meiri stuðning verður að setja 
í íslenska leikritun. Þá er átt við 
ný íslensk leikverk, ekki aðlaganir 
íslenskra skáldsagna. Að sama skapi 
er nauðsynlegt að breyta regluverkinu 
fyrir Grímuna hvað varðar ný íslensk 
leikrit. Það gengur ekki ár eftir ár 
að handrit byggð á útgefnum bók-
menntaverkum keppi í sama flokki og 
frumsamin handrit. Einnig er kominn 
tími til að þýðendur fái tilnefningar 
fyrir vinnu sína.

Grímur og Grímuleysi
Varðandi Grímuna þá vekur hina 
mestu furðu að Egill Heiðar Anton 
Pálsson hafi ekki fengið tilnefningu 
fyrir leikstjórn sína á Hver er hræddur 
við Virginiu Woolf? og ekki heldur 
sýningin sjálf þrátt fyrir að fá þrjár til-
nefningar fyrir frammistöðu leikara. 
Einnig er hreinn og klár skandall að 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir sé hundsuð 
af nefndarfólki fyrir leik sinn í Aug-

lýsingu ársins. Sýningin hefur verið 
umdeild en ekki hennar frammi-
staða sem var stórkostleg. Bergur 
Þór Ingólfsson er líka óumdeilanlega 
einn færasti sviðslistamaður þjóðar-
innar og Una Þorleifsdóttir sækir í sig 
veðrið.

Valur Freyr Einarsson sýndi hvers 
hann er megnugur á þessu leikári, þá 
kannski sérstaklega með því að sýna 
bæði stöðugleika og fjölbreytni. Ekki 
sást mikið frá Hilmi Snæ Guðnasyni 
en hann skein í hlutverki hins bugaða 
Georgs í Hver er hræddur við Virginíu 
Woolf? Sömuleiðis var Margrét Vil-
hjálmsdóttir einstaklega góð í sömu 
sýningu. Hvað unga fólkið varðar þá 
er ávallt spennandi að sjá Þuríði Blævi 
Jóhannsdóttur á sviði en hún hefur 
sannað sig á sínu fyrsta leikári. Hann 
er kannski ekki lengur einn af þeim 
yngstu en þetta var leikárið þar sem 
Hjörtur Jóhann Jónsson stimplaði 
sig varanlega inn og það gerði Oddur 
Júlíusson líka.

Stjórnendur þurfa að vera djarfari 
að fá erlenda leikstjóra í einstök verk-
efni, sem heppnaðist vel með Yönu 
Ross, og leita betur að erlendum 
verkum sem eru ekki frá enskumæl-
andi löndum. Áhættuna skortir en 
Njála sannaði að áhorfendur eru til-
búnir í ögrandi sýningar. Sjálfstæðu 
leikhóparnir Sómi þjóðar, Óskabörn 
ógæfunnar og 16 elskendur standa 
vörð um skapandi nálgun og boða 
gott um framtíðina.

Bestu sýningar ársins voru Mávur-
inn, Hver er hræddur við Virginiu 
Woolf?, Mamma Mía! í Borgarleik-
húsinu og ≈ [um það bil] var sem 
ferskur blær í Þjóðleikhúsinu en 
engin dramatísk sýning hefur verið 
afgerandi þetta árið.

Forvitnilegt verður að vita hvað 
nýtt leikár ber í skauti sér en hefð er 
fyrir því að það sé tilkynnt í lok sum-
ars. Vonandi verður það umtalsvert 
betra en það sem nú er að líða sem 
einkenndist af meðalmennsku, þó 
með nokkrum skínandi sýningum 
þegar líða tók á leikárið.
Sigríður Jónsdóttir

Listræn áhætta ber oftast ávöxt
Sigríður Jónsdóttir, leiklistargagnrýnandi Fréttablaðsins, fer yfir leikárið sem var að líða. Spáir í stöðu og þróun 
atvinnuleikhúsanna og íslenskrar leikritunar um leið og hún skoðar hvað er vel gert og hvað má betur fara.

Úr sýningunni Hver er hræddur við Virginiu Woolf sem var ótvírætt með bestu uppfærslum leikársins sem var að ljúka. Njála í Borgarleikhúsinu var óneitanlega eftirtektarverð sýning en ekki gallalaus.

Hvítt var sérdeilis skapandi og skemmtileg barnasýning.

En mEiri kraft, mEira 
fjármagn og mEiri stuðn-
ing vErður að sEtja í 
íslEnska lEikritun. Þá Er 
átt við ný íslEnsk lEik-
vErk, Ekki aðlaganir 
íslEnskra skáldsagna.
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Hvor myndi vinna í 
bardaga: Batman eða 
Súperman? King Kong 
eða Godzilla? Klippi
k r u m l a n  F r e d d y 

Krueger eða illyrmið Jason með 
íshokkígrímuna? Spurningar sem 
þessar eru miðlægar í hugarheimi 
myndasagna og hasarmyndaunn
enda. Skiljanlega er það heillandi 
hugarleikfimi að tefla saman 
hetjum eða þrjótum úr ólíkum 
sagnaheimum.

Það kom því ekki á óvart þegar 
draumaverksmiðjan í Hollywood 
sendi frá sér myndina Alien vs. 
Predator árið 2004. Þar áttust við 
geimverurnar úr samnefndum 
myndaflokkum í æsilegu einvígi 
og hópur hrekklausra jarðarbúa 
átti fótum fjör að launa. En hver 
var rétti vettvangurinn fyrir átök 
slíkra forynja? Jú, þar dugði ekkert 
minna en afskekktasta eyja í heimi, 
Bouvetøya.

Fyrir aðra en geimskrímsli er 
Bouvetøya eða Bouveteyja lítt 
geðþekkur bústaður. Þar þrífast 
engin landdýr og gróður er óveru
legur fyrir utan skófir, enda eru 95% 
landsins hulin jökli. Lögun eyjar
innar er skringileg, en hún er nálega 
kringlótt, 9 kílómetrar á lengd en 7 
á breidd og tæpir 50 ferkílómetrar 
að flatarmáli. Á ströndinni lifir 
óhemjufjöldi mörgæsa og sela af 
ýmsum tegundum.

Á Bouveteyju er virk eldstöð, 
enda stendur hún á Atlantshafs
hryggnum miðjum. Næsta eyja 
er Gougheyja 1.600 kílómetrum 
norðar en til að komast á megin
land þarf að halda 1.700 kílómetra í 
suðurátt til Antarktíku. Það þýðir að 
koma mætti gjörvallri Evrópu fyrir 
á auða haffletinum umhverfis eyna.

Þegar við bætist að hæsti tindur 
Bouveteyju rís ekki nema 780 
metra yfir sjávarmál er ekki að 
undra þótt langan tíma hafi tekið 
að uppgötva hana og enn lengri að 
staðfesta tilvist hennar með óyggj
andi hætti.

Leitin að týndu heimsálfunni
Eins og nafnið gefur til kynna var 
það sæfari að nafni Bouvet sem upp
götvaði eyjuna. Hann var Frakki og 
hét fullu nafni JeanBaptiste Charles 
Bouvet de Lozier. Á nýjársdag árið 
1739 komu skip hans að eyjunni en 
gátu ekki lagst að landi. Þétt þoka var 
á svæðinu og tókst áhöfninni ekki að 
átta sig á því hvort um eyju væri að 
ræða eða hluta af stærra meginlandi. 
Næstu tólf dagana leituðu skipin 
lendingar en án árangurs og ekki 
létti þokunni. Að lokum þurfti Bou
vet frá að hverfa og stefndi aftur til 
Afríku, enda stór hluti áhafnarinnar 
þjakaður af skyrbjúg.

Niðurstaða leiðangursins varð 
Bouvet og yfirmönnum hans sár 
vonbrigði. Markmið fararinnar 
var ekki að finna og kortleggja 
afskekktar smáeyjar, heldur að 
leita landa sem þjónað gætu hlut
verki hafna á siglingaleiðinni milli 
Evrópu og Asíu. Leiðangursmenn 
létu sig dreyma um að finna Suður
álfuna miklu.

Suðurálfan mikla eða Terra Austr
alis var ógnarstórt meginland sem 
Evrópubúar ímynduðu sér að væri 
að finna syðst á jarðarkúlunni. 
Rökin fyrir tilvist þess voru þau að á 
suðurhveli hlyti að vera mikill land
massi til að vega á móti hinum stóru 
heimsálfum norðurhvelsins.

Hugmyndin er ævaforn og kemur 
fyrir í skrifum Aristótelesar og land

Kletturinn í hafinu

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson  
skrifar um afskekkt-
asta stað Jarðar.

fræðingsins Ptólemæosar. Síðar 
gátu skólaspekingar miðalda varið 
drjúgum tíma í að velta vöngum 
yfir því hvort búast mætti við fjöl
skrúðugu dýralífi í Suðurálfu og 
hvort þar mætti jafnvel finna fólk 
– andfætlinga?

Rökin gegn miklu dýralífi voru 
talin þau helst að Drottinn hefði 
eytt í syndaflóðinu öllum þeim 
skepnum sem Nói bjargaði ekki 
um borð í örk sína og því vandséð 
hvernig dýrin hefðu átt að komast 
frá fjallinu Ararat til hins óþekkta 
meginlands. Tilvist mannfólks í 
Suðurálfu var talin enn langsóttari, 
enda hefði Kristur boðið postul
unum að gera allar þjóðir að læri
sveinum sínum og því væri það 
óskiljanleg handvömm hjá almætt
inu að skilja útundan íbúa heillar 
heimsálfu.

Kortagerðarmenn sextándu, 
sautjándu og átjándu aldar gerðu 
undantekningarlaust ráð fyrir 
stóru meginlandi syðst á Jörðinni. 
Spurningin var bara, hversu langt 
teygði það sig í norðurátt? Væri þar 
að finna vænlegar nýlendur eða í 
það minnsta hentuga viðkomu
staði í siglingum til hinna kryddríku 
Austurlanda fjær?

Hringurinn þrengist
Eftir því sem landkönnun Evrópu
manna á Kyrrahafi, Indlandshafi 
og sunnanverðu Atlantshafi fleytti 
fram, þeim mun meira þrengdist 
að hugmyndinni um Suðurálfuna 
miklu.

Hollenskir sæfarar komu að 
ströndum Ástralíu í byrjun sautj
ándu aldar, en fljótlega varð ljóst að 
hún væri miklu minni en hin áætl

aða Suðurálfa. Breski skipherrann 
James Cook kannaði svo stóra hluta 
Kyrrahafsins á ofanverðri átjándu  
öld, en fann hvergi nein merki um 
landið mikla. Það var ekki fyrr en 
vel var liðið á nítjándu öld að menn 
börðu Suðurskautslandið eða Ant
arktíku augum.

Á nýársdag 1939 hafði Bouvet 
skipstjóri því ekki hugmynd um 
að enn væru 1.700 kílómetrar til 
fastalandsins, heldur áleit hann að 
eyjan sem hann fann væri sönnun 
þess að Suðurálfan væri skammt 
undan. Slík uppgötvun hefði vissu
lega tryggt honum stóran sess í 
landafundasögu heimsins, en fyrir 
vinnuveitendur hans skipti þess 
háttar frægð litlu máli. Bouveteyja 
var bæði allt of afskekkt og berang
ursleg til að koma að nokkru gagni 
fyrir kaupskip.

Til að bæta gráu ofan á svart 
mistókst Bouvet að staðsetja 
hina nýfundnu eyju af nægilegri 
nákvæmni. Fyrir vikið gripu aðrir 
sæfarar, sem hugðust kanna hana 
betur, í tómt. Þannig gerðu þeir 
James Cook og landi hans, heim
skautafarinn James Clark Ross, 
báðir misheppnaðar tilraunir til 
að finna eyju Bouvets, sem vakti 
efasemdir um að frásögn hans væri 
rétt.

Bandarískur kafteinn, Benjamin 
Morrell, sagðist hafa siglt til eyjar
innar árið 1822 og farið í land til sel
veiða. Nefndi hann eyna í höfuðið 
á Frakkanum Bouvet. Ekki létu þó 
allir sannfærast. Morrell þótti kríta 
liðugt í ferðasögum sínum og ýkja 
sín eigin afrek úr hófi. Áttu margir 
erfitt með að kyngja því að hinum 
raupgjarna Morrell hefði tekist 

betur upp en kempunum Cook og 
Ross. Þá hefur það vakið grunsemd
ir að í lýsingu Morrells á Bouvet 
eyju ser engu orði vikið að því að 
hún sé að mestu þakin ís.

Breskt eða norskt land?
Þremur árum síðar stigu breskir 
hvalveiðimenn á land, ráku niður 
fána, lýstu eyjuna eign bresku 
krúnunnar og gáfu henni nýtt heiti: 
Liverpooleyja. Leiðangursmenn 
lýstu jafnframt annarri eyju, sjötíu 
kílómetrum vestar sem þeir kölluðu 
Thompsoneyju. Sú eyja finnst þó 
ekki í dag, sem kallað hefur á miklar 
vangaveltur um hvort sæfararnir 
hafi séð ofsjónir eða hvort landið 
hafi horfið í sæ í jarðskjálftum eða 
eldsumbrotum.

Ekki sýndi breska heimsveldið 
nein merki þess að vilja nýta þessa 
eign sína, enda erfitt að sjá þar 
nokkra gróðavon. Liverpooleyja 
var því bara depill á sjókortum til 
ársins 1927 þegar norskir land
könnuðir héldu þangað. Þeir voru 
á vegum skipakóngsins Lars Christ
ensen sem kostaði leiðangra um 
suðurhöf í leit að vænlegum hvala
miðum og hafði umboð norsku 
stjórnarinnar til að leggja undir 

Noreg allar þær ónumdu eyjar sem 
hann kynni að rekast á.

Menn Christensens ráku norska 
fánann niður á Liverpooleyju, helg
uðu landið Noregi og kenndu eyj
una á ný við hinn franska Bouvet.  
Við tók skammvinn deila milli 
Breta og Norðmanna um eignar
haldið, sem lauk á því að hinir fyrr
nefndu ákváðu að vægja. Mögulega 
mátu Bretar það svo að óþarft væri 
að spilla samskiptum ríkjanna 
vegna verðlítillar jöklaeyju á hjara 
veraldar. Einnig kann að hafa spilað 
inn í að frásögnin af landnáminu 
hundrað árum fyrr þótti vand
ræðaleg í ljósi þess að hvorki fannst 
tangur né tetur af hinni meintu 
Thompsoneyju.

Á meðan hvalveiðar Norðmanna 
í sunnanverðu Atlantshafi stóðu 
sem hæst sýndu þeir Bouveteyju 
nokkurn áhuga, ekki hvað síst til 
veðurfræðirannsókna. Selastofn
arnir við eyjuna voru þó fljótlega 
friðaðir og síðustu áratugina hefur 
hún verið eitt stórt friðland. Þar haf
ast reglulega við smáhópar vísinda
manna til hvers kyns rannsókna á 
sviði náttúruvísinda.

Ekki er það þó bara ósvikinn 
vísindaáhuginn sem ræður áfram
haldandi áhuga Norðmanna á eyj
unni afskekktu. Á síðustu árum hafa 
norsk skip veitt þar mikið af ljósátu 
og lýstu Norðmenn nýverið yfir 200 
mílna fiskveiðilögsögu á svæðinu. 
Einhver framsýnn embættismaður 
tryggði Bouveteyju þjóðarlénið .bv 
fyrir tuttugu árum en fyrsta .bvvef
síðan er þó ekki enn komin í loftið 
og verður varla úr þessu, þrátt fyrir 
óvænta Hollywoodfrægð þessa 
útvarðar á Atlantshafshryggnum.

… Hvorki fannSt tangur
né tetur af Hinni
 meintu tHomPSon-eyju.
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gilda til og með 5. júní eða meðan birgðir endast

Bónus Hamborgarabrauð
Með eða án sesamfræja, 4 stk.

167
kr. 4 stk.

80 g
 hamborgari+brauð

192kr/
stk.

120 g
 hamborgari+brauð

317kr/
stk.

140 g
 hamborgari+brauð

332kr/
stk.579

kr. 2x140 g

598
kr. 4x80 g

549
kr. 2x120 g

Íslandsnaut Bernaissósa
250 ml

379
kr. 250 ml

Egils Appelsín
500 ml

98
kr. 500 ml

0,5L



„Það er nú nauðsynlegt að hafa farið á 
þetta fjall, sem er næstum því í garðinum 
hjá manni,“ segir Hólmfríður Guðlaugs-
dóttir, húsfreyja í Svínafelli í Öræfum, 
glaðlega, nýbúin að klífa Hvannadals-
hnjúk eina kalda vornótt, ásamt manni 
sínum Ármanni Guðmundssyni, vin-
konu úr Reykjavík og ungu fólki úr 
sveitinni. Það teldist ekki til tíðinda 
nema vegna þess að þau hjón höfðu 
vakað mikið og bjástrað síðustu fjórar 
vikurnar vegna sauðburðar en þau eru 
með rúmlega 700 fjár á vetrarfóðrum.

Hólmfríður er ekkert að útmála ann-
ríkið í sauðburðinum, þó að 40-70 ær 
hafi borið á sólarhring á vikutíma-
bili  þegar strangasta törnin stóð yfir. 
Hún er lambaljósmóðir af guðs náð og 
lætur sér ekki bregða þó ærnar þurfi 
hjálp við fæðingarnar heldur leysir úr 
ótrúlegustu vandamálum af nærfærni. 
En voru þau Ármann ekki algerlega 
vansvefta þegar þau lögðu á brattann 
og tókust á við hæsta fjall landsins? „Við 
vorum búin að sofa eina heila nótt,“ 
segir hún hlæjandi. „Að sumu leyti var 
ágætt að vera vön að vaka á nóttunni því 
við lögðum af stað klukkan hálf eitt eftir 
miðnætti frá Sandfelli og vorum komin 
upp á topp klukkan hálf níu um morg-
uninn. Við gengum þetta í einni lotu, 
nema rétt köstuðum mæðinni stöku 
sinnum og nærðum okkur. Það var ekki 
freistandi að setjast niður því það var svo 
kalt, 10-11 stiga frost. En þar sem jökull-
inn mætir manni verður að stoppa því 
þar þarf að viðhafa sérstakan útbúnað.“

Hvernig var svo tilfinningin þegar 
hæsta tindinum var náð? „Hún var 
auðvitað frábær, þetta var langþráður 
áfangi. Svo var útsýnið líka flott, enda sól 
og heiðskírt. En stundum er talað um að 
það sé kalt á toppnum og ég get staðfest 
það. Það var ískalt.

Þetta var fyrsta ferð Hólmfríðar á 

Hvannadalshnjúk. „Við gerðum tilraun 
til að fara um síðustu páska með Einari á 
Hofsnesi en snerum við á öskjubrúninni 
vegna hvassviðris. Reyndar ætlaði ég að 
gera fimmtugsferð á sínum tíma en það 
ár leið án þess að ég færi. Næsta ár reif 
ég liðþófa þegar ég var í sauðburðinum. 
Fór í aðgerð og það tók ár að lagast, þó 
ég viti alltaf af vinstra hnénu og hafi 
reyndar gert lengi, líka áður en ég varð 
fyrir þessu hnjaski. Nú er ég nokkuð góð, 
hef bara með mér íbúfen í nesti. En mér 
fannst dálítið langt niður af jöklinum, þá 
var ég farin að finna fyrir hnénu,“ viður-
kennir Hólmfríður.

Hún á nokkrar fleiri strangar göngur 
að baki, meðal annars í Skaftafells-
fjöllum og í fyrrasumar gekk hún 
Laugaveginn með Regínu Hreinsdóttur 
þjóðgarðsverði í einum áfanga frá Land-
mannalaugum í Þórsmörk. Sú ganga tók 
sautján og hálfan tíma. „Það eru 55 kíló-
metrar, eða helmingi lengra en á Hnjúk-
inn,“ segir hún og getur þess að bóndi 
hennar hafi hlaupið Laugaveginn í fyrra 
og ætli aftur í ár. En eru fleiri göngur á 
dagskránni? „Ekkert sem er ákveðið. En 
það er nauðsynlegt að ganga svo maður 
stirðni ekki,“ segir þessi kjarnakona.
gun@frettabladid.is

Það er ískalt á toppnum
Ekki höfðu bændurnir Hólmfríður Guðlaugsdóttir og Ármann Guðmundsson í Svínafelli 
í Öræfum sofið vært nema eina nótt að lokinni strangri sauðburðartörn úti  í fjárhúsum 
þegar þau ákváðu að arka upp á hæsta fjall Íslands, Hvannadalshnjúk. 

Hólmfríður og Ármann sæl í morgunsól á hæsta tindi landsins. 

Þóra Jóhanna Hjaltadóttir leiðsögumaður, Hólmfríður, Þorsteinn Ingi Þorleifsson, Guðný Helgadóttir og Svanhvít Helga Jóhannsdóttir.
Mynd/ÁrMann

Hugheilar þakkir til allra þeirra 
fjölmörgu sem sýndu okkur samúð  

og hlýhug við fráfall
Kristjáns Ólafssonar
húsgagnasmíðameistara.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
gjörgæsludeildar Landspítalans, sr. Gunnar 

Rúnar Matthíasson og allir þeir sem aðstoðuðu við að gera 
útför hans vel úr garði. 

María Henley
Bóel Kristjánsdóttir Geirarður Long
Steinunn Kristjánsdóttir Tryggvi Blumenstein
Inga Elín Kristinsdóttir Þórarinn Sigurbergsson
Jóna Margrét Kristinsdóttir Gunnar Haraldsson 
Kristín Vilhjálmsdóttir Bárður Olsen
Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson Anna Dóra Sverrisdóttir

og fjölskyldur.

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Lögfræðiþjónusta
Veist þú hvert eignir þínar renna 
eftir þinn dag? Kynntu þér málið á  
heimasíðu okkar, www.útför.is.  
Þar getur þú m.a. sett inn þínar forsendur  
í reiknivél. Við aðstoðum þig við gerð  
erfðaskrár, kaupmála og við dánarbússkipti.

Katla Þorsteinsdóttir,
lögfræðingur

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og bróðir,
Ásgeir Torfason

lést þann 24. maí síðastliðinn.  
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

   að ósk hins látna.

Hrefna S. Sigurnýasdóttir
Sigrún Ásgeirsdóttir  Geir Landrö
Þóra Ásgeirsdóttir
Ástríður G. Torfadóttir
Valgerður G. Torfadóttir
Ragnhildur Torfadóttir
Kristín Kolbrún Baldursdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Guðbjörn Scheving Jónsson
Egilsbraut 9, Þorlákshöfn,

lést þann 1. júní.

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Guðbjörn Guðbjörnsson Guðfinna Ásgeirsdóttir
Hólmfríður Sch. Guðbjörnsdóttir
Sigríður Sch. Guðbjörnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
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Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Sigvaldi Jóhannsson
frá Syðra-Lágafelli á Snæfellsnesi,

andaðist á Droplaugarstöðum 29. maí. 
Útför fer fram frá Háteigskirkju 

fimmtudaginn 9. júní kl. 15.00. 
Þeim sem vildu minnast hans er bent á 

Gjöf sem gefur hjá Hjálparstarfi kirkjunnar.

Helga Guðjónsdóttir
Sigrún M. Sigvaldadóttir Már Sigurbjörnsson
Guðjón Sigvaldason
Áslaug Sigvaldadóttir Þórður I. Runólfsson

afabörn og langafabörn.

Elsku faðir minn, afi og vinur,
Ögmundur Árnason 

leigubílstjóri,
lést á Landspítalanum 23. maí.

Jarðarförin fer fram frá Digraneskirkju 
miðvikudaginn 8. júní kl. 13.00. 

Lilja Andrea Malassa Ögmundsdóttir
Jóna Bryndís Stulz

Patricia Bono 
Tomas Bono 

og barnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát elskulegrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu, langömmu og 
langalangömmu,

Þórdísar Jónu Sigurðardóttur
sem andaðist þann 13. maí síðastliðinn.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Arnarstapa, 
hjúkrunarheimilinu Ísafold, fyrir einstaka  

umönnun og velvild.

Sigurður Arnór Hreiðarsson
Guðrún Erna Hreiðarsdóttir
Valdimar Hreiðarsson Thanita Chaemlek
Birna Hreiðarsdóttir Pétur G. Thorsteinsson
Dröfn Hreiðarsdóttir Ásgrímur Skarphéðinsson
Sólveig Sif Hreiðarsdóttir Ólafur Arnarson

og fjölskyldur þeirra.

Okkar ástkæri frændi,
Guðmundur Snorrason

Þórustíg 15, Njarðvík, 
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja  

29. maí síðastliðinn.

Útförin fer fram frá Innri-Njarðvíkurkirkju,  
mánudaginn 6. júní kl. 11.00.

Frændsystkini og nánustu aðstandendur.

Vår käre
Sölve Svensson

* 14 april 1918
har stilla insomnat 

Malmö 29. maj 2016.

Ingrid och Einar
Katrín, Sölvi

Rickard
Hjalmar, Jakob,

Josefin, Eva
Se - det ljusnar.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Malmö tisdag 14. juni.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Norðfjörð Vilhjálmsson
Lækjartúni 1, Mosfellsbæ,

lést 31. maí á hjúkrunarheimilinu 
Hömrum.

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju  
miðvikudaginn 8. júní kl. 13.00.

Svava Gunnarsdóttir
Ásthildur Jónsdóttir Ásgeir Pétur Guðmundsson
Helena Dagbjört Jónsdóttir Jónas Ingi Ottósson
Íris Hera Norðfjörð Jónsdóttir
Reynir Jónsson Vive H. Madsen
Guðrún Norðfjörð Jónsdóttir
Gunnar Jónsson
Þorleifur Jónsson Andrea Freyja Davidson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi, bróðir,  

mágur og langafi,
Guðvarður Elíasson
fyrrverandi bifvélavirki, 

Strikinu 3, Garðabæ,
lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold þann 31. maí síðastliðinn.

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju  
fimmtudaginn 8. júní kl. 13.00.

Hulda Guðvarðardóttir Björn Guðmundsson
Elías Guðvarðarson Eva Bracola
Ívar M. Arnbjörnsson Camilla Andersson
Elva Elíasdóttir
Hulda F. Björnsdóttir Jóhannes H. Hauksson
Sigrún Elíasdóttir
Hanna Elíasdóttir Ingvar Sveinsson

og langafabörnin.

Við þökkum hlýjar kveðjur  
og vináttu sem okkur var  

sýnd við fráfall
Rósu Sveinsdóttur 

Suðurhlíð 38c, 
sem lést hinn 7. maí síðastliðinn.

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 

Jóhannes Tómasson

„Ég er mest með vatnsliti en þó eru 
fleiri olíuverk á þessari sýningu en 
mörgum þeim  fyrri og ég hef breytt 
efnis tökum á ýmsan hátt,“ segir Jón 
Ingi Sigurmundsson, fyrrverandi kenn
ari og kórstjóri, sem opnar sýningu í 
samkomuhúsinu Stað á Eyrarbakka í 
dag klukkan 14. 

Jón býr á Selfossi en er landvanur á 
Bakkanum. „Ég er fæddur hér á Eyrar
bakka og uppalinn og myndefnið hér 

sækir á mig þó auðvitað fari ég út fyrir 
það líka. Hér í Stað er ágætur salur og 
ég fæ að hafa hann þrjár helgar. Opna 
í dag og  svo er sjómannadagurinn á 
morgun og mikið um að vera.“

Jón Ingi hefur hlotið menningarverð
laun Árborgar og verið heiðraður af 
tímaritinu International Artist Maga
zine. Hann hefur haldið fjölda sýninga 
enda byrjaði hann ungur að mála. 
„Jóhann Briem kenndi mér í upphafi og 

svo fór ég í nám bæði í Danmörku og 
Englandi. Kynntist vatnslitatækninni 
hjá mjög góðum vatnslitamálara í Eng
landi, Ron Ranson, stíllinn gerbreyttist 
hjá mér við það.“

Jón Ingi segir sjaldan viðra til að 
mála úti. „En á góðum degi finnst mér 
það langmest gaman, þá fær maður 
mesta tilfinningu fyrir því sem maður 
er að fást við en birtan er síbreytileg.“
gun@frettabladid.is

Mest gaman að mála úti
Jón Ingi Sigurmundsson opnar myndlistarsýningu í Stað á Eyrarbakka í dag.

Jón Ingi segir vatnslitina tekna allt öðrum tökum en olíulitina, því sé tilbreyting að fást við hvort tveggja. Mynd/Edda BJörg JónsdóttIr

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,
Sigurbjörn Gunnar 

Haraldsson
Vesturbergi 78, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu 27. maí 
síðastliðinn.

Útför hans fer fram frá Árbæjarkirkju 
þriðjudaginn 7. júní kl. 13.00.

Guðlaug Sigríður Haraldsdóttir Garðar Guðjónsson
Sigurður Haraldsson Guðbjörg Guðmundsd.
Sigurdís Haraldsdóttir Magnús Harðarson

Einar Guðmundsson
Eggert Konráðsson
Jóhann Reynir Björnss.

systkinabörn og fjölskyldur.

Útför
Helgu Torfadóttur

frá Siglufirði,
sem lést 31. maí, verður gerð  

frá Fossvogskapellu þriðjudaginn  
 7. júní kl. 13.00. Þökkum starfsfólki 

Hjúkrunarheimilisins að Hornbrekku, 
Ólafsfirði einstaka umhyggju að leiðarlokum.

Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á líknarstofnanir.

Guðmundur Matthíasson Anne Matthiasson
Torfi Rafn Matthíasson Sunneva Filipusdóttir
Ásgeir Matthíasson Anna Ólöf Sigurðardóttir
Arnar Matthíasson Björg Örlygsdóttir

barnabörn, barnabarnabörn og fjölskyldur.
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UEFA STUÐNINGSMANNA TREYJUR. FULLORÐNIR UEFA STUÐNINGSMANNA TREYJUR. FULLORÐNIR

2.990 KR. 2.990 KR.

FÁÐU TREYJUNA ENDURGREIDDA 
Í FORMI INNEIGNARNÓTU EF ÍSLAND VINNUR.
SKRÁÐU KASSAKVITTUNINA ÞÍNA Á SPORTSDIRECT.COM/EUROS 

FYRIR 9.JÚLÍ NÆST KOMANDI
GILDIR EINUNGIS FYRIR UEFA STUÐNINGSMANNA FATNAÐ

/SportsDirectIslandsportsdirect_iceland

20% AF
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GILDIR FÖSTUDAG 3. JÚNÍ TIL SUNNUDAGS 5. JÚNÍ 

GILDIR EKKI MEÐ TILBOÐUM

AFSLÁTTUR

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU
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Krossgáta

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.

þrautir skák  Gunnar Björnsson

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
K7532
62
Á10832
D

Vestur
G6
D10
KG5
ÁKG1065

Austur
-
ÁKG8753
D7
7432

Suður
ÁD10984
94
964
98

ÖRUGGUR SIGUR
Kjördæmakeppni Bridgesambands Íslands sem háð var á Hallormsstað var í umsjón 
Austurlands. Kjördæmakeppnin var spiluð helgina 21.-22. maí og sveit Reykjaness 
vann næsta öruggan sigur með 444,94 stig. Sveit Norðurlands eystra endaði í öðru sæti 
með 388,01 stig eftir mikinn endasprett og sveit heimamanna, Austurlands, endaði 
í þriðja sæti með 378,55 stig. Skor Reykjaness samsvarar því að lið þeirra hafi fengið 
tæplega 50 stig að meðaltali í hverri umferð en spilað var á 4 borðum í hverri umferð. 
Spil dagsins er úr kjördæmamótinu. Í sjöttu umferð í fyrsta spili stóð slemma á tvo liti 
á hendur AV. NS eru hins vegar með mikla samlegu í spaða og truflanir þeirra í sögnum 
virðist hafa heppnast í flestum tilfellum. Norður gjafari og enginn á hættu:

Spilið var spilað á 32 borðum. 
Aðeins eitt par spilaði 6  á hendur 
AV og tvö pör spiluðu 6 . Þrjú pör 
spiluðu 4  ódoblaða, átta pör  
4  doblaða, þrjú pör 5  doblaða, 
fimm pör 5  ódoblaða, fjögur pör 
spiluðu 4  og fimm pör 5 .  
Í mörgum tilfellum kom pass 
frá norðri, austur opnaði á einu 
hjarta og suður hindraði á 2 eða 
3 spöðum. Vestur gaf  3 eða 4 
lauf, norður 4 spaða og opnarinn 
á hjartalitnum átti fyrir 5 laufum. 
Eftir pass frá suðri, voru ekki margir 
á hönd vesturs sem hækkuðu í 
slemmu.

Hvítur á leik

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist tæki 
sem gagnast vel í jarðrækt en síður í mannrækt 

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af kakkalökkunum 
eftir Jo nesbö frá Forlaginu.  
Vinningshafi síðustu viku var 
Áslaug Faabert, garðabæ.

Lausnarorð síðustu viku var
s k ó g a r m í t i L L

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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Lárétt 

1 Sax tímans, einkum þá saxinu er óspart beitt (12)
11 Tel tré magnaðs málms hafa visst aðdráttarafl (9) 
12 Tek einn bardaga enn, þrátt fyrir óreglulegan púls (8)
13 Sá harðhenti sækir í vökva fants (9)
14 Nær að sinna borgarstjóranum með allt á haus í 

vinnunni (8)
15 Þyl upp ég veit ekki hvað mörg atriði (5)
16 Frumísinn var að skríða úr skurninni (9)
17 Renna hratt yfir skrif um anga af bláæð (8)
18 Þegar Katrín berst við eigin skugga (4)
20 Ef r dettur framan af sorpskattinum verð ég af 

bótunum fyrir beit annarra bænda fjár (12) 
23 Veitingamaður breytir vatni í vín? Merkilegt (9)
24 Bardagar, volk og bévítans skítaveður (12)
27 Þetta eilífa suð hefur rægt vanrækt (9)
28 Gef risa græju af fleira en einu tilefni (9)
29 Tala illa um menn sem tala illa um menn (9)
31 Það held ég Stravinsky orgi út af þessu rugli (4)
32 Held ég snapi mér snapandi guðsmann (9)
34 Hitti gaur sem rekst bara innan lítilla hópa (9) 
37 Nei, hún fór til Los Angeles án fylgdarliðs (5)
40 Úr fitu þeirrar gulu má fá orku fyrir bíl og bílstjóra 

(12)
42 Heppileg fyrirsögn boðar gott (9)
43 Á furðulegu ferðalagi á ungum færleik (6)
44 Færðir þig að lygnu eftir bókinni sem flestir fylgja (9)
45 Trönuðu sér fram fyrir ringlaðar sem bitu (7)
46 Elskaði nafnlausan sem tapaði (6) 

Lóðrétt 

1 Nú valda byggingar tjóni á borg vorri, skal þá sækja 
aurinn til úrbóta (7) 

2 Verð var við háls karla og kvenna (7) 
3 Hví eru hrygglausar lagarskepnur kenndar við rót-

lausar landplöntur? (7)
4 Dýralæknir hittir borgarstjóra (9)
5 Grímur og Gustur með eilítinn tímabundinn derr-

ing (8)
6 Fótaburður fíflanna og álíka kjánaskapur (10)
7 Nei, ekki veisluna heldur velgjuna (8) 
8 FL-Group var sem einn fleygur í hold þjóðarinnar 

(6)
9 Uss, þvílíkt glapræði sem djassinn er! (8)
10 Hvað er þessi lögn að gefa okkur? (7)
18 Vil einfaldlega kynna þessi stóru, búlduleitu börn (10)
19 Glæpir marga reynast ákveðin stærðfræðihugtök 

(10)
21 Ráku krá hárra og lágra þrátt fyrir átök (13)  
22 Flýtur þú rólega ringluð um rauð lón? (7)
25 Þekkirðu tindinn sem gengur niður af neðsta hluta 

múlans og er þó hár? (11)
26 Hreyf þú við smurðu í 7XL (7)
30 Sá óði var alltaf úti á granda (8)
33 Í landnorðri er ég í skjóli, segir sá einfaldari (7) 
35 Dolla F geymir hakkað trippakjöt? (6)  
36 Svallar eins og Ivan og Boris (6)
38 Kreppum á slægjum (6)
39 Löstum suð um jaka (6)
41 Með dyr fyrir utan og því aldrei lokaður? (5)
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www.byko.is

FISK Á 
GRILLIÐ?

TIL HAMINGJU SJÓMENN!

BYKO Á GRANDA 
ER OPIN!
Verið velkomin í 
endurnýjaða glæsilega 
verslun okkar á Granda. 

TRAVELQ ferðagasgrill, 
3,5 kW, 2 brennarar, 
JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur 
úr pottjárni, ACCU 
PROBE™ hitamælir.

55.995kr.
506600012    
Almennt verð: 69.995 kr.     

Héðinn Steingrímsson (2.574) átti 
leik gegn Guðmundi Kjartanssyni 
(2.457) á Íslandsmótinu í skák í 
Tónlistarskóla Seltjarnarness.

26. Bc5! (laglegt línurof ) 
26. … Rxc5 27. Dxd4 Ra4 28. Hfd1 
og hvítur innbyrti vinninginn 
nokkru síðar. Um helgina verða 
tefldar tvær umferðir og hefjast 
þær báðar kl. 15.
www.skak.is:  Íslandsmótið í 
skák. 



Hagasmára og Grjóthálsi JÚNÍtilboð

*Gildir ekki með tvöföldum borgara

Hagasmára 9 (Skeljungur við hliðina á Smáralind) og Grjóthálsi 8 (við Vesturlandsveg)

Hagasmári 9

Smáralind

Fífuhvammsvegur

Máltíð
Grillaður hamborgari að eigin vali,

stökkar franskar og ísjökulköld kók.*

1.000 kr.



Gátur 

Lestrarhestur vikunnar Diljá 10 ára

Einu sinni var Kalli á leið til Akur-
eyrar. Þá mætti hann sjö konum. 
Hver kona bar sjö poka. Í hverjum 
poka voru sjö kettir og hver köttur 
var með sjö kettlinga. Hve margir 
kettlingar, kettir, pokar og konur 
voru á leið til Akureyrar?

Hvað er það sem vermir þig á 
veturna, svalar þér á sumrin og ver 
þig alltaf gegn vindi og regni?

Hvað sér maður með lokuð 
augun?

Hvaða mömmu á Sæunn, sem 
þó er ekki mamma hennar?

Svör: Bara Kalli. Húsið. Ekkert. Tengdamömmu.

Ég fer oft niður á bryggju á 
sumrin því þá er ég mikið í Vest-
mannaeyjum og þar er mjög vin-
sælt að dorga. En fyrst dorgaði 
ég á bryggjunni í Hafnarfirði 
þar sem ég á heima þegar ég var 
fjögurra ára. Mamma og pabbi 
kenndu mér það.

Hvaða beitu notarðu? Mér finnst 
best að beita kola. 

Færðu oft fisk á öngulinn? Já, 
helst marhnút og kola.

Ferðu með þá heim í soðið? Nei, 
aldrei. Stundum sleppi ég þeim 
og stundum set ég þá í fiskakarið 
á vigtartorginu í Eyjum. Ég hef 
líka gefið fiska í Sæheima, fiska-
safnið í Eyjum. Það er æðislegt 
safn sem ég mæli með að allir 
skoði, ég er stundum að vinna 
þar í sjálfboðavinnu.

Áttu kött? Já, hann heitir Glói og 
elskar harðfisk.

Hefurðu farið á sjó? Já, ég fer oft 
í Herjólf því við erum mikið þar, 
mamma á búð í Eyjum sem heitir 
Útgerðin og svo hef ég farið oft út 
á sjó í Veiðileysu á Ströndum, þar 
á fjölskyldan eyðibýli.

Eru sjómenn í ættinni þinni? Já, 
afi Steini, sem hét Steindór Ara-
son, var lengi skipstjóri og átti 
báta alveg þangað til hann dó.

Langar þig að verða sjómaður? 
Nei, ég held ekki, það er of 
hættuleg vinna.

Hvað ætlar þú að gera skemmti-
legt í sumar? Ég ætla að fara á N1 
mótið á Akureyri, æfa fótbolta, 
svo ætla ég á siglinganámskeið 
hjá Þyt í Hafnarfirði, ég ætla auð-
vitað að veiða og svo förum við 
fjölskyldan örugglega í einhver 
ferðalög.

Stundum í 
sjálfboðavinnu í 
Sæheimum
Hrafn Steinar Sigurðsson, sem er tíu ára, hefur gaman af að dorga 
og finnst best að beita kola. Hann ætlar á siglinganámskeið í sumar.

Diljá, hvaða bók lastu síðast og um 
hvað var hún? Arftakinn. Það er 
spennubók um stelpu sem heitir 
Saga. Hún á foreldra í álfheimum 
sem deyja. Þá er hún flutt til mann-
heima. Í bókinni er líka kötturinn 
Skuggabaldur og hann fær það 
hlutverk að flytja Sögu til álfheima.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem 
var í uppáhaldi? Það var bók um 
risaeðlu.

Hvers lags bækur þykir þér 
skemmtilegastar? Spennubækur, 
ævintýrabækur og teiknimynda-
sögur.

Í hvaða skóla ertu? Vesturbæjar-
skóla.

Ferðu oft á bókasafnið? Já, í 
Hafnarfirði af því að ég bý þar líka.

Hver eru helstu áhugamálin? 
Dýr, íþróttir og bækur og tölvu-
leikir. 

Ef þú ætlaðir að skrifa bók um 
hvað yrði hún? Kannski bók til að 
kenna börnum myndlist.Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunnudaga                  9.00 -16.00

• Austurströnd 14
• Dalbraut 1 
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð

PREN
TU

N
.IS

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

Bragi Halldórsson

202

„Er það ekki enn ein stafasúpan,“ dæsti Róbert. „Ég skil bara ekki hvað 
er svona merkilegt við það að rugla stöfum fram og til baka.“ „Jú, það 
eru svo skemmtilegar þrautir,“ sagði Konráð glaður, „því þegar maður 
er að lesa er öllum orðunum raðað upp í beinar línur og þess vegna er 
svo gaman að brjóta orðin upp og raða þeim einhvern veginn öðruvísi, 
raða þeim í þrautir.“ „Stafaþraut, jáhá,“ rumdi í Kötu. „Og hvernig er 
þessi stafasúpu þraut?

„Það er spurt,“ sagði Konráð, „hva ða þrír stafir eiga að vera þar sem 
strikin eru?“ „En stafirnir eru bara bull,“ Kata var orðin æst yfir þessari 
gátu. „Þetta er ekki einu sinni orð.“ „Já,   þa ð er einmitt málið,“ sagði 
Konráð. „Það er regla á því í hvaða röð stafirnir eru og ef við finnum 
þá reglu, þá finnum við þessa þrjá síðustu stafi sem vantar.“

Getur þú fundið út hvaða þrír stafir eiga að vera síðastir? 

J F M A M J J Á S _ _ _

SVAR: Stafirnir eru allir fyrstu stafirnir í hverjum mánuði svo þeir síðustu þrír eru O, N og D.

Diljá fékk í verðlaun bókina Vélmennaárásin eftir Ævar Þór Benediktsson 
vísindamann.

Hrafn Steinar að dorga á bryggjunni í heimabæ sínum, Hafnarfirði, þar sem hann 
setti fyrst öngul í vatn þegar hann var fjögurra ára.  FréTTaBlaðið/Hanna

4 .  j ú n í  2 0 1 6   L A U G A R D A G U R50 h e L G i n   ∙   F R É T T A B L A ð i ð



-20%

-20%

GRÍSAHNAKKI Í 
KÓRIANDER OG PAPRIKU

ÁÐUR 3.199 KR/KG

2.559

TRADIZIONALE PIZZA
SPECIALE

ÁÐUR 620 KR/STK

499

TRADIZIONALE PIZZA
DIAVOLA/SALAME

ÁÐUR 699 KR/STK

499

-50%
JARÐARBER

250 G

ÁÐUR 498 KR/PK

249

-20%

-20%

RANA PASTA

LÆRISNEIÐAR
BLANDAÐAR

ÁÐUR 2.860 KR/KG

2.288-20%
FERSKT

LAMBAINNLÆRI

ÁÐUR 4.198 KR/KG

3.358

LAMBALÆRI
BLÁBERJA

ÁÐUR 1.598 KR/KG

1.486

PIZZASTYKKI
MARGARITA

ÁÐUR 389 KR/STK

311

PIZZASTYKKI
SALAMI

ÁÐUR 389 KR/STK

272

-30% -20%
EMERGE ORKUDRYKKUR

2 TEGUNDIR

ÁÐUR 129 KR/STK

99-23%
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www.netto.is | Tilboðin gilda 2. – 5. júní 2016
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

KJÚKLINGALEGGIR
BBQ

ÁÐUR 998 KR/KG

798

BAKE OFF



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

05.29 
3,81m
17.53 
4,15m

11.42
0,08m
00.13
0,06m

09.46
1,40m
22.07
1,59m

03.39
0,26m
15.48
0,26m

07.27 
0,02m
19.50 
2,28m

13.47
-0,04m
02.20
0,01m

Flóð Fjara

Minnkandi 

7%

Sólarupprás:

03.14
Sólarlag: 

23.39

veðurspá Laugardagur

Það verður áfram sólríkt á landinu í dag, þótt þoka geti spillt gleðinni úti 
við strönd landsins. Þar sem þokan nær inn getur orðið nokkuð svalt, en að 
öðrum kosti verður hlýtt og viðbúið að hámarkshiti verði vel yfir 20 stigum.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Toga?! Ég sá ekki 
neinn toga í neinn!

Leyfðu mér að 
kynna til sögunnar 
sönnunnargang A, 

hæstvirtur dómari.

Heyrirðu 
í mér, 

drengur?!

Uuu já, auð
vitað mamma..

Ég heyri býsna vel skröltið í maganum 
á þér og óbærilega pirrandi klikkið í 

hnénu á þér þegar þú varpar þyngdinni 
í vinstri mjöðm og dæsir.

Ég er að spyrja 
hvort þú heyrir 

það sem ég er að 
seg ja?!

Já, meinar...

nei.

Oj! hvaða fýla 
er þetta?!

Hvítlaukur. Mmmmmm! 
Af hverju 
er sósan 

svona góð?!

Hvítlaukur, 
ástin mín. Já key, þannig 

að ógeð getur 
verið gott. 

Magnað.

Ég er virki
lega farinn að 

skilja hvernig 
hundar 
hugsa.

Er það 
nýtt?

BÍLAVERKSTÆÐI TIL SÖLU

FRÁBÆRT
TÆKIFÆRI

Af sérstökum ástæðum er til sölu 
bílaverkstæði í Reykjavík. Verkstæðið er 

almennt bílaverkstæði í fullri starfsemi  með 
3 starfsmenn og fjórar bílalyftur.

Upplýsingar veitir Óskar Traustason  hjá 
Fasteignasölunni Bæ,  Ögurhvarfi 6, Kópavogi, 

 Símar: 512-3428 / 659-2555

K
V

IK
A

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

Outletið lokar innan skamms!
Ekki missa af þessum fáránlegu verðum á fatnaði 
sem kemur úr öllum betri fataverslunum landsins!

40%
 AF ÖLLUM VÖRUM

Afslátturinn gildir af outletverðum og getur numið meira en 90% af upphaflegu verði verslana.

AF
SL
ÁT
TU
R

RUGLIÐ HELDUR ÁFRAM!
EN EKKI MIKIÐ LENGUR!



Sýningin sprettur út frá 
teiknimyndinni Innra líf 
heysátu sem ég gerði á 
síðasta ári með franska 
kvikmyndagerðarmann-
inum Pierre-Alain Giraud. 

Teikningarnar á veggjunum eru hluti 
af þeim sem ég gerði fyrir þá mynd,“ 
byrjar Gabríela Friðriksdóttir þegar 
hún er beðin að lýsa því hvernig inn-
setningin Innra líf heysátu í Gallery 
GAMMA í Garðastrætinu í Reykja-
vík varð til. Hún lýsir teikningunum 
nánar. „Þetta var í fyrsta skipti frá 
því ég var unglingur sem ég notaði 
blýantinn aftur til að móta bæði 
fínar og grófar línur. Ég tók svolítið 

unglingatæknina á þetta, blýantur-
inn kallaði á það. Það er talað um 
tjáningarraunsæi í listasögunni en 
þetta varð táningaraunsæi hjá mér. 
Um leið og ég tók upp blýantinn 
kom  nostalgían yfir mig.“

Sýningin er hluti af dagskrá 
Listahátíðar og Gabríela segir Hönnu 
Styrmisdóttur, framkvæmdastjóra 
hennar, og sýningarstjórana Ara 
Alexander Ergis og Jón Proppé, hafa 
ákveðið að nota teiknimyndina 
frá síðasta ári og teikningarnar á 
sýningunni. „Þegar ég heimsótti 
galleríið og fór að velta hlutunum 
fyrir mér langaði mig að bæta ein-
hverju við og í gegnum tíðina hef ég 
alltaf gert stofustærð af styttum öðru 
hverju. Kannski er það hluti af því að 
vera með svona barnalegan húmor í 
myndunum að mér fannst ég þurfa 
að vera með fígúrur sem gerðu innra 
líf heysátunnar enn persónulegra. 
Svo skúlptúrarnir eru alveg nýir.“

En var ekkert vandamál að nálgast 
heyið? „Nei, en það var samt dálítið 
krítískt, ég vissi ekkert hver ætti 
bagga núna eftir veturinn en hann 

Ólafur Hafliðason á Birnustöðum 
reddaði mér. Sáturnar úti eru líka 
dálítið skemmtilegt atriði, ég fékk 
aðstoð garðyrkjumeistara með það. 
Garðurinn er svo flottur og okkur 
fannst frábær hugmynd að hafa 
svona „sveit í bæ“ stemningu þar. Ég 
varð bæði glöð og hissa þegar fund-
ust gamaldags hrífur með trétindum 
í Bauhaus. Svo var ég alltaf að hugsa 
um gömul net sem voru upplituð af 
sólinni eins og ég man eftir að vest-
an en fékk svarið: „Hægan, hægan, 
Gabríela, þau eru öll komin á sjóm-
injasöfn!““ 

Gabríela er einmitt á förum vestur 
á firði þegar þetta viðtal fer fram. 
Hvað skyldi standa til þar? „Ég er að 
byrja á nýju verkefni með Valdimar 
Jóhannssyni tónlistarmanni og Ernu 
Ómarsdóttur dansara,“ upplýsir hún. 
„Það á að fara að filma fyrir vestan.“

Um leið og ég tók upp blýantinn kom nostalgían
Sýning Gabríelu Friðriksdóttur Innra líf heysátu í Gallery GAMMA við Garðastræti í Reykjavík teygir sig 
úr kaffistofu á efri hæð um neðri sal og út í garð. Þar eru teikningar, teiknimyndir, skúlptúrar – og hey.

Gabríela innan um nokkra af þeim skringilegu skúlptúrum sem hún bjó til fyrir 
sýninguna, en fengu svo ekki pláss. Fréttablaðið/anton brink

Heyið frá Ólafi á birnustöðum tekur sig vel út og ilmar líka. „okkur fannst frábær hugmynd af hafa svona „sveit í bæ“ stemningu í garðinum við Garðastrætið,“ segir listakonan.  

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

KAnnSKI eR ÞAð 
hlutI AF Því Að veRA 

Með SvonA bARnAleGAn 
húMoR í MyndunuM Að MéR 
FAnnSt éG ÞuRFA Að veRA Með 
FíGúRuR SeM GeRðu InnRA líF 
heySátunnAR enn peRSónu-
leGRA.

innra líf heysátu tekur á sig ýmsar 
myndir. 
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í dag, laugardaginn 4. júní

20%
m.v. gildandi almennt verð

afsláttur af öllu frá

30%
m.v. gildandi almennt verð

í dag, laugardaginn 4. júní

afsláttur af allri málningu  
og viðarvörn fra  

Pinotex og Sadolin

20%
í dag, laugardaginn 4. júní

afsláttur af öllum  
grillum og fylgihlutum

m.v. gildandi almennt verð

20%
m.v. gildandi almennt verð

í dag, laugardaginn 4. júní

afsláttur 
af öllu gólfefni

20%
m.v. gildandi almennt verð

í dag, laugardaginn 4. júní

afsláttur 
af öllum háþrýstidælum  
frá Nilfisk og Kärcher

Við höldum sumarhátíð í dag á milli 
kl. 11 og 16. Það verður heitt á grillinu  
og við grillum pylsur fyrir viðskiptavini. 
Við verðum með hoppukastala fyrir börnin  
og við grillum sykurpúða saman með 
börnunum. 

Sumarhátíð í BAUHAUS



Listin er, að 
minnsta kosti í 

mínu Lífi, einn af fáum 
stöðum þar sem ég get verið 
frjáLs og mér finnst ég 
njóta óbundins freLsis.

Lokaviðburður Listahá-
tíðarinnar í Reykjavík í ár 
eru tónleikar hinnar mögn-
uðu djasstónlistarkonu 
og trommara Terri Lyne 

Carrington ásamt sjö manna djass-
bandi úrvals tónlistarmanna og þar 
á meðal söngkonunni Lizz Wright.

Trommusettið hans afa
Terri Lyne Carrington fæddist árið 
1965 í Medford í Massachusetts í 
Bandaríkjunum og er af miklu tón-
listarfólki komin. Móðir hennar lék 
á píanó sér til ánægju en faðir henn-
ar var saxófónleikari að atvinnu og 
var meðal annars í forsvari fyrir 
djasstónlistarmenn í Boston. Djass-
tónlist hefur því alla tíð verið stór og 
órjúfanlegur þáttur í lífi Terri Lyne 
Carrington sem segist vel geta tekið 
undir að hún sé nú eiginlega fædd 
inn í djassinn.

„Ég fékk fyrsta trommusettið 
mitt í arf eftir afa minn þegar ég var 
sjö ára gömul. Ég reyndar kynntist 
honum aldrei því hann féll frá áður 
en ég kom í heiminn. En ég spilaði 
á trommurnar hans lengi vel og á 
reyndar meira að segja einn simbal 
úr þessu setti enn í dag.

Ég man ekki eftir öðru en að ég 
hafi alltaf verið ástfangin af tónlist. 
Þegar ég var fimm ára þá spilaði ég 
soldið á saxófón og svo tóku tromm-
urnar við þegar ég var sjö ára. Ég 
spilaði á trommurnar af því að 
þær voru þarna og mér fannst það 
gaman og finnst það enn. Flóknara 
er það ekki.“

Spilaði með stórum nöfnum
Ferill Terri Lyne Carrington er með 
eindæmum glæsilegur en hún 
hefur hlotið þrenn Grammy-verð-
laun, auk þess að hafa spilað með 
mörgum af stærstu nöfnunum í 
heimi djasstónlistarinnar á síðustu 
öld. Hún virðist þó langt í frá upp-
tekin af upphefðinni heldur fyrst og 
fremst njóta þess að spila.

„Þegar ég var að byrja þá spilaði 
ég stundum með pabba og það var 
gaman. Hann þekkti alla í djass-
inum og auðvitað hjálpaði það 
mér mikið. Seinna meir fékk ég 
að vinna með öllum þessum snill-
ingum en þegar maður er ungur 
þá áttar maður sig ekki endilega á 
því hvað er í gangi. Svo dag einn þá 
áttar maður sig á þessu en ég er ekki 
viss um að ég sé búin að átta mig 
almennilega á þessu enn þann dag í 
dag. Þetta getur aldrei gerst aftur því 
þetta fólk er farið. Þetta voru mínir 
mentorar, menn á borð við Max 
Rhodes, Art Blakey, Dizzy Gillespie, 
Clark Terry og Stan Getz og þegar ég 
horfi til baka þá þarf ég enn og aftur 
að klípa mig í handlegginn. Þessir 
tónlistarmenn voru allir svo eftir-
minnilegir hver á sinn hátt og ég get 

engan veginn gert upp á milli þeirra. 
En ég verð samt að segja að minn 
mentor númer eitt í tónlistinni og 
lífinu hefur alltaf verið Jack DeJohn-
ette. Ég er ákaflega náin honum og 
hans fjölskyldu og við spiluðum 
svo lengi saman. Hann er einhver 
sú ótrúlegasta manneskja sem er til 
í heiminum og að spila með honum 
var ótvírætt einn af hápunktunum á 
mínum ferli.“

Ólíkir stílar
Terri Lyne Carrington segir að 
sjálfstæður ferill hafi alltaf verið 
til staðar með einum eða öðrum 
hætti því hún hafi alla tíð fengist 
við það að semja og móta sína eigin 
tónlist. „Fyrsta giggið mitt þar sem 
ég leiddi bandið var þegar ég var 
tíu ára en svo fluttum við til New 

York skömmu síðar. En mína fyrstu 
plötu sendi ég frá mér þegar ég var 
tuttugu og þriggja ára og hún gekk 
ljómandi vel. En síðan leið langur 
tími fram að næstu plötu enda var 
ég í mörgum skemmtilegum verk-
efnum á þessum tíma.

Ég fór svo í gang með Mosaic-
verkefnið fyrir um það bil sjö árum 
og þar er ég búin að senda frá mér 
tvær plötur sem eru raun frekar 
ólíkar í stílnum. En Mosaic-verk-
efnið er líka bara eitt af því sem ég 

er að gera, ég er t.d. líka með Money 
Jungle kvartettinn minn sem er allt 
öðruvísi í stílnum en til að mynda 
Mosaic-verkefnið. Ég hef alltaf 
unnið í mismunandi stílum og ætla 
að halda því áfram.“

Gaman í sandkassanum
Terri Lyne segir að söngkonan 
Dianne Reeves sem hún hefur unnið 
mikið með hafi eitt sinn sagt á tón-
leikum: „Þetta er ekki svið. Þetta er 
sandkassi og ég elska að leika.“ Og 
hún tekur undir þetta af heilum hug. 
„Þetta er frábær samlíking hjá henni 
vegna þess að þetta er það sem við 
erum að reyna að gera – við erum að 
reyna að tengja við barnið í okkur 
þegar við erum að skapa list. Frelsi í 
listum er svo gríðarlega mikilvægt. 
Listin er, að minnsta kosti í mínu 

lífi, einn af fáum stöðum þar sem ég 
get verið frjáls og mér finnst ég njóta 
óbundins frelsis.

Af sömu ástæðu þá þarf maður 
að vera með ákveðnum hætti náinn 
þeim sem maður er að spila með 
hverju sinni. Þannig getur maður 
verið opinn og berskjaldaður eins 
og maður þarf að vera til þess að 
geta skapað góða tónlist. Í djass-
inum er líka svo mikið tjáningar-
frelsi og það er ekki síst ástæðan 
fyrir því að ég elska að spila og að ég 
spila eins og ég geri. Mér hefur alltaf 
fundist að andinn í okkur sé í stöð-
ugri leit að þessu frelsi. Í lífinu eru 
allar þessar reglur og öll þessi mörk 
en í djassinum getur maður stöðugt 
verið að þenja og láta reyna á öll 
þessi mörk og allar þessar reglur og 
ég ætla að halda því áfram.“

Við erum í stöðugri leit að frelsi
terri Lyne Carrington á að baki glæsilegan feril í heimi djassins. Hún er alin upp 
í heimi djassins, hefur spilað með mörgum af stærstu nöfnunum á síðustu öld og 
unnið til þrennra grammy-verðlauna. en á sunnudagskvöldið spilar hún í Hörpu.

Terri Lyne Carrington við trommusettið en þó ekki það sama og hún erfði eftir afa sinn þegar hún var aðeins sjö ára gömul og markaði upphaf ferilsins.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

TónlisT

sinfóníutónleikar
HHH

Verk eftir Prókofíev, Glazúnov og 
Sjostakovítsj
Einleikari: Alexander  
Rosdestvenskíj
Stjórnandi: Gennadíj  
Rosdestvenskíj 
Eldborg í Hörpu
Fimmtudaginn 2. júní

Ég mana lesendur mína til að segja 
nafnið Gennadíj Rosdestvenskíj 
fimm sinnum hratt. Það er næst-
um ómögulegt! Það er eins og að 
segja tungubrjótinn „skýjahnoðri 
í norðri yfir Borgarfirði nyrðri …“

Rosdestvenskíj er heimsfrægur 
hljómsveitarstjóri. Hann er orðinn 
85 ára gamall. Þegar hann gekk inn 
á sviðið í Eldborginni til að stjórna 
Sinfóníuhljómsveit Íslands var 
augljóst að hann á erfitt með gang. 
Hann lötraði hægt inn og gat ekki 

staðið lengi þegar hann var að 
stjórna. Hann hafði stól fyrir aftan 
sig, og eftir fyrsta kaflann í hinni 
svokölluðu Klassísku sinfóníu 
Prókofíevs settist hann niður og 
stjórnaði úr sætinu.

En Rosdestvenskíj er ekkert orð-
inn kalkaður þó líkamsburðirnir 
séu ekki eins og hjá ballettdansara. 
Sinfónían eftir Prókofíev var stíl-
hrein og ótrúlega lífleg á tónleikun-
um. Hún var í fremur hægu tempói, 
en það fór henni ekki illa. Þvert á 
móti var yfirbragðið skemmtilega 
kæruleysislegt með ótal kröft-
ugum hápunktum sem virkuðu 
eins og grín. Það var ferskleiki yfir 
túlkuninni sem gaman var að upp-
lifa. Helst mátti finna að óhreinum 
fiðluleik í fyrsta og öðrum kafla, en 
svo lagaðist það.

Heldur syrti í álinn í næsta atriði 
efnisskrárinnar. Þá byrjuðu leið-
indi ársins, fiðlukonsert í a moll 
eftir Glazúnov. Sennilega væri fýlu-
konsert réttnefni, því hann saman-
stóð af daufum og drungalegum 

klisjum úr rómantískri tónlist. Það 
var enginn innblástur, tónskáldið 
virtist ekki hafa neitt að segja. Ein-
leikarinn, Alexander Rosdestvensk-
íj, sonur stjórnandans, spilaði þó 
yfirleitt fallega, en það hafði lítið 
upp á sig.

Eftir hlé var hins vegar mögnuð 
tónsmíð, fyrsta sinfónían eftir 
Sjost akovítsj, sem hann samdi ekki 
orðinn tvítugur. Stráksi var snill-
ingur, tónlistin er djörf og kemur 
stöðugt á óvart. Hún er full af and-
stæðum. Túlkunin var bókstaflega 
rafmögnuð hjá Rosdestvenskíj. 
Tímasetningar voru hárnákvæmar 
og áhrifamiklar, tónlistin svo við-
burðarík og spennandi það var 
alveg einstakt. Lokahnykkurinn í 
síðasta kaflanum, eftir furðulega 
frumlegt pákusóló, var hreint út 
sagt brjálaður. Þetta var magnað.
Jónas Sen

niðursTaða: Leiðinlegur  
fiðlukonsert en glæsilegar  
sinfóníur.

Virkuðu eins og grín

„Túlkunin var bókstaflega rafmögnuð hjá Rosdestvenskíj,“ segir í dómnum.
Mynd/noRdiCPhoToS/GETTy
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Fjölskyldudagur  
           Forlagsins  

Kveikt verður  
á grillinu kl. 13  

Pylsur og djús *

Fiskislóð 39 í dag kl. 13-15

Andlitsmálun  

í boði sirkuss Íslands  

kl. 13–15

Öll bÖrn fá  strumPAbóK  Að gjÖf

gefins  

plaköt

ÆvAr  áritar  bókina

ÆvAr og  

sPrengju-KAtA  

gera tilraunir

kl. 13.30

Íspinnar,  

kaffi og  

kleinur * 

* 
á 

m
eð
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ir
gð

ir
 e

n
d

as
t

Opið alla virka daga kl. 10–18 og laugardaga kl. 11–15 
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | 101 Reykjavík |  Sími: 575-5636

w w w . f o r l a g i d . i s  
–  a l v ö r u  b ó k a b ú ð  á  n e t i n u 



MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2
SÝND KL. 2

SÝND KL. 1:50

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

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

WARCRAFT 2, 5, 8, 10:30(P)

TMNT 2 2, 5

TMNT 2 3D 8

MONEY MONSTER 10:10

X-MEN APOCALYPSE 3D 10:20

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 1:50, 3:50, 5:50

BAD NEIGHBORS 2 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:30

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 1:50

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

THE CONJURING 2  KL. 10:30
TMNT 2 3D   KL. 3 - 5:30 - 8
TMNT 2 2D   KL. 10:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 3 - 5:30 - 8

THE CONJURING 2  KL. 10:30
THE CONJURING 2 VIP  KL. 10:30
TMNT 2 3D   KL. 1 - 3:30 - 6 - 8:30
TMNT 2 2D     KL. 12:30 - 2:30 - (3 (SUN)) - 5:30 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D VIP   KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8
ALICE THROUGH... 2D  KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8
KEANU   KL. 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 12:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 12:40 - 5:30
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 3:10

TMNT 2 3D           KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D   KL. 4:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 2
KEANU   KL. 8 - 10:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 1
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 7:45 - 10:40
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 3:20 - 5:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3

TMNT 2 3D            KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D   KL. 1:30 - 4 - 6:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8
KEANU   KL. 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 9

TMNT 2 3D   KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 5:30 - 8
WARCRAFT 2D   KL. 10:30
ANGRY BIRDS ÍSLTAL 2D  KL. 3

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

Pretty Woman og Valentine´s Day

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

BONHAM CARTER WASIKOWSKA

Ein skemmtilegasta mynd sumarsins
CINEMABLEND


DENOFGEEK.COM


Forsýnd um helgina

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

- EMPIRE ONLINE

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Laugardagur  
& sunnudagur

Laugardagur 4. júní 2016
Leiklist
Hvað?  Lokasýning á Síma látins manns
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tjarnarbíó
Lokasýning á Síma látins manns 
á Listahátíð í Reykjavík fer fram í 
kvöld. Miðasala á Midi.is.

Hátíð
Hvað?  Hátíð hafsins
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hátíðarsvæði frá Hörpu og að 
HB Granda
Í tilefni sjómannadagsins verður 
Hátíð hafsins haldin með pomp 
og prakt alla helgina. Hátíðin 
verður flautuð á klukkan 10.00 
á laugar dagsmorgni og við tekur 
þétt dagskrá bæði laugardag og 
sunnudag. Svo sem barnadag
skrá, Fljótandi sjóræningjakaffi
hús í Sæbjörginni og ýmiss konar 
tónlistaruppá komur á sviðinu við 
Grandagarð. Frekari upplýsingar á    
hatidhafsins.is.

Tónlist
Hvað?  Belleville
Hvenær?  22.00
Hvar?  Café Rosenberg
Frönsk kaffihúsastemning 
á Rosenberg í kvöld. Hljóm
sveitin Belleville leikur 
franska dægurtónlist frá fyrri 
hluta 20. aldar og frumsamið 
efni í sama stíl. Aðgangseyrir 
1.500 krónur.

Hvað?  Vignir Rafn spilar
Hvenær?  14.10
hvar?  Hafnarsvæði
Vignir Rafn, bassaleikari Agent 
Fresco, tekur lagið vopnaður kassa
gítar og gömlum lögum í nýjum 
búningi. Allir velkomnir.

Hvað?  Hádegistónleikar Arons Axels 
Cortes
Hvenær?  12.15
Hvar?  Salurinn
Aron Axel Cortes baritón og Hrönn 
Þráinsdóttir píanóleikari flytja verk 
eftir Brahms og Donizetti á Óperu

d ö g 
um í Kópa
vogi. Aðgangseyrir 1.500 kr.
Hvað?  Óperuganga
Hvenær?  15.30-17.15
Hvar?  Fyrir framan Garðskálann í 
Gerðarsafni
Óperugangan er liður í Óperu
dögum í Kópavogi og hefst fyrir 
framan Garðskálann í Gerðarsafni. 
Gangan fer um hjarta Kópavogs og 

óvænt tónlistaratriði munu gleðja 
göngufólkið. Ókeypis þátttaka.

Hvað?  Poppea Remixed
Hvenær?  18

Hvar? Leikfélag Kópavogs
Sýning Óperudaga í 

Kópavogi sem byggir 
á óperu Monte
verdis en hollenska 
poppdúóið Somm
erhus breytir verk
inu í samtal milli 
popp og óperu
tónlistar. Ókeypis 
aðgangur.

Önnur afþreying
Hvað?  Bíótvenna
Hvenær?  19.00
Hvar?  Bæjarbíó, Hafnarfirði
Um helgina verður bíótvenna í 
Bæjarbíói. Á laugardag verður kvik
myndin Pulp Fiction sýnd klukkan 
19.00 og svo Sódóma Reykjavík 
klukkan 22.00. Á sunnudag halda 
svo leikar áfram og þá er boðið upp 
á barnasýningu Múmínálfanna og 

Hátíð hafsins verður haldin í Reykjavík um helgina, í tilefni sjómannadags. 

Lokasýning Síma 
látins manns verður á 

laugardagskvöld. 
Mynd/AtLi MAgg

Góða skemmtun í bíó

enær
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Hátíð hafsins verður haldin í Reykjavík um helgina, í tilefni sjómannadags. 

Bíó Paradís býður á heimildarmyndina Keep Frozen á sunnudagskvöld í tilefni sjómannadags. 

365.is      Sími 1817

Magnús Hlynur Hreiðarsson og sonur hans, Fannar Freyr Magnússon, eru mættir aftur á Stöð 2.
Í þáttunum Feðgar á ferð munu þeir ferðast vítt og breitt um Suðurland og Suðurnes og heimsækja skemmtilegt og
jákvætt fólk, enda segja þeir að ekkert pláss sé fyrir neikvæðni í þessum þáttum. Magnús Hlyn þekkja flestir lands-
menn enda hefur hann um árabil flutt okkur fréttir af Suðurlandi á sinn einstaka hátt og munu þættirnir án efa verða
fróðlegir og skemmtilegir í senn.

SUNNUDAG KL. 19:35SUNNUDAG KL. 19:35

halastjörnunnar. Klukkan 17.00 
verður japönsk teiknimynd, Ponyo, 
sýnd.

Hvað?  Fjölskylduganga
Hvenær?  13.30
Hvar?  Við Gerðarsafn
Fjölskylduganga um hjarta Kópa
vogs með óperuívafi. Gangan hefst 
við Gerðarsafn. Ókeypis þátttaka.

Sunnudagur 5. júní 
Hvað?  Boðið í bíó
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís
Í tilefni sjómannadags verður auka
sýning á Keep Frozen í Bíó Paradís 
í kvöld. Myndin verður sýnd með 
enskum texta. Aðgangur ókeypis og 
allir hjartanlega velkomnir.

Tónlist
Hvað?  Hádegistónleikar
Hvenær?  12.15
Hvar?  Salurinn, Kópavogi.
Magnús Hallur tenór og Bjarni Frí
mann píanóleikari flytja bandarísk 
þjóðlög í bland við þýsk ljóð eftir 
Schubert og Wolf á Óperudögum í 
Kópavogi. Aðgangseyrir 1.500kr.
Hvað?  Lokatónleikar Óperudaga í 
Kópavogi

Hvenær?  20.00
Hvar?  Salnum Kópavogi
Brot af því besta á Óperudögum. 
Kaffikantata Bachs, Fótboltaópera, 
brot úr Selshamnum og Poppea 
Remixed auk valinna einsöngs
verka. Aðgangur er ókeypis.

Börnin
Hvað?  Krakkaganga
Hvenær?  13.30-14.45
Hvar?  Hefst við Gerðarsafn
Fjölskylduganga um hjarta Kópa
vogs með óperuívafi. Gangan hefst 
við Gerðarsafn. Ókeypis þátttaka.

Hvað?  Aukasýning á Veru og vatninu
Hvenær?  15.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Í dag verður aukasýning á verkinu 
Vera og vatnið, fyrir yngstu áhorf
endurna. Miðasala á Midi.is.

Útgáfuhóf
Hvað?  Útgáfufögnuður – Ljóðasafn 
Hjartar Pálssonar
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hannesarholt
Ljóðasafn Hjartar Pálssonar kemur 
út í dag, á 75 ára afmæli skáldsins. 
Af því tilefni er efnt til fagnaðar í 
skáldhúsinu þar sem bókin verður 
kynnt með léttum upplestri, tón
listarflutningi og veitingum.
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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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

Sport 2

krakkaStöðin

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:30

FEÐGAR Á FERÐ
Önnur sería þessara frábæru þátta þar sem feðgarnir Magnús
Hlynur og Fannar Freyr ferðast um landið sunnanvert og
heilsa upp á skemmtilegt fólk.
 

SKEMMTILEGUR
SUNNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 | 21:40
MR. SELFRIDGE
Fjórða þáttaserían um 
auðmanninn Harry Selfridge, 
stofnanda stórverslunarinnar 
Selfridges en hann byggði 
veldi sitt á róstursömum 
tímum í Bretlandi.

 | 19:55
BRITAIN’S GOT TALENT
Frábær skemmtiþáttur fyrir 
alla fjölskylduna. Dómarar í 
keppninni eru þau Simon 
Cowell, David Walliams, 
Amanda Holden og Alesha 
Dixon.

 | 22:00
MISSION IMPOSSIBLE
Leyniþjónustumaðurinn Ethan
Hunt þarf að fletta ofan af
svikara innan CIA sem hefur
látið líta út fyrir að Hunt hafi
myrt sína eigin IMF-sérsveit.
Hörkuspennandi njósnamynd.

 | 22:25
X-COMPANY
Önnur serían af þessum
hörkuspennandi þáttum um
hóp ungra njósnara í seinni
heimsstyrjöldinni sem öll eru
með sérstaka hæfileika sem
nýtast í stríðinu.  

 

 

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.
 

 | 23:10
60 MÍNÚTUR
Vandaður þáttur í virtustu
fréttaskýringaþáttaröð í
heimi þar sem reyndustu
fréttaskýrendur Bandaríkjanna
fjalla um mikilvægustu málefni
líðandi stundar. 
 

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Hvellur keppnisbíll 
07.55 Tommi og Jenni 
08.15 Óskastund með Skoppu og 
Skrítlu 
08.25 Doddi litli og Eyrnastór 
08.40 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Latibær 
09.05 Stóri og Litli 
09.20 Gulla og grænjaxlarnir 
09.30 Grettir 
09.45 Beware the Batman 
10.10 Ben 10 
10.35 Ellen 
11.15 Ellen 
12.00 Bold and the Beautiful 
12.20 Bold and the Beautiful 
12.40 Bold and the Beautiful 
13.00 Bold and the Beautiful 
13.20 Bold and the Beautiful 
13.45 Britain's Got Talent 
14.50 Mr Selfridge 
15.40 Grillsumarið mikla 
16.00 Agent Fresco 
17.10 Sjáðu 
17.45 ET Weekend 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.53 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Little Big Shots 
19.55 Just Friends 
21.30 Get on up 
23.50 Interstellar Frábær mynd frá 
árinu 2014 með stórleikurunum 
Matthew McConaughey og Anne 
Hathaway í aðalhlutverkum. 
Myndin gerist í framtíðinni 
þegar jörðin fer að upplifa skort, 
hungursneyð og brátt útrýmingu 
mannkyns. Hópur manna er 
sendur í geiminn til þess að kanna 
dularfullt svarthol sem vísinda-
menn hafa nýlega uppgötvað, 
en tilvera þess gæti mögulega 
bjargað mannkyninu. Hópurinn 
neyðist til þess að taka afdrifaríkar 
ákvarðanir og ferðast lengra en 
nokkru sinni hefur verið gert, í von 
um að bjarga framtíð jarðarinnar. 
02.35 The Drop 
04.20 Exodus. Gods and Kings

14.20 Jamie & Jimmy's Food Fight 
Club 
15.10 Hell's Kitchen 
15.50 The Amazing Race 
16.35 Top 20 Funniest 
17.20 Drop Dead Diva 
18.05 The Big Bang Theory 
18.25 Modern Family 
18.50 Fóstbræður 
19.25 Masterchef USA 
20.10 Britain's Got Talent 
21.15 Supernatural 
22.00 Sons of Anarchy 
22.55 Boardwalk Empire 
23.50 Bob's Burgers 
00.10 American Dad 
00.35 Out There 
01.00 Masterchef USA 
01.40 Britain's Got Talent 
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.35 The Mask
11.15 Butter
12.45 Sassy Pants Gamanmynd frá 
árinu 2012 sem fjallar um Beth-
any, 18 ára stúlku sem ákveður að 
flytja til föður síns til þess að losna 
undan yfirþyrmandi yfirgangi 
móður sinnar.
14.15 Just Married
15.50 The Mask
17.30 Butter
19.00 Sassy Pants
20.25 Just Married
22.00 Draft Day
23.50 Phantom
01.30 Taps
03.35 Draft Day Frábær mynd frá 
árinu 2014 þar sem Kevin Costner 
og Jennifer Garner fara með aðal-
hlutverk. Myndin fjallar um NFL-
þjálfarann Sonny Weaver sem fær 
tækifæri til þess að endurbyggja 
lið sitt sem byggir á erfiðum 
ákvörðunum.

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.08 Kalli og Lóa 
07.20 Róbert Bangsi 
07.30 Nellý & Nóra 
07.37 Dóta læknir 
08.00 Póló 
08.07 Kata og Mummi 
08.18 Kúlugúbbarnir 
08.39 Músahús Mikka 
09.02 Babar og vinir hans 
09.27 Skógargengið 
09.38 Uss-Uss! 
09.49 Hrói Höttur 
10.00 Undraveröld Gúnda 
10.10 Jessie 
10.35 Leiðin til Frakklands 
11.05 Baráttan um Bessastaði: Um-
ræðuþáttur 
12.50 Saga af strák 
13.15 Svikin loforð Apple 
14.10 Woody Allen, heimildar-
mynd 
17.15 Mótorsport 
17.45 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.11 Hrúturinn Hreinn 
18.18 Hæ Sámur 
18.25 Víkingaleikarnir 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Áramótaskaup 2005 
20.45 Diary of a Wimpy Kid: Dog 
Days 
22.20 Platoon 
00.20 Accidental Husband 
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.35 Dr. Phil 
13.17 Dr. Phil 
13.58 Korter í kvöldmat 
14.04 Survivor 
15.35 Survivor 
16.11 Kitchen Nightmares 
17.00 Top Gear 
17.54 Black-ish 
18.16 Saga Evrópumótsins 
19.15 Difficult People 
19.39 Life Unexpected 
20.21 The Prince and Me 
22.12 The Perks of Being a 
Wallfower 
23.56 Knocked Up 
02.05 Law & Order. UK 
02.50 CSI 
03.35 The Late Late Show with 
James Corden 
04.15 Pepsi MAX tónlist

08.00 The Memorial Tournament 
11.00 Dean & Deluca Invitational 
13.05 The Memorial Tournament 
16.05 Inside The PGA Tour 2016 
16.30 The Memorial Tournament 
22.00 LPGA Tour 2016

20.55 Kosta Ríka - Paragvæ 
01.05 UFC 199 Bad Blood Cruz vs 
Faber 
01.35 UFC Countdown Show 2 
02.00 UFC 199. Rockhold vs. 
Bisping

07.10 Bandaríkin - Kólumbía 
08.50 Grindavík - Leiknir R. 
10.30 Season Highlights 2015/2016 
11.25 Pepsímörkin 2016 
13.05 NBA. One on One w/Ahmad 
13-14 
13.30 Golden State - Cleveland 
15.50 ÍBV - KR 
17.55 Bandaríkin - Kólumbía 
19.35 Final Four - Úrslitaleikur 
22.00 Sumarmessan 
22.40 UFC Now 2016 
23.25 Haítí - Perú 
01.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
01.55 Brasilía - Ekvador

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 Lína langsokkur 
09.25 Lukku láki 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Víkingurinn Viggó 
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 
12.25 Latibær 
12.48 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Lína langsokkur 
13.25 Lukku láki 
13.48 Mæja býfluga 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Víkingurinn Viggó 
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 
16.25 Latibær 
16.48 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Lína langsokkur 
17.25 Lukku láki 
17.48 Mæja býfluga 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Víkingurinn Viggó 
19.00 Skýjað með kjötbollum á 
köflum 2

10.00
14.00
18.00 
Dóra  
könnuður 

4 .  j ú n í  2 0 1 6   L A U G A R D A G U R60 M e n n i n G   ∙   F R É T T A B L A ð i ð



PROTOUCH GUS/GILL
Hálfrennd DRY PLUS æfinga- og hlaupapeysa 
með góðri öndun. Dömu- og herrastærðir.

PROTOUCH SPRINT
Hlaupabuxur sem veita góðan stuðning, DRY 
PLUS efni sem heldur svita frá líkamanum.
Dömu- og herrastærðir.

FRÁBÆRT
VERÐ!

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

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

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

7.990

HLAUPIN
ALLT FYRIR

Í  INTERSPORT!

PROTOUCH RUNTASTIC
Hlaupajakki úr Dry Climalite efni með góðri 
öndun. Vindheldur og vatnsvarinn.
Dömu- og herrastærðir.

PRO TOUCH NATALIA
Æfinga- og hlaupabolur úr DRY PLUS efni. 
Dömustærðir.

ASICS GEL PHEONIX 7
Góðir hlaupaskór. Dömu- og herrastærðir.
Tilboð gildir til 6. júní 2016

1.490
GOTT VERÐ!

3.990 6.490

13.590
KLÚBBTILBOÐ 

ASICS HLAUPASKÓR

Verð áður 16.990



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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Tommi og Jenni 
08.10 Hvellur keppnisbíll 
08.20 Kormákur 
08.35 Doddi litli og Eyrnastór 
08.50 Doddi litli og Eyrnastór 
09.05 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
09.20 Gulla og grænjaxlarnir 
09.30 Stóri og Litli 
09.45 Kalli kanína og félagar 
10.10 Ninja-skjaldbökurnar 
10.30 Ellen 
11.15 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Mannshvörf á Íslandi 
14.15 Lóa Pind. Battlað í borginni 
15.00 Það er leikur að elda 
15.25 Restaurant Startup 
16.15 Brother vs. Brother 
17.05 Landnemarnir 
17.40 60 mínútur 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.53 Sportpakkinn 
19.10 Stelpurnar Stelpurnar spreng-
hlægilegu eru snúnar aftur í þriðja 
sinn og hafa aldrei verið fyndnari. 
Nýir og skemmtilegir leikarar hafa 
slegist í hópinn, þar á meðal hin frá-
bæra Helga Braga. Stelpurnar hafa 
þrívegis unnið til Edduverðlauna og 
eru ómissandi skemmtun fyrir alla 
sem kunna að meta ekta, íslenskan 
húmor. 
19.30 Feðgar á ferð (1.10) Önnur 
þáttaröð þessara frábæru þátta 
þar sem feðgarnir Magnús Hlynur 
og Fannar Freyr ferðast um landið 
sunnanvert og taka hús á skemmti-
legu fólki sem á það sameiginlegt að 
hafa einstaklega jákvæða sýn á lífið. 
Eins og þeim einum er lagt ná feðg-
arnir alltaf að líta á björtu hliðarnar 
og hafa sérstaka hæfileika til þess 
að draga það besta úr hversdags-
leikanum. 
19.55 Britain's Got Talent 
21.10 Britain's Got Talent 
21.35 Mr Selfridge 
22.20 X-Company Önnur syrpan af 
þessum hörkuspennandi þáttum 
um hóp ungra njósnara í seinni 
heimsstyrjöldinni sem öll eru með 
sérstaka hæfileika sem nýtast í 
stríðinu og ferðast hvert þar sem 
þeirra er þörf. Í hverri hættuför 
leggja þau lífið að veði fyrir mál-
staðinn. 
23.00 60 mínútur 
23.45 Outlander 
01.00 Game Of Thrones 
02.00 Vice 4 
02.30 Bessie 
04.20 Death Row Stories 
05.05 Gotham 
05.55 Rizzoli & Isles

14.30 One Born Every Minute 
15.20 Last Man Standing 
15.40 Silicon Valley 
16.10 League 
16.35 Cristela 
17.00 Clipped 
17.20 Community 
17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.30 Sjálfstætt fólk 
20.05 Um land allt 
20.25 Bob's Burgers 
20.50 American Dad 
21.15 Out There 
21.40 South Park 
22.05 Réttur 
22.50 The Originals 
23.35 Sjálfstætt fólk 
00.05 Um land allt 
00.25 Bob's Burgers 
00.45 American Dad 
01.05 Out There 
01.25 South Park 
01.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.05 Night at the Museum. Battle 
of the Smithsonian 
09.50 Moonrise Kingdom 
11.25 The Other Woman 
13.15 Admission 
15.00 Night at the Museum. Battle 
of the Smithsonian 
16.45 Moonrise Kingdom 
18.20 The Other Woman 
20.10 Admission 
22.00 Mission. Impossible 
23.50 The Rover Mögnuð mynd 
frá 2014 með Guy Pearce og Robert 
Pattinson í aðalhlutverkum. 
01.35 Fire With Fire 
03.10 Mission. Impossible

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.08 Kalli og Lóa 
07.20 Róbert Bangsi 
07.30 Veistu hvað ég elska þig 
mikið 
07.42 Vinabær Danna tígurs 
07.52 Hæ Sámur 
08.00 Hvolpasveitin 
08.23 Babar og vinir hans 
08.46 Klaufabárðarnir 
08.53 Millý spyr 
09.00 Disneystundin 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.23 Sígildar teiknimyndir 
09.30 Gló magnaða 
09.54 Alvinn og íkornarnir 
10.06 Chaplin 
10.10 Áramótaskaup 2005 
11.10 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
11.30 Refurinn 
12.05 Bækur og staðir 
12.10 Blenheim höll: Frægt höfð-
ingjasetur 
13.00 Eyðibýli 
13.40 Kristín Gunnlaugsdóttir 
14.25 Saga af strák 
14.50 Þýskaland - Ísland 
16.45 Víkingaleikarnir 
17.15 Orðbragð II 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Ævintýri Berta og Árna 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Leiðin til Frakklands 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Eyðibýli 
20.25 1+31 dagur á sjó 
21.25 Indian Summers 
22.15 Íslenskt bíósumar - Brim 
23.45 Vitnin 

06.00 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 Dr. Phil 
14.10 Dr. Phil 
14.50 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
15.30 Growing Up Fisher 
15.50 Vexed 
16.35 Life is Wild 
17.20 Philly 
18.05 Parenthood 
18.45 Stjörnurnar á EM 2016 
19.15 Top Gear. Patagonia Special 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 The Family 
22.30 American Crime 
23.15 Penny Dreadful 
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 Penny Dreadful 
04.30 Pepsi MAX tónlist

08.00 The Memorial Tournament 
13.30 BMW PGA Championship 
16.00 The Memorial Tournament 
22.00 Golfing World 
22.50 PGA Tour

07.20 Kosta Ríku.
09.05 Haítí og Perú.
10.45 Brasilíu og Ekvador.
12.25 Sumarmessan Allt það helsta 
úr heimi knattspyrnunnar krufið til 
mergjar af íþróttafréttamönnum 
365 ásamt góðum gestum.
13.00  Demantamótið.  BEINT
15.00  ÍBV og KR í Pepsí deild karla.
16.50  Vals og Stjörnunnar.  BEINT
19.00 Copa America og EM í Frakk-
landi verða í brennidepli.
19.30  Breiðabliks og FH  BEINT
22.00  Mörkin og marktækifærin 
í leikjunum í Pepsí deild karla í 
knattspyrnu.| 
23.55  Mexíkó og Úrúgvæ   BEINT
02.00Sumarmessan

07.00 Lína langsokkur 
07.25 Lukku láki 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar 
08.47 Víkingurinn Viggó 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Rasmus Klumpur og félagar 
09.55 UKI 
10.00 Ljóti andarunginn og ég 
10.25 Latibær 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Lína langsokkur 
11.25 Lukku láki 
11.48 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
12.47 Víkingurinn Viggó 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Rasmus Klumpur og félagar 
13.55 UKI 
14.00 Ljóti andarunginn og ég 
14.25 Latibær 
14.48 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Lína langsokkur 
15.25 Lukku láki 
15.48 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
16.47 Víkingurinn Viggó 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Rasmus Klumpur og félagar 
17.55 UKI 
18.00 Ljóti andarunginn og ég 
18.25 Latibær 
18.48 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Stuart Little

STOMP PRODUCTIONS OG GLYNIS HENDERSON PRODUCTION
KYNNA Í SAMSTARFI VIÐ SENU LIVE

HARPA11. &12. JÚNÍ

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!

MIÐASALA TIX.IS, HARPA.IS OG Í MIÐASÖLU HÖRPU. 

NÁNAR Á WWW.SENA.IS/STOMP

„ÓTRÚLEGUR KRAFTUR,

FÁGUN OG HNYTTNI!“
- THE INDEPENDENT ON SUNDAY 

„SANNKALLAÐIR

    SVIÐSTÖFRAR!“
 - THE SUNDAY TELEGRAPH 

„UNDRAVERÐ ORKA
OG ÓTRÚLEGUR AGI!“

- THE EVENING STANDARD 

TRYGGÐU ÞÉR AFSLÁTTINN Á WWW.TIX.IS/FBL
GILDIR AF ÖLLUM VERÐUM Á ALLAR SÝNINGAR.

20%
AFSLÁTTUR FYRIR LESENDUR

FRÉTTABLAÐSINS!

Dóra landkönnuður kl.  08.00, 
12.00 og 16.00
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EM 2016 leikur
Fáðu þér Memphis, franskar og coke og þú gætir 

komist á leik Íslands og Austurríkis á EM í Frakklandi. 

Fjöldi aukavinninga! Nánar á grill66.is

Memphis 
ostborgari með salati, beikoni, sveppum, bbq-sósu & chilli mæjó 

Betra grill við veginnÞú finnur okkur á olís-stöðvum

Álfheimum

Gullinbrú

Norðlingaholti

Mosfellsbæ

Akranesi

Borgarnesi

Stykkishólmi

Skagaströnd

Siglufirði

Ólafsfirði

Dalvík

Reyðarfirði

Neskaupstað

Hellu

Selfossi

grill 66
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BRAUÐRIST,  
900W

2.995kr.
65103523 
Almennt verð: 4.995 kr.

-40%

GARÐSLÁTTUVÉL  
rafmagns 1,2kW

12.995kr.
54904073 
Almennt verð: 19.995 kr.

-35%
Aðeins 
20stk

Fleiri tilboð eru á byko.is

FURA, alhefluð,  
27x95mm, gagnvarin

159kr./m.
0058324 
Almennt verð: 215kr./m. 
Lengd 3,90m

KÚLUGRILL  
fyrir kol 43cm

1.995kr.
42373644 
Almennt verð: 3.895kr.

FJÖLTENGI með rofa

390kr.
54321101 
Almennt verð: 795 kr.

GRILLPRO  
gasgrill 7,3kW

16.995kr.
50657522 
Almennt verð: 32.995 kr.

Af bílavörum frá Motul, 
Formula 1, Sonax og  
Ultraglozz 

BLANDARI  
250W, 2 flöskur

2.995kr.
41017417 
Almennt verð: 4.995 kr.

-28%

-48%

-25%
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START EDGE,  
eldhústæki

12.995kr.
15331369 
Almennt verð: 17.995kr.

OPNUNARHÁTÍÐ  
GRANDA  
2.-5. júní
Tilboð gilda bara á Granda!

-25%

-40%

-20%
BLÓM

BLÓM

REYKSKYNJARI

595kr.
50005035 
Almennt verð: 995 kr.

SLÁTTUORF 
rafmagns, 1,2kW.

2.995kr.
74830011 
Almennt verð: 5995 kr.

-20%

-41%

-49%

-40%

-51%

ÖRBYLGJUOFN 700W

7.995kr.
65103260 
Almennt verð: 12.995 kr.

-38%

VERKFÆRABOX

1.495kr.
68394973 
Almennt verð: 2.995 kr.

-50%

-50%

-20% ÖLL  
MCCULLOCH 

GARÐVERKFÆRI

GÆLUDÝRA- 
FÓÐUR

EUROSMART  
handlaugartæki.

9.995kr.
15323324 
Almennt verð: 13.995 kr.

-29%

STÓLL EÐA BORÐ  
plast, barna

595kr.
41615994 
Almennt verð: 995 kr.

Aðeins 
40stk

Aðeins 
30stk

Aðeins 
200stk

Aðeins 
50stk

Aðeins 
5000m

Aðeins 
50stk

Aðeins 
30stk

-40%

AFGREIÐSLUTÍMI UM HELGINA
Laugardagur 10-18, sunnudagur 11-17.

-31%
Aðeins 
100stk

VERKFÆRASETT  
125 stk.

19.995kr.
70174393 
Almennt verð: 28.995 kr.

SKRÚFJÁRNASETT  
40 stk.

1.995kr.
70106214 
Almennt verð: 3.495 kr.

Sænska veggfóðrið frá Duro  
er komið í BYKO Granda

7.995kr./rúllan
45199002-40 
Rúllan er 53cm breið og 10m löng

kynningar- 
verð

VEGG-
FÓÐUR

NÝTT

BORVÉL  
rafmagns

5.995kr.
74860500 
Almennt verð: 9.895 kr.

-39%

Aðeins 
100stk

TÉKK-INN LEIKUR  
Á GRANDA 
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ  

FERÐAGASGRILL FRÁ  
NAPOLEON

NÁNAR Á BYKO.IS

ÖLL
MÁLNING OG 
VIÐARVÖRN

-30%

INNIMÁLNING 9l.

4.395kr.
80602509-12 
Almennt verð: 7.295 kr.-40%

-43%
Aðeins 
150stk
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Almennt verð: 4.995 kr.

-40%
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12.995kr.
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Almennt verð: 19.995 kr.

-35%
Aðeins 
20stk

Fleiri tilboð eru á byko.is

FURA, alhefluð,  
27x95mm, gagnvarin

159kr./m.
0058324 
Almennt verð: 215kr./m. 
Lengd 3,90m

KÚLUGRILL  
fyrir kol 43cm

1.995kr.
42373644 
Almennt verð: 3.895kr.

FJÖLTENGI með rofa

390kr.
54321101 
Almennt verð: 795 kr.

GRILLPRO  
gasgrill 7,3kW

16.995kr.
50657522 
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Formula 1, Sonax og  
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12.995kr.
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Almennt verð: 17.995kr.
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2.-5. júní
Tilboð gilda bara á Granda!

-25%

-40%

-20%
BLÓM

BLÓM

REYKSKYNJARI

595kr.
50005035 
Almennt verð: 995 kr.

SLÁTTUORF 
rafmagns, 1,2kW.

2.995kr.
74830011 
Almennt verð: 5995 kr.

-20%

-41%

-49%

-40%

-51%

ÖRBYLGJUOFN 700W

7.995kr.
65103260 
Almennt verð: 12.995 kr.

-38%

VERKFÆRABOX

1.495kr.
68394973 
Almennt verð: 2.995 kr.

-50%

-50%

-20% ÖLL  
MCCULLOCH 

GARÐVERKFÆRI

GÆLUDÝRA- 
FÓÐUR

EUROSMART  
handlaugartæki.

9.995kr.
15323324 
Almennt verð: 13.995 kr.

-29%

STÓLL EÐA BORÐ  
plast, barna

595kr.
41615994 
Almennt verð: 995 kr.

Aðeins 
40stk

Aðeins 
30stk

Aðeins 
200stk

Aðeins 
50stk

Aðeins 
5000m

Aðeins 
50stk

Aðeins 
30stk

-40%

AFGREIÐSLUTÍMI UM HELGINA
Laugardagur 10-18, sunnudagur 11-17.

-31%
Aðeins 
100stk

VERKFÆRASETT  
125 stk.

19.995kr.
70174393 
Almennt verð: 28.995 kr.

SKRÚFJÁRNASETT  
40 stk.

1.995kr.
70106214 
Almennt verð: 3.495 kr.

Sænska veggfóðrið frá Duro  
er komið í BYKO Granda

7.995kr./rúllan
45199002-40 
Rúllan er 53cm breið og 10m löng

kynningar- 
verð

VEGG-
FÓÐUR

NÝTT

BORVÉL  
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Álfrún Pálsdóttir 
þekkir tískuna 
betur en flestir og 
fór yfir fatastíl allra 
frambjóðenda.
Andri „Hann hefur 
borið af í klæðaburði 
karlkyns frambjóðenda 
hingað til og verið að 
vinna með dökkblátt og 
brúnt í samsetningum. Smekklegur 
og snyrtilegur með smá trendí-
vafi, eins og sést á þessari mynd 
þar sem svartar þröngar buxur og 
teinóttur jakki eru pöruð saman. 
Hann er annaðhvort með puttana á 
púlsinum í þessum málum eða góða 
ráðgjafa sér við hlið.“
Ástþór „Hann fer hefðbundnar leiðir 
í fatavali. Jakkaföt í klassískum lit, 
hvít skyrta og ljósblátt bindi. I raun-
inni lítið um þetta að segja, frekar 
fyrirsjáanlegt en ég mundi hins vegar 
ráðleggja honum að stytta buxurnar 
um nokkra sentimetra til að koma í 
veg fyrir að skálmarnar krumpist við 
skóna.“
Sturla „Þarna er verið að vinna með 
bjarta liti, ljós jakkaföt og bleikfjólu-
blátt bindi. Það er bjart yfir Sturlu á 
þessari mynd og nýbónuðu skórnir 
kóróna heildarútkomuna. Ég hefði 
kannski ráðlagt honum að hneppa 
ekki jakkanum.“
Davíð „Hér er ekki verið að taka neina 
áhættu í fatavali þó að bindið skeri sig 
vissulega úr. Breiðari týpan varð fyrir 
valinu og munstrið glaðlegt. Tónar vel 
við ljósbláa litinn á skyrtunni. Beltið 
fyrir ofan buxnastrenginn er svo 
kannski nýtt trend, þekki það ekki, 
en það er eitthvað sem stingur í stúf 
á annars hefðbundnum jakkafata-

klæðaburði Davíðs.“
Guðni „Eins og Andri hefur 
Guðni pælt í smáatriðum í 
klæðaburði sínum. Jakka-
fötin eru hefðbundin en 

þó með nútímalegu ívafi, 
vel sniðin og buxurnar í réttri 

sídd. Skórnir eru í stíl við beltið 
sem er svo punkturinn yfir i-ið. Ég 

er ekki frá því að hann sé með sjálfan 
Obama sem tískufyrirmynd, það er 
ekki verra.“
Halla „Halla er með nýjustu strauma 
og stefnur á hreinu í fatavali sínu, það 
er alveg á hreinu þó að hún fari ekki 
yfir strikið. Sumarleg í björtum litum 
sem fara henni vel og svo finnst mér 
að skófatnaðurinn eigi að fá aukaprik 
í kladdann. Flott að velja flatbotna 
lakkskó.“
Guðrún „Það er svo sem ekki hægt að 
hafa mörg orð um fataval Guðrúnar 
annað en að það er hversdagslegt. 
Aðrir skór og kannski hálsmen myndu 
strax gera örlítið hátíðlegra yfirbragð.“
Hildur „Snyrtilegt og glaðlegt. 
Skemmtilegt að velja flík í lit eins 
og rauð peysa við munstrað pilsið. 
Skórnir og sokkabuxurnar renna 
svolítið saman í eitt svo mögulega 
hefðu léttari skór verið skynsamlegri 
ákvörðun. Hálsmenið kórónar þetta 
svo.“
Elísabet „Það komast fáir með 
tærnar þar sem Elísabet er með 
hælana, ekki heldur í fatavali. Veit 
ekki um neinn annan en hana 
sem mundi komast upp með að 
vera í lopapeysu, æfingabuxum og 
bleikum strigaskóm í forsetafram-
boði. En hún gerir það. Mér verður 
svo starsýnt á hringinn sem hún ber 
á annarri hendinni – fallegur.“

Haukur Bragason fór yfir 
karlmennina sem eru í 
framboði að þessu sinni.
5. sæti: Davíð „Vá, hvar á 
ég að byrja? Davíð getur 
mun betur en þetta. 
Það fyrsta sem maður 
rekur augun í er 
þetta bindi sem 
er það breitt að 
það minnir helst 
á trúðabindi. Það 
er engan veginn það versta, því næst 
tekur maður eftir því að beltið hvílir 
ofan á buxnastrengnum. Ég þarf 
vonandi ekki að segja fólki að það sé 
ekki hugmyndin. Buxurnar eru síðan 
það víðar að það virðist vera nóg 
pláss fyrir Hannes Hólmstein ofan í 
þeim líka.“
4. sæti: Sturla „Ég er bara ekki frá því 
að Sturla sé í fötum af Ástþóri. Jakk-
inn er alltof stór og svo ermasíður 

að hendurnar rétt gægjast 
út úr. Skyrtukraginn er of 

stór og bindishnúturinn 
stálheiðarlegur vörubíl-
stjórahnútur. Svartir 
skór hafa ekki verið 
„leyfðir“ við svona föt 

síðasta áratuginn eða 
svo og það væri alveg 

eftir því að finna hvíta 
íþróttasokka þarna undir. 

Sturla er þó að reyna og það er 
virðingarvert, hann þyrfti bara ein-
hvern til að fara með sér í gegnum 
grunnatriðin.“
3. sæti: Ástþór „Ástþór tekur gamla 
stílinn á þetta. Það er ekkert að því, 
en þetta er ekki áhugavert að mínu 
mati. Það er mikill munur á því að 
vera í jakkafötum af skyldurækni 
og að vera í jakkafötum sem gera 
eitthvað fyrir þig. Sniðið er víðara 
og buxurnar síðari en gengur og 
gerist í dag, skórnir og bindið heldur 

gamaldags og þó að Windsor-bindis-
hnúturinn sé auðvitað klassískur 
væri gaman að sjá eitthvað annað 
öðru hvoru. Jakkinn er stór og gleypir 
skyrtukragann og bindið í sig, fyrir 
utan að vera ansi ermasíður.“
2. sæti: Andri „Andri Snær er nær 
alltaf flottur í tauinu og með heldur 
frjálslegri stíl en aðrir frambjóð-
endur. Þetta er þó kannski ekki 
hans besti dagur. Góð skyrta, flottur 
bindishnútur og fínir skór. Hins vegar 
er jakkinn greinilega ekki stakur jakki 
heldur úr jakkafatasetti og passar 
ekki nógu vel við þessar svörtu 
hversdagslegu buxur. Það er sérlega 
pínlegt að sjá vasaflipann ofan í vas-
anum öðrum megin og hálfan upp 
úr hinum megin, en jakkinn passar á 
hann og það er meira en hægt er að 
segja um flesta keppinautana.“
1. sæti: Guðni „Virkilega falleg 
jakkaföt sem Guðni er í. Þarna erum 

við með nútímalegt 
snið og góðar síddir. 
Beltið er áber-
andi flott og 
passar vel við 
skóna. Bindis-
síddin er í það 
stysta en sleppur 
til og bindishnútarnir 
alltaf að verða betri hjá 
honum. Hann þyrfti þó 
að girða skyrtuna betur. 
Guðni er ekki vanur því 
að ganga í formlegum 
klæðnaði en það hefur 
verið gaman að fylgjast 
með honum læra og 
temja sér stíl sem er 
strax orðinn áhuga-
verðari en hjá flestum 
þeirra sem hafa gengið 
í jakkafötum áratugum 
saman.“

Haukur er betur 
þekktur sem @Sen-
tilmennið á Twitter

Sturla HildurGuðrún 

Stefán Árni  
Pálsson
stefanp@ 
frettabladid.is
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Lífið

Elísabet Ástþór

Fimmtudaginn 9. júní kl. 16:30-18:00

Meistaranemar í verkfræði við tækni- og verkfræðideild 
Háskólans í Reykjavík kynna lokaverkefni sín á 
veggspjöldum í Sólinni í HR. Léttar veitingar í boði.

Allir velkomnir!

hr.is

VERKIN TALA
í Háskólanum í Reykjavík

Hvaða frambjóðandi  
er flottastur í tauinu? 

Álfrún Páls-
dóttir, ritstjóri 
Glamour

Fréttablaðið fékk til liðs við sig tvo sérfræðinga til að meta fatastíl 
þeirra sem bjóða sig fram til embættis forseta um þessar mundir. 
Þeir eru Álfrún Pálsdóttir, ritstjóri Glamour, og Haukur  
Bragason, sérfræðingur í herratísku.



RAFLAGNADAGAR

RAFMAGNSVÖRUR 
Á LÆGRA VERÐI

Líkaðu við okkur á Facebook

Mikið úrval af innlagna- og rafmagnsefni á betra verði. Komdu við 
í Rafvörumarkaðinum við Fellsmúla og gerðu betri kaup.

 Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA

Mán. til fös. kl. 9–18

Laugard. kl. 10–16

Sunnud. kl. 12–16

kr.995
ROFAR OG TENGLAR

Rakaþolnir. IP44

Verð frá:

kr.2.569
HREYFISKYNJARAR

Verð frá:

kr.595
ROFAR OG TENGLAR

Utan á liggjandi
Litir: Hvítt og brúnt

Verð frá:

kr.499
ROFAR OG TENGLAR

Innlagnarefni
Litir: Hvítt og Silfur

Verð frá:

Verð frá:

Passar í ítalskar BTicino dósir kr.195 
INNLAGNAEFNI

Grindur frá 195 kr. 
Rammar frá 299 kr.
Tenglar frá 595 kr. 
Rofar frá 422 kr.

Verð frá:

Passar í ítalskar BTicino dósir

kr.1.706
INNLAGNAEFNI

3ja rofa með grind og ramma
Litir: Svart, hvítt, grátt og gyllt

kr.4.930
GREINARTÖFLUR

Greinartafla á mynd, kr. 7.965

Verð frá:

kr.1.295
NEOSET VARROFAR

Eins póla, kr. 1.295
Tveggja póla, kr. 1.995
Þriggja póla, kr. 2.995

Verð frá:

kr. meter64
ÍDRÁTTARVÍR

Mikið úrval af ídráttarvír og köplum

Verð frá:

kr.7.995
GREINARTAFLA, IP54

4x greinar, kr. 7.995 
12x greinar, kr. 11.852

kr.995
SJÁLFVÖR

Eins póla, kr. 995 
Tveggja póla, kr. 1.695 
Þriggja póla, kr. 1.995

Verð frá:

kr.699
CEE TENGLAR OG KLÆR

Verð frá:

kr.2.975
LEKASTRAUMROFI

Tveggja póla, 25A, kr. 2.975
Tveggja póla, 40A, kr. 3.595

Verð frá:

kr.179
BEYGJUR HÓLKAR OG DÓSIR

Rofadós, 3ja stúta, kr. 295
Loftdós, kr. 345
Patent-dós, kr. 179

Verð frá:



Fö r ð u n a r f ræ ð i n g u r i n n 
Birna Magg er komin í 
fimm manna úrslit í The 
NYX FACE, eða Fine Art
istry of Cosmetics Elites 

Awards, sem er gríðarstór förðun
arkeppni. Keppnin er upprunnin í 
Bandaríkjunum og er þetta fimmta 
árið sem hún er haldin. Birna tekur 
þátt í sérlegri Norðurlandakeppni 
en hún er sú fyrsta sinnar tegundar. 
Hún heldur til Sokkhólms þar sem 
úrslitakeppnin fer fram í lok þessa 
mánaðar.

„Við byrjuðum 
held ég þrjú hund
ruð,“ segir Birna 
spurð um fjölda 
keppenda og um 
þann stað sem 
hún er nú komin 
á. „Ég var tvisvar 
kosin áfram af 
d ó m n e f n d  o g 
svo í þriðja riðli 
var netkosning. 
Sjálf hélt ég að 
ég ætti  ekki 
séns, búsett ein
hvers staðar úti 
í sveit á Íslandi. 
En svo voru 
Íslendingarnir 
svo ofboðs
lega öflugir 
í að aðstoða 
og deila og allt í einu endaði ég 
meðal topp fimm.“ Birna er búsett 
rétt utan við Höfn í Hornafirði svo 
kraftur internetsins sýnir sig enn og 
aftur.

Eins og meðfylgjandi myndir 
sýna, er förðunarstíllinn töluvert 
frábrugðinn þeim sem flestum 
kemur í hug þegar förðunarkeppni 
ber á góma. „Við fáum þemu til að 
vinna með í hverjum riðli. Fyrsta 
þemað var „nordic tales“, eða nor
rænar sögur, svo ég ákvað að búa til 
drungalegan karakter. Það finnst 
mér langskemmtilegast. Næst var 
svo graffítí og þá steig ég út fyrir 
þægindarammann, enda ekki sér
lega litrík manneskja allajafna. 
Lokaþemað er svo „drop dead 

gorg eous,“ sem innblásið er af „degi 
hinna dauðu“. Þar er ég á heimavelli 
og er spennt fyrir að koma með enn 
einn drungalegan karakterinn að 
borðinu,“ segir Birna sposk.

Fyrir þá sem ekki þekkja mikið 
til í förðunarheimum þá er keppnin 
býsna stór í Bandaríkjunum eins og 
áður sagði. „Þar er rosalega mikið 
lagt í hana og oftar en ekki frekar 
þekkt nöfn í þessum YouTube
bransa sem komast áfram í þessari 
keppni. Ég á ekki von á öðru en að 
keppnin komi svo til með að vaxa 
og dafna á Norðurlöndunum líka,“ 
útskýrir Birna og ekki verður hjá 
komist að hnýsast eftir hverslags 
verðlaun bíða handan við hornið, 
verði hún hlutskörpust þeirra fimm 

sem eftir eru.

„Sigurvegarinn fær eitt þúsund 
evrur, eða hátt í fjórtán hundruð 
þúsund íslenskar krónur. Auk þess 
sem viðkomandi fer til Los Angeles 
að fylgjast með stóru keppninni 
þar. Annars eru líka smærri vinn
ingar á borð við ársbirgðir af NYX 
förðunarvörum og hárvörum frá 
Redken. Ef svo fer að ég standi uppi 
sem sigurvegari gæti ég reyndar 
þurft að gifta mig í gegnum Skype. 
Brúðkaupið mitt er sem sagt sama 
dag og bandaríska keppnin,“ segir 
hún og skýtur að: „En það er nátt
úrulega bara seinni tíma vandamál.“ 
gudrun@frettabladid.is

Gæti þurft að gifta sig gegnum Skype
„Ég hélt ég ætti ekki séns, búsett einhvers staðar úti í sveit á Íslandi,“ segir Birna Magg, ein þeirra fimm sem slást 
um fyrsta sæti í förðunarkeppninni The NYX FACE. Hún segir íslenska netverja hafa komið henni ansi langt.

Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is

Birna heldur utan í lok mánaðarins. 
Hún átti sannarlega ekki von á að 
komast svona langt. 

Birna heillast 
mikið af drunga-
legu yfirbragði 
eins og sjá má. 

Þessi förðun skilaði 
Birnu í undanúrslit.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Lífið í  
vikunni
28.05.15- 
04.06.15

ÓLíkLeg samsuða  
tÓnListarmanna

sæL tinna, ég veit 
að við þekkjumst 

ekki mikið, en við erum að 
stofna nýja ísLenska 

rokkhLjÓmsveit og ég 
er búinn að ákveða 

að þú ert aðaLsöng-
konan.

Bibbi í Skálmöld skrifar 
til Tinnu Sverrisdóttur

sumarið verður  
árstíð sturLu

við viLdum gera 
aLvöru kLassískt 

rappmyndband án þess þÓ 
að svíkja þá fagurfræði 
sem hefur 
einkennt 
verkefnið 
hingað 
tiL. 

Sturla Atlas

innbLásinn af  
þrjátíu ára ástarsögu

hann kemur svo 
aftur ári seinna og 

hittir hana þá aftur. hann 
hefur búið í vestmanna-
eyjum síðan.
Halldór Gunnar Pálsson

þingkona seLur af sér 
spjarirnar á facebook

brjÓsta-
haLdar-

arnir hafa aLdrei 
verið notaðir, þeir 
voru keyptir of 
LitLir og hafa 
Legið Lengi 
ofan í 
skúffu.

Jóhanna 
María  
Sigmundsdóttir

D Ý P R I  O G  B E T R I  S V E F N
Með því einu að snerta takka getur 

þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er 

og með öðrum færð þú nudd. Saman 

hjálpa rúmið og dýnan þér að ná há

marks slökun og dýpri og betri svefni. 

Svo vaknar þú endurnærð/ur og til

búin/n í átök dagsins.

Tilboð 442.350 kr.

STILLANLEGT RÚM – VERÐDÆMI
Með tveimur Serta Therapist heilsudýnum,  

2 x 90 x 200 cm. Fullt verð: 589.800

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

H E I L S U R Ú M

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

S T I L L A N L E G I R  D A G A R

AÐ SOFA BETUR OG LÍÐA BETUR ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTT

STILLANLEGIR
DAGAR

Þ R Á Ð L AU S  FJ A R S T Ý R I N G

LEDvasaljós

Klukka

Vekjaraklukka

Upp/niður höfðalag

Upp/niður fótasvæði

Rúm í flata stöðu

2 minni

Nudd

Bylgjunudd

S T I L L A N L E G U  H E I L S U  R Ú M I N  F R Á  C &J :
· Inndraganlegur botn

· Lyftigeta yfir 2 x 450 kg per botn

· Mótor þarfnast ekki viðhalds

· Tvíhert stálgrind undir botni

· Tveir nuddmótorar með tímarofa

· Þráðlaus fjarstýring með klukku,   

 vekjara og vasaljósi

· LED lýsing undir rúmi

· Hliðar og endastopparar svo dýnur  

 færist ekki í sundur

„Sem stendur er ég í miðju æfingaferli 
á Djöflaeyjunni þar sem ég er í hlut-
verki aðstoðarleikstjóra en Atli Rafn 
Sigurðsson er leikstjóri verksins,“ 
segir Oddur Júlíusson leikari spurður 
út í aðkomu sína að verkinu Djöfla-
eyjunni sem frumsýnt verður í þjóð-
leikhúsinu 3. september.

Oddur útskrifaðist úr leiklistardeild 
Listaháskóla Íslands vorið 2013 og 
hefur frá þeim tíma verið á samningi 
hjá Þjóðleikhúsinu og farið með fjölda 
hlutverka, en hann var tilnefndur til 
Grímuverðlaunanna í ár sem leikari 
ársins í aukahlutverki fyrir verkið 
Um það bil, í leikstjórn Unu Þorleifs-
dóttur.

„Það er búið að vera alveg frábært 
að vinna hér í Þjóðleikhúsinu ég hef á 
þeim stutta tíma sem ég hef unnið hér 
fengið frábær tækifæri og tekið þátt í 
mjög skemmtilegum og krefjandi 
verkefnum,“ segir hann.

Meðal leiksýninga sem Oddur 
hefur tekið þátt í eru Hleyptu þeim 
rétta inn, Fjalla-Eyvindur, Dýrin í 
Hálsaskógi, Óvitar, Ofsi, Spamalot, 
Eldraunin.

„Þetta hefur verið einstaklega 
skemmtilegt, ég hef fengið að þrosk-
ast mikið sem leikari og finnst ég eiga 
mikið inni. Í dag er ég að leika í leik-
sýningunni, Í hjarta Hróa hattar en 
það eru nokkrar sýningar eftir áður en 
leikhúsið fer í sumarfrí,“ segir Oddur.

Eins og fram hefur komið er Oddur 
aðstoðarleikstjóri í Djöflaeyjunni, 
en þetta mun vera frumraun hans í 
leikstjórasætinu. Djöflaeyjan er nýr 
söngleikur, byggður á metsölubók 
Einars Kárasonar og fjallar verkið 
um drauma, sorgir og sigra fjölskyldu 
Karólínu spákonu, og mannlífið í 
braggahverfum Reykjavíkur á eftir-
stríðsárunum.

„Þetta er alveg ótrúlega skemmti-
legt og hópurinn allur alveg frábær, 
ég hef alltaf haft mikinn áhuga á því 
að vera leikstjóri og stefni jafnvel á 
það seinna meir, það er frábært að 
vinna með Atla Rafni hann er algjör 
fagmaður og ég get lært mikið af 
honum,“ segir Oddur.

Næsta leikár Þjóðleikhússins var 
kynnt í síðustu viku og má búast við 
virkilega spennandi vetri en fjöldi 

verka er nú þegar komið í vinnslu.
„Þetta eru virkilega spennandi 

tímar. Ásamt því að vera aðstoðar-
leikstjóri í Djöflaeyjunni kem ég til 
með að leika einleik í skemmtilegu 
verki sem nefnist Lofthræddi örninn 
Örvar, verkið fjallar að miklu leyti 
um það hvernig það er að takast á 
við og yfirstíga ótta. Verkið er með 
frekar óhefðbundnu sniði en þetta 
mun vera farandsýning þar sem við 
komum jafnvel til með að frumsýna 
verkið í Vestmanneyjum og fara svo 
í ferðalag um landið í kjölfarið, við 
erum að færa Þjóðleikhúsið nær 
landsbyggðinni og að þessu sinni 
verða það börnin sem fá að njóta 
þess,“ segir Oddur spennur fyrir 
komandi tímum.

Nú styttist óðum í sumarfrí en 
nóg verður að gera hjá Oddi þar 
sem hann meðal annars tekur þátt 
í uppsetningu Icelandic Sagas – The 
greatest hits, sem sýnt er í Hörpu en 
á sýningunni er farið yfir fjörutíu 
Íslendingasögur á aðeins sjötíu og 
fimm mínútum.

„Þetta verður skemmtilegt sumar. 
Ég ákvað að skella mér í smá auka-
vinnu og kem inn í sýninguna í 
júlí. Svo ætla ég líka að reyna að 
nýta sumarið í það að ferðast, fara 
á Bræðsluna og njóta lífsins,“ segir 
Oddur brosandi. 
gudrunjona@frettabladid.is

           hefur alltaf haft  
  áhuga á leikstjórn
Oddur Júlíuson leikari útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands vorið 2013, 
hann hefur verið fastráðinn hjá Þjóðleikhúsinu frá því hann útskrifað-
ist. Oddur er hins vegar kominn í nýtt hlutverk þar sem hann er að-
stoðarleikstjóri Djöflaeyjunnar sem frumsýnd verður 3. september.

Oddur Júlíusson er aðstoðarleikstjóri Djöflaeyjunnar, en þetta mun vera frumraun hans í leikstjórasætinu. FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA

það er búið að vera 
aLveg frábært að 

vinna hér í þjÓðLeikhúsinu. 
ég hef á þeim stutta tíma 
sem ég hef unnið hér fengið 
frábær tækifæri og tekið 
þátt í mjög skemmtiLegum 
og krefjandi verkefnum.
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Tónlistaratriði

Listasmiðjur fyrir börnin
Kayaksýning
Dorgveiðikeppni

Furðufiskar
Fiskisúpa
Harmonikkuspil
Langsokkur skipstjóri

Frítt inn á Sjóminjasafnið
Björgun úr hafi

Faxaflóahafnir og Sjómannadagsráð standa sameiginlega
að Hátíð hafsins. Hátíðin samanstendur af Hafnardeginum 
og Sjómannadeginum og gefur almenningi tækifæri til að 
heimsækja hafnarsvæðið í Reykjavík 
og kynnast störfum sjómanna.

Fjölbreytt dagskrá fyrir alla  ölskylduna. 
SSkoðaðu dagskrána á www.hatidhafsins.is

Báturinn Gullfoss frá Reykjavík 
Sailors, ferjar hátíðargesti ókeypis 
til  og frá Hörpu að Víkinni á hállíma 
fresti frá kl. 13-17, laugardag og 
sunnudag. Frítt fyrir alla.

BÁTASTRÆTÓ
Ævintýralegt sjávartívóli með 
allskonar þrautum, smiðjum, 
keppnum og leikjum fyrir börn 
á öllum aldri. Vertu memm!

BRYGGJUSPRELL
Sæbjörgin liggur bundin við 
Bótarbryggu. Á laugardeginum
verður sjóræningaþema  í  skipinu 
en á sunnudeginum verður hún í 
hátíðarskrúða og fagnar Sjómanna-
deginum. Veitingasala um borð.

SÆBJ    RGIN
fljótandi sjóræningakaffihús

TVEGGJA DAGA FJÖR 
Á SJÓ OG LANDI



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

Sólin skín í heiði hér í Sví-
þjóð. Allir útiveitingastaðir 
eru fullir af háværu fólki sem 

drekkur bjór og pírir augun framan 
í heiminn. Flestir eru léttklæddir, 
karlarnir á hlýrabolum og konurnar 
í stuttbuxum og litaglöðum bolum 
eða blússum. Hvert sem litið er 
blasir við bert hold og dulið húðflúr 
vaknar til lífs.

Á uppeldisárum mínum var húð-
flúr einkamál sjómanna. Þeir sigldu 
til ókunnra hafnarborga þar sem 
húðflúrarar teiknuðu myndir á upp-
handleggi og bringu. Legsteinn með 
áletruninni „Sailors grave“ eða hjarta 
með ör sem á var skrifað mamma 
eða nafn einhverrar kærustu voru 
vinsælustu mótífin. Smám saman 
náðu húðflúrin almennri útbreiðslu. 
Þau urðu tískufyrirbæri og fjöl-
margir létu skreyta líkama sinn með 
myndum og táknum.

Það er skemmtilegt að virða fyrir 
sér allt þetta sænska húðflúr sem 
birtist í sólskininu. Öll tíska er barn 
síns tíma, það sem er hipp og kúl í 
dag er yfirgengilega hallærislegt á 
morgun. Sjómaður með mynd af 
legsteini á upphandleggnum líkist 
manni á sauðskinnsskóm innan 
um nútímafólk. Miðaldra kona 
með hauskúpu framan á lærinu 
er eins og tímaskekkja á veitinga-
staðnum. Alls konar kínversk tákn, 
sem enginn veit hvað þýða, minna á 
tískubylgju sem gengin er yfir.

Vandamál húðflúrsins er varan-
leikinn. Það er erfitt að laga það og 
nánast útilokað að ná því af sér. Öll 
tíska breytist sem gerir þessi gömlu 
húðflúr svo sorgleg og gamaldags. 
Þau gera engan mann glaðan nema 
kannski húðlæknana sem þéna 
mikla peninga á leisertækjum 
sínum við að eyða eða má burt 
myndir sem einu sinni voru toppur-
inn á tilverunni. Tattúið hefur til-
hneigingu til að eldast illa og verða 
smám saman sýnileg og varanleg 
áminning um gömul bernskubrek.

Húðflúr  
í sólinni

íslenskt

íslenskt

íslenskt

íslenskt

íslenskt

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

NET 
1.000 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is
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